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Doluya 
Karşı 
Sigorta •• 

-·---
Medeniyetin hedeflerinden 

Liri, insanların mukadderabnı 
tesadüfün makus tecellilerine 
lıağlı olmaktan kurtarmak, ya
llİ hayatta nisbi istikrar temin 
etmektir. Sigorta bu gayeye 
lıizmet ettiği içindir ki mede
ııiyet amillerinden biri sayıl

lllaktadır. Mal yangına ve 
lrazaya kartı ıigorta ediliyor. 
liayat ölüme kartı ıigorta e
diliyor. Ziraat mamulleri için 
dolu yangından daha az müt
lıiş bir afet değildir. Bu yüz
den toprak mahsullerinin her 
'ene uğradığı zarar her mem
lekette milyonlara baliğ ol
lllaktadır. Memleketimiz esas 
İtibarile bir ziraat memleketi 
olduğu halde fimdİye kadar 
•İgorta tirketleri dolu ifetine 
lrartı sigorta yapmamakta idi
ler. 

Memnuniyetle haber alıyo
ruz ki Anadolu sigorta tirketi 
lı.ı noksanı telafi etmek üzere 
letebbüsata giritmittir. Son 
t&manlarda Avrupada çok te
lıamül etmit olan bu sigorta u
•ıılünün memleketimizde de 
tatbiki imkanlarım aramak 
İc;in bu milli sigorta tirketi, 
ıiraat mühendisi M. Arma.od 
Canıpenon namında bir müte
lıasaıs celbetmi tir. M. Cam
Jıenon, memleketimizin ziraat 
lllerkezlerinde tetkik ıeyahat

lerı yaparak konferanslar ve
l'ecek ve dolu'ya kartı ıigorta. 
llın faydalarım anlatacaktır. 

Dolu'ya karıı ıigorta çift
çilerimiz için çok iıtifadeli ol
lllalıdır. Zavallı çiftçi, paraaı
llı. vaktini, emeğini vellıaaıl 

lıiitün varlığını huretmit oldu
lıı mahsulünün bu afet yüzün
derı ani denilebilecek kadar kı
'a bir müddet içinde ağır za
l'arlara uğradığını veya ta
llıınıen heder olup gittiği

lli görmektedir ki, dolu zi
l'ıt.atin tabiata verdiği en 
'iır bir haraç demektir. 
~ilhakika kuraklık, hasta
lıklar ve haşereler de mahsuli
~ büyük zararlar verebilir. 

•kat bu yüzden husule ge
~ tahribat tedrici olduğu gi
Qı, fennin terakkiıile inaanlar 
~ kabil afetlere karşı muvaf
•kıyetle mücadele etmeğe 
lı.şlamıtlardır. Halbuki dolu 
'1etine kartı mücadelesinde 
1"'1 henüz müsbet bir nefice el
de edememittir. Dolu'ya kar
tı bulutların ıeyrini değiıtir
llıek için kullanılan toplar, 
~trik ziyalan '"" daha bu 
~ tedbirler, yavat yavat ter
~edilmekte ve sigortanın Jİm
~lik yegane emniyet amili ol
"tlğu kabul edilmektedir. 
L Bu itibarladır ki dolu ıigoı
-.ıının tatbiki için atılan bu a
dıından dolayı hem çiftçileri
llıi:ı: namına, hem de memleke. 
~ iktısadiyah naaıma ıevin
"lk. Sigortanın beferiyete te-
~ ettiği faydalardan timdiye 
l:'dar en az çiftçi iıtifade ede
"lliyordu. Dolu ıigortaaı çift-
Çİyj de bunun faydalarına İtti
l'ak ettirmek yolunda ablan 
'-' llıühim adım olacaktır. 

Ahmet ŞOKRO 
----~~~··~IM ... l~-~~~~-

bl\rülfünun ı•IAhab 
11ı1,":a,.KARA. 3~ Dariilfünunda ya 
ta.~ Wahat yaza, clarülfi:nunun 
~ aonnıya lıınlolnHttır. Maa 
~ lın baıuıta bir baua 
~ .ıly1mİ7Gr. 

• 
Bugün lranlılarla üç 
vesika imzalanacak 

' ...... . 
imzalanacak vesikalat' bir dost. 
luk, bir emniyet muahedesi, 

bir de iadeimücrimin protokolu 
ANKARA, 4 (Milliyet) -

İran Hariciye nazm Füruıi 
Han ile Hariciye vekilimiz •
raunda iki memleket mü-se
batının daha tamimi tekilde 
inkitafı için cereyan eden mü
zakerelerden tonra hazırlanan 

veaikalar yarın saat on üçte 
Hariciye vekaletinde Fürugi 
Han ile Hariciye vekilimiz 
Tevfik Rüştü Bey tarafından 

imzalanacakbr. 

Bu veıikalar iki muahede 
ile bir protokoldan ibarettir. 

Bunlardan biri dostluk mD

ahedeainin tecdididir. Diğeri 

de emniyet muahedesidir ki, 
bet sene müddetle muteber ola 
c:aktır. 

Üçüncü vesika iadei mila
rimin için kabul edilen «Mo
dua vivendi» dir. 

• 

Teflk RilştQ 8. '"' 
Furugi Han 

itilaflar ayın on be-
şinde neşredilecek 

Fransız sefiri digor ki: 
"Biz de samimi ve dürüst bir emniyet 

ve sulh fikrine istinat eden 
münaaebahmızın inkiıafını özliyoruz.,, 

Muallak Suriye meaeleleri et- 1 nide -ıri İçin iki hük\imet ara
rafmda Anbrada Türkiye ile ımda mütabakat hiaıl olmuıtur. 
Franaa araaında itili.f hi.ııl oldu- Bu aebeple bundan evvel muhte
iumı v• itili.fnamelerin Hariciye viyab hakkında beyanatta bulana 
vekili Tevfik Riiftü Beyle Framı:a mayacağım. Türkiye ile Fraaaa a
aefiri Conte de Cbambrun anuın raamda akdedilen itilaf bende tiii
da imza edildiğini yazmııbk. Dün yük bir memnuniyet tevlit elmİf
bu itilafnamelerin eaaaı hakkında tir. iki memleketin yaklaımaama 

Fransız sefiri 
Gomte de Chambrun 

malU:mat almak üzere Franaız ae 
firi Conte de Chambrun cenapla
nndan bir mülakat istedik. Sefir, 
bizi kemali nezaketle kabul ede
rek 9u beyanatta bulundu: 

- ltili.fnamelerin 15 tetrinisa 

Prenses 
Elen 
Bükreıten hususi bir 

trenle aynldı 
BÜKREŞ, 4 A.A. - Prenseı 

Helen ıimplon ekıpreee bağlanan 
Krala mabeuı vagonla ecnebi bir 

- her sün daha aıkı ve ııamimi 
münasebetler tesisine çalı9ırken, 
benden evvelki aeleflerimin aaıl'o 
larca evvel çizmit oldukları yol· 
da yürümüt oluyonım. Milletini:u 
bizim aiycui melkOremize uygun 
bir aiyaai mefküre bahıeden .,. 
bir ıalahat ue terakki deureai aç
mak ıuretile mukadderatmı:ıu itla
re etmekte olan büyük adamm de
diği gibi, bizde, Türkiye ue Fran
.sanın ''Samimi ve Jürüat bir emni 
yet ue aulh fikrine istinat eden ma 
nasebetimi:ı:in inki§alı" için bütün 
kuuuetlerini bir araya toplamalan 
nı hararetle temenni ederi2.'' 

Sefir cenaplan bundan aonra 
Ankarada aabık Reii umumi mü
dürü M. Veil ile hükumet araam
da cereyan ebnekte olan müzake
relerin mahiyeti hakkında aordu
ğlunuz suale bu husuıta malU...ah 
olmadığı cevabını vermittir. 

M. Veli geldi 

Ankarada hükUınetle mali ba
zı müzakerelere girittiği haber ve 
rilen aabık Reji umumi müdürü 
M. Veil ve hukuk mütaviri Metr. 
Salem dün sabah lıtanbula dön
miiflerdir. Söylendiğine göre M. 
Veil Tütün inhisarırun harici aatı9 
inbisannı almak Üzere hükiimete 
bazı tekliflerde bulunınu11ur. 

Bir köyde 
Facia 

Çıkan yangından 

üç insan yandı 
memlekete gibnek üzere buradan ÇANAKKALE, 4. (Milliyet)-
aynlmrıtır. Prenaeıin Bükrqte Aı.--ı k" .. d bi lnn 
ikametli eınaamda yapılan anlat· ~ı oyun e r yangın ç•~ı. 
malarla. maziye .ai~ ~üt~n. aüitefe~ 

1 

korucu Ramazanla bir yqmclald oğ
hümler ızale edıldigı ırıbı yann 1" lu ve dokaan y"fmda Hatice iaminde 
çin de bir ihtilaf çıkması imkanla-
" '-'taraf eclilmittir. bir .......... ,.. ı••a J ...... 

Başvekilimiz 
Rahatsız 

ANKARA, 4 (Telefonla) 
- Batvekil İsmet Pata Haz· 
retleri üç günden beri brontil
ten rahatsız olduğu için evle
rinden çıkma.maktadır. · 

Bütçe 
Hazırlığı 

Vekaletler tetkikat 
ile meıguldürler 

ANKARA, 4. (Milliyet) . -Veki 
!etler· mecliain bu içtima devreainde 
müzakeı'e edilecek olan yeni karıun 
Jayihalannı iknıal etmi9 gibidirler. 
Bunlar peyderp..,. meclise verilecek 
tir. Yeni bütçe ba:nrlıklan da bat
lamııtır. Vekaletler bütçe tetkikab 
ile mqguldürler , 

1 

Vekil etler hllZll'ladıklart bütçeleri 
maliyeye gönderecekler, orada bun
lar tetkik edil~k yeni bütçe hazır
lanacaktır Dilnka maçtan heyecanlı bir intiba 

Bütçe heyeti vekilede tetkik edil- 1 
dikten &Oma mart iptidaamcla büyük 
millet mecliıine verilecektir. 

~~~~~~~~~~. 

Dün Bulgar milli takı
mına 3-2 mağlup olduk Yeni bütçenin eski bütçe eaaıına 

göre hazırlanacafı anlatılmaktadır. 
Yalnız bazı faaıllannıla tasarruflar 
yapılacaktır. 

Bütçe müzakerainin haziran ipti
datma kadar bitirileecği ve muvak
kat bütçeye lüzum görülmiyeceği ü 
mit ediliyor. 

Son günler zarfında Ankarada bil 
bassa iktiıacli meseleler etrafında 

hararetli bir çalı§- vardır. lbracab 
mızın arttınlmuı v mevcut atolda
nn aarfı İç.İn müzal neler cereyan e 
diyor. 

Evvelce bildirdiğim gibi l apanya 
ile müzakere bir anJaıııa ile netice
tenmiıtir. Bunu diğer bazı devletler 
yapılacak anlaımalann takip -i 
mühtemeldir. 

3 milyonun 
Verdiği rey 

,. k M. Hoover ın ay-
bedeceği anlatılıyor 

Fevzi Pş Hz. 
Balık esirde 

Büyük erkanı har
biye reisimiz me

rasimle karıılandı 

BALIKESiR, 4 (A.A.) -
Büyük Erkanı Harbiye Reisi 
Fevzi Pata Hazretleri, bugün 
Kütahya yolu ile tebrinıize 
gelmiı ve ihtiramkir meraıim 
le karıılanm>fbr_ 

Fevzi Pata Hazretlerine or
du möfettitlerinden Ali Sait, 
Umum Jandarma Kumandanı 
Kizım Pqalar refakat ediyOI'• 
!ardı. 

Bir arkadaş 
Daha 
Kaybettik 

Muharrir arkadat
lardan bısan 8. dün NEVYORK, 4 A.A. - Ameri

ka reiıicümhurluiıına namzet o
l~n M. ~.oover il~ M. Rooıevelt in· i kalpten vefat etti 
~.•P muc~dele11 ı 
munaaebetile &OT Senelerden beri lıtanbufun bir 
ve kuvvetli ıraY çok gazetelerine emek vermİf kıy 
retler aarfına ba' metli arkadaılardan Giritli Ihsan 
layacaklardır. M Bey dün kıaa bir kalp rahataızlı-
Hoover, Ameri~ı iınJan aonra, hayata arözJerini 
nm garp ve dem• yumdu. 
kıaımlannda M Bu ölüm gazetecilik aleminde 
Rooaelvelt iseNe' acıklı bir kayıptır. Matbuabn 
york hükUıne~ ıı;ıütevazı ve samimi bir emektarı 
dahilinde faalı olan lhs;n Bey, bütün hayabnda 
yette bulunacak temiz kalmıt, iyiyi ve İyiliği aev-
lardır. Bu müca· mit, tanıdıklannın gönlünde dü-
deleden zaferle Ç rüatlüğüyle yer tutmu• yüksek ah 
kacaklanna tim liklı inaanlardan biriydi. 
diki halde emir Arkada,ımızın ailesine, çocuk-
bulıınan demok- Janna ve tanıdıklarma, ayni de-
ratlar yeni taraf· 
tar kazanmaktan M. HOOVER 1 
ziyade mevkileri
ni kuYVetlendinneğe çalıfacaklar
dır. M. Hoover'in reiai b~l~~~u- ı 
iu fırka iae, zannedıldıgıne 
göre muarızlarına tiddetle hü
cum ederek ve aon .eneler zar
fında kaybettiği mevki ve ehem
miyeti yeniden elde etmek için ü
mitsizlik içinde çalıtacaktır. Umu 
miyetle aöylendiğine göre M. Hoo· 
ver bu eefer intihap edilmeyecek 
ol..;._ bu netice ikbaadi inhitat 
devresinde reiaicümhurluk maka
mında bulunmUf olmaamdan baı
ka bir eebebe atfedilemez. Libe
rary Digert mecmuası isimleri def 
terlerde mukayyet ve intihap bak 
kını haiz 3 milyon kiıiden yeni 
reiıicümburun intihabı hakkında 
reylerini bildinnı;lerini İatemi9tir •• I 
Bu müracaat nebceılnde M. Roo
aevelt M. Hooverden yüıı:de 50 

1 
niabetinde fazla rey almııtrr. in
tihap mıntakalanna ait neticeye · 
gelince M. Roo-lt 74 Ye M. Ho 
over 67 intihap mmtakaamda ek· 
ıeriyet temin etmitterdir. Soıya· 
liatlerin namzedi olan M. Tbomaı 
reylerin yüzde 4,8 ini temin ede
bilmit. fakat bir intihap mmtaka
anula elueri1•t k·u-e-.. br .. 

Merhum lhaan B. 
rin acı ile yiireiimiz yanarken ta- . 
:aiyetlerimiai an.eter '" -irlmaıu 

•••••••• 
Yann oynayacak olan gene 

milli takımımızdır 
Balgar - Türk milli fut:>ot mÜ· ı 

sabakaaı dün Takaim atadyomun· 
da yapıldı. Havanın aoiuk olmaaı ı· 
na rağmen ıtadyuıa bmçahmç 
dolmuftu. Şehir muzika11 tarafın• 
dan Bulgar ve Türk milli martla· 
n çalınırken saat ır.-ı:s ı.e eTWcla 
Bulgar takımı ve anlan takiben 
Türk takmu aahaya çıkb ve uzun 
uzadıya alkıılandılar. Takımlar 
aabada dizildikten aonra icrası mu 
tat olan meraıim futbol federas
yonu reiıi Hamdi Emin Beyin lu
aa bir nutku ile baıladı. Hamdi 
Emin Bey, bu t-ılann kıyme
tiackn babaettikten aonra Türk 
mlili takımına Bulgar milli takı
mını seli.mlatb. Bayraklann tea
tiainden aonra takanlar fu suretle 
yer aldılar: 

Balırar takımı: 

T ennoııki - lıtalof, Gonef - Ter 
çok, Efremof, Baykuıef - Gavroı· 
ki, Pançef, Pe9ef, Sozanof, Anıre
lof. 

Türk takımı: 
Hüaamettin - Hüınü, LUtfi • Fik 

ret, Nihayet, Hasan • Etref, ~·~~
haddin, Vahap, Muzaffer, Kuçuk 
Necdet. 

Maç, 15-25 te Yugoslavya bey
nelmilel hakemlerinden M. Vaı
ailikoviç'in idaresinde baıladı .. 
Bulgarların yaptığ rilk hücum mu 
avin hattımızda keıildi. Ve top 

Bizim müdafi ile Bulgar 
muhacim/ top peşinde 

bir dakika kadar ortada dolatbk· 
tan sonra aleyhimize ilk favl ve· 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Borsada bankayı nasıl 
soymuşlar? ....... ' 

Haydutların kim olduklannın 
anlaşıldığı bildiriliyor 

· Buraaclan yazılıyor: Oımanlı ban- I mitlerdir. Çü~ .. b.':' •~ela ~ar 
· kaaı aoygununu yapan haydutlar he açık"?', heaap sorulur. Bıttabi banka 

nüz yakalanmamı,lardır. Fakat B~- ya &JreD. çıkan ela bul~'!"":z ~·t~ 
adliyesi zabıta ku....,etlerile muı- tam bu ıırada bankanın ikincı mudu 

:reken ı.a'yıhıtlann yakalanmaaı i- rii M. Alyarıak Dikencik çiftliti aa
çin geoit bir aaba dahilinde humma- bibi Hakı beyin bir itini gördürmelı 
li bir faaliyete ıeçmİt bulunuyor. içjn beraberce .,üa.-lit aalormna 
Şehrimize Os~nlı banka.•! umumi silmektedir. Ve ır- - bu daki
müfettiti ve muralılıaa vekilı M. Pa- bela benkanrn tamam.. kapeblmı
hach gelmit n cloiruca bankada tab yarak aralık brralolmıt bulunan kapı 
lrikata baılamrfhr. 45 dakika devam 11 ııçı!mıı, içeriye ıiyab sözlüklü bİ· 
eden bu cüretk&rane aoygun etrafm ri girmlftir. M. Alyıuıalı: lın meçhul 
da ııldıiun tafsilat ıudur: plıaı bir mütteri -edeaek: 

Evvel emirde haydutlar soy~u?'!n _ Emriniz? .. demİftİr. 
muvaffakiyetle neticelemneaı ıçm 
bankanın tatil zamannn intihap et- . (Devamı 6 ıncı sahll«le) 
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rahmetle yadeyleria. 
• • • 

, lııtanbul Matbuat cemiyetinden: 
Azaıından Giritli Ihsan Beyin 

dün kıaa bir haatalıktan sonra ve· 
fat ettiilrıi haber venne~le ~üte
ellim olan Matbuat cemıyeb, kıy
metli arkadapmızm mahzun aile· 
.; .,,. çocuklarile biltün matbuat 

arkad~annm ııı:trraplarma itti. 
ralı: eder. 

Cena:aeal busün aaat 11 de Kı 
:ultoprakta, Kuyubqmda Abdm. 
eeli.m P.,. kötkünden kaldırıl•· 
cağından, merhuma aon hiirmel 
vezifemizl topluca yapmak bert 
muhterem uamnım ,.ım.leri ri. 
ca olun'lll' . 



Tarihi tefrika: 5 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

HARİCİ HABERLER 

93 den evvel İstanbulda 
Rus entrikalan 

Müşterek 
Sermaye 

lkbsat konferansına 
mühim mev

zular hazırlanıyor 

Toulouse 
Kongresi 
Dün ehemmiyetli 

bir içtima oldu 

Gizli 
İtilaf mı? 

TOULOUSE, 4 A.A. - Radi
kal Sosyalist kongresinin müzake 

SiYutopol düştüğü zaman tenıburg'ta ba korıutınelarm CENEVRE, 4 A.A. - St1'ea relerinde daha ilk gÜnde büyük ROMA, 4 A.A. - M. Heriot'-
Çar birinci Nicolaa bu acıya da geçtiği sırada. Abdülaziz sara- konferansında kabul edilen karar . bir ehemmiyet ıor'ilmüştür. Fır- nun ispanyaya yaptığı seyahat or 

Fransız başvekilinin 
Madrit saya

hati ve ltalyanlar 

d O l "- rl ymda da bı"r ba~ka konutmay• aureti mucibince Cenevrede top- kanın l'QI cen:ı!una m~nııup olan- taya bilhaaaa aakeri bi ritilaf akdi 
yanama ı. tuz Y1 .... e ne ça- ~ - lanmakta olan mütehaaaıalar ko- ı · · il · · ·ı 
lıştıg- ı ordusunun bozulması, kulak verelim: ıırrn nıyet ve temayu erını temaı iddiası cibi bir çok muhtelif müta-

miayonu meaaisini ~itirmittir. ~ü: eden M. Bereery'nin bir müJaha- lealar veya daha doğnıau imalı 
o kadar güvendiği Sivastopo- Bıı konutma sarayın ende- tehaHu. la. r merke.zı A. vrupa hu.ku I lc•. i M. Heriol'yu ku"nu··y- çıkma· · 1 k 1 

d ·ı h d • "nd ~ ııi>z er çı annıtbr. talyan gaze-
lun düıman eline geçmesi,çann run enı en arem aıresı e n:ıe.ılenı:ı~n !'ara cıbetınden va~"'.e ta aevketmittir. M. Heriot günün ı teleri bunları nezaketli bir auret-
ta yüreğine itledi. Bu acı ile geçiyordu. Kartıamda elpençe tını ta~u bır tekle ko~k ı?!' en mühim iki meaeleai olan bütçe te aynen netretmektedirler. Caze 
canverdi (1855). divan duran damat Mehmet A- aarfedıl~ek bu oennaye •!e. :ı;~ı- 1 müva.zeneaini ve •İlahları bırak- ! telerin bir çoğu lapanyol efkiln 

İgnatief'in vaftiz babası olan li Pata, Galatada sandıkçı Rize reye yenıden kıymet takdı':' q~e ma isleri hakkında asıl fikrini hiç umuıniyeainin M. Heriot'ya pek zi 
tabal~ olunaca~ a~rmayenın ~ır- bir ,üpheye mahal bırakmayacak 

ikinci Alexandre babasının ye- li Sofu babanın çıraklığından ' lettirilmeame onkan olmadıgmı ı bir aurette ve büyük bir cesaretle ~ade ~Üflnanlık göatermekte oldu 
rine geçince, 1856 da Pariıe gi gelme idi. Bu sandıkçı çırağı, görmütlerdir. Çünkü mütehauıo- bildirmiştir. M. Heriot, mali vazi gunu 14bata çalıımaktadır:. ~.azla 
den Rus mUTahhas heyetine koçyiğitliği bota giderek sa- lar ~u aonunc!'. ae~a".:enin ayn: yeti düzeltip sağlamlattırmak ga 0~~~~ ispanyanın ~~ma ~uyiik el 
askeri mütavir olarak verilen raya damat olmuttu• Pehlivan ~ ".""';'de cetinlmeaı lazım geldı yeaini elde •etmek için riyaaetinde çılıgı ls~anyo~ Han~!~": nazm ~· 
zabitler araımda genr vaftiz lığa çok meraklı olan Abdüla- iı fıkrinde b~lunmutlardır. B~· bulunduğu kabinenin hayatını bi- ı ;ı:uıueta nm.~ır teb~gını neı~~ 

,. k dan baıka muteh":"'alar. ~u m~ le ortaya koyacağını kuvvetle aöy tır. Bu teblıgde, muaellah bır ıttı-
çocuğunu da kabfhnDıftl. zi~, iri .yarı. gületçi, dalkavu t-;rek a-;~ayeye ~ı.t teı~ılatm fmt. lemit tir. M. Heriot silah kuvvet- fak veya harp projeleri hakkında 

lgoatierin Türk düşmanlı- enıştesınden hoılanmıttı. Ar~ d~d.en nıcude get!nlmeaı ve ~u teş !erini azaltma meaelesi kartıamda ' ki pyialann tamamile aaılaız ol
ğını Kının muharebesile Paris sıra aoyunup damat Pata le gu j kıl ata alt e~aa. n~zamnamenm Y_a da ayni derecede aarih bir vaziyet duğu bildirilmektedir. Tebliğ ıu 
kongresine bağlamak yanht bir !ettiği d'! olurdu. pıl~ vazı!eaını _!<abul etınek 15 almış, bu meselenin halli için bu- sözlerle nihayet bulmaktadır: 
fey olmaz. Daha otuzuna var- Bundan başka Abdülaziz te?.'emı lerdır. Muteha!•ralar, bu lun .. cak carenin Fran.,anın İ•tik- "lspanyl\ hükümeti, lapanyol ka-

d d --•· k muşterek aermayf'ye vucut Yer• hali bakımından kat'i bir mahiye nunueaasisine mugayir olarak giz 
mamıf, Çarlığın en parlak bir ama oyununa a ~ . mera mek ;.,;n lazım gelen para hakkın ti olacağı fikrinde bulunduğunu li itilaflar akdi hllkkında hiç bir 
zamanında Petenbourg sarayı sarmışb. Mehmet Alı ıle karşı ":"bir fi~ir beyan <;.tm-;!"ten d':. im ilave etmitşir.. M. Heriot silah devletten ne doğrudan doğruya 
nın gölgesi altında yetifmİf bir karııya ııaatlen:e dama oynar tına etmı1lerdır •• Cunkü b~ mute- kuvvetlerini bırakma ve emniyet ne de bilvaaıta biç bir davet kar. 
genç Rua zabiti, bütün Rus bü- dı. Damat Pqa Padişahtan hıuaPlar nıerkezı ve •arkı AY1'11- meaeleleri arıuındll herhangi bir d b ı tı B "he 

"d ' panın vaziyetini düzeltecek .,..... f k ·· • • bu "iri 1 fısın a u unmamıı r. u cı t 
yüklüğünün. hem de Türkleri- yenmek ca ab•a uymıyacağını 1 k im dk - t k ar ırozecmege Ye 1 mese e ne M. Heriot'nun ispanyaya yap-

b·ı· b" k lard ar uru a 1 ça muş ere aerma yi bin"birinden ayırmağa asla ra- h" h ti" h · . . 
çin. yıkıldığını gÖnDÜftil. Dini l ır, ır ço açmaz an aon- ye hakkınd,. eı.:a:ksi zbir plan yap 1 ,, d .. 1 "t . ...,., aeya ıı n e emmıyetını ne de 

-L · !' L- . .L- d" ra bir pundunu bularak yenilir- mlln- -akti"nden e~el gı"n"•ı"lmlı zKı 0 may_acab.'!" •. •t. aoy e~ı}ır.. iki cüınhuriyet arasındaki aami-ayn, 'f'aufl, za ım, uaroar ıye '" • • • • ongrenın ınncı ıç ıma gunu ya - .. b 
1 

. b" k d b 
bl"ldiği Türklen· p • ..:.•- A~ di bir it olacab mÜtllleaaında bulun- ı ·· k 1 b"tti"kt mı mun .., et en ır at a a _.. -u:::- •• _. • • • • .. pı an muza ere er ı en aonra ku . • • 
pa devletleri halkasına ahyor- Böyle böyle hünkarın gözü- mutlardır. Bu feraıt ıç.•n.de m!_lıte- fırkanın umWTIİ siyaseti hakkında vve!lendırmege çalı~~~lan la-
lar, Rualara Kan.denizde do- ne giren eski sandıkçı çırağı, ~k aermaye meaeleaının_ ~unya verilen bi rtakrir ittifakla kabul z~ g~l~n lapanyol hukumet Ye 

Abd 
.. ,. • • ·L. " ılrtıaat konferan•mda butun ,;ı. edilmiştir. mılletının bu aeyahatten duyduk-

nanma bulundurmağr. Aland a- • uıazızın ı~an yagmuruna mul ve ehemmiyetle mev:ruu ba- J lan sevinci hiç bir veçhile küçül-
dalanna istihk&.m yapmağı ya tutulmu9tu. Bır arahk fU ma- bis olma11 l&zon gelmektedir. ki mDhloı ınesele tül' azaltmaz. 
sak ediyorlardı. kamların hepsini birden elinde TOULOUSE, 4 A.A. _ M. 

Jgnatief. genç yüreğinde efe- tutmuttu: s•ı A hl Yvon Delbos tarafından açılan 
rin bir a<:ı ile Pariıten döndü- 1. - Mabeyn müşürlüğü; ı a arı siyasi müzakerenin baılamasm-

Ser k l"k dan bira2'. sonra M. Heriot, kongre 
gu" ·- zeman.lı:endi kendine bir ye 2. - aa er ı ; 

A it nin toplandığı ııalona girmiş ve 
min etmitti: Ne yaprp yapacak 3. - Derya kaptanlıi;: Zft ma hararetli aurette alkıtlanınııtır. 
Türklerden bu acmm öcünü çı. 4. - Tophane nazırlı,!. ; M. Delboa, fırkanın siyaai progra 
karacaktı. 5. - Srhlıiye nazırlığı; mmm çarçabuk bir taalağını yap-

Şimdiki halde uzun bir za- 6. - Hazinei bassa nazırlı- Umumi komisyon mı,tır. M. Delboa'a göre bu prog-
ı. ram şu iki madde de toplanmakta 

man için orduda yapılacak bü- aL içtimaı dır: 
yük bir iş yoktu. İgnatief Pa· Bu 6 vazife. Mehmet Ali Pa 
riste kongrenin konuşmalannı f&YI i.mpen.torluğun en yüksek tehir edilecek mi? t - Uaul Ya tertip daireaiııde 

aılu bir tasarruf yapmak auretile 
gördükten aonra politikanm 6 adamına tek başına denk ge- CENEVRE 4 (A.A.) - Sili.lı bütçede tevazün temini, 
dünya işlerinde ne derin ne tireı:ek kadar değerli idi. kuvvetlerini azaltma konferansı 2 _ Milli müdafaayı gözönün-
İnce bir kudret o' duğunu öğren Abdülaziz, saray içinde en reiai M. Henderaon ikinci teşrinin den uzak tutmanuık ııartile aulb 
mişti. Kurnaz kafası diplo- sevdiğ! kılıkta, yani bol gecelik 21 inde topl.,nmaaı evvelce diifü· teşkilatı vücude getirilmesi aiyase 

nülen umumi komiayonun tehiri ti. 
mathğa doğru ıu gibi akıyordu entari ve Şem kuma9ı hırka ile muhtemel oldu'' .. nu oöylemİftir. •• 

H •- h di b" "it • ·· ·n ·ı · t" "u Fırkanın reis vekili M. Jacquea em asKer, em ıploınat... ır !' enın uzerı e serpı mış L M. Henderaon tealihat mütarek ... 
1 M h Al• p k d Kayaer yalnız .aol cenah fırkaları g natief, Türlflei:len hıncını ,.,_ e met ı ata, artısın a oinin 4ay daha temdidine 47 hü-...-- 1 d" birliğine dayanacak bir bükiime-
karmak için böyle iki katlı bir başka bir şi tenin üstüne ız kfunetin razı olduklannı beyan et tin bugünkü bUhrana gÖ"Ü& ırere-

cökmüı ellerini göbeğinin üa- miq, bu ıerait dahillnd• bu mütao " iıo ı;:öiüegcrmcTİ borç l.:lmlf- t•• k ... tu K rekeye temdit edilmiı nazarile ba bileceğini aöylemiıtir. Bundan baı 
ti. Rusyaya döndüğü vakit uı:ıe avuş ... rmuş • onuşu· ka M. Jacquea Kayaer, kapitali•t krbb ileceğini ilave eylenıİftİr. h 
vaftiz babasına bu dileğini bil. yorlardı: Bununla beraber Fransız müıne.. lcrin artık zamanı geçmit ve Ü· 
dirdi. - Söyle bakalmı, Mehmet aili M. Mauicli, bu mütarekenin kümaüz kalmıt fikir ve telakkile-

1 rinden demokrasinin azim •e ce-. lkinicı· Alexandre da "'-- A i. oe var, ne yok?. te:ndidi huauaunun Fran•a tarafm 1 • ., td··· ....,.. I'" aaret e vaz geçmeaı &&Zllll ge ıgı-
le kaybettiğin' Şarkta çıkar- - İyiliğiniz, 1ağlığınız, feY dan kabu!üniin Franaa huduttan ni de aözlerine ilave etmiştir. Bun 

keti• AJJ- L Ef d" • b" Üzerinde bulunan memleketlerce mak istiyordu. Avrupadan kil" ım, an en ımıze ıt· dan aonra M. Bergery hükiimetin 
d T t '"k •· ·· ) "h de kabulü tartma bağlı olduğunu ı"ktı"dar mevkı"ı"ne geldi"İ vakitten vama ığı ürklerin Orta As- mıez U emnez omur er 1 •an ı.aydettikten aonra de..U.tir ki: ~ 

yada yaşıyan ıoy kard-lerini buyursun. Sayei müluk&nele. "Bu memleketlerden biri henüz beri takip ettifi siyaseti tetlı.ik yol 
--. "nd h ı· - · be • • lu bPlzı beyllnatta bulunmut ve hü 

eli altına almağı dütünüyordu. n e a va ımız gun gün ıyı- cevep ~crmemiqir .. Bundan dola kiim .. tlerin biribirlerine olan borç 
Bu ince it lgnatief için biçilmiı !~ektedir. yı Fransa bu vaziyeti nıunra al- hn Üzerinden hir sünger geçiril
bir kaftan olacaktı. 1858 de lg- - f uadı çağırttmı. Nerde maiia mecbur bulunmaktadır." r.ıe'i fikrinde oldu~unu kuvvetle 

1 K k Konferan• büroou yann •aat 11 
natieE, Buhara ve Hayve Han- 1 iıe ge ir. or arun geoe. ba~ de toplan,.cak ve M. Boncour'un aöylemi•tir. 
lanna Ruı delegesi olarak g··n cansılacı haberler Yermesuı.Bıl Fran .. z pliınr hakkında voru.oiri Afuahedeler tadil edilmeli 
der'ifdi. mem neden. hep işleri fena göa izahRtı dinleyece1<tir. Bu ıza!ıat TOULOUSE, 4 A.A. _ Radi-

lgnatief ilk olarak kendi ba. terirler. bittikten sonra bu me ... le ha!dtm kal So&yaliat kongresinde yapılan 
tına bir ince politika işi çevir. . .- Allah ömrü.nüzü, ikbali- da biç b;r müzakere yapılmaya- müzakerf'ye M. Heriot'nun karıt-
meğe kııllatıyordu. Bunun güç nızı artlının, Padışahmı; onlar cakt.r. muı biç beklenmiyordu. M. Heri-
lükleri knedini rarçaL.•k go-~ter haddini bilmez heriflerdir. Kul ot ao•yalittleJme temayiilleri ıröa ,. "" B • • d k• teren meb'ua Ber ery'nin hararet 
di: Hayve Hanı. lgnatief'in in- kısmı efendisini üzmek m:ıı.rifet er ın e ı ,rrev 1i bir müdahalesi üzerine küraü-

Yugoslavyada 
Değişiklik 

Kabine istifa etti 
ve yen· si geldi 

BELGRAT, 4 A.A. - Wolff 
Ajanamdan : Kabine istifa et
sında bazı değitiklikler yapmağa 
mitşir. Bu iıtifanın ni.zırlar ara• 
iıııkiın hazırlamak aebebine müste 
nit olduğu zannedilmektedir. Bu 
değiıikliklerden maksat bir müd
detten beri az çok memnuniyetsiz 
lik eseri gösteren bazı unaurlan 
memnu:ı etmetken ibarettir, 

PRAG 4 A.A. Wolff Ajansın
dan : Yeni kabine, dün öileden 
aonra meclialerin huzurunda iaba
tı 'l'Ücut etmittir. Batvekil M. Ma
lypetre okuduğu hükümet beyan 
nameainde hükıimetin mali aaba
da göreceği itler hakkında izahat 
vermi9tir. Meb'uaan meclisi riya
setine M. Malypetre'nin yerın., 
M. Stanek İntihap edilmittir. 

1 lpazan ressam 
BERLIN,4.A.A. - Volff Aian

sından: Sahte lngiliz ..., Amerikıııı 
banknottan yapmakla zan altına alı 
nan Rua reHamlanndan Miuaoje
doff 2 buçuk aene kürek ceza•ına 
mahkum edilmiıtir. Diğer maznun
lar hakkında 3 aene gürek cezaaile 9 
ay l:.aoia arasında tehalüf eden ceza
lar hükmedilmiştir. ce manevralanru sezdi. Bu kur değildir. Ellerinden iş gelmi- BERLIN, 4.A.A. - Volff ajan· ye gelmeğe mecbur olmu,tur. M. 

naz Rus zabitin;n Çarın çok :voraa hüner güçlüklere care bu undan: Berlinde işleyen mÜ§terelı: Bergery, hü'<iimetten adeta isti- Maznunlardan biri beraat karan 
sevgilisi olduğunu öğrendi. O· lup, yapıp yakıştırmaktır. nakil vaaıtalamıda çalııan ~ilerin zabta b<ılunurcasına hareket et- almıttır. 

k 1 hi 1 k e1d ö 1 ı . d • c 1 A dün ba•ladıldan ~v h•kktnda ha- miıtir. Kongre aza•• M. Bergery-nu ya a ayıp re ne o ara e - ye. yı ersm. Ü usum • e·- nin beyanatını düşmanca kartrla-
tutmağı dü~ündü. Fakat Hay- dan beri devlete az mı himmet kem hey .. ti tarafından verilen kaı-ar mıfbr. M. Berırery sözüne ancak 

d k b• R " - ? M h b" d da bu i,çilerin aldıktan ücretlerde M H . ve e oca ır us casusu agı ettım.. er um ıra er zama- kongre reisinin ye . enot'nun 
kullanan 1 ı;natief, Hanın bu dil nındaki iaraflan hep kaldırdım. saat başına iki fenik niabetinde ten- gayret ye bimmetlerile deYam ede 

zilit yapılması e.ası lvıbul edildiğin 
füncesini öğrenince geceli1cle Onun yapamadığı istikrazı yap den amde ve mü·tı>hdimler aendika- bilmiştir. M. Bergery mevcut mu-
Hayveden aynldı. tım. Kıymetı" hı"çe du··ımu··, olan lan bu ka kah 1 1 abedelerin yeniden tetkik ve tadi rarı u etmemiı erdir. line taraftar olduğunu söyledi 

Buharada fgnatiefin işi, da- kaimeyi kaldırdım. Kendi hazi yaı_ Berlin ve Brandebourc it- zaman kongre az11aı ıiddetle bir 
ha yolunda gitti. Buhara Hani- nemden üç kalyon yaptrrdıın. çilerine ait ihtilafı tetkik eden ha- su,.,tte mukabelede bulunmuftur. 
le Çar namına bir dostluk mua- Memleketeyn, Y'unan Karadağ kem Berlin f"lırinin iktisadi hayatı- M. Heriot'nun nutku bittikten ııon 
hedeai imzaladı. Bu muahede işlerini düze1ttim. lzmitte ter- nı felce uğnımaktan kurtamalı: için ra M. Heriot'ya ...e riyaset ettlfi 
Buharanm Rusların eli altma sane, latanbulda sergi, Rumeli- bu karara riayetin mecburi olduğu- radikal hüküm.,te itimat ebyanmı 
ıru.mesioin batlaııgrı olmua. de •imendifer yaptım. Bunaya nu beyan etmittir. mutazammm olarak verilen bir 

7 
.. z lnta • tu on1an d--• takrir iıtif,.kla kabul edilmittir. 

tur. Mısıra gittim. Orduya Şişa- • ,. Y n ve ..,....arın M H · • T louae k 
1 önünde toplanıp birikmiş 105 ~- •. d ed~~t n~nled" ~~ tuk honklt'l"kme-
gnatief in böylel"kle Buha- reli tüfekler aldırdmı. Topha- • · kif -~: .,_ S el ktri"k sın e un aov u:ı nu a 

ld cıy> tev •~~ı~. u, < ve d • 1 .. .. t 1 b 
rayı e e etmesi Peterabourg'- nede top döktürdüm, tersanede fabrikalarr da lı · il ı . " mutn ea yuruten ııraze e er at 
d k · · • 1 b d ırazh. d bir t ~ ça _f&Db~~ ..... ~ake- 1 vekı"lin b•.,anatını ittifakla taavip a pe ıyı ız e!' 1r11kmı•tı. Bu zırhlr yaptır ım. Daha ne ister ı e··~ut ~evı ....,....,, _, 

.. · ~ ~ •• _.:""'.'.._, •h- b. - - dan etmekte, M . Heriot'nun k""'""" aıra~l!rda Çin iti alevlenmitti. ler?. ıçın ,...,....._. •aa.ı eye n azaam d ka d "- k b"" 
lnaıhzlerle Fmaaızlar, Cenu~ U .,1_ _ p d" _ L 52 kiti de tevkif olunmuftur. a:ı;aksı araafrnf ıu" t~an h•s• çc. tul -,... a::uu:ne. a ı•anrm vu ... muYa a ye ı e f"mmıyf' e 
t an Büyu""k Ok ----'- - • ~ • - · ı ed" B ı 
Çl·n kıyılannd Yanoaa il'~~ Halk bır kör kuyudur. Ne at- kaydey emekt ır. u ırazete er, 

a Yertubnaga..... d 1 T-L- . ··••kA Otta va ltilafından M. Hrriot'n11n nutkundan •nra 
lamı9lardı Ça ikinci Ak san ° maz. ı::uaaı mu.u anen kon.,~ve bill•uvvr bitmis na,,..rile 
dre, vafti; oğl~nu Pekine x~- her gü1!· her g~~ ·~.na düa et- sonra h!'.krl b:l..,,,.!fini V" hükiım~•in bu 
d k Çin ·-ind R l g. • mektedır. Tasvın humayunun lrongtt'd"n daha fazla kuvvetlene 

erere T e uı ara ıyı he d b d"·k'-• d ··k LONDRA, 4A.A. - Reııter A- rek c;ıktı"ını da yazmaktadır .. 
b'ır a dde etmeı<: dü" ~ d"" r ev e.. er u ı<aD a en yu . ald a1· . Ot x P .Y ıs• tun u. sek tebcıl makammda durur. Jan&nua ıtı m umata core ta-
lgnatıef Şarka doğru uzandık. Avıupa devletleri ise gözünün r: ~ı::ı::~~-arttk bitmiı nazari-
ça Şarklıların ruhunu daha Ya- . . b ka l F . Niobe süvarisi 

beraat kazandı kından tanıyor Şarkın zayıf ıtçıned ah r ar. dransaEfı~~ra- lngiltere hükümeti 3 lakııııdinav-
k 1 d h de "nd l onı a a ıeçen e enuıme ya hükiiınetile , Arjantin ve Alman-

no ta arını a a rı en an 1 davetname ıöndermitti. Dün- ya ile yeni tİCllret müahedeleri yap- KIEL, 4.A.A. - Niobe m<ktep ce 
yordu. • yannı direği efendimazdir Hün mllk için müzaekreye giritecektir. , mi•ini uğradıir acıklı kaza eanaaın-

İtte henW: 36 ya .. ında iken '-• "b hl" • l Londraya ilk Önce bir lsveç mu-' da sevk ve idare etm•kte olan müli-T • ""-Mm gı i bir pe ıvan ne ge -
cenerallığa kadar yükselD11' o- mi, ııe gelecektir rahhas beyeti celecektir. Ondan bi. 1 zim Rufus'un bugün huzuruna çıktı-
1 1 l "ef bö J h"I ' I ' • raz llOllra Danimarka ve Norveç mu 1 ğı a keri mahkemo tarafından benıa an gna ı , ye ı gı er ve Abdu"I" • • .. ü ··td" 
d 1 1 h 1 1 rak . azı7itn yuz gu u. rahhas heyetleri celecklerdir. tine karar verihni,tir. 

uygu ar a azır anmıı o a « Pelılıvan» aözü kendisine Gelecek aynın ilk pnlerinde bir ı PARIS. 4.A.A. - Cherbourg cliva 
latanbula ııeliyordu. •• memleket itlerini u.nutturmu~- fngiliz murahhas heyeti Berline gi- nı harbi geçen Temmuzun iptida· 

tu; decrk , Almanyaya lnciliz kömürü: sında Levi burnu açıldarmda 32 ki-
-- Naulclı una dünkü ça~ ithalatının tabi tutulduğu kayit ve ıiden ibaret mürettebatı ile batan 

H ? ,.. ıartlar ile umumi aurette arife me- ı Prometbee iamindtki tahtelı.hrin 
raz ?. a • aeleai hakkında müzakerelere ıirit• kumandanı hakkında beraat karan 

Gene o yıl içinde, belki de Pe (Devamı var)_ ..ı.ir., vermiıtir 

-5-
Dolmabahce sarayında 

Almanya ve Prusya 
ihtilafı 

BERLIN, 4.A.A. - Volff ajan•ı 
bildiriyor: Alman hiikümetinin Prua 
ya komiseri M. Bracbt ae kanunu 
eaaai ahkamı daireainde l"t•ldriil et 
mit Pruıya hükumetinin Pruaya ka
binesinin vaziyeti haldruıdaki noktai 
nazırlarını uıdattınnak için yapılan 
her türlü tetebbüalerin tamamile ne 
ticeaiz kalması üzerine M. Otto 
Braun reiaicümbur Hindenburc'a ya 

rın mufaaaal bir mektup yazmalı: au
retile tekrar müracata karar "ermİf
tir. 

M Braun iti r bu halde devam e 
decek olara ,.Uden Leipziır mahb 
,._;,.. bat vunuğa mecbur olaaıiı 
nı aöylemlttir. 

Almanyada kon
tenjantman 

BERLIN, 4A.A. - Volff Aian
aından: Nazırlar meclisi, Alınanyaya 
yapılan tereyağı ithali.tının muhtelif 
hüküınetlerle akdedilen mukaveleler 
esası üzerinde kontenjana tabi tutul 
masıru tuvip etmİftİr. 

Bundan sonra mediı, zirai mah~ 
aullcrle bahçelerde yetittirilen çiçek 
ve yemişlerin kontenjana tabi tutul
ması bakkmda Bruxellea'de La 
Haye, Roma, Paria ve Kopenbag'da 
bazı müzakereler yapmıf olan ko
miayonun kaleme aldıiı raporu dinle 
mittir. 

Meclia bu buouataki kararını etraf 
1ı surette Wkilnı~ yaptıktan aonra ... 
recektir. 

Balkan güreş kongresi 
Dün gece esaslı bazı kararlar 

vererek dağıldı •• 
Birinci güreı Balkan koncreai 1 koncre hitama ermif ve batta Yu 

ikinci celaeıinl dün akşam akdet- nan murahhaaı M. Vekuais oldu· 
mittir. Bu celsede gelecek sene ğu halde murahhaslar Türkiy~• 
aerbeat güret için bir resmi ıam- ı gördükleri hüsnü kabul ve misafır 
piyona şeklinde olmayarak yalnız perverlikten dolayı ve Güre§ fe
göaterit müaabakalan yapılabil- deraayonunun güreşleri çok ırıuıı 
meaine her memleketin çalışması lazam surette tanzim ve idare e~· 
kabul edilmif, bundan batka her meainden ve balkın gösterdiği btı
memlekette cürete ait beynelmi- yük alaka ve spor terbiyeaind~ 
lel hareketlerin biribirlerine ha- dolayı tetekkür ve tebrik eyleınıt" 
ber verilmesi de temenni olun· terdir. Bu suretle birinci Balka0 

muştur. Bir de Yucoalav federas- koncreai dün akf&ID kapanınııtıt· 
yonu Balkan oyunlarına boka mü Gelecek koncre, eğer cüreşler 'j 
aabakalannın da ilavesini teklif ne Türkiyede yapılacak olursa 1 

etm:•~ de g"üret kongreaı· _ tanbulda toplanacaktır. Bir d• 
-Y- azaaın .. 1 . h" .. k . 

dan bulunan diğer millet murah- cureı erm ıtamını mutea ıp ya 
haslan bu buauata aalabiyetleri pılacak kapanma meraaimind• 
olmadığını ileri aürdükleri gibi Balkan ittihadı fikrini takviye e; 
dört milletten hiç biri de boks decek bir takım tezahürat ilavet' 
Balkan birinciliklerini kendi mem tahb karara almmıttır. Gürqlel 
l~ketlerinde bugünkü ıeraitle ter- bu akş~ ~a-t aekizde yapıla~k 
tip etmeği kabul etmediklerinden ve tevzıı mukafat ta bu akşam ya 
bu hususun Yugoalav federasyo- pılacaktır. 
nu tarafından tafsilatlı bir proje Pazar aktamı Güre, ve Futbol 
ile birlikte 933 senesinde Atina- federasyonları müştereken Ba1' 
da toplanacak Balkanlılar araam- kan güreşçilerile Bulgar milli t..'· 
daki komiteye teklif edihnesine kımına Tokatliyanda bir ziyafet 
karar verilmittir. Bunu mütealup vereceklerdir. 

Yeni Yunan kabinesi nihayet 
teşkil edilebildi •• 

Nazırlar reisicümhura yemin ettiler .. 
ATINA, 4 (Huauai) - M. Çaldaria yeni kabineyi tetkil etınr 

ğe nihayet muvaffak olmllftur. Bugün öğleden sonra Reiaicümhuta 
yemin eden ve ÇAl'f&lllba ırünü de toplanacak olan mecliste itimal 
r~yi İateyecek olan yeni hükılmet ıu tekilde tetekkül etmittir: Baıvr 
kıl: M. Çaldaris, Maliye niızm: Evlatyoa, Hariciye nazırı: Rafü~ 
Da biliye nazın: Metakaaa, Harbiye niızın: Cneral Kondilis, Bahri>"' 
nazın: Amiral Haci Kiryakoa, Ziraat ni.zırı: Toyotoki., Maarif nô.· 
zm: Haciakoa, Epir nazm: Trikupis. 

Ankarada sonbahar at yarışları 
ANKARA, 4. A.A. - Sonbahar 1 bucünkü yarıtl>~ en çok bu at ıizft"İO 

at yaııtlarına bugüa devam edildi. ' de oynanmııtı. 
Birinci koşu, Üç ve daha yukarı Üçüncü koıu, bu secn hiç yarı§ "3 

yaştaki hayvanlara mahıus vemesa- zanmamış atlara mahsustu. Me&afesİ 
feai 1600 metre idi. Bu kaıuya altı 2600 metre olan bu koıua doku• 
hayvan Jİrdi. Bunlar arasında bir- , hayvan iştirak etti. Koıunun fuorl· 
kaç haftadan beri muvaffakiyetler ai Yavuzdu. Fakat aon zamanlard• 
kazanan Tayyar ve bu aene üç yaşlı Konyadan cctirilen Garii isimli b'1 
atlana en kuvvetliai olan Klas vardr. j at birinciliğ'i kazandı, Yavuz lkinc' 
Herkea Tayyann kazımcağmı umu- geldi. 
yordu. Halbuki Klas yaımı kan oldu Dördüncü kotu 1 ngliz atlarına 
ğu için diğer rakiplerinden çuk kuv mahsus ayğır aatıtı koşusu idi. 'Me
vetli idi.. ve yantı kazandı. Nasip i- aale 2400 metre idi . Bu koşuyu Dro 
kinci, tayyar üçüncü seleli. kurt kazandı. 

ikinci k"!u, bu aene 600 liradan Bqinci koıu çalı minial ı zabıta'! 
fazla mükafat kazanmaınıt yerli at- koıuau idi.. Her koıuda olduğu gibı 
lara mahaua ve hendikepti. Moaafeai bu koıuda da Ceylan birinci g.,ldi. 
2400 metre olan bu koıua 7 hayvan Mevsimin en büyük kotulan gele-
ittirak etti. Çankaya birinci, Ceylan cek hafta olacaktır. 
ikinci ve Hilal üçüncü ıreldi. Hilal Bu son koşular için atçılar hayvaP 
g- hafta koıuyu kazandığı için lannı gayet İyi hazırlamaktadırlar. 

Adanada hayvan sergisi açıldı 
ADANA. 4 (A.A.) - Hayvan sergisi bugün saat 10 d• 

Vali Mümtaz Bey tarafından açılmı9trr. Sergiye şehrimizdeP 
ve cinr 'f'ilayetlerden çok kıymetli hayvanlar iıtirak etmiıtir, 

Bir Fransız gazetesinin ifşaatı 
PARIS, 4AA. - Debats cazetesi Milano'dan ald•ğı ve doğru oldult' 

temin edileceğini taarih ederek nqrettiği bir haberde M. Von Scbleicher'iP 
bir kaç hafta evvel 1 talyada M. Muaaoliııi ile ıizli bir takım mülakatlar yat' 
tığını bildirm<ktedir. Bu cazetenin yazdığına JÖre bu g(irüımeler eanaaıo
da her türlü ihtimaller derpi' edilmit. fakat tahriri bir itilaf akdi neticesin• 
varılamamıttır. 

Debats caııeteai fatiat fırkaıııııın iktidar mevkiine cec;tiği tarihten betl 
ltalyanın Alınanyaya yaptıiJ aakeri teklifler doatluk mukaddemeleri ha' 
tırlanacak oluna bu haberin daha evvelden tahmini kabil olduğunu ilii•' 
etmektedir. 

Pariste bir komünisti 
tevkif edildi 

PARIS, 4.A..A. - H-nite ıe
zeteaiı. müatear iaim altında ,_ 
yazan David Retcbinai n-ııM lıir 
Rua komiinİati yakalanmqtır. 

Çoktan beri polia tarafından aran
makta olan bu adamın muayyen bir 
ikametıraln yoktu. Ara aıra hüviye 

tini deilftiren bu komüniatin üzwin 
de bir takım aabte hüviyet Yarakala 
n ve bahuAra bir Franam aakai ..
aikaaı çılmıııtır. 

Askerleri itaataizliie tetvik ettiii 
için Retdainaki hakkında kmıdiainin 
Humanite"ye yazı yazan s.,....et is
mindeki adam olduğu zannilen ı.ki.
bat yapılmakta idl. 

Mevkuf bir müddet 'Moskonda 
bulunmuttur. Burada kendiai Fran
sız komüniatleri tarafından neşrolu
nan ri.alelerdeki aiyaai mütalealarm 
iııabet derecesine dair tetkikat yap
mağa memur bulunuyordu. 

ltalyada tasarruf 
ROMA, 4.A.A. - Resmi iatatio

tiklere ıröre tasarruf aandıklaruıdaki 
mevduat wn 4 aeııe zarfında 2 mil
yar liret niabetinde arlmlftlr. 

Bu tandıldaım -Yaıo .ı,_ 
33 milyar ı...Iunınaktadır. 

M. Mac Donald',n 
•ıhhi vaziyeti 

LONDRA, 4.A.A . - Kendi01ııf 
bakan doktorların tavalyeai üzeri~• 
M. Mac Donald Londra belediye 
reisi tarafıadan her - ikinci Tef' 
riııin dokuzunda verilnMtıi adet olııt' 
ziyafette hazır bulunınaaı baldancl-· 
ki daveti iatemeyerek, redde ~ 
bur olmuttur. 

M Mac Donald'ın aıhlıi vaziyeU· 
ıun umumiyet itibarile memnuniyeti 
mucip bir halde olduğu, fakat vuİ· 
feainin timdiki ""'1İt dahilinde 16-
ınmı ,öıterdiii fazla çalıflll& dolayt 
aile parlamentonun ikinci t"frinl' 
22 isinde açrlacak yeni içtima de.r' 
sinde ifaanıa mecbur olacaiı alır fi 
zifeyi başarabilmek için kuvvetini İ' 
raf etmemefi ve partamentoya teıal· 
luk etıneyen itler hakında her türla 
teahhütlerden vazgeçmeli muvafıiı 
bulduğu ehemmiyetle kaydolun.,..k· 
tadır. 

CüretkAr bir baskJO 
DOUBLIN,4.A.. A.- lrlaob 

Ciimhuriyet ordusuna menaubiyetll 
rini iddia eden takriben 100 kiti'~ 
bir ırup oradaki kıtlalarclan ~ 
baakın vuereı. mahfuz ailihtan J# 
ıeçinaittir. 
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tobüsler 
Ekonomi 

Türk kömürünün 
103 Üncü yıldönümü 
()nguldaktaki bayrama Istan. 

bul da alakadar olacak 
1 ~"friniaani pnü, Zonsuldakta 

bayramı yapılacakta. o sün 
1 mekteplerinde de, muallim 

'lıönıürün 103 üncü yıl dönümü, 
İlk defa kömürü bulana Uzun 

t hakkında talebeye malumat 
11:.elderdir 
~'i•r taraftan aanayi müdürü mü 

R.efik bey de, ayni sünde bu 
etrafında Halkevinde bir kon 

't'erecektir. 

.lahire fiatları 
ita- İki haftadanberi kavun kar
•• mtyYa bolluiu ortadan kalk

• Herkea, bellil dükllnları, 
l~l-.,ılye, nohut, mercimek gibi 

yiyecek madde aatm almakta-

r•Ptan fiatlarla, perakeaıde fiat
"-smda sayn tabii bir niabehiz 
.... dır. 
~li nohut toptan olarak, tüc
...., bakkallara 11 kurutla 16 ku
lrıuıncla aatılmaktadır. Halbuki 

da bir okka nohut 30-35 ku 
r, 

&feyva pahalı 
lıı..,alm dolayıaile bir çok meyva
~ va fiatl-1 yüludnıittir. 
._l'llnlanıı ~ 20-25 kuruta 

tadır. Oziim 25-30 kuruştan 
dejiJdir. Karpuzlar da paha
ttır. Maamafih doktorlar bazı 
•e bağıraak haıtalıklanna iyi 

· ği için bu mevsimde artık 
il k.rpuz yenmeıini tavıiye edi 

ketlerindeki buğday ittihaalatı seçen 
seneden 50 milyon kental fazla, şar 
ki A ""1pa memleektlerinde ise 40 
milyon kental nokaandır. 

Şehrimiz boraaaında buğday fiat
larmda esaslı bir deiitiklik yoktur. 

Geçen hafta Yunaniatan'a bir ınik 
dar buğday ihraç edilmiştir. Ancak 
iıtatiıtilder, bu ıene Yunaniıtan'a 
buğday ihracatının geçe seneden az 
olduğunu göstermektedir. 

Kanada buğday 
fiatları 

Harici Ticaret ofisine gelen malu
mata nazaran, Kanada'da buğday 
fiatları pek ziyade dü,müttür. Bu 
memlekette buğdayın tonu 9 dolara, 
bizim para ile 18 liraya sablmakla
dır. aHlbuki ağaç tala,ın tonu 10 do 
lar satılmaktadır. Buğday fıatlarmın 
bu derece sukutunu gören çiftçiler 
hasat masrafını kurtarmak için mah 
aulita atet vermektedirler. 

Dolu 
Sigortası 

Mahsiil doluya 
karşı 

sigorta edi'ecek 
ı. -· Anadolu sigorta şirketi çiftçi için 
i:"•im meyvall olan elma henüz pek mühim ve pek kıymetli bir ka
n......,,şhr. iyi elmanın okka11 rar venni,tir. Badema mahsul dolu. 
kuruştur. Bir kaç güne kadar ya karşı sigorta edilecektir. Anadolu 

ı.,"'iktarda elma selmeie ba4lama ıirketi bu mak<atla Avrupadan bir 
kleniyor. · miıtehassıa celbetmi,tir. 
f h 1 1 Bu mütehassıs ziraat mühendisi ran a 1 an M. Ann•nd Campenon'dur. 

'.kontenjan listelerinde lran ha Müteha5Jıa memleketimizin mub-
1Çİn yer vsilmemiştir. latanbul telif ziraat merke~lerini gezecek. 
lıaJıcıları bu münasebetle bid konferanslar tertip edecek n bu •İ
ta tanzim ederek iktW.t veki- sortanın faidelerini 2nlatacaktll'. 

~-•müracaat etmitlerdir. __ ---·---
"'ıedar lıtanbulda binleree halı 

'<tt, eanal, tellal, örücü ve yıkayı 
bu 90n karardan miiteeuir 

~odan bahisle halı piyasaarru 
damak için lran halılannın 
·ne müıaade edilmetıini iste-

"'dir. 

~ "leç Yunanistan· 
1 'n tütün alıyor 
'•tç rejisi, Yunanl•tanclan tütün 

için, Yunan hükumetile yeni 
llıııkav e Utetmİftİr. Celen ha-

• ıöre, laveç rejisi, bu llltlka
""'cibince, Y unaniatanılan iki 
"ıı loi!o kadar tütün alacaktır. 
';'.bamız rejisi de Bulgariıtana ~tiiıı mübeyaaaına batlamıttır. 
'-ğday vaziyeti 

~'ıicı Ticaret ofisinin tetkikatma 
~ •- Garbi Avrupa memle 
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Emniyet 
Tayinleri ----
ikinci komserliğe 

terfi 
edenlerin isimleri 
Tahriren yapalan ikinci ı.-n-1ik 

imtiharuna viliyetlerden 141 üçüncü 
komiserin i!lirak ettiğini •• bunlar
dan 42 kitinin kazandığını ya:ı:mıı
bk 

1 kinci komiserliğe terfi edenlerin 
isimleri ve tayin olunduklan vilayet 
)er şunlardır: 

latanbul üniformalı üçüncü komi
seri T. Hıfzı Ef. latanbul üniformalı 
ikinci komiserliğine, lstanbul ünü· 
formalı üçüncü komi-lerinclen Şük 
rü Ef. İstanbul ünüformalı ikinci ko 
miserliğine, Ankara ünüforrnalı ü
çüncü komiseri lamail Ef. latanbul 
ünüformalı ikinci komiaerliiine, l ı
tanbul ünüformab üçüncü komiseri 
Hakı Ef. latanbul ünüformalı ikinci 
lromiserlifine, l ıtanbul ünüfonnalı 
üçüncü komiseri Hüseyin Ef. latan 
bul ıivil ikinci komiserliğine, lıtan
bul ünüfonnalı üçüncü komiser Se
lim Ef. sivil ikinci kcımiıcrliğine, ls
tanbul ünüfonnalı üçüncü komiser 
Hftmdi Ef. latanbul sivil ikinci ko
miıerliğine, lıtanbul üçüncü komi
ser Kazım Ef. lıtanbul ıivil ikinci 
komiserliğine, Beyazıt ünüformalı ü 
çüncü komiser Ferit Ef. latanbul si
vil ikinci koınİ•erliğine, Edime ünü
formah üçüncü komiser S. Nezihi 
Ef. lstanbul sivil ikinci komiserliii
ııe, lstanbul sivil üçüncü komiser 
Kadri Ef. lstanbul sivil ikinci komi
serliğine, Ankara üniifonnalı üçüncü 
komiser Halil Ef. Ankara ünüfonna 
lılı üçüncü komiser Lütfi Ef. Anka
ra ünüformalı ikinci komiıer)iğine, 
Ankara ünüformalı üçüncü komiser 
Halil Ef. Ankara ünüformalı ikinci 
komiserliğine, Ankara !>İvil üçüncü 
koıniser Mustafa Ef. Ankara sivil i
kinci komiserliğine, Ankara ünüfor
malı üçüncü komiser Faik Ef. Anka 
ra sivil ikinci komiserliğine, Eıkite
hir ünüformalı üçüncü koıniser Re
tat Ef. Ankara sivil ikinci komiserli 
ğine, Y ozııat ünüformalı üçüncü ko
ıniser Nedim Ef. Ankara sivil ikinci 
komiserliğine, Kocaeli ünüformalı ü 
çüncü koıniaer lhHD Ef. Kocaeli si
vil ikinci komiserliğine, Kocaeli ü
nüformalı üçüncü komiser, H. Fikri 
Ef. Kocaeli ünüfonnali ikind komi
serliğine, Karı ünüformalı üçüncü 
koıniaer Cemal Ef. Kara ünüfonnalı 
ikinci komiserliğine, latanbul ünüfor 
malı üçüncü komiser Necati Ef. Sam 
sun sivil ikin('i komiıerliğine, Diyar 
'beklr ünüfonnalı üçüncü komi-, 

ti yazı 1 
BtJledlgede 

Otobüs 
• 
imtiyazı 

Belediye tefebbü. 
&Ünü tekrar edecek 

Maarifi~ 

Okumak 
Hevesi 
Millet mektepleri

ne tehacüm var 
latanbulda otobüs iıletmek imtiya Şehrimizde muhtelif aemtlerde a-

zı bir müddet evvel lstanbul Beledi- çılan Millet Mekteplerine büyük bir 
yeıine verilmitti. Yalnız bu imtiyaz- , tehacüm vardır. Halkın okuma ihti
da belediyenin bu işi batka bir tir· yıocını derinden hiaaettiği anlatılmak 
l<ete clenedeme-.i ve gümrük ve tada. Şimdiye kadar iki yüz cleraha
'!'"'e gibi kanuni muafiyetlerden is-1 ne açılmıştır. Bu dershanelerin bir 
tifade edememesi de şart koıulmut- miktar daha arttınlmaaı ihtimali var 
lu. Belediye bu "'rtlonn imtiyazna-1 dır. Dershanelerdeki derslerin ıeme
meden çıkarılması için hükumet nez reli olınaaı için müfettitler sıkı teftiş 
dinde tqebbüıte bulunmaktadır. !erde bulunacaklardır, 

Köprüdeki ilan 
levhaları 

Kan.köy köprüsü üzerindeki elekt 
rik direklerine ilan asılması için ru 
tile belediye levhalar yaplarnıt ve 
bir çok ticarethaneler bu lavhalara 
rağbet göstererek ilin vermitlerdir. 

Bililıare belediyenin bu ilanlardan 
fazla reaim almağa kalkıtmaaı yÜ
zünden ticaret evleri ilanları, müd
detlerini temdit etmiyerek birer bi 
rer kaldırmıştır. 

Köprü üatünd8i elektrik direkle· 
rine konan ilin ]evbabrr iki ıeoe
den beri ha! duruyordu. Bu ~ rek 
lima ehemıniyet verıniı olan bır kı· 
11m ticarethaneler bu ilan levhalann 
dan istifade etmeii dütünmüılerdir. 
Ancak belediyenin fazla resim iste
mekte israr etmemesi talep ediliyor. 

Belediye bu ilin levbalannı mute
dil fiatle ticaret nlerine kiraladığı 
takdirde hem bir çok müeaaeaeler u
cuz reldim yapabilmek imkiuunı bu 
lacak, hem ele şehrin en güzel bir ye 
ri olan köprü üstündeki boı levha
lar şık ve zarif ilanlarla •Üslenmit o 
lac"ktır. 

-------
Yeni bir musiki 

cemiyeti 
Dün Beyoğlu Halk fırkasının 

himaye•i altında çalışan Gençler 
mu&ikj cemiyeti reami kütadını 
yapmııtır. Kendi kendine çalıtan 
bu gençlik müessesesi ha!.ikaten 
çok güzel denecek bir tekilde bir 
musiki heyeti vücude getirmiıı.tir .. 
Güzide davetlilerin huzurile yapr 
lan bu kü,at mera~İmi çok İyi ve 
nezih olmuş ve geç zamana kadar 
danolı çay devam etmitşir. Danalı 
çayın bir hususiyeti de dansı ida
re eden caz heyetinin cemiyet a
zasından olmasıdır, sençlere mu
vaffakıyet temenni ederiz. 

Comthe Bethlen bu 
sabah geliyor 

Şehrimizi. ziyaret edeeeğinl yazdı 
mız sabık Macar Bqvekili Comte 
Betblen'i hamil olan T eophile Gau
tier vapuru bu ıabah limanımıza 
......ı olacaktır. 

Kartaldan Osküdara 

Bir Amerikalı 
Kadın 

Feminizm hakkında 
tetk:kat 

yapmak için geldi 
Amerika Kadın birliği azasın

dan Madam Winter bir kaı; gün 
den beri tehrimi:acle bulunmakta
dır. Madam Winter muhtelif mem 
leketlerde kadmlık hareketleri 
hakkında tetkikatta bulunmakta
dır. Dün gazetecilere seyahati ve 
tetkikatı hakkmda •" izahab ver 
miştir: 

- Ben Amenl.a Kadın birliii 
tarafından kadınlık hakkında bir 
propaganda ve tetkik seyahati 
yapmağa mecbur edilmiı deiilim. 
Yalnız kendi namıma, Avrupada 
feminizm hareketleri hakkında 
tetkikat yapmak Üzere seyahat e
diyorum. Şimdiye kadar Alman
ya. Polonya ve Avuıturyayi ziya
ret ettim. lstanbula Rusyadan 
geliyorum. Orada iki ay kaldım. 
Rusya bugün dünyanın en çok 
çalışılan bir memleketidir. Orada 
hüküm ıüren faaliyeti taaavvur 
edemezsiniz. Dünyanın her sana· 
yi n1emleketinde itıi:ılerin mikda 
rı yüz binleri bulduğu halde Rus
yada i~i azdır. Rusyanın muhte
lif şehirlerini gezerken bazı fab· 
rikaların İflemediğini gördüm. 
Evvela bunun işsizlikten ileri sel· 
diğini zannettim. Fakat 90nra ba
na tf'min ettiklerine gore fabrika 
lann ;~lememesi işsizlikten değil, 
amele &%lığından ileri geliyor
rnu, .. Ruaya hiikümeti Amerika
dart amele iatemiı, Ru ya bu ame 
lenin yol nıaırafm1 vermek iste
mediği gibi, Amerika da bu mas
rafı kendisi deruhte etmek iate· 
mediğinden iki hükumet bu mese 
lede anlatamamıılardır. Bili.hara 

Almanyadan Rusyaya külliyetli 
mikdarda amele gönclerilmiıtir. 
Rusyada erkek ve kadın araamda 
fark yoktur. Orada erkek ve ka
dın yanyana çalıtıyorlar ve ayni 
haklara malıı.tirler. 

- Rasyadaki serbest izdivaç 
hakkında tetkikat yaphruz mı? 

- Ruayada izdivacın serbest 
Kartaıl K.uasma merbut Alemdar, 

Sultan çiftliii, Retadiye köyleri Oa
küdar kazuına ilhak edilrniıtir. olıruauna, yani teklifııiz evlenilebi 

-------------·- lip ve gene öylece b0tamlmaaına 
A. Avni Ef. Diyarbekir ünüformalı rağmen Rua hülı:iimeti izdivaç ka 
ikinci komiserliğine, Diyarbekir ü- nunlannı kendi lehlerine çevİre
nüfonnalı üçüncü komiser S. Vebbi rek müteaddit kereler evlenip bo
Ef. Diyarbekir ııivil ikinci koıniııerli· 9ananlar bakkmda sayet ciddi 
ğine, Ankara üniifonnalı üçüncü ı..,. davranmaktadır. Ruayadald inti
rniscr Rüttü Ef. Boln ünüfonnalı i- balanın •udur: Dünyanın hiç 
kinci komiserliğine, Akaaray ünüfor bir memleketinde iktısadi bir 
malı üçüncü koıniaer T. K-ı Ef. program olmadığı halde Rusya, 
Kutahya ünüformalı ikinci "-i..... - iatecliiini - _....ya sittitiıoi 
liğine, Kimi! Ef. Adana ünüformalı bilmektedir. Sabit bir programı 
ikinci komiser Adana ünüfonnalı ü- vard.r. Bunu her ne bahaama o

çünciı komiser H. Kimil Ef. Adana !ursa olsun tatbika çahşmakta
Ünüformalı ikinci komiserliğine, An dır. Ruayanm iktıaadl kuvveti de 
talya ünüformalı üçüncü komiser A bu.,dadır . 
tıf El. Manisa ünüformalı ikinci ko- Türkiyede iktısadi tekamülü ve 
miscrliğine, Ktrklareli ünüfonnalı ü bilhao.-a Türk kadınlığınm teka· 
çüncii komiser Şevket Ef. Kırklareli miılünü tetkik edeceğim. latanbul 
ünüformalı ikinci komiserliğine, iz_ da mahdut bir muhitte mübahase 
ınir ünüformalı üçüncü komiser Faik mahiyetinde bir de konferana ver 
Ef. lnnir ünüformalı ikinci komiser me kisterim. Konferansımda ka
liğine, l:ı:mir ünüformalı üçüncü ko- dınlıj!m tekamülünden bahsedece 
miser Y. Siret Ef. l:ı:ınir sivil ikinci fim. 
koıniıerliğine, Konya ünüfonnalı ij. 
çüııcü komiser M. Emin Ef. Mersin 
aivıl ikinci komiıerliği.ne, Bursa ü~ 
nüfonnah üçüncü komisu Melımet 
Ef. l:ı:ınir ıivil ikinci komiserliğine, 
Diyarbekir ünüformalı üçüncü komi
ser Ş~vki Ef. Elaziz oivil ikinci komi 
serliğine, Balıkesir ünüformalı üçün
cü komiser Mümin Ef. Balıkeoir 
ünüformalı üçüncü koıniser Mümin 
Ef. Balıkeııir sivil ikinci komiserliği
ne, Ordu üniformalı üçüncü komiaer 
Fikri Ef. Zonguldak sivil ikinci ko
ıniıerliğine, lstanbul ünüfonnalı ü
çünc:i.i komiser lsmail Ef. Zonııuldak 
ııivil ikinci koıniıcrlifine. Trabzon 
ünüfom-.1.t üçüncü üçüncü komiser 
M. Tevfik Ef. Kars sivil ikinci ko
mİ•erliiine Trabzon üniformalı üçün 
cü korniaer 1. Hakkı Efendi Er:ı:u
ram sivil ikinci komiserliğine, lzmir 
üniformalı üçüncü komiser Hasan 
Ef. Denizli ünüfonnalı ikinci koıni
- Şnki Ef. Ordu ünlifonnalı İkiR
c:i komiaerlitine tayin olu1UD111lar
dır. 

Kütahyaya ilhak 
Kütahya vilayetinin Tavtanlı 

kazasına merbut Danca, Köprü, 
Sakcılar, Dedik, Gevrekçeydi, Kı
nık, Ayvalı, Karaağaç, Bozca Ü· 
yük, Almacık, Kızılcakaya, Ağaç, 
Doğa, Ağızöttn, Eynegazi., Sün
netyenice, Seydiömer, Gümü,, 
Köprüviran, Y akaca, Kepez, Kı
zık, Kükürt, Arslanlı, Mahmudi
ye, Suluköy, Karaak, Atikyüreği., 
köyleri Kütahya merkez kazası· 
na ilhak edilmiştir. 

Zarfçılık 
Pangalbda Ahfap sokaimda 

Munat Bey apartmıanının ÜÇ nu· 
maraamda oturan Y akumu Efen
di vali konaiı caddesinden geçer 
ken önünden ııiclen üç kişi paket 
atmak auretile 900 liraaını çalmış 
!ardır. Bunlardan Yuıuf yakalan
m.ıttır. 

ele • 
ıye 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Eden lokantasınde bir danslı çay 
Ozümünti yede bağını sorma! - Şununla da Türk çayı içeceğiz! 
insan kendiliğinden nasıl dans eder?· Buraya dolaşma~a mı 
geldik? • Onun eski adetidir • Ölümlü dünya - Başım ken-

dimde olarak girdi2ime 
bile emin değilim! - buna Eden demifler •. Eden bulur .. 

Geçen gün bir "'çay,, a da- Çalgı, hali. ayakta kalabilen 1 - Eksik olma! diyip paketi 
vetli idik. Davet eden kimdi? leri adet yerini bulsun diye duı uzattım. Yarısını boşalttıktan 
Davet edilenler kimlerdi? Ora- sa davet ediyordu. Birkaç kah- sonra iade etti. İkide bir: 
ıı lizım değil. Meşhur meseldir raman damları ile sahada gö. - iç canım •• Niçin içmiyor 
"Üzümünü ye de bağını sor- ründüler. Kimi sonuna kadar sun?. Diye ısrar edioyr. 
ma!,, demiıler. Ben öteden be- döndü. Kiminin başı daha faz· Bakıyorum: Hiı; kimse artık 
ri çayı yalnız baııma içmesini la döndüğü için masasına dön- kt>ndi masasında değil. Ben de 
ıeverim, Yabancı bir kalabalık mekten başka çare bulamadı. bu aralik galiba seyahate çık
ortaamda bir fincan çay içip Artık, çaym, en civcivli fu- mıtım, her kadeh içişimde dik 
ıertleşe sertleşe. Hint cevizinin lındayız. Bu fasıl, öpüıme ile ktt ediyorum ki başka bir ma 
kabuğuna dönmüt üç tane ba- başladı. Arkadaşlar, hep biribi. nılayım. 
yat kek yemek için, bir sürü rini öpüyorlar. Ama, niçin bu ö Davetliler o kadar çok ki ... 
teşrifata katlanmağı göze ala- püşme7. Orasını bilen yok. Bu Nihayet sesi güzel bir arkada
mam. Hem çay ziyafeti de ne arada, ben de, minimini bir bu- tın okuduğu bir parça, neşeyi 
imit kuzum?. Bizim köşe başın nın öptüğümü hayal meyal büsbütün artırd1. Co~kunluk 
daki Sadullahm; kadehini üç hr>rlıyorum. Bu. arkada,lar· faalı başlamak üzrt> idi. 
kurut• sattığı çayı birine ik- dan birinin burnu idi ama. ki- Yavat yavaf dağılıyoruz. 
ram etmek eğer ziyafet ıayıla- min burnu olduğunu kabil de- Gardrop önünde arkadaşlardan 
caksa biz, he• gün nefsi nefisi- ğil bulamadım. biri fınl fırıl ,apkaaını arıyor-
mize üst üte ekiz on ziyafet çe- Bu eınada., eski doıtlardan du .. 
kiyoruz demektir.. birile göz göze geldik. Ömrün- Böyle dakikalarca arandık· 

Sözün kısası, bir yerde çay de ilk ikramı bana yapıyordu: tan, başına yirmi kadar şapka 
ziyafeti oldu mu, ben orada - Buyursana, azizim... giyip çıkardıktan sonra ümidi 
mümkin olduğu kadar görün- Ben maauma gidince hemen kı-sti; kendisine soruyorlar: 
memeğe çalııınm. Yalnız bu , garsonu çağırdı: - Şapkan başmda olarak 
seferki çay davetiyeıini uzattık ' - Ena. duziko ke poli meze girdiğine emin misin?. 
ları zaman: - Allah venin, dedim, bu Gülüyor: 

- Mutlaka gel! demeleri. akşam gene hovardalığın üstün - Başım kendimde olarak 
biraz manalı düşmüştü. de. . girdiğime bile pek Pmin drği. 

- İyi ama., dedim, biz ora- - Ne yapmalı. azizim, bu lim! Nerde kalmış şapka ••• 
da sade çay mı içeceğiz?. ölümlü dünyanın gülüp söyle- Sokakta kol kola giderken 

- Hayır canım. .Görmü- yip para yemekten başka nez~ biT ağızdan ilk itiraf işitildi· 
yor musun?. Davetiyede 'danı ki var?. -Yahu .. Biz galiba sarho-
lı çay .. diye yazıyor. Elimi cebime götürdüğümü ıuz! 

- Zıplıyacağız demek... görünce dayanamadı: Birisi atıldı: 
- Oraıını bilmem ama, her - Ver bana da bir cigaro!. - Hem de fena arho~u2 .. 

halde geldiğine pi,man olma- - Hani sen cigarayı bırak Ben cevap verdim: • 
yacaksm! mıştın?. - Azizim buna eden de-

Omrümde böyle euarlı da- - Bıraktım ama, böyle ge- mişler .• Malumya f'd,.n bulur. 
vet görmedim. celerde ahbap hatırı için bir Bu kadar içecek n,. vardı?. 

Ak~am altı sularında, tam kaç paket içiyorum. M. SALAHATT1N 
kerahet vakti, Beyoğlunda E-
den lokantasında kırk elli ar
kadaş toplanmıttık. 

Oturduğumuz masaya bakı
yorum, herkesin önünde yarım 
düzüneye yakın kadeh var.Gül
meğe başladım: 

- Biz burada bir çeşit çay 
içmeyeceğiz! 

- Nerden anladın? diye ıor 
dular. 

Kadehleri gösterdim 
- Galiba ,unımla Çin çayı, 

ıunımla Popof çayı, şununla 
Japon çayı içeceğiz .•. 

Karşımızdaki masada çok
tan •iparİtİDi yapan açıkgöz 
bir ahbap, yarıya kadar doldu
rulmuı koca kannlı rakı kade
hini bir yudumda botaltarak 

-Şununla da Türk çayı içe 
ceğiz! 

Biriıi sordu: 

-Ya danslı çay?. 
Ben dayanamadım: 
- Bundan mükemmel dana 

lı çay olur mu?. Hele çaylarımı 
zı içip bitirelim. . Bak, nuıl 
kendiliğimizden daıua batlıY•· 
cağız-. 

Birui bağırdı: 

- Vallahi doğru .•. İyi bir 
buluı bu danslı çay .. 

Şişelerin içinde beyaz bir 
mayi halinde mahpm kalan 
neşe, ya.vat yavaf beyinleri ıa· 
nnca çaylı danım da.na faalı 
kendini göstermekte geçileme-

di. 
Bir arkadat dedi ki: 
- Biz buraya çay içmeğe 

değil galiba dolatmağa geldik! 
- Nasıl dolatmak? .. 

- Bubayağı. • ilkin dilimiz 
dolaştı. Sonra ayaklarımız do
lattı. Nerdeyse hep birden sar
maşdolaş olacağız .. 

Mecliıe arasıra bir durgun
luk çökmek istidadı gösterince 
kalabalık arasından tetvikkir 
bir ıes yükseliyor: 

- Çocuklar, çaylanmızı ıo
ğutmıyalrm!. 

Aksi gibi bu çay da ıofut
madan içilmiyor. 

Birayı rakıya karıştıran tit· 
manca bir ahbaba ıeslendiler: 

- Kolay gele. • Ne yapı
yorsun?. 

- Görmüyor musun. dedi. 
haltediyorum •.. 

Birisi sordu: 
- Demek eıki adetini bu

rada da bırakamadın? .. 

Memlekette 
Ekin vaziyeti 
Soıı.bahar ekme 

işleri 

bu sene gecikti 
Ekim işleri: Bu sene aon ba

har ekme işleri seçen senelere sö 
re biraz secikmit bulunmaktadır. 
Bunun için yağıpız seçen yılla· 
rm cüzlerinde olduğu gibi bu ae· 
ne de çiftçi bir müddet mevsim 
yağmurlanmn baılamaamı bekle
mi! fakat tohumunu kuru topna
ia ekmeie ba9lam11br. Bu hal 
bilha ... Trakya ,,. orta Anadolu 
ile cenubi Anadolu mmtakalann· 
da yapılmıtbr. Bazı yerlerde .,. 
bilhassa orta Anadolunun ıulana 
bilen mahallerinde arazi sularul
mak aunıtile vaktinde zerİyata 
batlanılmqtır. Bu tekil tar ki Ana 
dolunun Erzincan haTalisinde da 
tatbi kediJmittir. Birinci tevin ayı 
ilin 90n günlerinde billıuaa fay
dalı yağmur sörmiit olan Ege mm 
takasmda kıtlık zeriyat hemen u
mumiletmiştir. Yağmurlardan ev· 
vel tohumun kuru toprağa atıldı· 
ğı yerlerde d;qen aon ya.Jmurlar 
eTVelce ekilmi tolan kıtlık hubu
bata faydalı olmut Te hatta hubu 
bat çimlenerek yapraklanmıştır . 
Fakat buralara lizun olduğu ka· 
dar yağmur düpnezse ekin aıkın
tıl ıbir vaziyete diifecaktir. Her
halde dütecek yağmurların her 
tarafta teair ve faideainin büyük 
olacağı ıüpheai,.dir. Orta Anado· 
lu sibi mıntaka itibarile henüz 
yağmura pddetle ihtiyacı olan 
aahalar bulunduta gibi diğer mm 
takalarda da henib yer yar azçok 
tiddetle yağmura mühtaç nokta
lar vardır. 

Muhtelif mahsuller: Mevıİln i
tibarile mühim olan bazı mahsul
lerin Taziyeti fÖyledlr: 

Hububat: Şarki Anadoluda 
ve bilhaaaa Kars havaliainde hu
bubat harmam devam etmekte

Topkapılılar 

Birliklerinin 11 inci 
yıldönü

münü tesit ettiler 
Topkapı gençler birliği 11 İnçi yıl 

dönümü münasebetiyle bir mü•. ~
re tertip elnÜf. Topkapıc!a Ki'; bi
nasında bir Je çay ziyafeti verm •· 
tir. Miismnerede n ziyafetle f hri 
mizin bir çok güzideleri daYetli oia-. 
rak bulunmuşlardır. 

11 sene zarfında büyük muvaff. ki 
yetler ııösteren bu çalıılran gençleri 
tebrik eder, daha parl•k bi• varlık 
göıtereceklerine inarunz 

Gelen muhacırJ ar 
Muhacir ve mültPci sıfatile 

memleketimize giren kimselerin 
arhhi muayeneye ti.bi tutulrnalan 
takarrür etmi§ ve hudutl.ırıı bu 
hususta emir veritmi§tİr. -·····-·-..................................... . 
da gelmiştir. Fakat sene bazı yer 
!erde piyasasının dü ül< bati dığı 
görülmektedir. 

Palamut: Toplanmasına d<'-
vam olunmaktadır •. 

Pirinç: Tosya ve havalisinde 
pirinç harmanı bitmi tolmakla br 
raher mahsulün yüzde 25 l<ndar 
nokaan olduğu tahmin edilmekte
dir. Buna mukabil fiyat gene dü
şüktür. Bursa, Akhisar ve havali· 
sinde pirinç harmanı devam et
mektedir. Silifkedc pirinç harma
m bitmiştir. Diyanbekirde ioe pi· 
yaaadaclll'. 

Y erfıabğı: Silifke mıntakaaı-
nm yerfubğı mahsulü çok iyi ol• 
muttlD'. 

Şekerkanutı: Adana ve hava 
liainde tekerkamııı hasadına bat· 
lanmıl§ır. Ve malıaül bereketlidir. 

Portakal: Gerek Dörtyolda 
ve serek Rizede portakallar ku
raklıktan oldukça zarar gÖrmÜf
ler ve tabii büyklüklerini tutama dir. 

T k mıtlardır. Bu mahsul yajlmur gö-
Şekerpancan: ra ya mmta recek olun aistifade edecektir .. 

ka11nda şekerpancan handı bit· Mıur: Karadeniz sahil mm• 
miştir. Fakat Kütahya .,. Utak takaamda Mıaır mahsulünün al
havalisinde şekerpancan huadı- çak yerlerdeki deTşirİlmesi niha
nm henüz aonu alınmamı9trr. yet bulmuş ise de yükseklerde de 

Zeytin: eZytin mahsulünün, vam etmektedir. 
mıntakaaı dahilinde 7er yer Jm. 
raklıktan az çok zarar gördüğü Safran: Zafranholu havalisin 
anla~ılmaktadır. Mudanya hava· de safran çiçekleri toplanmakta· 
!isinde bu zararın yüzde 40 ka ya· dır. 
kın olduğu zannedilmektedir. Çiçeklenen meyva ağaçları: 
Zeytin mahsulünün toplanmasına Bu aene mevsimin kurak ve son 
devam ohınmaktadır. ayın mutadın haricinde aı<ak ı:it 

Tiitün: MıntakalardA kuru tul tiği yerlerde ve meaela Edirne, 
ma'I vP dt·nk yapılma.s ıbitmi~tir. Buna, ve Rizede en'lı: ağaçlan 
hmir ı:ribi bazı yerleı-d.,. piya•Aya i ikinci defa çiçek açnıııta. 
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aldım, okudum ve gülmekten 1 - Şatılacak ,ey yahu!» 
katıldım. Bu mektupta blr o- 1 Vapur Köprüye ıeidi, çık-

1 Hikliye j Yeni neşrlgat 

Yeni Türk mecmuası 

1 

.\snn umdesi «MILL!l'ET» tir . 

S T.SANI 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lst. Milliyet 

Telefon Numaraları: 
Baımubarrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 

3 aylıfı 4- 8-
6 7 50 14-

" 12 14- 28-.. 
Gelen evrak geri verilmez -

Müddeti geçen nüohalar 10 l<u
ı·uıtur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilin1arın me· 
&

1 ıli ·etini k111bul etmez. 

BUGÜN. 0 HAVA 
Y eşilköy Askeri rasat merkezin 

den aldığımız malUnıata göre, bu
gün hava bulutlu devam edecek, 
rüzgir kuvvetlieıecektir. 

4-11-932 tarihinde hava tazyiki 
765 milimetre, en rula sıcaklık 

15, en az 10 santigYat kaydedil
mi,tir. 

Haftanın yazısı 

Ben ne imişim?! 

kuyucum bana yazıyordu: tık. Bu ı()z}er bende birer uk-
Azizim Felek Bey, te oldu. Rica ederim, bütün 
Sizi her giin okuyan ve ya. bunlar doğru mu? Sütununuz

zılannızı artık bir düğme ilik- da izah ederseniz memnun o
ler gibi teklifoiz ve şuursuz bir !urum:. .• » 
hareketle arayan bir okuyucu
nuzum. Sizi tahsan tanı:madt
ğnn gibi tabii kim olduğunuzu 
da bilmem. Ara sıra spordan 
bahaettiğinize bakıp spor itle
rinde parmağınız olduğunu 

tahmin ediyorum. İnsan tanı
madığı adamlara biT takım kı
lıklar yakıştınr. Ben de sizi 
şlSyle dunnu, durulmuş, ağır 
başlı, dürüst ahlakb, ıütbeoüt 
Türk evladı zannederdim. Va-

kıa bu zannım hala baki amma 
biraz tezelzüle uğradığını da 
inkar etmek istemem. Bu te
zelzülün sebebini oize izah e
deyim. Zaten bu mektubumu 
da bunun için yazdmı: 

Bundan üç dört gün evvel 
Kadıköy vapurile Köprüye ge
liyordum. Yanımda ııahsını hiç 
görmediğim iki kişi oturuyor
du. Birisi elinde tuttuğu (Mil
liyet) in (Felek) sütununu 
yanındakine göstererek: 

«- Bak! Yine ne yazmış? .. 
dedi .. Öteki de 

- Tanır m1sm?" 
-Kimi?. 
- (Felek) i .. 
- Görsem tanının amma 

Hayret! .. Ben ne imişim ya
hu! Dünyada işi giicü olmıyan 
ve karihası ne geniş hayaller 
binasına müsait adamlar var •. 

Vaktile birisi bir hocaya de
miş ki: 

«- Hasan ve Hüseyin Ma
a viye'nin kızlarıdır. Ktıfede 
kurt yemiştir ... 

Hoca da: 
- Hangi yanlışını düzelte

yim be adam! Cevabını vermi,. 

Aziz kariim, hakkımda bu 
kadar sahih malCDnıat veren bu 
zat eğer sizinle alay etmek is
tememiş ise muhakkak birisi o
nunla alay olsun diye bu ya
lanları söylemiştir. 

Her fırsatta söylediğim gibi 
musikiye zerre kadar istida- · 
dım yoktur ki muzikada mü· 
ezzinlik edeyim. Hele mevh'.ıt 
okuduğum hakkındaki söze 
çatladım gülmekten. Aı:aba 
ben;."11 asıl İsmimde me§hur 
bir hafız vardır. Beni o zannet 
mesinler .• 

Sütbeoüt Türküm. Bir çok· 
lanmızın yapamadığı bir şeyi 
yaparım. Yani dört kat ecda. 
dımı sayaron. Berut şehrinin 

görüşmeyiz.. raemf'ni bile görmedim. Hele 
- Ben tanırım .. Aldınna! defterdarın kızlle evlenmit ol-

Sağlam ayakkabı değildir. maklığım parlak bir uydurma-
Benim gibi her gün yazı - Ya!... dır. Başımdan henüz nikah geç 

yazan ve okuyucularla temaa - Evetl.. Hem o Türk te -~· iri k F 
rıl k 

meaı... ; arım ranaıza 

eden muharrirlerin gü Ü değildir. Ak araptır. 
h b l rd O ık kaçsın! Büyük söylemiyeyim 

mu a ere eri va IJ'. na a - Amma yaptm ha! .. Hiç amma evlenirsem, karımı ba,-
sık mektuplar gelir. Ben bana benzemez.. kasına kaçırmam. (Bilinmez 
yazan karilerden bazılarının ı - Ak arabm benzemesi o- amma öyle sanıyorum) Avru
tahammüllerine hayran olu- lur mu yahu! Evlerinde arap-
rum. Sahifelerle mektubu hem ça konuşurlar.. paya gidişim ya bir spor veya 
yazı makinesinde inci gibi _ Dili de çalmıyor.. gazetecilik seyahati, yahut te-

çarpıp gönderenleri gördükçe . :· .. J'.'.~tci~en. n;ıızikada ~a davi zaruretidir.. Lakin diye-
gıpta ederim. Bu mektupların hünkar muezzınlığı de etmış- ceksiniz ki: 

Kırk yılda 
Bir kere 

Muzaffer Ağabey, Zarif Raci, 
Sedat Veysi .. Bu üç candan arka· 
da,ı siz tanır mısınız? ... Ben size 
burada arkadaş diyorum amma, 
arkaqa§ kelimesi bu üç kitinin a
rasındaki sıkı, samimi rabıtayı 
imkanı yok ifade edemez. Hani 
bir söz vardır: içtikleri ayrı git
mez, derler. lıte öyle .. Biribirleri
le o kadar alakadar olurlar ki bi· 
rinin derdi, ötekilerin, birinin nıı· 
,eai diğer ikisinin nqeaidir. Mese 
la bir ak§&ID bi•t yerde toplanaa
lar, içlerinden biri biraz neteaiz 
oloa hiç birinin ağzını bıçak aç
mu: .. Sanki bu mahzunluk ayni 
zamanda üçünün kalbini birden 
iatila etmit,ir. içlerinden birisi de 
o akşam çok neşeli olsa, artık bu 
üç arkadatm meclisindeki kahka 
ha 8.fakı tutar. Sorarım size nete 
ve teessür neye derler? Çok kim
seler, fazla neıeli veya müteesair 
olmak için büyük sebepler arar• 
lar. Hayır ne Muzaffer Ağabey, 
ne Zarif Raci, ne de Sedat Veysi 
için böyle büyük sebeplere lüzum 
yoktur. Meoela onlar dün akJ&Dl 
çok neşeli idiler, niçin?. Belli de
ğil.. Bazı akşam da üç arkadat aa 
atlerce otururlcr, pek az konuıur 
lar, içlerinde b'r üzüntü vardır. 
Boyunlannı büküp evlerine gider
ler. Bu tesirin de gene oebebi yok 
tur. Size bu üç arkadatın haleti 
ruhiyeoini ne kadar anlatmağa ça 
lıtsanı gene tamamile onları tanı 
mıf olmazaımz.. Ne bileyim, on· 
lar ayn bir alemdir. Onlann zevk 
lerine, ne,elerine, huausi hayatla 
nna. girmelisiniz ki onlan iyice 
taDDDif olaaınız. Muzaffer Ağa
beyi tannnazmıaınız?... Evet hakkı
nız var, çünkü Muzaffer aia 
bey o kadar çekingen, aeaaiz, kala 
balıktan kaçan bir inaandır ki o· 
nu eminim ki hiç bir yerde ne gö 
rür, ne de İamini i§itirıini11. Fa· 
kat sizin için onu tanımamak ne 
mahrumiyettir. Ya Zarif Raciyi 7. 
Onu da tanımıyor musunuz?. A· 
man kendisi duymasın ... Dehtetli 
kızar. Cünkü Zarif Raci bütün 
dünyan;n lcendisini tanıdığı kana 
atindedir. Geçen gün bir meaele
den dolayı salıitlik için mahkeme 
ye g :~mişti. Kendiıi, reisin sordu· 
ğu sualleri şöyle anlatıyordu: 

icinde küfür eden, metheden, tir. - Canım bunun hepsi de 
akıl öğreten, tetekkür eden ve . - Yok canım! •. Demek sesi mi yalan? Alemin senin bak· :-_ ::;r?~.e?. 

1 hed ıyi 1 kında bu kadar yalan söyleme-bilbasa size mevzu ar iye ... - Zarifliği de var mı?. 
edenleri vardır. Bunlan mutla- - İyi ya! Ben Süleymani- sine sebep ne?.. - Var efendim .. 
ka okurum. Enteresan olamı· yede onun bir mev!Udunu bile Haklı bir sual.. İşte ben de Ve Zarif Raci mağrur bir eda 
yan bu mektupların hepsini o- dinledim. Hafızdır da... onu düşünüyorum.. ile ~öyle diyordu, 

FELEK - Tabii reiı artık ne iş yaptı-
kurum. Bu bir borçturı. Her - Allah Allah!.. Hiç gös- ğmu sormadı, çünkü karııomda 
gün sizi okuyan. İster istemez, termez yahu!. 1 • 1 büyük bir töhretin bulunduğunu 
a'ı,kınlıkla sizi okuyan bir a- - Budala gibi söylenme, ha İş ve işçi anlamıştı .. 
damın ayda yılda bir size gön- fızm gösterisi olur mu'?.. •-------------• Sedat Veysi)'i bilmem tanır mı-
derdig" i bir mektubu okuma- - -Y ook ·yani sarıklı degı-·ı •mı>'! .. O da kurnazca hareket e-Milliyet bu süturıdo. iş ve i§çi M ·· · • 
rr:ak ayıp olur, hakarzlık olur. de.. iatiyenlere tavanut ediyor. it der... eaela mutevazı, manasız, 
Muharn'lik, radyoda konferans . . . . 1 b' Lt oilik görünmek ister gibi durur .. 

- imam değil de ondan... ue lff' utıyen er ır me .. up· Halbuki gururu o kadar fazladır 
vermeye benzer. Kartrnızda Ol d ·ıı la lı büromuza müracaat et• ki .. ~öhret için de can atar. Ata-

- ur fey eğı ... melidirler. z 'f 
sızı dinleyenlere sözlerinizin f ğı yukan, o da, an Raci gibi - Dahası var .. Bu vaktile • • t• } d ...,, __ d f k ne tesir yaptığını ıröremezai- şçı ıs ıyen er bütün dünyanın e.,.- .. a at 
niz. Bu hazan bı·" ka"rdır. Söz- Benıt defterdan Edip Bey"n bütiin 1.ıanbulun kendisini l•n•-

' kızftıı aiıımştı .•. Ondan bir ço- Ankarada bir ıirket nezdind• dıfı kanaatindedir. Fakat bu his-
lerinizin yaptığı fena tesiri cuğu oldu.. çalqmak idcre lrmuı:aca ve ute- oini izhar etmez. 
görmez ve cesaretinizi kırmaz- nografi ve daktilograliye miiA.em D\in akıam onlara raatgeldim. 
sınız. Lakin hazan da zarar- - Demek ki, evli!.. melen aıına bir daktilo hanım Gene netelerine plyan yoktu. 

O 1 1 müstacelen aranmaktadır. ü d k d bir 
d 

- y e ya .. ç can an ar a at araya ge-
tr. Çünkü hoş yazıyorum ve- Almanca veya lngilizce lioan- lince :ıaten mesele yoktu, artılı: .. ·· ı·· ed k"" · - Ya hep beki.rlıktan bab- ı d b" ·ı ı üh L. ı ya soy uyorum zann er otu ann an ın e uau " m ...,...,y En kıiçük ,,.,ylere kahkaha ile gii-

kötü devam edersiniz .. Günün •eder?.. bilenler sayanı tercihdir. Türkçe lüyorlardı. Maaınafib dün geceki 
Ald ı M h -" le iyi bilmek farttır. h" h ı· f ld b'ırı'nde radyo ve gazete sız' e - ırma. a sus '"°y r. d progr~m ır ayı mu aua ı. Emin ve muteber bir aile nezdin e .,. d -

yol verir .. itte bundan dolayı. Evlidir, evlidir amma kafJSJ ikamet ve iaşesi temin edilecek ve .-rogram demek 
1 
ogı:u değil .. 

dır ki Okuyucularla temalı dal·- bir F ranSiz vapur kaptanına d 1 ·ı lrt' T ı· Çiinkü onlar hayat arında pros-
0 gun maaf verı ece ır. a ıp- ramla hareket etmiı insanlar de-

uh f ed • İ • kö kaçmı•tır hrin matbaamız idare amirliğine ma m a aza erım. yı, - ~ ... g"ildir. Yani dlin I'- bir çok y~r-
.. ıkl ık nl müracaatı. tu, mant ı mant sız o arm - Süphanallah ! !ere gittiler, eilendiler, bir çok 

her sözünü dinler, bele hak- y ı ç ır...- im Bir daktilo Hanım ıeyler gördüler. Bütün bunlar e'-
- a .... ocu ..... u a lf, eı~- '·- la ınl k ı kunda ne dütündüklerini alaka F v uen ...,...r tt ara yapı an ranaaya ıritmittir. Dikkat et- aranıyor ı d·"'ldi 

ile beklerim. fey er -· · medin mi? .. (Felek) ara sıra 50 lira ücretli. Dördüncü Vakıf Onlann biribirlerini ne kad .... 
İtte bu beklediğim mektup- Franaaya gider .. Çocuğunu gör han dördüncü kat 1 _ 6 numaraya sevdiklerini, biribirlerine ne lra-

lardan birini de evvelki gün mek için... müracaat. dar aadık olduklarını anlatmak i-

Bu Kültür Mecmuasının ikinci Jl""••••••••••••••••••••••••-1 t"frinİsani aaym çıktı. Falih Rıf-
kı, Ruten Eıref, Faruk Nafiz, Ah
met Cevat, Haaan Ali, Ragıp Hu
lusi, Şükufe Nihal, Bürban Ümit, 
Aptullah Cevdet, Mustafa Şekip, ı 
Uşaki zade Halit Ziya, Muhlis E
tem, Salih Murat, Nusret Kemal 
beylerin makaleleri vardır. Meh
met Emin Beyin { Berğson) un 
methur eserlerinden yaptığı ter
cüme aynca ilive halinde 'Veril
mektedir. Her nıünevver okumalı 
dır .. 

E•ki eserlere ait 
yeni kitaplar 

Eski Medeniyetlerin en coşgun 
kaynr ğı üzerinde kurulmuş olan iz
mir ve Havaliıi Asarıatika Muhiple 
rl Cemiyeti geçn eaene bastırdığı 
Bergama ve Küçük Asyad11 ölmÜ§ 
'ebirler eserlerinden ıonra bu sene 
dahi neıriyat silsileoine lzmir Hak
kında Tetkikat ve gittikçe zenginle
ıen İzmir Müzesinin Rehberi, Şart 
ve Halikarnao {Bodrum) eserlerini 
telif ve tercetne suretiyle ilim ve maa 
rife hizmet eylemiştir. lzmir Hakkın 
da Tetkikat iıimli eaere lzmirin 250 
•ene evvelki bir resminin litoğrafla 
basılmıt nefis bir nüıhaıı ilive olun 
duğu gibi lzmirde Roma Tiyatrosu 
atlı mühim bir tetkik de kitabm so
nuna konulmu§tur. Her ne kadar iz. 
mir Müzesinin 927 senesinde baıd
mtf bir rehberi varsa da o tarihten
beri Müze mütemadiyen gelen aaaı
ile zenginlefmİ.f ve yeniden tasnif ve 
tertip edilmit olduğundan yeni bir 
rebere ihtiyaç hasıl olmu,tu. Büyük 
bir Üzenme ve ihtimam ile hazırlan
mq olan yeni rehbere ait fotoğrafile 
rin çinko kliıelerinden 28 i Berlinde 
Alman Enatitüıünde, 16 adedi Viya 
na Enatitüsünde, üat tarafı lstan
bulda yaptırılımıtır. Türkçe nüoba
larmın baatınlmaaı bitmit olan reh
berin Franıızca nüshaları da tab'et
tirilmektedir. 

Fakir çocuklara 
meccani kitap 

Gemlikten bildiriliyor: Bu sene 
mekteplerimiz, kitaplan vücude ge
tirdikleri mektep sandıkları vaaıtasi
le doğrudan doğruya lstanbuldan ge 
tirtmişler, bu sayede fakir çocukların 
mektep kitaplannı da mec:canen te
miılerdir. Birlik toplanan paraları 
nankaya yatırmakta ve bu sayede 
yavnılarımız banka, tasarruf ve faiı: 
muamelatını da öğrenmektedirler. 

Tekirdağda üzüm 
bolluğu 

Tekirdafdan bildiriliyor: Bu sene 
üzüm mabıülü pek mebzuldür. ls
tanbula hili üzüm ıevkiyatına de
vam edllmektedir. Üzümler yetmi · 
,... okkalık küfelere konulmakta ve 
her nıotöre 400 küfe üzüm yükletil
mektedir. Bu sene Tekirdağ, inhisar 
iılare.i terap fabrikuı için bir buçuk 
milyon okka üzüm sabnıtlır. 

---·---·--------
çin size bir teY aöyleyeyim.. Bu 
üç arkadat her gece beraberdir· 
leı·.. Gece g.ç vakit evlerine git
mek üzeı·e ayrılırlarken, imki.nı 
yok canları gitmek iıtemez. Ve: 

- Yahu, çocuklar kırk yı!dll 
bir d.,fa bulu9uyoruz. Ne olur, 
biTaz daha oturalım .. derler .. 

Bunu o kadar ciddiyetle aöyler 
ler ki biç birioi gülmez. Bu sözün 
yerinde olduğuna o kadar kani
dirler ki hakikaten daha bir iki 
saat, beraber olmağa karar verirler .. 

KADINLARIN 
SEVGiLi 

MARTHA EGGERT ve LEO SLEZAC 
tarafından parlak bir surette temsil edilmiş meşhur Viyana ope 

Pek yakında ELHAMRA sinemasında 
Musikiperverlerin memnuniyetini mucip olacaktn·. 

j RADYO j i 
Bugünkü proğram 1 

ISTANBUL 18 - 19,30 Orkes \ 
tra, 19,30 - 21 saz (Tamburi Re· 
fik Bey arkada§lan ve inci Ha
nnn) 21 - 22 Orkestra. 

KÖNIGSVUSTERHAUZEN : 
21.05: Neşeli bir saat. 22.05: ' 

Üç perdelik koınedi: "Dünya mek 
tepleri" 23,50: Caz. 

VARŞOVA 1411 m. - 17,30 
Gramofon, 21.05 Hafif musiki. 
23.10 Şopen'in eoerlerinden kon· 
ser. 23.45: Monolog. 24.05: Caz 

BUDAPEŞTE: 18.35 Piyano. 
19.35: Gramofon, 20.25: Karıtık 
netriyat. 21,50: EMMERICH KA
RLMAN'ın bizzat idare ettiği ken 
di eserlerinden mürekkep konser. 
23,50: Sigan musikioi. 

ViYANA 517 m. 17.45: Man
dolin konseri. 18.50: Hafif muoi
ki. 20.25: Opera parçaları. 21.05: 
Schiller'in "aria Stuart0 piyesi. 
233.50: Müntehap parçalar { gra
mofon ile). 

ŞIK SİNEM 
Bütün hafta büyük muvaf 

yelle gösterilen 

MAURiCE 
CHEV ALİ ER ' ni 

en güzel temsili olan 

Şen Mülazi 
filmi. 

Bugün ve yarın son gunu 

Görmeyenler için son fı 

İstanbul Belediycs 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi T em~il 
Bu akşam saa t ~ı . :ıo -l ı 

Bir ~lü Ilffiflj 
Evı 1111"1 

Yazan: Hik-
met. 

Komedi 3 perde ' 
Halk gecesi 

111...11 

111111111 

PRAC. 488 m. 18.55: Gramo- ı .. ••• Kadı kö y'de 
fon. 20.25: Kabare numaraları. D İ Ş T a b İ b i 
22,05: Askeri musiki, 23,25: Şar 
kılar ve solo aletler ile fantaziler. Z E K İ H A L İ 

BERN - BAZER - ZüRIH 459 1 Her gün Haatalannı Altı 
m. - 20.50: Keman ile sonatlar. ağzındaki Muayenehanesi 
22.45: Kabare numaraları. kabul ve teda\•i eder. 

ROMA: 441 m. - 18.35: Mü 
tenevvi muıiki. 21.50: Senfonik 
konser. 
BOKREŞ 394 m. - 14.05: Mü 

tenevvi konoer. 21.05: Bando mu 
sika. 21.35: Tiyatro 23.05: Kon
ser. 

Doktor 

Rusçuklu Hak 
Galatasarayda Kanzük 

zahanesi karşısında Sahne 
kağında 3 numaralı apartı 
da 1 numara. - Telefon 4. 

BRESLAU 325 m. - 19.SO: 1 

Alp dağlan halk havaları. 21.35: 1 
Av müıahabe ve muııi.kiıi 23.35: 
Hafif parçalar ve dans mµsikisi. •••••••••••ıımi 

İTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SlGORT A ŞtRKETl 

Harik ve hayat.üzerine s~gorta muamelesl 
ıcr.: eylerız. 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde aoenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Bakırköy Mal Müdürlügünden: 
Semti Mevkii Cinsi Muhammen senelik 

icarı 
L. K. 

Bakırköy Kartaltepe İncirli Çiftliğinde kireç ocağı 240 00 iki 

" ,, ,, " ,, 240 00 Jt 

Bakırköy Kartaltepe incirli Çiftliği arazisi dahilinde hükü 
ait iki kıt'a tat ve kireç ocağının iki seneliği icara verilme 

zere müzayedeye çıkarılmıştır. Yevmi ihale 20 tetrinisani 

tarihine müsadif pa.zar günü saat onda icra kılınacağından 
lip olanlann Bakırköy Mal Müdürlüğünde mütetekkil ko 

yona müracaatları. (5771) 

"Milliyet,, in romanı: 5 

ADEM ve 
için!.. Şüphesiz ki maceramızın 
ilk üç ayını teşkil eden bu plato
nik safhasında çok, pek çok mes'
uttum .. Çünkü bekliyordum, ümit 
ediyordum; ona kalbimi açabilece
ğim zamanları tahayyül ederken i 
çimin hazla ürperdiğini hissediyor 
dum. 

HAVVA 
Yaşar Nabi 

gibi gözlerimizin önüııdeydi. 
Havada benim atkım ihtizaz e

diyor, beyaz bulutlar benim aşkını 
la geııitliyor. Deniz benim atJ<ımla 
ürperiyordu .. 

Böyle güzel bir günde, çok sevdi
ğim bir insanın yanımla en az aklı
ma gelecek bir fey varsa o da Ö· 

lümdür. Aşka muhakkak ölüm mü 
lzımdır. Mesut bir aşk. saadet için
de qk kabil detti midir?. 

- Fakat in•an sevildiğine na
sıl emin olabilir?. Söyle, ins~ e
linde ölümden daha kuvvetli bir 
inandırıcı kuvvet var mıdır? 

meleri vardı ki. . Asabi mizacı, en 
ufak bir şeye kızması, en ehemmi
yetsiz bir şeye bir çocuk gibi sevin 
mesi çok hoıuma gidiyordu. Bizi 
biri.birimize her an daha fazla yak 
latlıran günlerim öyle büyük bir 
saadet, o zamana kadar bilmedi
ğim öyle tatlı bir sarhotlukla ıre· 
çiyordu ki ... 

Evde misafirleri olduğu için, 
bana, dışarı çıkamıyacağını söyle 
diği bir cuma ıünü idi. Akşam geç 
vakit bir arkadaşı görmek için Ka 
dıköyüne geçecektim. İskelede bek 
!erken vapurdan çıkanları ıeyredi
diyordum. Birden bire kalabalığın 
içinde Denizi görür gibi oldum .. 
Evvela o mu diye tereddüt ettim. 
Sonra biraz da"ha yaklaşınca anla
dım ki odur. Ona doğru ilerliyecek 
olduğum sırada, yanında, kendisi· 
ne hararetle bir şeyler anlatan bir 
genç yürüôıiğünü farkettim. Uzun 
boylu, iyi giyinmi,, yakışıklı bir 
adamdı. 

rayacaktı?Şüphesiz ki, beraber 
mişler, şimdi geri dönüyorla 
Sonra, birdenbire görmemesine 
kin bıakmıyacak bir ,ekildc De 
zin önüne çıksam ne yapar, d 
düşündüm, durup konuşur 
yoksa sadece bir selam verip g 
mi?. Ya ben durur ve yanında 
ehemmiyet vermeden konuşma 
tersem nasıl hareket edecekt 
Çünkü böyle bir vaziyette iki 
raftan birini tercih etmekten b 
ka bir çare yoktur. . Biraz dü 
nünce bu fikirden de vazgeçti 
Kendimi küçültecek böyle çok. 
centilmence bir hareketten çekı 
mit olduğum için memnun, bü 
hayalleriımin bu ani yıkılıtın 
mustarip, şaşkın ve perişan b;r 
kilde eve döndüm .. 

Ve bir gün kalbimde çoğalan 
sellqeıı. köpüren bu his nihayet 
dudaklarımı yakan itirafı içimden 
boşalttı. T anmnuyacak kadar tat. 
lılatan bir ssele ona bir gün: 

- Seni seviyorum, Deniz, de
dim ... 

Gözlerimin belki o zamana ka
dar yüzlerce, binlerce tekrarlamıt 
olduğu bu itirafın söz teklinde or
taya atılması ne kadar büyük bir 
ehemmiyet alıyordu ... 

Denizin bakışlarında biran mu
zaffer bir parıltı yandı. Sonra ba
şını orr.zuma yasladı: 

- Buna emin olabilsem, dedi. 
Büyükderede, korudaydık..Par 

lak bir güneş altında vazıh hatlar. 
la, sert renklerle çizilen Boğazm 
panoraması yağlı boüa bir pe,.aj 

- Emin olman için ne yapma
nu iatiyonun, Deniz. . 

Ne yapmazdım ki.. Bu, bütün 
mütküllerin, bütün maniala~ın 
gözden silindiği bir andır, bir an 
ki insan kendini tabiatten daha 
kuvvetli, AHahtan daha mağrur 
hisseder. 

Denizin bütün hatları incele
şen, derisi şeffaflatan yüzünde ha
fif bir hüzün vardı. Müphem saa
detlerin verdiği bir hüzün. . Göz
leri denizde beyaz bir iz çizerek 
giden bir kotrayı takip ediyordu. 

- Zaman, dedi, zaman herıeyi 
isbat eder.. insan bir an için sev
diğini zanneder, belki de sevıni,tir 
sonra unutur ve zaman geçer .. 
Ben, öyle bir sevgi tahayyül ediyo
rum ki sonu ölümle nihayetlenain. 
Ölümün kucağında aşk ne muhte
şem bir şey değil mi?. 

- Fazla romantiksin Deniz. 

Aşktan baha açılmıştı arhk .. 
Bana hayatında henüz hiç kimseyi 
sevmemit olduğunu ve ilk macera
Mm yaşadığını anlattı. Yirmi ya
~ını geçmiş ve bahusus Deniz gibi 
güzel bir kadının hayatında hiç 
bir macera olmamasını adeta bir 
hilkat garibeoi itiliyormuş gibi, 
hayretle dinledim. Fakat her sö
zünde öyle inandırıcı bir kuvvet 
ve her söylediğini noktalayan öyle 
candan bakıtları vardı ki ... 

Onun ruhunu yavaş yava' an
lamağa batladığımı hissediyordum 
Her halde çok roman okumuş,çok 
tahayyül etmitti. . Esasen roman
lara delice dütkün olduğunu bili
yordum ... O da, tıpkı benim gibi 
daha ziyade muhayyelesile yafa
mışh. Hayatta atkı muhayyele
sinde olduğu kadar kuvvet ve 
azametle bulamamaktan korkuyor 
du. 

Oyle ani talıavvülleri, en koyu 
bir n den. 

O akşam, İyi hatırlıyorum, De
nizin ağzrndan beni sevdiğini 
işittiğim günün akşamı sevincim
den deli ıribi idim. Sokakta biraz 
dikkatle yüzüme bakan yabancıla
ra tebessüm ediyor ve herkesi se
lamlamak arzusunu duyuyordum. 
Yıllardan beri hasretini çektiği o
yuncağa kavuşmuş bir çocuk gibi 
zıplamak, sevincimden haykırmak 
tanıdıklarımın boynuna sarılmak 
istiyordum ... Evde bile bu hiç te 
mutatolınıyan neşemi annem de 
farketmiş: - Ayol, ne oluyorsun, 
çocuk" diye gülüyordu. Neşemin 
herkese sirayet ettiğini hissediyor 
duın. 

Mesuttum, dünyanın en mesut 
insanı benim diyordum. Sevmen'n 
ne kadar güzel, ne tatlı bir fey ol
duğUllu hiç bir zaman bu kadar 
kuvvetle hissetmemittim .. 

Fakat mesut günler çabuk ge
çer ... 

Ve kara günler uzundur. 

O ande duyduğum hissi iyi tah 
lil edmeiyorum .. Fakat şüphesiz ki 
müthiş bir darbe idi. Bir an içinde 
tebesümüm dudaklarımda donmuş 
ayaklarım yere mıhlanmıf ve fUU
rum bir sürü dü,üncenin birden hü 
cumuna uğramıştı. Yanımdan ge
çerken Deniz beni gördü ve benzi 
kül gibi oldu, yüzünün hatları bir
denbire değitti,cansıkıntısma ben· 
zer bir ifade hasıl oldu, fakat bu 
bir saniye bile sünnemitti, derhal 
başını öbür tarafa çevridi, görme
miş gibi yaptı ve geçti. 

Evvela arkalarından takip et
mek, nereye gittiklerini öğrenmek 
arzusuna kapıldım .. Fakat guru
rum böyle adi bir hareketten beni 

Bu darbenin kalbimde açtığı 
evveli taze olduğu için acısını P 
az hissettiğim yaranın dayanıl 
sı güç acısı biraz sonra başladı. 
ve gider gitmez, düşünceleri 
baş başa kalmak için, derhal ıo 
narak, yemek bile yemeden yat 
ğa ırrmiştim .. Fakat biraz sol 
ıstırap ve sıkıntım öyle bir hal a 
ki :verimde duramıyacağımı ~n. 
dıın .. Yataktan fırlıyarak gtY1

. 

dim ve sokağa çıktım .. Bütün. v 
cudiimün, bir humma nöbetrrıc 



Kimse harp 
• 
istemiyor 

Fakat ... 
Londrada Gulldhall' de topla

nan beynelmilel ..Ih cemiyetinde 
Lloyd Georp da bir nutuk IÖyl• 
di. Bu ..,tkun f&7UI dikkat ta· 
raflanru Newı Chroniale'den hG· 
li.1a ediyoruıı ı 

"Kinue harp iat.niyor. Fakat 
lıu, harp olmıyacalı: demek delil
dir. 1914 Mneolni daha dünkü rl 
l>i hatırlarım. 

"O z.....,. da ATrUpa da hi9 
bir memleket harp iatemiyordu. 
Belki 4iE bu oö:deriml tabilllİll feY 
lıinde beyanat diye kartılarıımı:ıı. 
F' o.kat öyle defiL. Daha seçenler
de harpten eYVelld aarayla, Bat· 
Vek&letler ve aefarethaneler ara· 
•ında taati edilen telırafları bir 
lıere daha okudum. 

Dikkatle okuduğum bu muha· 
berattan tu kanaate vardım ki, o 
•aman biç bir hükamet harp lıte
"1iyordu. Böyle bir ihtimal karıı
llnda açılacak uçurum, her hükU
rneti tethİf ediyordu. Belki de ba
tılan töyle ucuzca, az fedakarlık 
:taparak bir muharebe ve bittabi 
ıteticeıinde de çok teyler kazan· 
lllak iıtiyorlardı. 

Şimdi bla muharebeyi kanun 
haricinde bn'aktık. Kellog miaakı
nı imzalamadık mu. Lokamodald 
•ulh raalmelerini hlli hepimiz ha 
lırlıyoruz. Elli altı millet artık 
lıarp olmayacaiını ptafatla ilin 
•den bir veolkayı imzaladılar. 

Mutlaka o zamaudanberl har
bi hazırlıyan masraflar aeneden 
'"neye ıittikçe arttı. Harp olma
tın, iyi .. Fakat harp haznlıtı ol
"1aaa daha iyi. .. 

Franaız Baıveklll buraya nazır 
lo.rımızla gÖl'Üflnefe geldi. Allah 
lan dilerim ld bu müzakereler ça· 
l>uk netlcelenıln ve Allah ta bu İ· 
~ yardım etsin.Çünkü meıele çok 
korkunç ve ço kkantıktır. 

Ne kadar göEüm usatı görebi
lirse, o kadar bakıyorum. Franaız 
a.,,,ekJJj, fHla ailihlan Avrupa
llın muhtelif yerlerindeki depolar 
da emniyet altında bn'akmaiı tek 
lif etsin. Fakat bu depoları da Al
lah tasalluttan maaun bırakam. 

Dütünüyorum ki fazla ailabla
rı muhafaza etınek için bu nevi 
dep0lar açmaktansa, ailihlar ıİm· 
ha etmek daha muvafık .. 

Artık ondan sonra ne Kellogı 
tnisa'kını, ne Lokarno itilifmı iate 
"!enini" def il mi?. Halbuki bi
•ıın yeni miaaklara deiil, eakile
tini muhafaza etmefe ihtiyacımız 
"•r. 

Ben Veraailleı muahedesini im , 
•a.layanlardarl ve hazırlayan dört , 
lerden biriyim. Onun için fıraat ı 
dii,tükçe bu muahedeyi müdafaa 
edeceğim. Muahedeuin biltiin ah. 
l.i.ınına riayet etınek llzımdır. 

Biz Almanyaya aöz verdik. De 
dik ki: 

d - Eier aen muahede Jeraiti 
~hlllnde .Ulhlarmı bırakınan, 

lıız de arkandan ayni teYi yapa· 
••tı •. 

Halbuki yapmadık. 
• Bu, ayıp bir feydir. Muahede 
ltıızalandıfı sün, bu taahhüde ıi· 
••nlerln elueriai, aözlerini tııt
ııı..ı. niyetinde değildiler. Hatti. 
llıuahedellİll daha mürekkebi ku
ru111adan, yeni kolordular ibdaı 
•t..,ek için projeler yapılıyordu. 
Ilı. projelerin tatbikatma ıiriıtl
~•r, ve neferleri teçhi zetınek için 
1•ti1rn,.ıarda balundular. 

Almanlar, pek baklı olarak 
-ldatıldıklannı ve ihanet cördük· 
~•riai dütünüyorlar. Bir millete 
" tekilde muamele etmek kadar 

diinya sulbünü tehdit için şey yok 
tur. 

1• Ben Almanya lehinde aöz aöy
•:tecek en aon adamım. Almanya 
~i•zat kendiaini büyük bir felike· 
" aür61dedi ve bunu da müthiş 

derecede pahalı ödedi. Fakat Al· 
llııınya mağlüp olduktan ve düş· 
liilr.ten aonra, her namua prenıipi, 
~erdiiimiz sözü cömertçe ve mert 
~. &adakatle yerine getirmemizi 
ltter. 

Dünya ac:ayip bir hale cirdi, 
~l\u ne olacafını da bilmiyorum. 
lı~ bir haatalık alametidir. Haata 
lı il' adam itimadını kaybeder, kor 
~ltla,ır, hava cereyanlarından 

\et.inmek için yakasını kaldınr: 
- Pencereyi kapa .. 
- Kapıyı kapa l diye bağırır. 

il• .l(uvvetlenmek için her çetit 
~- kullanır, kanının deveranını 
ıı .. •ar, kalbi zayıflar. itte ıimdi 

unya da böyle l 

1 Milletler huauai bir takım ilaç 
t'..rla kendilerini zehirliyorlar ve 
~nden cüne zayıflıyorlar. Her 

~•ilet dışftrdan mikrop gelmeıin 
'Y«', ll..,nceresini, kaprarnr kapat ... 

.... , .. ı· b' h it\.- &bıır ı ve fuurıux ır ale gel-
'f bulunuyor. 

>' Buıı;ün cözümüzün gördüğü va 
~·~ budur. Milletler arasındaki 
ti ~ıalar ıda kaldıralım. Fikirle· 
tıc nı,,,; daha ıeni ttutunuz, dünya· 

ıl~-~ o .. kadar büyük olmadığım 
il. .ununuz. O zaman yer yüzün

• ""lhii ve inaanlar arasında hüa . . 

• 

Ankarada devlet mahallesinde 
vilayetler evi ve yeni vekaletler 

Yapılmakta olan ullılyetler eutnln lJnden ue arkadan gl1ran14a.. 
Ankarada Milli Müdafaa ve- ! 

klleti il" Çankaya caddeoi arasın 
da devlet daireleri için ayrılan bil 
yük ~enitlikte ilk bina olarak vİ• 
Ut.yetler evi yapılmaktadır. Umu· 
mi bütçeden bu bina için para a• 
J'R'Manın ıüç olduğu bir aenede 
Dahiliye vekilimiz hükUnıet mer
kezinde bir "viliyetler evi" yap
mak için verdiği karar üzerine, bu 
ev için bütün vilayetlerin bütçele
rinden iki aenede ödenecek ve 
kendileri için biç bir aıkıntı nrml 
yecek bir para ayırtınıı ve bunun 
la bu evi yaptırtmafa başlamııbr. 
Bina, tanınmıt müteahhitlerden 
mühendlı Abdürrahman Naci Be
ye 990.000 liraya verilmiştir. Da· 
ha öne., yapılan büyük toprak 
düalemeai için de yirmi bin lira 
harcanmıqn'. Bu auretle yapınm 
değeri bir milyona vannaktadır. 
Ev yapılırken belki de bazı deği. 
tiklilder yüzünden bu para biraz 
daha artabilecektir. Binanın pla
nını profesör Holzmeiater çizmit
tir lnıaatı hem bu profesörün bü
rosu hem de Ankara vilayeti bat 
mühendisliği kontrol etmektedir. 
Evin temelleri epeyce ilerlemİf ve 

inşaat başladı 
bir kıunımn da birinci katı çıkmıı ı 
tır. lntaat çok özenilerek ve düz 
gün bir sıra ile ilerilemektedir. 
Soiuklar ıelmeden evvel alt ka· 
tın örtülmeai ümidi çoktur. Böy. 

lelikle binaıun büabütiin ıelecek 
yıl yapt mevaiminin sonuna kadar 
bitmesi kuvvetle umuluyor. Bu 
binanın orta yeri Dahiliye nkilli
ği dairelerine. bir yanı emniyet 
umum müdllrlüiüue, öbür yanı da 
jandarma umum kumandanlığına 
aynlmıttır. Vekillik kıamınm ar
kaamda dir..kler üzerinde büyük 
bir meraıiın aalonu vardn'.. Bn 
biaanm önüne lktıaat •e Nafia ve
killikleri yapılacaktır. Bunların 
önüne cel- kıaımda lkifer katı. 
memur e•leri yapılacak, bu e•ler 
vekalet binalarının cörüniifünü 
kapatınayacakbr.. Vilayetler evi 
Ye -iyet lbideaile memleket i
ki ,a .. ı ve INiyük eMr daha ka
zanmıı oluyor •. lllf&aba dün aldı
fımu< ~ bu aahifeye koyu
yonu:. Buadan bati<:• Nafia.,,. lk 
tıaat vekiletleri ile memur ika-

IKomıa memleketlerde! 

Surye 
Meclisi açıldı 
Vataniler içtimaa 

neden 
ittirak etmediler? 
Şamdan Adana ıazetelerine 

yazılıyor: 29-10-932 tarihine mÜ• 
aadif cumarteai ıünü Suriye mec 
liai toplandı; fakat: Vataniler 
mecliaten çekildiler. Meaele ıu· 
dur: 

Vataniler yükaek komiaer M. 
Pouaot ile temaı ederek akdedile 
cek Suriye ... Franaa muabedeainin 
bir metnini iatediler, tetkik ede· 
ceklerini •e her ne kadar kendi· 
!erinin • 18 mebus • mecllıte ek
aeriyeti tetkil etınemif olmalarına 
rağmen; milletin hakiki mümeo
silleri olduktan iddiaamı ileri aür 
düler ve iıtediklerinde ıarar etti· 
ler; M. Pouaot iae; meclia toplan 
madan muahede metnini veremi.
yeceğini, fakat, Reisicümhura hi
taben reami bir mektup yazarak 
aktedilecek olan muabedenin I
rak ... lnailtere muahedeainin he· 
men e,i olacağı hakkında • nim ! 
teahhüt mahiyetinde bir teY ola- < 

rak ... tafailit vereceğini söy!emit ı 
İae de vataniler buna; timdiye ka 
dar aradan on üç aene g-ibi uzun 1 
bir zaman seçtiğini söylemiş iae 
de vataniler buna; şimdiye kadar 
aradan on iiç aene gibi uzun bir 
aaman ceçtltl halde yapılan va
ltleriu, verilen sözlerin, konulan 
imaalarm hiç biriıl temamen yeri 
ne ıetirilmediğini .,,. artık böyle 
dolaplara dlltmeyeceklerini aöyle 
yerek mukabele ettiler ve kendi / 
iıtediklerinin kabulünü tekrar e
derek, aksi takdirde mecllai terk . 
ve kabinede bulunan iki vezirin 
de iatlfa edeceğini aöyledller. Nİ· 
hayet bu konuımadan aonra M. 
Pontoatan aynlan vataniler reiai 
cilmbunın tavauutuna rağmen ih 
tlllf bir türHl halledilemem'4 ve 
mecliı vataullerin iıtiraki olmak
aı•m !12 mebuala toplanmııtır. Öğ 
leden aonra açılan celaede eaki re 
lı Suphi Bereki.t 42 reyle tekrar 
rela inHhap edilmitıir. Bu celaede 
bqka bir teY müzakere edilme· 
mit ve mecliı yanndan sonra top 
'•nmak üzere datılınıtlır. 

Vatanilerin iıtira ketınediği bir 
mecllain Suriyeyi temsil edemiye 
cefi ve binaenaleyh bu mecliıin 
aahte olduiu hakkmda Halep, Ha 
ma, Humus, Lazkiye, Tarablua
tan bütün makamata ve Pariae 
müteaddit proteato telıraflan çe· 
kilınit ve bu hakaızlıfı proteato 
makammda da, burada, Halep, 
Hama, Humuı ve aair yerlerde 
dükkln ve mafazalar ki.milen ka 
evveı.I ıh aabahleyin baılamıı 
ve b• aatn'lan yaadıfmı dakika
ya kadar devam etmekte bulun
muttur. 

Vaziyetin bütün Suriyede pek 
n.hiın oldufu ve kanlı arbedele· 
rin .auhunına anb .. n İn.ti.zar edil 
dili muhakkaktır. 

Halep te zırhlı otomobil ve 
tanklar faaliyete •ecı-ek aaayİti 
muhafaaa i9la ıokaklarda dolat· 
mala baılamıtlardır. SiiYarl aa• 
kerler ve jandarmalar da pc:ali 
ıhdllalll bu kuYVetlerle beraber 
faaliyete ıeçmltlwdir. 

Vataniler M. PoalO araamda· 
ki anlatamamulıfm Mbebi miia
taldoel muahedede me•cut olan 
bir meddedir. Me..tdlr muahede 
ou üç maddeden mürekkeptir. Bu 

Memlekette 

Evli kadınlara aşık 
iki koca bir olup, genç aşıkı 

demirle öldürdüler e• 
IZMIR, 3 - Nazilliden bura-! çok mübadiller; bu müzayede!• 

ya gelen haberlere ıôre Haydar- re lttlra kiçin hazırlanmışlardır. 
lı köyünde feci bir cinayet olmuı· Mübadillerden bir kıamı, ellerin. 
tıır. Bir ıenç Haydarlı köyiinde i- deki bonoların kıymeti yetmedifl 
~i evli kadma atık olmuı .• Bu .,.,.. halde biraz fazla kıymetli Rum 
h kadmlann kocaları meaeleden emvalini almak istemekte imiıler. 
haberdar olunca i.tıkı yakalamıı· Buna kanunen imkan yoktur. Bo-
lar, evveli dövmüıler, ondan aon ı "b d'll f ı L_ d b · d · 1 nosu az c• en mu a ı er az a aa 

ıra ak ır et'?lır e _blatd~nd~nl yrdar!'· lan mikdan para olarak ôdeme-
ama. su.re ı e o urmuf e ır. b 1 ki d y 

N ili. b t · tı• f ili . ye mec ur tııtıı aca ar ır. ahut az ı za ı aıı cınaye n a on-
ni yakalamıftrr. hariçten kendi namına ciro edil

miı bono alabilecekler ve bunlar-
Viranşehirde la müzayedeye i~tirak edecekler· 

kasırga dir. 

Sünnet &üğününde Viranıehirden yazılıyor: Ay 
lardan beri devam eden kuraklık, 
ıiddetli bir kasırgayı müteakıp 
celen yağmurlarh nihayet bul. 
muttur. Yağmur, halkı ne kadar 
sevindirmiş ise kaıırga o kadar 
mütee.sair etmitsir. Bir iki aa.at de
vam eden kasırga tehirde kmlma 
dık pencere, sökülmedik kiremit 
bırakmamıttrr .. 

Bir şaki yakalandı 
Aydından bildiriliyor: Çelikin 

köyü ahaliainden olup bir katil 
meaelesinde>n aranmakta olan ve 
dağa çıkmıı bulunan Alıncelli oğ 
lu Yusuf takibat neticeainde ya
kalanmıı, Adliyeye tealim edil· 
miftir .. 

Sahte doktor 
ÇANAKKALE 2 - Ayvacık 

kazaaında aahte diploma ile dok
torluk yapan Feri dun iaminde bir 
phıs yakalanmı,tır. Yapılan tah
kikatta iaminin Feridun olmayıp 
Şevket olduğu anla,ılmıtfn'. Hak
kında lium gelen takibat yapıl· 
maktadır. 

Hummayı kılai 
TRABZON, 4 - Burada iki 

köyün hayvanlan araaında hum
mai kıli.i çıkmıttır. Şehirde de iki 
kişide kara bümma vak'aaı cörül. 
müttür. Sıhhat rnüdürlüğünce der 
hal tertibat alınmıttır. 

lzmirin su ihtiyacı 
iz.mirin de bir au derdi vardır. 

cinayet 
Adananın Yunuaoğlu köyün

de oturan Bilil isminde bir tahta 
sünnet düğününde çalgı çalan E
mini tabanca ile batından yarala 
yarak adliyeye teslim edilmiştir. 

İki kişi teslim oldu 
Bir müddetten beri Kadirli ka 

%&U havaliainde icrayı pkavet 
etınekte olan Gazabeli köyündca 
üç aene hapse mahküm Tezlür 
oğlu Muatafa ile aaker kaçalı 
Gök Oamanın jandarma takip 
müfrezelerinin takibab kartrsrn~ 
da aiUhlarile birlikte hükümete 
dehalette teılim oldukları mez
kür kaza kaymakamlığından bil· 
dirilmi~tir. 

idam 
Geçen ıene lzmird., Eırefpatada, 

65 Yatlannda şehadetnam '2 ebe 
Melek hannnı evlerine davet .. derelt 
boğmak suretiyle öldUnnelde maz. 
nun Hüıeyin hakında Ağırccza mab 
meaind\! nakzen cereyan etmeket o
lan muhakeme bitmiı ve e ki idam 
karannda iırar edilmiıtir. 

Gemlikte muallim
ler birliği 

Gemlikten bildiriliyor: Yeni te•iı 
edilen Muallimler Birliğinin açılma 
meraoimi parlak bir şekilde icra e
dilmit ve davetlilere bir çay ziyafeti 
verilmiıtir. 

150 çocuk sünnet 
edildi 

Kartıyakada şimdiye kadar su 
meaelesinden dolayı çok ulantı 
çekiliyordu. Nihayet buraya au 
iaalesi için ciddi tetebbüaler vuku 
buldu; yakmda ite batlanacaktır. 
Şimdi lzmirin au ihtiyacını temin 
içi!\ çalııılmaktadır. lzmir cn.a- Tekirdaidan y .. ılıyor: HU..yeô 
rmdaki bir çok aulann toplanarak Etfi.1 Cemiyeti ıehrimizde 150 fakir 
Kadifekalede büyük bir depo ya- . çocuğu sünnet ettirmi,tir. Bu hafta 
pıfmnsı ve buradan ~hire au ve· 

1 
lnecik nahiyesinde de 30 çocuk ıün 

rilmesi diifünülmektedir. Bu hu· ' net edilecektir. 
auata tetkikata batlanmııtır. 

lzmirde emvali 
metruke satıtı 

lZMlR 2 - Milli emlak mü-
dürlüğünce müzayedeye çıkanlan 
Rum emvali metrükeainden ilk 
partinin milzayedeai bqladt. Bir 

--------·---
DUD 12 maddeai Irak - lqiliz mu 
&hecleainin t.mamen ayni imif.. 
Y alaı& bir maddeai on dört -
ilk Franau: İfıallnin maarafı ola
ı.k Surlyeye 12 milyar frank • bir 
milyar Türk lirası borç yüklet
mekle İıa.İf.. 

E•kişehirde cinayet 
ESKiŞEHiR, 4.- Burada ltdılar 

mahallesinde dün akıam lomail İs
minde biriıi ebemmiyetıiz bir mese~ 
leden dolayi Osman isminde bir ar
lıada4ını öldürmü~, yakalanmıttrr. 

Kavga 
Galata u.kinlerinden eman iunin . 

.ı. bir lıadm ile Abdurrahman iomia 
de lıiri Galat.da aokak ortasında kav 
pya tıatuprak binbirini fena halde 
dö.....aflerdir. Her ikioi ek yakalana 
..... tahkikata baılanıııqtır. 

metılhlan yapıldıktan aonra bu- ı 1 1 AT o ? 1 1 : ~':c:!.;:~~. :c;:::;ı t: • Dün~11ada ıye/er lugor • 
na vil&yetler evi, :u İtaretli bina --...1.:...---•-------------------------------.1.----.ı.ı...--
rk~!:t v:::~:! v:'x~ret!.~~~~ Oünyanın en büyük ve seri vapuru 
binalar da memur apartunanları .. 

Yeni binalar ne ıekllde olacak? d.ır. 
........................................................................................... ~ ................. , 

Zonguldak Halkevi Yılbaşı 

1 Piyangosu ça ışıyor 

Zonguldak H11/keul musiki şubesinin lncesaz heyeti 
Halknleri memleketin her tara

fında faaliyetlerine devam ediyorlar 
.,. bu faaliyet her ıahada feyizli ae
merellerinj vermektedir. Bu meyan
da Zoaıuldak Halkevi de var!ıiını . . .. 

ıöateriyor. Güzel aanatlar !ubeai ıü 
cude getirdifi gibi, ıpor ıubeaine İ· 
laveten vücude getirilen denizcilik 
kıamı için de Ereilide iki tane beş 
çifte sandal ynptınnıs ve ıporculara . . . 

Bütün hazırlıklar 
ikmal edildi 

Senebaıı pİyangoou için yapılan 
bütün hazırlıklar bitmiıtir. Bu -
verilecek ikramiye ve mükafatlar ıu 
kadarckr: 

Bir milyon lirahk bir. yarım mil
yon liralık bir, 200,000 liralık bir, 
yü7 bin liralık bir, elli bin liralık bir 
30 bin liralık bir, 20 bin liralık bir 
on bea bin liralık bir, on bin liralık 
üç , s~kiz bin liralık bet, beı bin li
ralık on, üç bin liralık on be,, iki 
bin liralık elli, bin liralık 410 ikrami 
ye. 

Bundan baflıa bet bin tane 100 li
ralık amorti, bet hin tane 50 liralık F ranaızlar dünyanın en bü
amorti vardır. Verilecek bütün ikra yük yolcu vapurunu denize İn· 
miye mükafatların miktarı 3,340,000 dirdiler. Fransız Trans Atlan· 
tiirk liraaı tutmaktadır . tik kumpanyasının yirmi sene. 

Bu sene 10,500 bilet ikramiye ka- den fazla bir zamandan beri ça 
zanacaktrr. Geçen aene 500 bilet ka- 1 d • "F " ıştır ıgı rance vapuı'\lnun 
zanmıştı. Piyango gene sene başı ce 
ceai '3at onda darülfünun konferan• yerine Saint Nazarie tezgahla
aalonunda çekilecektir. Onda bir bi- rına 11marlad1ğı bu mua:ızam 
!etlerin fiatı, 10, yirmide bir biletle- vapur. dünyanın en buyilk ol
rin fiatr beı liradır. Bu seferki keti- ·duğu kadar da, en 'Sür'atli va
de de eğer büyük ikramiye dolap- purudur. Uzunluğu 313 metre-
lan çekilereiı en •on bilete iıabet e- eli y · Al 1 
dene o bilet bir buçuk milyon lira r. anı man arın son sene· 
kazanacaktır. Biletler yakında oatıl- 1 !erde inşa ettikleri Bremen 

ti ~q p 

~'ir. Sür'ati 1930 dan beri ı·eko. 
ru e'inde bulundur"n Europa 
trans atlantiiinden fazla ola
caktır. Europa 28 mili ge<;eme
mitti. Fakat yeni F ranaız vapu 
ru 30 mil yapacaktır. 30 mil sa
atte S!S kilıı!netre olduğuna gö 
re. Hanire ile Nevyork arasın
daki mesafeyi dört günde kate

Yukarıda vapurun lkma- derek ve 2500 yolcu ta9ıyacak
llnden sonra alacağı man tır. Normandiya ismi verilen 
zara, aşağıda t•apurun bu vapur. 160.000 beygir kyvve 
kumandanı P11gnf'I tind" dört motörle müc~hhe:ı:-

u:rnndnr T nnıuı 75 ono 1 dir. 



Muhabir mektubu Bi inci Sa if e eçen Y Diş tababeti 
Kongresi Halkın diline destan 

olan iki Mehmet çavuş Dün 

en z r 
Bulgar milli takımına 
3_2 mağlup olduk 

Borsada bankayınasılsoydular Bugün yedinci celst. 
aktediliyor 

(Başı birinci sahifede) · ı ğer haydut kapunun ranın~a ~ban Dit tababeti kongreıi bugiin sa~t 
. . c:ısını memurla_ra tevcih temıı ~~ va 14 tc dit tababeti mektebinde yedır.· 

Çanakkaledeki şehitlikleri (Başı birinci sahifede) . 

rildi. Favlden çekilen top, avuta 
gitti. Oyun seri ve fakat fazlaca 
favullü bir tekilde baılamıf ve 
böylece deva metmit,ir. Türk o- 1 
yuncuların aon haftalar zarfında 
yapmı~ olduklan maçlarla formla 
nnda bulunmalan ııeyircilere iyi 
ümitler veriyordu. ikinci dakika
d.:":. aleyhimize olan korner netice· 
siz kaldı. Biziml<iler kornerden 
kaptıkları topla •Ür'atle Bulgar 
kaleıine indiler .. Hüc\lm, Bulgar
lann yaptıkları bi• favüllc kesil
di. Fikretin çektiği top avut:> kaç 
tı. Bulgarların şağdan hucmnlan
nı bizim aoldan bir hücumumuz 
takip etti. Fikret topla kaleye ka
dar sokuldu.. Top bir müddet a
yaklarda dola~tıktan sonra favul
le geri döndü. Hakem en ufak bir 
hatiya mevdan vermiyor# Vehap 
top ayağında ilerlerken kale civa 
nnda Bulgar müdafileri gene bir 
favül yaptılar. Bunu, Fikret mü
kemmel bir surette çekerek topu 
kalenin tam önüne düıürdü. To
pu Muzaffer kaparak E,reef .,.. •• 
di, E,ref güzel bir plaıe ile alım
cı dakikada ilk golümüzü yaptL. 
Hemen ilk anlarda yedikleri bu 
gole mukabele etmek azmile Bul 
garlar kalemize seri bir hücum 
yaptılar. Bu hücum de aleyhimize 
bir favülle keıildi. Arka arkaya 
çekilen üç ıütü Hüınü kafa vu
ruflarile defetti. Oyun, fazlaca fa 
vül1ü olmaıma rafmen seri cere· 
yan ediyor. Hiç bir taraf hakimi
yet teaiaine veyahut bir tazyik 
yapmağa mı:;;affa kolamıyor. Bul 
garlar merkezden yaptıkları bir 
hücumda fena bir fÜl yüzünden 
kalemiz önünde husule gelen mÜ• 
aait bir vaziyetten İstifade edeme 
diler. Muhacim hattımızın gağ ta
ralı hiç iyi iti emiyor. P a! ları yer

düli.tıız çıktılar .. Oyun ırene sür
atli batladı. Bu de'IJ'Nıde Bulgar 
takım ıdaba enerjik bir oyun gös 
!eriyordu. Hemen ikinei dakikada 
Muzafferin yaptığı a-ole hakem of 
sayt çaldı .. İki dakika sonra Bul· 
garlar kalemizin önünde arka ar 
kaya iki tehlikeli vaziyet ibdu et 
tiler. Müdafaamızm hat&aını kale 
ci Hüaamettin cidden fedakirane 
ve mahirane kurtantlarla tamir 
etti. Maamafib Bulgarlar daba 
sık hücum yapıyorlar. Bu ıraı: ret
lerinin aemere.aini çok geçmeden 
elde ettiler. Soldan yaptıkları bir 
akınd atop sağa geldi, ıağ açık 

güzel bir •ütle Bulgar takımının 
bera':erlik sayıaını kayda muvaf
fa koldu. Muhacim hattımızın 
sağ taraf ıişlememekte devam edi 
yor. Soldan yaptığmuz hücumlar 
daha müessir oluyor. Netekim Sa 

Haydut çok sakın bır tavırla ıor- zıyette bcklemıı sonrada kend11ı ay · el · · akt d kt" 
• cı c ıesıru e ece ır. 

muı: .. .. .. .. ıll mekvide soyunmağa batlamıt hay Dün aktam kongre azasına Re-
- Mudurunuz kimdir? dutlar sanki babalarının evlerinde jeance'ta bir çay ziyafeti verilmiı-
M. A_lya~k ta: . .. .. .. iıniıler gibi genit bir ıerin kanhlılda tir. • • • 

ımar ıçın - Şımdılık benım. Aıd mu duru- üatlerinden çıkardıklan elbiıderi B ·· k.. ı d 1 il ş k t B 
müz yoktur, ne yapacakımız? demit dürmüıler ve ..;;,elce bir paket ya- ( ug~n. udicet ae e lımaihtı"laev. ~.et· 

daha geniş yardım lazım •• ti .. .. . •- menıesnı t en a an tı aı • 
r. pıp mudurıyet odaaına bırakıruılar- lerde müsebbip elitin acil hal'i) Or· 
Haydut: . . . . dır. Bir müddet daha talıecanın nam han AptuUab B. (Sabit köprül.;,;n İ 
- Buraya tabarnyat ıçın geldim!. luıu memurların üzeı-ine müteveccih al tatbik' d lcull J ··-: 

Maydos (Milliyet) Maydos ta
rihi bir kasaba olmuttur. Bura
ya relen misafirlere hep harbin 
açtığı yaralardan ve muharebe 
nin muhtelif aafhalıırmdan hah 
solunur. Düşman donanması 
kasten hastaneyi yakmııtır.Bu 
yangın o kadar ini olmuttur ki 
dört bet yüz yaralı pencerele
re koşmuşlar ve çıkmak üzre 
parmaklıkları kırmağa uğraşır 
ken cayi cayİr yanarak kebap 
olmutlardır. Enver Paşa ile 
Şehzade Yusuf lzzeddin Efen 
di ve İsmail Canbolat B. Meh
met çavuş tepesine gelip etra
fa bakarlarken arkaları çevril
mit ve oradan kaçmışardır. 
Mehmet Çavuş isminde bir kah 
raman bu tepeyi bölüğü ile mü 
dafaa ederek dütmaru durdur
mut ve kendiıi bölüğü ile tehit 
olmuttur T opçuMiralayı lıken 
der B. ıehit düımüş !. Çambur
nunda ukeri merasimle defni 
emrolunmut l Bu slrada düt
man tayyareleri Maydoııu bom 
bardman etmiılerdir! 

İstanbul üzerinden dönen 8 
dütman tayyare1i Maydoıta 
meıbur Alman tayyareciai Bu
dige tarafından karşılanarak 
altı tane1i yere dü,ürülmüştür! 
Yavuzla Midilli, İllll"Oz adası 
nın bombardmanından döner
ken torpil tarlaama dütmüıler 
Midilli kahramanca batmıt ve 
Yavuz yaralı olarak Narabur
nu kumluğuna bastan kara et
miıtir. Yüzlerce düşman tay
yareleri üzerinde uçarak bom
balar atmışlar, fakat bir tanesi
ni isabet ettirememişlerdir! A
nafartalara çıkanİngiliz kuvvet 
!erine Miralay Mustafa Kemal 
B. süvarilerile hücum ederek 
onlan denize dökmüş! 

Soğandere, Yalovaköy ve 
Ağadere hastanelerini düşman 
top ateşine almış! Yalova h><
tanesindeki bir doktorun refi
kası bombardmanda vurulmuş 
tur. Zavalı kadın orada tüves. 
termit! Zevci de iki sene sonra 
çadırınc:la ölü bulunmuştur.Her 
ikisinin mezarları yan yanadır! 

CIFTE MEHMET ÇAVUŞ 

Menakıbı kahramananeleri 
dillere de1tan olan iki Mehmet 
çavuf vardır. Bunla.rdan birisi 
Seddülbahirde lngilizlerin ilk 
asker ihracında mavzeri sakat 
!andığından belindeki istihkam 
küreğile mangasına kumanda 
ederek düsman Seddülbabir li
manına dÖkmüt ve bilahare -te 
hit dü,müştür. Ve ır.ezarı da o
raya yapılmıştır. Diğer Meh
met çavuf ise Arıbumunda ln. 
gilizlerin ikinci aakeı· çikaı ışla 
nnda bölüğü ile büyük yarar
lıklar göstenni• ve ~onra da şe 
bit olmuttur. 

- MEZARLIKLAR -

Anafartalarda lngilizlt:rin 
4, Arıbumunda 21. Seddülba
hir mıtakaaında 7 mPZarlıkları 
ve Fanaızlann da yalnız bir me 
zarlıklan vardır. lnııiliz ve F ı
ransızlar kendi ölü!cı-ine mü
kemmel mezarlıklar yapmışlar 
ve birer de abide dikmi,lerdir! 
Bizim şehitlerimizin lcemiklerl 
hiilii ır:eydanda. duı·uyor. Bura
yı ziyarete gelenler bu kemikle 
rin üstüne basıp geçiyorlar. Bu 
raca umum Türk vilayetlerinin 
evl"tları kanlannı dök.mü, ve 
canlannı vermişlerdir. Her vilii 
!' t hususi muhasebelerile bele 

diycleri gelecek ıene bütçeleri 
ne kafi miktarda tahıiıat koya 
rak mükemmel bir mezarlık ve 
bir de muht~em bir abide yap 
ıalar ne olı.:r?Vatanını ve Türk 
lü ~Ü Gelibolu sırtlarında kah
ramanca müdafaa ,.derek düş
manın müthiş vesaiti harbiyesi 
ne göğüslerini siper eden. ve 
1 ürl:lüğün harimine saldıran 
vüzlrnlen:e düşmanlara bir a. 
dım inleri atınnayan bu muhte 
rem ıebitlerimizin kefensiz ve 
türbeaiz makamlarına bir tekil 
verilmesi ve onların aziz ruhla
rına hürmet edilme i. cümlemi
-r.İn boynuna bir oorçtur. 

-ŞEHiTLiKLERi iMAR 
CEMiYETi-

Nt.~lizade Cemıal Beyin met 
dame ey•lemekte bulunan bu ce 
miyet Edirnekapıdaki :-~hitliği 
mükemmelen imareylemişse de 
Gelibolu sırtlannda mezarlık
lar ve abideler yapmak kudre
tini "haiz değildir. Bunu yapsa 
yapsa ancak Türk milletinin 
bir arzu ve iradesi yapar! Mez
kur cemiyetin yapac~ğı iş her 
sene bir ihtifal tel'tip ederek 
Gülcemal vapuru il,. Anafarta 
açıklarına gitmek ve o büyük 
şehitlerin muanez hatıralanru 
yad etmekten ibaret kalıyor. 

Tayyare cemiyetine ya-
pılan yardımın bir kıs-

13.hattin bPmen ayni daki?ı:a zar
fmda Bulgarların golüne mukabe 
le etrnPkte gecikm .. di. Uzaktan 
güzel bir ıütl., Türk milli takımı
nın iiknci. ga]ibivet sayıııru kay ... 
detti. 15 inci dakikaya kadar 2-1 

b · k ka dö • m ve ın e am an um~ 
ceva mıdvenr ~nd ar,,__klin.na nmd __ ut kalırut ... iki dak'ka sonra tabanca- kaideler), Dr. Oıman Cevdet B. 
ve on a un_ gen e "" yen ıger nın arbk ırörünmez olduğunu farke- (Diştababetinde fizik tedavi vasıta-
hayduda yukaek ıesle: den memurlar kmııldanıag· a baılaını• la ) Dr T ta B (Ki d t a· .,_ ka t • · • • 'I' n , . •P s . st an er 

- ..... pıyı pa. emnru ve~t~· lardır. Haydut derhal me~dana_çık- meliyatı), Dr. İhya Salih B. (Sinü·. 
Ka_ı>ı.kapa~f ".~ ~kad:ın sur~- mq tekrar tabancasmı gostermıı ve :zit), Dr. Halil llyaı B. (Menıeiııı 

lenmııtrr. lkincı mudur bırdenbire bu wretle henüz .nımediklerinı,· me di t al '--- ba k lak b • •9 

ld :<... f k •· ş en an uazı •, u , ug-, 
ne o Ugvnun ar ına varamamıt, nıurlan aldatmakta olduklarmı anlat b • 1 ) ·o· S t l -·öl 

k d ·· - .. ._, •-'-- ve urun agrı an , . ua ,,,_ 
ço geçme en gogsune ... r ........ nca- mııtır. Oç dakika ıonra artık tama- B (K- ""k ı d k · ) Ot 
nın dayandığını görünce aklı ıuya men kaybolmuılar fakat memurlar M. karuçuB 11%1(Altıar ad_relze haıol n • i 

· daki ı d Rız ar . n ış ev a annın · i::""'; ı!,"nı"rn.,, memura:- an a 1derııkaı;> ~kamadılclan İçin haydut mali uıulü), Dr. Re~at Metlri B. (Dİ 
ııanB niye h sdızca' banka a~ ır~ttikleri i~tikameti ~örem~ yabetik bir haıtada ölümle neticele-
- u ar ay utur, yı aoya mıılerdır. Neden ıonra badiıe poliı bi d" b ba" "ltı"h b k ı) kJ Matm el ·· J • t ·· .. .. • . . . . . nen r ıt-••n gı ı a ı va as 

~~- .•r.. lazei e ao~ el emE m>:e. mu mudunyetıne haber verilebılmııtır. mevzulannda izahatta bulunacak· 
'!nyetlne t~ .. o~ ehın .. mru~ı 'f~ Kaaanm açdamayan ihtiyat ırözü i- lardır. 

"!'fte de mudunyet o~ımın _ bittııı- çinde 6 ilin lira bulunmakta imiı. 
iinde çalııan matmazelin ayaga kalk Haydutların bilmedikleri ve göreme 
tığını gören diğer haydut iti ıezınİJ, dikleri mahzen katındaki büyük ka
matmazeli memurların yanına gön· aada da 150 bin lira varmıı. 
uermittir. ilk fırsat bu suretle aka
mete uğranııt, müteakiben bütün me 
murlar bir araya toplanarak ufak İzleri bulundu 

Gizli kumarhane 
2 inci §ube müdürlüğü Beyoğlun· 

da büyük bir kumarhane meydana 
~ıkanruıtrr. 

mı da bu cemiyete yapılmış ol
sa bu hayırkir cemiyet çok it
ler yapacaktır. Mesela: Türki
yedeki takvimlerin tabı ve neş' 
ri, on paralık posta pulu. şimen 
difer ve dıtarı posta vapur bilet 1 

!erine onar para Zl\m gibi yar
dımlara müsade edilmiı ol
sa bu cemiyet her '8Y yaptıra

galip vaziyetilnizi muhafaza ede
bildik. Fakat on b~·inci dakikada 
Bulgarların bir hüc:umu müdafaa
mız tarafından hic lüzum yokken 
kornere çevrildi. K '>mer gene mü 
kemmel bir tekilde ortalandı. Top 
kalenin önünde kan•ıkhklar ara
aında uzaklaştrrılmak i.tenirken 
ha.kemin aleyhimize penaltı düdü 
ğü işitildi. Bulgarlar hu penaltıyı 
gole tahvil .,d.,rek 2 - 2beraberlik 
vaziyetini temin ettiler. Btmda.n 
SO!"lra hücumlar kartılıklı devam 
etti İse de sonlara doğru takımı
mızda cnn sıken bir gevıeklik 
ve durgunluk kuvvetle kendini 
hiaaettirmeğe batladı. Oyun biri
b!rini takip eden kartılıklı korner 
ve favüllerl~ 39 uncu dakikaya 

bir hareket gösterirlerse derhal öl- BURSA 3 _ Bnraclaki Oamanlı 
dür-;c<klerini kendilerine bildirmİf- Bankası ..;yu

0
p 3400 lirayi alanlarm 

lerdir. . j hüviyetleri teabit edilmit ve derdest 
Haydudun biri mabune inen ka- leri lstanbul Müdüriyetine lıiJ 

pıyı görünce orada da memur olup 1 dirilmiıtir 
olmadığın aramak için bir iki basa- Maznn~lann bankada bıraktıkla
mak i~iş; . bu esnada i~nci müdür rı pantalon ve kasketi de nereden al 
kapıyı uzerıne _kapatmaga çalıımıt- dıkları anlaıılmqtır. Şakiler yakalan 
tır. Ne yazrk ki anabtanm bulama- mak üzeredirler 
mış; binaenaleyh kapıyı kapayama- · 

mııtır. M. Alyanak burada büyük ------------
bir soğuk kanWık göıttrerek kavu ı• çkı• 
lann odasındaki tabancayi almaya 

Beyoğlunda Kamil iıminde birinin 
evinde kumar oynanmakta olduiu 
haber alınmıı , zabıta tertibat alrıuı 
ve evde arattırma yapdmııtır. 

Memurlar eve girince üıt katta bir 
ıalonda büyük bir masanın etrafına 
çevrilmit 20 kitinin Bakara oyna 
makta olduklarını gönnüıler v<ı bep 
sini yakalamıılardır. 

Yakalananlar ıunlardır. Yusuf, 
Mihal, Kemal, Calip, Nusret, Salih, 
Muharrem, Mehmet Ali, Şemseddin 
Makıut, Abdüssamet, Corci, Ohan•• 
Sava Yorgi, Ömer Ziya, Rize. fnıl, 
Talit Kimi), Piyer. Bu kadar kala· 
halık kumar masaaının etrafında 
yalmz 15 lira kumar para11 bulun
muştur. 

bilir, 

KARA GÜNLERDE 

Yalova köyünden Hafız Sü
leyman ile Hacı Muatafarun 
hizmetlerinden hararetle bah. 
solunmaktadır. Akbattaki 20 
kitilik Senegalli bir müfreze i
le i'ki zabit bağlanıp Burgaz ta. 
rafına götürülmüş ve bir gece 
zarfında cephımeıile beraber 
30,000 silah yüzlerce mitralyöz 
kartı sahile naklclunmuttur. 
Bu silahla cephaneleri Anza. 
'VUrcular kimilen yakmıtlardır. 
Cerri eskal mütehassısı topçu 
başçavuıu İbrahim çavutla 
Maydos belediye reıs; HaaanB. 
kuvvayi milliyeye en çok hiz
met edenlerdendir. lbrahim ça
VU§ 35 lik topları bir portakal 
gibi kolaylıkla he .. tarafa nak
ledebilen vatanperver bir Türk
tür. Bu adam aletlP.de değil iki 
ağaç parçasile bu tı..pları istik 
top gibi yuvarlam" ! İbrahim 
çavuş hilen sağdır ve çıılı~arak 
geçinmektedir. 

koşmuı onu da bulamayınca n.,....-
mit olara kmemurlann yanma dön- ou·· şmanlıgı" 
müıtür. Curada da memurlara fran
sızca bitap ederek: 

Ragıp KEMAL 

Avam kamaras,nda 
i si'l':lik meselesi 

LONDRA, 4. AA. - Avam Ka
marası bugün jııizlik mt~eJesinin 
müzakere.ine ba lamııtn. Münckaşa 
muhaliAer lid~ri Lanıbury tarafın- j 
dan tevdi olunup hiiklımetin i,ıizlik 
meıeleaindeki mesleğini tenkit etmi. ı 
yeceğine dair teminatı ihtiva eden 
ve falcııt ipizliğin önüne geçjlmeai i 
çin ~rhal tedbirler illırunasım iste
yen bir karar ıuretinin kıraatini mü 
tcakip baılamı,tır. 
Lanıbury meaeeln.iıı bitarafane mü 

zakere edilmeıini talep etmi, bey
nelmilel ikti•adi konferan.,n içtimaı
DJ temin için hükumet tarafından 
derhal t"§ebbüsat yapJlmaoı lüzumu 
DU i)ff'i tÜmıÜftÜr. 

M. Mussolini 
Anconada 

kadar devam ettikten tonra gene 
a J.-ybimize bir korner oldu. Bizim 
kilerin hiç U.tifade edememelerine 
mukabil korneTlerden çok müekm 
mel İstifade etmesini bilen Bul
gnrlar bu kornerden de sayı çıka
rarak 3 - 2 galip vaziyete geçtiler. 
Galip vaziyetten beraberliğe ve 
beraberlikten mağlup vaziyete dü 

li yerine verdikleri hemen hiç gÖ 
rilnınüyor. Mütemadiyen top kap 
bnyorlar. Gene bücumdayız. Ve- j 
bap ayağına geçen topu mükem
mel bir ıütle Bulgar !-cal.-:sine ha- 1 
vale etti. Top, üst kale direğini sı 
yırara kavuta gitti. Sağ açık Nec
det L. Mehmetle tel:dil edildi. 
Bulgarlar soldan bir hücum yap
tılar. Sol iç taçtan aldığı topu sür' 
atle kaleye gönde.-di. Hüsamettin 9en taksmnnız oyunun bu aon da ... 
bunu plonjonla kurlardı. Fakat kikalarında bir mevcudiyet ıröste 
ton gene Bulgarların ayağına geç remez pldu ve bu suretle maç 3-2 
ti Knlcmi:ı bir an biribirini takip Bulgar milli takımının galebeaiy ... 
eden tehlik~lere m'lnız kald ı- 0- ı le bitti. 
yunculanmızm hiribiri'.'i takip e- Sofya • İstanbul tenıslli 
den ıskaları Bulgar )ebıne mı•kem . b k I I k 
md bir SAyı fırsatı temin etmesi- nıttS8 B a.91 nBtJI !JBpl BCB 

ne rağmen Bulgar mubaciınleri lıtihbarımıza nazaran lıtanbul 
bundan istifade edemediler ve to mıntakaaı futbol heyeti geçen ırün 
pu avla attılar. Oyun bir müddt;t akdettiği İçtİıni>dıı Bulgarlara kar 
karşılıklı hücumları... devam ettı. şı çıkarılacak lstanbul mubteliti
Bulgarların bir h\icumunda top ne Galatasnray, Fenerbabçe ve 
Fikrete çarparak ko,ner oldu. Ve Be~iktattan hiç oyuncu alınmama 
bu esnada Fikret hafifçe sakatla ıına karar vermİJ ve mubteliti, 
narak bir iki dakika oyundan çe- b"ı;ün yapılaca kmilli maçın ne
kildi. KomP.r çok güzel atı1dL ticeaine intizara lüzum g:Örmefui .. 
Bulgarle.ı,n husule E;etirdikleri va zin Kumkapı, Süleymaniye ve la
ziyeti kaleci Hüsamettin maharet tanbulspor oyuncu! nndan mü
le bertaraf etti. Devrenin sonları- rekkep olara kte•bit eylemiqir. 
Dil doğru Bulgarlar bücumlanru Ajana tarafından maliımatına mü 
ııklattırdılar. Buna mukabil Türk racaat edil n mıntaka nıiıi Orhan 
takzmındıı bir gev•eklik batııöa- k d ·· f Bey, takımı timdiye a ar tecru-
:::;::e!:.~:~..:~~k ~t~~:':'..: be edilmemit genç ~emanlardan 
memPk yavat yava, bütün oyuncu mürekkep olarak teşkil ettiklerini 
larunıza airavet ediyordu. Buna ve Betiktatlan Hakkının takımda 
rağmen dev~e 1 .. O taknnımızm bulunduğunu ve prenıip itibarile 
lehine bitti. üç büyük kulüpten oyuncu alın-

/ kinci devre: mamasına dair bir karar mevc.ut 
Tal unlar, ikinci devreye tel;ed- olmadıiını söylemiştir. 

El ilanlarile ortalığı 
do a dıranlar 

- Pençereyi açarak bağırın!.. de
miıtir. 

lıtanbuldan bankadaki arkadatı
na misafir ırelen matmazel Perla is
mindeki genç bir Mua.,....; kızı kısaca 
bağumıı amma kamalı haydudun ö
lüm tehtidi ile ağzını daha fazla aça 
mamış; aeıi de bankanın ıren.it oalo
nunda boğulup kalmıtfır. 

Haydutlar berbaogi bir istimdat 
ihtimalini nazan dikkate alarak me
murların hepsini daha kuytu bir lrö
ıeye toplayarak mutambalar üzeri
ne yere oturtmu,lardır. Kamalı hay 
dut memurları bekleemye memur e
dilmiş, tabancalm vezneye giderek 
olan bitenden bihaber bulunarak he
sabını yapmakla meıgul olan kasa
dar Yuıuf beyin göğsüne tabancayi 
dayaıurut, elile koymuı gibi kasanın 
açık bulunan gözlerindeki 3400 lira 
kadar parayi avuçlayıl! mermerler Ü 
zerine hrlatarak kamalı arkada,ma 
toplatmı,br. Kamalı haydut sağ elin 
de kamayi tutara kıol elile paralan 
toplayip bir mendile koymuttur. Fa 
kat kasanın üıt tarafındaki ihtiyat 
gözü kapalı gören haydut; kazadar
dan bu ırözün açılmaaını talep elınİf, 
Yusuf bey, anahtann müdürde oldu 
iunu aöyleyince ikinci müdür bunu 
iıitmiı Ye derhal bu anahtarları ya
nında oturan çiftlik sahibi Hakkı 
beey gizlice: 

- Al ıunları, aorarlarsa evimin a 
nabtarlan dersin, diye vermiştir. 

Biraz aonra M. Alyanaktan anah
tarları istemiıler; o da bu anabtar
lann bu aabab Cemliğ'e ırid,.., birin 
ci müdür Şerif beyde bulun• mu 
söylemittir. Tekrar veznedardan İs
rarla bu gözün anahtarlanm sormut 
lar; o da elindeki anahtarları venııit 
lak:n haydudun bütün ırayretleri bo
.., gİlmİ.f, anahtarlarla bu gözü bir 
türlü açamamıştır. O da kızıp küfür 
ederek anabtarlan yere fırlatmıt ve: 
- Yazık; ben Osmanlı bankaoında 

pek çok para olacağını zan ediyor- 1 
dum. Böyle olduğunu bilseydim gd-1 
mezdim bile! .. Söyleyin bankanın pa j 
raları nerede?~ 1 

- Biz hayatımızla oynuyoruzı ı•-

p ı• • b• t•caret ka yapmıyoruz. Aç şu yukarıki gÖ-. o ıs esrarengız ır 1 - zü, şimdi gebertirim ıenil.. demiıtir. 1 

k d Gittikçe asabile!en tabancalı hay-han eyİ meydana çı ar ı dut kamaı. arkadaşına emir vermi,, 
ANCONA, 4. A.A. - Başvekil M. - Keı ıu perdelerin iplerni, bağ-

Gençler de İçki 
aleyhinde propa
ganda yapacaklar 
Y qilbila.t cemiyetinin ırençlik kıs

nu dün aabab lıalk evinde töplannııı 
tır. 

Yapdan konuımada azanın çoial 
tılmaoı ve içki aleyhinde ıümüllü bir 
propqaııda yapılmaaı içi nkonferana 
lar. konserler, müoaıııereler tertip e
dilmeai, bir de aylık bir gazete çıka 
nlmaı ıkararlatbrdmııtır. 

Y eıil Hilalin büyük kongresi aym 
25 inde toplanacaktır. Cemiyetin 
gençlik k11mı bu kongreye bütün a
zasıyla ittirak edecektir. 

Hüsnü B. geliyor 
TRABZON, 4.- inhisarlar umum 

müdürü Hüsnü bey bugünlerde bu
radan l.tanbula hareket edecektir. 
Hüınü bey buradaki inhiıarların bir 
!eştirme iıini bitinnittir. 

Hüsnü bey geçenlerde refakatin
de memurin müdürü Abdülkadir, 
müfettiı RC!At beyler olduğu halde 
Polatbaneye gibnit ve inhisar işleri
ni teitiı ederek dönmüıtür. Hüınü 
bey burada diğer Yilayetlerin teftiş 
işlerile de meşğu) olmuıtur. 

·-~·...----

Ankara hukukunda 
ANKARA, 4. (Tel•Ionla) - An

kara hukukunun diploma verme me
rasimi Başvekil ismet Paşn Hazret 
!erinin rahataızlığı dolayısiyla on 
gün sonraya tehir edilmi,tir 

-· 
Son yağmurlar 

ANKARA, 4. {Telefonla) - Son 
günlerde en çok yağmur bati;! Gi
reson ve Rize olmak üzere, Karade
ıllz sahil mıntaka.ında yağmııhr iç 
Anadoluda Çorun, Merzifon, Btıı
durdur. Konya, Aksarny ve Sivasa 
henüz hiç yağmur yağmanuşti •• --

Samuel İnsull 
meselesi 

VASHtNCTON, 4.A.A. - Yan 
cİye nezaretinin Sanıuel t n~uıı un id 
diaoı bakknıda emir bekleyen Atina· 
daki mümessiline talimat gönderdigı 
bildirilınittir. 

ATINA. 4.A.A. - Samuel lnnıll' 
un maznunen tevkif edildiği bildirll 
mektedir. . 

Bu mevkufiyet Müttahidei Amer• 
ka iadesini iıteyinccye kadar devnıJ'I 
edecektir. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu ketidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi .zengin etmiştir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

fıtirak ediniz •. 

Bakırköy Mal Müdürlügünden: 
Mus~ini umumi barpt~ ~tul dü- Bnlıkpaz.~rında bir hamn bir odaoı j 300 lira ve saire... la şunlan, demiıtir. 
şenlenn ~atıra.•mı tebcı_I .•çın r<kso- • nr merkez ittihaz ettiği anl14ılan bir ı Meaele ,u şekilde meydana çıkmı' Ne!et bey kımıdanmıyacaklanna Semti 
~unan abıde kuşat. n;smını yapmak ka; kiti, kendilerine tacir ve komis- tır: K.ınacıyan hanında Atike Zade dair namuıu üzerina söz venniı ha.r 
uzre bu~y": gel.mııtır. • . I yoncu oüıü vererek tafıiLitlı ilanlar Murat Bey Doğanbeyli Ahmet Hu- dutlar bu rica üzerine iple bağlamak Ka.litarya Kalitarya 

Mahallesi 
Senelik ınu

Sokağı Numarası Cınsi hammen icarı 
Lira M.D 

Bili Hane 96 1-11-932 Meraaımın bıburunda M. Muıoolı ba tırmışlar hatta en küçük nahiye 1 •. Ef d' d b" "ki et mektub fikirlerinden vazgeı;mişlerdir. Bu eı-
ni bükümet konağına ..lckrek konso • · .! d · '--di B ·ı· usı en 1 en 1r 1' Y u da ba k k çal tır T 
los"n ve __ .__ili mem"~rlan kabul larlered bilbeerh, gon .emııdtd..,... r. • u ıluanr - almıştır. Mektupta letanbulda bii ti- na n anın apm ınmıt • a 

"' """"' ang .,. e uzenne o - l" d hancalı haydut yavafça müdüriyet dmiştir Konak etrafında biriken a . 1 
•1 1 ak · carethanc tarafından 70 ıtaaının o-

dehtetli0 bir kalabalıg"ın heyecanlı n ı aa ?lo1 u~ pqoderbn P
1
ar": ıde >:

1
* pı ~~ -~'.; landınldığı bildinlmektedir. Murat odasındaki pençerrden kapıyı çalanı 

panı erın a gon en ecegı Ytı.UJ • M"d" ı-ğ·· · gözetlemiı, zararı dokunmıyacak ıık 
hararetli alkı,larile balkona çağn- k d T" • .__ b kilde üz Bey derhal Tıcaret u uru une gıt bır" mu"tteri oldumnnu ao··rereı. j.-i 

. • ma ta ır. ıcare ..... ne u ıe >' • 1 · ı t ş Ticaret Mü •- • ·--lan M. Mu1Sohni bır nutuk SÖ) liye- 1 • • almıt. fakat paralarını mıı, meıe eyı an a mı ' - . . - almış ve doğruca memurlann yanı-
rek ezcümle f talya için pek büyük ~ce ı~panı!ak aldığı bu ıipariılerin dürlüğü alakadar olarak ba~yı po na götürmüıtür. 
bir tarih olan 1915 ıeneainia yeni hi ~1'? ? • derınemitlir. Bunun lise bildirmiı ve poliı te tahkikat ne Bu zair; memurlardan Mehmet 
halya tarihinin mebdei aaytlmağa li. - ç ~"';:n~~:ıunun birçok tehir ve ticesinde bunlan yakalamııtır. Bu Ali beydir. Bir ~kika ıonra tekrar 
yik oldufunu w..-den elde edilen 1 ;::nı:i.nodan latanbul Viliıyetine garip ticarethane tarnfından dolandı kapı çalınmış bu •eler de Mehmet 
aemerelerin bir aralık kaybolması a- I _sa l I I rıldıklarını ıöyliyenlerin adedi yüz. Ali beyin refikası baııkaya aelm;•tir 
halinin cesaretsizliğinden ve imanıa mura~at ':'" yapı mış, para armm es- den fazladır. • ""' 
ı • d ·ı · 1 e.ı· _. • belki rarengı:z bır ıebeke tarafından dolan tir. O da memurlann yanına götü-
ıgın. anıı·d' edn ebe im ıglını, abalio ~- ı clınldın bildirilmiıtir. Bunun üzeri- rülmüıtür. Bir üçüncü defa daha ka-

man ıp a a u UQJ1 arın ye ı~ 0
- • • .. j f 1 r ka bu el •--

timatoızlığından ileri geldiğini be-' ne giri,il~n ~~~~t-~e~ceaınde tıca ktis at kon er ansı pı ra mmıı, a t ' er ... pıyı ça-
yan ettikten sonra fatiıt idareainin ><;thane~ '."u~urlu~".u. yapan Ta- lan kapmıu açılmadığını görünce ce 
ftalyan ahaliıine luırıı payanıız bir hır Efendı mrunde bınaıle ortağı ol İçin güçlükl2r binden anabtnnnı çıkararak ıürgüyü 
itimat bealediiW ili.ve etmittir. duğu aC!ylenen bir Ermeni yakalan- a•mış İçeri girerken tabaııcalı hay-

Yeni Equateur 
reisicümhuru 

CUAYAQUIL, 4.A.A. - Radiloal 
hrkaaınamenıup M. J .... de o;.,. 
!ıtortinez Men. Equateur · ıiciim
laurluP- intİbap eclilmİttir. 

mıftır. iddialara göre, bu ticaretluı- CENEVRE, 4.A.A.- Dünya ikti 1 dutla karşıla<mqtrı. Bu gelen de 
ne Aksaray vilayetinde Osman E- sadiyat konferanaına ait hazırlıklarla 1 bankanın kava11 imi. 
fendinin 600 liralık bir ıiparİf alımı, ml!Jgul olan komisyon , hiç hesapla I,te hundan aonra baydutlann ma 

_ • . olmayan bir mani zuhur etmediği neviyatı kınlırut ve üıt üate bankaya 
fakat parasını l?n~ermemaıtır. D": takdirde gelecek haftanın ilk günle- gelenlerin adedi çoğalmaya batlaym 
landmldıldanru ıddia edenl ... den bir rinde dağılacaktır. ca daha ziyade burada durmanın teh 
lı.ıamı da ıunlardır: Konyanın Do- Bukonferansın toplanmağa daveti tikeli olacağını görerek savuımaia 
ianbey nalıiyeıinde~ kunduracı ~: 1 hakkındaki huırlıkla~ın uzun bir za karar v~it.l':"dir. Evvela ~malı 
- Huliıai Ef. 70 lıra, Koyce:;ızlı mana ve çok çalı,maga muhtaç ol- ı haydut mudurıyet odasına gıderek. 
lıir at 48 linı, Bcıl•aclinli Emin Bey 1 duV.u tahakkck ctmi,tir. M>yunmu,, o ııoyununcaya lıadar dı· 
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Kalitarya karyesinde kain numara ve evsafı sairesi yukar~.• 
yazılı emlak ve araz; hizalarında gösterilen müddetlerle ırı~· 
zayedeye konulmuttur. Talip olanlann ihale günü olan 20 · 
Sani 932 tarihine müsadif pazar günü saat on üçte pey akç~ 
!erile Bakırköy kazası Mal Müdürlüğünde mütetekkil ih~ e 
komisyonuna ve ~kaca izahat almak iıteyenlerin de her guıı 
Mal kalemine miiracaat eylemeleri (5743 
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Tarsus ziraat 
Bankasından: 

14-26/9 932 e 24-10-932 t ihinde ihalesi tekarrür eden 
ve Milliyet, Y · Mersin ve Yeni Adana gazetelerinin S-19 19/ 
932 ye 20-10-932 tarihli miıhala a neşir ve ilan olunan ve 
bir liıtesi Bankamızda mevcut biılunan gayrİmübadil mallan
na talip :zuhur etmediğinden mezkiir emval pazarlık suretile aa 
tılacağmdan taliplerin o/o 7.S depozito akçelerile Tarsus Ziraat 
Bankaamda müteşekkil Komiıyooa müracaatları. (5834) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - ( 2670 Metre aatarhk 
( 8910 ,, çamatırhk bez 

kapalı ı:arf ile lardırmaya konulmuştur. 
ı - Kırdırma ıartlan kiiıdmm tasdikli ıuretleri Başmüdi

riyetten alınacaktır. 
3 - Kırdınna Batmüdiriyette kurulacak alım satım komiı 

Yonu tarafrr.dan yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 8/11/932 tarihine raılıyan aalı günü ıaat 11 

dedir. 
5 - Her İstekli, biçilmiş bedelin o/o 7,5 ğu olan 286 lira 69 

kuruıluk muvakkat güvenme "temi at" larile belli saatten evvel 1 
lc:on isyona gelmeleri. 

C - Örnek: lıtanbul Gümrük Muhafaza Başmüdiriyettedir. 
İstekliler orada görebilirler, (5524) 

HASA 
KUVVET 

UR0 U 
T l<it.ınde kül •yetti nu"lrtarila 

iyot tanen ve fosf evcut olup 

• • zviy ye tür' ti iilii 
sayesinde, kansızlıfa, vereme' iıti
dadı olanlara ve bilhassa emrazı 
.. .ııbİye ve zafiyeti amumiyere te 

.. ıralı şifaiyesi vardrr .. 
Genç katarla çocuklanla teaira

tı nafia11 pek ıeri olup renksiz, 
'.,astalıkla, zayıf, sıraca veya ~ 

ik bast.alıklanna müpteli çocuk 
lar az 'ZaDl&ll zarfında di4 çıkanr
lar. Çabuk yürürler. Tombul tom 
bul olurlar. 

!st. Mr. Kumıındanlığı 

Satanalm kom. ililnla'l'ı 

Maltepe Askeri lis!".SİnP ait 
4000 kitap pazarlıkla ciltlendi- 1 
rilecektir. Pazarlığı 9-11-932 
çarşamba günü saat 10 da T 
hanede Merkez kumandan! ı 
satınalma komiıyonundll i 
kılınacaktır. Taliplerin izahat 
almak için her gün ve pazarlı
ğa iştirak 

0 cin dP muayyea vak 
tinde komİıyonda hazır bul 
m ları. (221) (5797) 

• • 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin 4000 kikı nohut aleni müna 
kasa ıuret"le satın alınacaktır. 
Münakasası S-11-932 Mlı gu 
nü saat 14 tr Tophanede mer
kez kumandanlığı satına.nıa ko 
misyonu da • crn lulınacal<tır. 

Suütiyatla aabavetini ve genç- Taliplerin nümune ve fartnaır 
fiğini ıuiiatimal eyliyenl.....,, ade- · • ·· k · • t 9 -' 10 . . sını gorme ıçın saa .. ıı.n a 
mi iktidara pek müeasırdor. Kanı J kad h . .. 1 • · . . b" ar er gun vr pazar ıga ış· 
tezyıt •e ~afiye, haznu tea il, tirak için ,ı,. muayyen vaktin. 
renge tazelık ve veçhe taravet balı de komisyonda hazır bulunma• 
teder, Bez, evram, cedir, çocukla- !arı. (229) (5812) 
rm yüz ve batlanndaki çıbanlar, ,. '>' ,. 

ergenlik ve ekzemada pek mü.,.. 18 adet Buvat 
ıirdir. 144 metre Bom 

Hasan kuvvet fW'Ubu Avrupa-• 175 metre l:ııole tel 
da birinciliği ibraz eylediği gibi 21 adet komilatör 
bütün i.lem.i tababette takdir tev- 4 " Armatör 
lit eylemiı, ecnebi ve mmdeketi- Maltepe askeri lisesi ih-

1 ;:,adıkzadc Bıraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Poataıı 

Sakarya 
Vapuru 6 Teı;riniaıı i 

PAZAR 
ırünü ak!am saat 18 de Sirkecı 
rı tmmulan bareketlc(Zonguld k 
loebolu0 Samsun, Ordu, Gire
son, Tra n ve Rize) ye azimet 
ve avdet edecektir. 

fazla tafsilat için Sirkeci Mey· 
menet hanı altmcla acentalığına 
müra~aı. Tele 22134 

Limanımı~a muvaaal8tı b<C kle.ncn: 

ASIRIA vapuru 27 teırinie\'Yel 
perıemhe (lzmir, Pire, Kandla, Harı 
ya, Kalamata, Katakulo. Venedik, 
Tri.,.te, F'iume ve Trieıte) ye. 

Limıuıımızdan hareket edecek 
vapurlar; 

ABBAZIA vapuru 6 T. ıani panı 
Burgaz, Yama, Köıtence, Sulina. 
Kat.. ve lbraile) ye. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: . 

30000 Kilo Makarna: Pazarlıkla münakuur: 8 tetriııriaa- 1 

mizin etibbaımın raporlarmı ka- tiyacı için yukarda elektrik 
1111nmı4tır. Şiıeaı 60 hüyilk 100 malzemeelri pazarlıkla salın 
kuruıtur. Deposu: Haaan ecza de· alınacaktır. Pazarlığı 7-11-932 
poıudur. Eczacılara ve toptancı- pazartesi günü saat 1 O da Top 
tara büyük tenzili.L hanede Merkez kumandanlıiı 

satınalma komisyonunda icra 
. kılınacaktır. Taliplerin izahat 
1 almak içm her gün ve pazar
lığa i'tirak için de muayyen 
Yaktinde komisyonda hazır bu 

j lunmaları (224) 15804) 

GA.ŞTAYN vapuru 7 T. sani pa· 

zarteai (Selionik, Volos, Pire,Patnu 
Ankona, Brendizi, Vencdik, Trieste, 
Fiume ve Trieste) ye. 

BULGAR1A vapuru 7 T. aani Pft· 

urtesi (Pire, Katanya. Napoli, Mar 
ait,. ve Cenova) ya. 

ni 932 ıalr günü aaat 14 te. 
Marmarn Uaaübahri ve Müstahkem mevki efradı için 24 

Birinci teşrin 932 tarihinde pazarlıkla münakasası olup ta tek
lif edilen fiatlar mezkUr kumandanlıkça ırali ııörülen makarna
nın yeniden pazarlıkla münkasası yukrda yazrlr gün Ye saatte 
İcra kılmacğındn talip olacakların muvakkaf teminat makbur 
larile birlikte Kuımpaşada Deniz LeYa:zmr aatmalma komit
Jonuna müracaatlan. (5817) 

• 
inhisarlar umum 

müdürlügünden: 
Pazarlık suretile l&tanbul Batmüdiriyeti için (70) ton kok 

kömürü ıatın alrnacaktrr. Taliplerin tart'b.ameyi görmek üzere 
b gün ve pazarlığa ittirak etmek için de o/o 7,5 teminatı m"° 
nJı:kate akçelerini himileo 12-11-932 cumartesi günü saat 15 te 
Calatada Mlibayaa komiıyonuna müracaatları. (5763) 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

E:ınval No. Cinai Mevki Zira Dö. Vergi Kıy. Muham 
2 men kıymeti 

133 Hane arauı Cami nm 300 00 30 ıehmi 68.32 
136 " ince bark 2000 00 Tamamı 400 
137 " " 00 1 00 " 320 
138 " 

,, 
700 00 " 140 

1 - 1219/932 tarihinde ihalesi tekarrür eden ~karda ev
•afı yazılı gayrimübadil mallarına talip zuhur etmediğinden 
lllÜZayedenin iki ay daha temdidine karar verilmiıtir. 

2 - 14/11/932 pazartesi günü saat on beşte aleni milzaye
de ıuretile ihalesi yapıl•caktır. 

3 - Ellerinde Haziran 1928 tarihli talimatnamedeki etkile 
röre hak ııahipderine verilmit gayrimübadil bonoau olanlar, 
bonoiannı bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz 
liradan dun küsurat ın.akden tesviye olunur. 

4 - Müzayedeye iftİrak edebilmek için, ihale saatinden evvel 
lnüzayedesine iştirı.k olunacak emYalin muhammen kıymetinin 
Yiizde yedi buçuğu nishe.iınde teminat akçeai verilecektir: 

5 - Bedeli ihale, ihale &ilnıü ve ihaleyi müteakip peşinen ve 
tanııamen tesviye olunur. 1 

6 - MnkQr emval ile ıatrt ıeraitlmn teferruatı baklanda 
el.ha siyade malGmat almak istiyenler her güııı ötleden ıoara 1 
l"arıus Ziraat Bankası Gayrimübadil iıleri memurluğuna mü
te.caat ederler. ( 5232) 

[ 3 üncü kolordu ilanları 1 
L Gümüıauyu hastahanesinin 
"8forifer kazanlan tamir ettiri 
ltcektir. lhaleai 5-11-932 cu
~•rleıi günü saat 16.30 dadır. 

•!iplerin ke,if Ye ıartnameei
lıi görmek üzerı, her gün ve i
~aleye iıtirak için o ııün ve vak 
lınden evvel komisyona müra
te.a.tıan. (904) (5788) 

• • * 
I Tatkışla binası tamir ettirİ· 
ecektir. ihalesi 5-11-932 cu

lnartesi ııünü saat 16.JO dadır. 
Şartname ve ketifnameaini gör 
~~ üzere her gün ve ihaleye 
'tlırak için o gün ve vaktinden 
"VVel komisyona mür•caat edil 
illeti. (905) (6789) 

.. . . 
Sultanahmette Kolorcf\I et

Ya 8111 nnila bulunan 20 ton 
'i•rtıtındaki Düğmeler Defte.o 

dardaki (Dikim Evi) ne naklet 
tirilecektir. lhale.i 5-11-932 
curııarteti günü aut 14 tedir. 
Pasarlıia ittirak etmek imere 
her ,Un komiıyona müracaat
ları. (912) (5820) 

• • * 
Samıun ganıizonunun ihtiya 

cı olan üç yüz yirmi bin kilo u
nun beher kilosuna teklif edf. 
len 8 kurut, elli ıantim; ve üç 
yüz bin kilo arpanın beher kilo 
suna teklif edilen üç kurut, P-lli 
santim fiat komiıyonca gali gö 
rüldüğünden bir ar zarfında pa 
zarlığa konulmuıtur. Evıaf, ıe 
rait ve teminat eskisi gibidir. 
Taliplerin her ırün komisyona 
müracaatları. (1012) (5700) 

••• 
Koloıda ve birinci fırka kıt' 

alanT.ın ihtiyacı olup aleni mü 

• 
stanhul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞiRKETiNDEN: 

Al pullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp ekerleri atideki fiatlerle he1' isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,75 kuruş 

Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

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

sigorta ettirilir. 

Adres: fst.anbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncft kat, 
Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 244 70-79 

ZAYi ORDlNO ı-----~ 
Loit kumpan:raımclan aldıflm 1 T"!riniaaniden US Tetriniaaniye kadar 

Pi- ....,....._,. 11 oefaine ait ... ı B E R L i T z 
118 poliçe n...-.h SJ/COGO mar- MEKTEBi 
ka,,. 5081/2 No. lu iki sandık pa- Müptediler için Fransızca iki Kura açılıyor. 
malı -aucata ait onliao zayi oldu- Heftada üç defa alb ay için ylnnl dört T6rlr lirac!Jr. Kolaylık söırerilir. 
fundan bulanlamı S ırüıı zarfmcla a Kayıt muamelesi açıktır. Hw don için ıaııf ye huıuıl dersler nrdtr. 
tideki adretime ıetirmeleri ahi tak Ankara: Hacı Baynım caıl. - lıtanbul - 373, latiklil cadd89i. 

elinle nÜıbaİ oanİy• ıılacağmKlan ·-----------------------
hükmünün olmadığı ilin otunar. Darülfünun Mübayaat 
Adreaı lıtanbul Topalyan Han a• • d 

No 17 Herman Gold"fta)'İn. tyasetin en: 

.. • * 
t Çeki Saat 

Ölçme taburuna 850 14 
Topçu Atı9 

Mektebine 1132 14.30 da 
' Merkez Kumandan.lığına mer
but yukan:l'a yazılı müeıaesata 
hizalarmdaki miktan:la odun ;. 

; ki ıartnamecle aleni münakasa 

l ıuretile ıatm alınacaktır. Mil
nakaaalan 13/11/932 Pazar 

Şimali Cenubi •e ınerkezi Ameri
ka ile Avuıturalya, Yeni Zeyland ve 

Akı.ayı f8li< için dofru bilet •erir. 
"ITALIA"' vapllr kumpanyaımm 
lüks vapurlarlle müttehit serviı. 

Her nevi tafailiııt için Gal&tada 
Merlıea Rıhbm han ( Lloyd Tries 
tino) ser acentesine Tel. 4.0771 ve 
4.4878 veya Galataaarayındaki yaı:ı
hane. Telefon 4.2490. 

SEYRISEF AlN 
IUdru accataı Galaıa .ıtllpt\J 

hafı B. ıw. fube A. Shlıcec' 
',(Qhllf'da~ baı ı. 1740. 

günü yukarda hizalarında yazı- IZMlR _ PiRE _ ISKEMDE-
lı saatlerde Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satmalma Ko- RIYE POST ASI 
miııyormnda icra kıhnac:aktrr. l {EGE) 8 ikinci teşri • 
Taliplerin şartnamelerini gör- S.Iı 11 de. 
mek için her gün ve münakaaa 
ya ittirak için de muayy- •ak 1 

tinde komisyonda hazır bulua- ! 
malan, (181) (5596) 

* * "' 
1 

' 
Ankara Dekovil bölüğü ih- 1 

tiyacı için 40 ton Lavamarin 
kömürü pazarlıkla ıatın alına
caktır. Pazarlığı 9-11-932 çar
!amba günü aat 11 de Topha
nede Merkez kumandanlığı aa
trnalma komisyonunda icra kı
lmacaktrr. T"liplerin fartname 
sini gönnek için her gün Ye pa 
zarlığa iştirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu-
lunm.ıları. (5761) (216) 

• • • 
Kuleli l~esi ihtiyacı için 

1680 çift dahili 1680 çift hari
ci fotin kapalı zrrrf suretile bir 

TRABZON POST ASI 

(ANKARA) 
9 ikinci teır'n çar,amba 
18 de. Dönü,te Tireboluya 
la uğrar. 

ZMlR - MERSiN • POST AS 

(MERSİN) ~i i:~: 
rin çarıamba 10 da. Ga
lata rıhtımından ka1karlar. 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Bltlncl sınıf mOtehass,. 
tartnamede ıatın alınacaktır. (Babıali) Ankare cadd..ı No.60 
Münakasası 30-Jl-932 Ç8rf8m 
ba günü saat 15 te Tophane-
de M~kez kumandanlığı ıa- -
tmalma komisyonunda icra la- rilecektir. Milnakasuı 30-11-
lmacaktır. Taliplerin tıümune 932 çarşamba günü saat 14 le 
ve §artnamesini görmek için Tophanede merkez kumaıwlan
aabah aaat 9 dan 10 - kadar lığı aatmalma komiıyonunda 
her gün Ye münakaıaya işti İcra krlmac:aktır. Taliplerin 
rak içbı de tartnamesi -.eçhile tartDamesini ırlirmek için aa
hazırlryacaldarı teklif mektup- bah aaat 9 dan ona kadar he~ 
lannr ihale günllnlbı mıayyen sün wı münakasaya iıtirak 
vaktinden eYYel kormıyon ri- için de ıartnamesi veçhile ha
yasetine Yennderi. zrrlıyacaklan teklif mektupla-

(232) (5848 nnr ihale gününün muayyen 
• • * vaktinden evvel komiayon ri-

y edi kalem kıtlık ~ saat yaaetine vermeleri. (231) 
11 de (5847) 

2500 kilo kuru üzüm ıaat 15 te • * • 
3000 kilo krrmm mercimek Harbiye mektebinin ihtiyar 

aaat 15 te hay.wannrn günde 450 ili 
Harbiye Ye merlıutu bulu- 550 kilo arpa11 puarlrkla tar. 

nan mektepler ihtiyacı için J'U clınlacaktır. Puarlığı 8-11-932 
mede ayn ayn aleni miinaka~ aalr günü saat 10 da Tophane
karda yasılı eraaklar Uç prtna de merkez kumandanlıiı satın 
aa suretile satın alınacaktır. alma komisyonunda icra kılı· 
Münakaıalan 28-11-932 pa- nacaktır. Taliplerin izahat al
zartesi günü hizalarıtıdaki ıaat mak için her gün ve pazarlığa 
lerde Tophanede merkez ku- iştirak için de muayyen vaktin 
ma'ndanlrğı aatmalma komla- de komisyonda hazır bulunma 
yonunda icra krlmacaktır. Ta- lan. (219) (5795) 
tiplerin 9artnamelerioi görmek • • • 
için saat dokuzdan ona kadar Silvari Binicilik mektebine 
her gün ve münakasaya İ•tirak ait bir reis kıarakla bir reis tay 
için de muayyen vaktinde ko- müzayede surctile satılacaktır. 
misyonda hazır bulwımaları. 1 

Müzayedesi 9-11-932 çartam-
(233) (5849) ba güni; saat 10 da Fatihte at 

• • • pazarında icra kılınacaktır. Ta 

n'\ka•llyıı konulan 66.000 kilo 
p~~lt!"ıto talip zuhur etmP-diğin 
..fen p ... zarlığa konulmuştur. 1-
h .. le;>! 5 11-932 cumartesi gü
nll •aat 16 dadır. Taliplerin her 
gün kolordu aatınalma komis
yonuna müracaatları. 

Trp Fakültesinin 1 kinunuevvel 932 tarihinden 31mayıs932 
gayesine kadar 'kinci altı aylık Y•t ıebze ve yq ve kunı mey
va kapalı zarf uaulile miinakasya konulup 30 İkinci letrin 
932 tarihine müıadif çarıamba günü saat on bette mutedil 
görüldüğü takdirde ihalesi icra kılmacatmdan talip olaonla
rm teminatlarını Darülfünun muhaaebe.i vesneaine Ye teklif 

Kuleli lisesi ihtiyM:t için !iplerin mezkUr ıün ve aaatte 
mektuplarmı da mübayaat lmmiayonu riyuetine teTII e,.S-e- 1680 takım - serput elbiae Atpazannda hazır bulunmala-
leri ilin olunur. (5811 _kapalı zarf suretile imal etti- rı. (222) (5798) (900) (5758) 
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Büyük e· uvaff akiyeti • 
~~~~~~~~~~-=--~~~~~~~~~~--~~ 

• 
enı v 

KEl1PETEN Gl&I 
.tlKER 
.ATAll.. 

(sL 

• 
lpekiş kadın çamaşırları 
ve elişleri dairesi açıldı •• 
, ' 
İPEKİŞ kumc;ılarından yapılmıı, elişleri ile sü•lü 

eıi zarif, en cazip 

Pijamalar, kimonolar, 
Blüzler, k~mbinezonlar 
Her türlü iç çamaşırları ••• 

SERAPA IPEKIŞı 

Y'atak takımları, yastıklar 
• 
işlemeli salon perdeleri 
Cazip cihaz takımları, 
Cana yakın bebek levazım:J 

GAiP MUHTIRA 
DEFTERi ARANIYOR 
Derununda ..,haıma ait fotoğraf 

ve hüviyet varakalarile sair ite yara 
mıyacak muhtelif evrakı havi bir a
det cep muhtıra defteri gaip olmuı
tur. Bulamn Sirkeci!de Mühürdar, 
Zade Hanında 28 No. lu yazıhaneye 
veya Nif"Jllafmda Atiye sokak Ay
ten apartımamnda 4 numeroya Mü· 
hencliı Hayri Be1e teslim etmesi ri
~" n kendisinin eyi bir surette men> 

! nun edileceği ilin olunur. 
!~~~~~~~~--

Göz Hekimi • • 
aheser olan bu modelleri PEKIS'e gidip görünüz •• Her biri birer 

1 

, PROFESÖR 

D~ES~T PASA • • • • • 
H k •k""' M k namı albnda mala kı}m !tten fazla fiatlaASIPIROL NECATI Avrupa'dan gelen muadillerinden daha müessır olmakla beraber ucuzdur. Bütün ağrıların müessir a 1 1 ar a satmak ihtikAr ,.e ba~kı soymaktır. llAcıdır. Fayda ızlığını lsbaı edenlere istediği ikramiye verilir. Deposn Salih Necati Eczanesi. 

- BABIALİ 
('.NHllRA CADDESİ f\. oO 

Türk llaarlf Cemiyeti Menf-tine 

BOYOK 

Eşya Piyangosu 
• ikramiye Miktan: 9000 Lira 
Ke,ide tar bi 12 ikinci te§!'İn 932 - Biletin fiab BlR 
liradır. Biletleri bayilerden ve Tayyare piyangosu ki~e
lerinden arayımır. Memurlar bulundukları daire Ye Şir· 
ketlerden de tedarik edebilir. lıtanbul' da tevzi maha!F: 

iıiıim Caialoj'lunda Halkevlnde Tllrk Maarif Cemiyetidir. 

Beyoğlu kazası defterdarlığından: 
Hiue Jıim ve 

Mabalı... Scıblı No. Cinai miktan Kıymeti Şöhreti 

Atik C. 
Galatıı Be,.uıtı Billhül 6 5 K1rsir Taımmıı 300,00 Anam Da-rit Efendi 

dükkia 

" .. .. ., ., 
" 

,, 180,00 ,, ,, .. 
,, .. .. • 9 .. " 

300,00 ,, .. .. .. .. ,. 11 Odalar • 120,00 ,, .. " ,, ,. Kanıoflan15 19 " 
,, 840,00 Madam Kiryako 

,.. aaire 

,, .. .. 17 21 Dük- ,. 600,00 ,, .. ,, 
kan .. .. ,, 19 23 Odolar .. 480,00 .. " 

,, 
.. .. .. 7 9 ,, .. 720,00 Mar,.a ve saire 

.. • ,. • 11 Dük- .. 240,00 .. .. 
lrAıı 

.. " 
,, 11 13 Odalar .. 720,00 ,, n .. ,, .. 3 6 .. n 450,00 Şerif efendi 

.. ,, 
" 

5 7 Dük.- " 
450,00 .. .. 

kia 

Yukarda yazılan mallar vergiye olan borçlanın vermedrkle
rinden bilmüzayedeye satılacağından 3-11-932 tarihinden 
24-11-932 tarihine kadar 21 gün müzayedei evvel iyesi 25. 11-932 
tarihten 5·12-932 tarihine kadar ıon milzayedesi ve ihalei kat'İ· 
yeleri icra lalmacağmdan talip olanlann pey akçelerile Beyoğlu 
kazası idare heyetine müracaatlan. (5783) 

• 
Sıhhat ve içtimai Muavenet 

Vekaletinden: 
Ankara Nilmune hastahanesinde yeni yapılan büyük paviyo 

nun kapalı zarfla münakasaya konulan kalorifer, tecdidi hava, e
lektrik; aıhhi; asaansör permotit; tebrit makineleri, çama91rhane 
ve mutfak ve liburatuvarlar tesisatına ait teklifnamelerin tetki
ki neticesinde vaki münakasanm feshine Teşriniaaninin ye· 
dinci pazartesi günü ıaat on be§te ihale edilmek üzere bir hafta 'I 

müddetle ve pazarlıkla münakasaya vazolunduğu cihetle talip-. 
!erin ehliyeti fenniye ve iktidarı mali vesikalarını müataahiben 

HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep· Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf • Kartvizit • 
Fenni Kitaplar ' Fatura • El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir • 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehaneslnde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
• • • MiLLiYET Kıtap Kısmı 

Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

1 

• 

Sultanhamamı 'nda 

BALCILAR 
Majaısa•ınm tasfiyeıai mtina•ebetile açı .'in 

Ucuzluk sergisi 
Kapanmak Üzeredir 

iSTiCAL EDİNİZ 

Evkaf müdiriyeti ilanları 

Kıymeti muhammeııeei 

(1400) Lira 

1 

Silivrikapı haricinde ••Yh Nizamettin tekkesi civarında 
Bezıniilem valae vakfından harap çiftlik ebn;yt: ve müştemilati
le tahminen bin dJrt yüz d<lnüm tarlanın üç senelik icarı müza· 
yedeye konulmuttur. 23 T .ıani 932 tarihine müsadif çarşamba 
,Unll ibalei kat'iyesi ic.ra kılınacağından taliplerin ye" mü mez· 
ktlrda aaat on bete kadar lıtanbul Evkaf müdiriyetinde Ormuıl 
ve Arazi kalemine müracaatlan. (5';6o) 

Kilo 
6000 Kmu Eaaulya 
4500 Pirinç 
2000 Nohut 
1200 Zeytinyajtl 

1932 ıeneel zarfında fıkara imaretleri için lüzumu olan yır 

kiarcla yazılı dört kalem erzak ayn ayn aleni münakasaY' 

konmu9tur. Vermele talip olanlar teraiti anlamak ve nümune
lerini görmek iizere her gün Levazım idaresine ve ihale gü· 

nü olan T. aaninin ylnıi birinci pazarteai günü saat on dörtte i
dare encümenine mllracaatlan. (5719) 

lstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

4450 metre elblıelik boz çuha 
1 - 4450 metre ellıi•elik boz çuha kapalı zarf ile kırdırın•· 

ya konulmuştur. . 
2 -- Kırdırma prtlan kaiıdmm taıdikli suretleri Başmüdi· 

riyetten almacakbr. 

yevm ve saati mezkurda müracaat eylemeleri ilin olunur. (5808) _iiiıım_ .. DO K TOR H O R H O R U N 1 --• 
Mddep aokaimdaki muayenehanesi Eminönünde Valide krraathane
•i ,.mna naldetmi, ve sabahtan aksama kadu haatalann1 kabul eder. 

Sinir ınliteha11m 
3 - Kırdırma Baımadiriyette kurulacak alım ••hm koıni•• 

yoma tarafından yapdacaktJJ'. 
4 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan~ 

Deniz kuvvetleri için bir adet ltddak açık münakaH ile ••· 
tın alınac .. ğrndan ,artnameaiııi ıörmek i.teyen1erin her ftin 
ve münakasaya iıtiralc edeceklerin 14. 2. te,riıı. 932 pazarte.i 
günü saat 14 te Kumıpaıada Deniz Satmalma Komiayomma 
miiracaatlan. (5605) 

Beyoğlu Kazaaı Defterdarlığındanı 
Sütlüce cadde.inde emliki milliyeden bir kıt'a arazi kapaiı 

zarf uıulile müzayedeye konulmuftur. Taliplerin 12 Tet. Sa· 
Dİ 932 cumarteai (ÜDÜ aut on altıda bankadan alacakları te
minat mektuplarile Beyoğlu maldaireainde müteıekkil aatıı ko 
miıyÖmn. müracaatlan. (5806) 

~r. ~Et lT N. ZElli 
Be,. muayenehanesini Babıali Jau.ı1-
uncla Ankara caddesi No 47 ye 

tevaian naldetmittir. 

. 

4 - Kırdırma 8/11/932 tarihine raılıy- salı ıünü ıaat J 

tedir. zS 
S - Her iatekll. biçilmit bedelin o/o 7,5 ğu olan 734 lira 

1 
kunıtluk muvakkat ıüveaıme "teıninat" larile belli ıaatteo eV~e 
komiıyona gelmeleri. . 

6 - Örnek: lıtıınbul Cllmrtik muhafaza bqmiidiriyettedit• 
istekliler orada ıörebiliTler. (5525) 

Dr. A. KUTIEL. ı----~!!!!!!!!!!!!--!!!!9!!1!!!!!...-~ 
Karaköy Börekçi fmm 11ra11nda 34. MİLLİYET MA yB}.ı\Sl 
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Zafiyeti umumiye, qtibaıızlık 
ve kuvvetaizlik balAtmda b6-
ytlk faide ye temi sörillea Fosfatlı Şark Malt Hulasası KullanıoıZ• Hereczaoe 

de .. tıbJ'• 


