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Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Amerikada 
intihabat Vapurcu ih a T ii ma--, 

abu) Ed·ı 
a 

Dün erkek kadm, elll milyona 
•lon rey aahibi Ameriluıda cüm

reiııini intihap ebDİ§lerdir. A
. ada intihabat mücadelesi iki 

ka araamda cereyan eder: Cüm 
"yet fırkası ve :lemokrat fırka-

• .• Hemen tunu söylemek lazım 
ki, Demokrat fırkaaile Cümhu

. et fırkau araamda devlet 9ekli 
lesi etrafında bir ihtilaf yok

ur. Demokrat fırkası da Cümhu
. et fırkası gibi cümhuriyetpeı·· 
erdir. iki fırka araamdakı ayn
ık daha ziyade ikbsadi sahaya 
lıiııar etmektedir. Amerikada ü
İilıcü bir Sosyalist fırkası da var 

de bu taazzuv lngilterede ol
llfu lfİbi kuvvetlenememİftİr. 

l'ionnal zamanlarda intihabatı 
• huriye! fırka11 kazanır. Yir-
• i aurda Demokratlar yalnız 
912 ve 1916 intihaplarmı kazan
lvdır. Bunan da sebebi, 1912 

inde Cümhuriyet fırkaaınm, 
İti Roosevelt, diğeri Taft taraf
tı olmak üzere iki hizbe ayni· 
aıdır. Cümhuriyet fırkası ara• 

ndaki bu tefrika Demokratlara 
ilaon'u reiıicümhurluia intihap 
&alını vermişti. 1916 intiha.batı 

• harbi umumi içinde yapıldığm-
1\ Wilson tekrar intihap edildi. 

920 senesinde Demokratlar mağ
oldular. Wilson'dan sonra 

•rding, Coolidge ve nihayet Ho
er sıra ile Cümhuriyet fırka11-

namzetleri olarak Miıicümbur 
ia İntihap edildiler. 
o'\caha Cümhuriyet fırkau dün

ii İntihapta iktidan muhafaza 
eğe muvaffak olacak mıdır? 
dakikaya kadar intihabatın 
Yan tarzı hakkında bir mah'.i-

t gelmemekle beraber, Hoo
in tekrar intihap edilmesine 

az ihtimal verilmektedir. 
ver 1928 senesinde reiııicüm

lui!a intihap edildiği zanıan, 
ika hllrpsonraaı refah dev-

• en yüksek tepesine çıkmıı 
11nuyordu. Yeni reiaicümhurun, 

tihabı üzerine söylediği nutuk 
lıurdur: Amerika yeni, ve di
ınemleketl.,rden ayn bir me
iyet seviyesine çıkmqbr. 

Ancak bu refahın zevahirden 
et olduğu anlatıldı. Ertesi ae• 

beliren iktısadi buhran Ameri
iktısadi bünyeaiıü temelin

santı. Borsada eahanİ Ye tab
iat kıymetten dü9tü. Binlerle 
ka iflas etti. Milyonlarla ame

;.siz kllldı. Amerikanın 1928 
i refahı ile 1932 de Waıbing
tehri Üzerine akm eden açlar 

filesinin arzettiği manzara ara-
a cidden ibrete çok layık olan 
tezat vardır. 

811nun sebep ve imillerini bu
a ara~tıracak değiliz, bazılan 
lln sebeplerini dünya buhranı
o'\ınerikadaki akislerinde ara

lı•r. Bazıları iae, bunu Cümhu
eı fırkasmm takip ettiği yanlıt 
laadi siyasete atfediyorlar. Bel
<le her iki sebepler de bu neti
" az çok imil olmuıtur. Fakat 
rika müntehipleri de bunun 
Plerini inceden inceye araıbr 

dıkları içindir ki Cümhuriyet 
•aından Demokrat fırkasm11, 
· Hoover'den Roosevelt'e dön-
lerdir. 

llinaenaleyh eğer Rooaevelt in
e.p edilecek olursa ve çok gll
hir ihtimal olarak intihap edi-
~ktir, bunu son Üç senelik iktı-
1 buhranın doğurduğu sukutu 
•ide aramak lazımdır. Ameri
ınünt.,hipleri Roosevelt'i İnti
etınek için değil, Hoover'i in

i> f!bnemek İçin rakibine rey 
iı olacaklardır. 

çi içki memnuiyetinin kalk
" Veya kaldınlması, beynelmi
!>orçtar meselesinin ıu veya bu 
~ide halli, gümrük tarifelerinin 
ıli gibi meaeleler intihabat mü
eleaine zemin teıkil etmiştir. 
·İt İntihabatın bir veya diğer 
1 de neticelenmeai bu mesele
helletınez. içki memnuiyeti
.~lkmaıı için kanunu esasinin 
.~ı. litznndır. Bunun için de iki 

ekseriyet temin edilmelidir. 

1
• elmilel borçlar meselesinin 

1
1
• devletlerle müz.akere ve pa
ılc neticesinde halledilecek bir 
· Gümrük tarifelerinin tadili 
diğer iki meselenin hallinden 
~ha güç bir iştir. Ve eğer A· 

icada 1928 daki refah devam 
~di, bunlarm hiç biri mevzuu 

hile olmayacaktı. 

er'in yerine Rooaevelt'in 
•i Amerikaya eıki refahını 
edecek mi? Buna ihtimal 

I k, iktıaadiyab pek basit bir 
" görmektir. Herhangi bir 
. '1ıliyetaizliğin sukutu haya
~har ederken müntehipler bu 
1 llorınazlar bile.. Madem ki 
er L . • • • 
~ vccerememıttir, o gıtım 

• gelirse gelain. lıte Hoo
... ı"d•. 

ı •tı ve Roo...,,elt'in geli-
Plerini demokrasi idarele

• ıı..ı.tısus olan bu halk pisiko
e •ramak lazımdır. 

D • u··k"' t· aır u uıııe m Teklifi Fırkada • 
1 

Dün 47 milyon Amerikalı reisi
cümhur intihabı için reyini verdi 
Siyasi tef e'ülde bulunmamakla beraber Roo. 

sevelt'in intihap edilmiş 
olması daha kuvvetli bir ihtimal dahilindedir 

Amerlkada M. Franklln Roosevelt'l ha:ıanflırmak 
için yapılan propagandalar ve hendi ı 

Dün Amerika Reiaicümhur in
tihabının en hararetli gününü ya .. 
tadı ve kadm, erkek kırk yedi 
mil,.on kip reylerini verdi. Reisi 
cümhurluğa namzetlerini koyan 
fırkalar ara11nda asıl mücadele 
Demokratlarla Cümhuriyetçiler a 
raamda oldu. Diğer küçük fırkala 
nn namzetlerinden sarfınazar, te 
razinin kefelerinden biri ya Hoo
ver yahut Roosevelt tarafına 
eğilmek icap ediyordu. Dün Ame 
rikan milletinin verdiği reyle yeni 
reisicümhur taayyün etmiı demek 
tir. Ancak yeni reisicümhur 9 ka
nunusanide kat'i surette intihap 
ve formaliteler ikmal edilmiş bu
lunacaktır. Amerikan karikatöriat 
lerl Hoover'in fırkasını bil fil, Ro
oaevelt'in fırkasını da bir merkep 
ile temsil ederler. Fil ile mer
kep arasında dün yapılan maç bil 
tün Amerikayı yerinden aaramıı 
olsa &'erektir. Çünkü Amerikalı
lar bu intihaptan sonra buhran sı 
kıntı11mn hiç olmazsa hafiflemesi 
nİ ve borçlar, terki tealihat, tari
fe meselelerinin alacağı ,ekli ali 
ka ile gözönünde bulundurmakla 
beraber, aynca Rooıevelt'in içki 
kanunundaki memnuiyet maddesi 
ni değiıtirmek huıusundaki vadi
ni de elbet hatırlamışlardır. Bu 
aebeplerden bütün kuvvetli tah
minler, Roosevelt lehine idi. itiraf 
etmek lazımdır ki İçki memnuiye 
ti kanunu Amerikada on iki sene 
den beri iyiden ziyade kötü netl
celer vermiş, içki kaçakçılığı yÜ
zilnden haydutlar ve cinayetler 
çoğalımı, memnuiyete rağmen A
merik:ahlu kllçak ve pis içki içe
rek zehirlenmiılerdir. intihabat 
etrafında dün gelen ilk telgraflar daki riyaseti cümhur İntihabatı, ret değildir. Muhafazaklrlar bu 
tunlardır: efkin umumiyeyi fevkalade ala- mücadelede üç mühim nokta göa 

l l kadar etmektedir. lııgiliz efkan termektedirler: 
ntihaplan eove umumiyesine göre, mesele kuru- 1 - Borçlar meselesi, zira bu 

LONDRA, 8 A.A. - Amerika larla yaılarm mücadelesinden iba (Devamı 6 ıncı sahifede) ...... ,,,,,, ,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. 

Fürugi Hz. fabrikadan çıkıyorlar •• 

Fürugi Hz. bugün filo
yu ziyaret edecek 

Dün İstanbul f abrikalannı ve 
Beylerbeyi sarayını gezdi 

Hükfunetimizin miaafiri olarak 
,ebrimizde bulunmakta olan lran 
Hariciye Veziri Muhamınet Ali 
Han Fürugi Hz. dün refakatlerin
de sefir Sadık Han ve maiyetleri 
erkim bulunduğu halde Feahane 
fabrika11nı ziyaret etmiılerdir. 
Fünı&'İ Hz. fabrika'da Sanayi ve 
Maadin Bankası müdür muavini 
Ali Sami ve fabrika müdürü Şev
ket Turgut Beyler tarafından ka
bul edilerek kendilerine izahat 
verilmi~ ve müessesenin her tarafı 
gezdirilmiştir. 

Fürugi Hz. fabrikadan sonra 
Mezbahayı &'ezmişlerdir. Belediye 
Reis muavini Hamit B. kendileri
ni karıılamıt ve laznn gelen iza
hatı venni9tir. 

Muhterem misafirimiz, her iki 
müessesede gördükleri mükemme 
liyeti takdir ve memnuniyetlerini 
beyan etınişlerdir. Fürugi Hz. öğ
leden sonra hususi bir motörle re
fakatlerinde sefir Sadık Han, Ha
riciye Vekaletinden Refik Amir 
ve Cevdet Beyler ve Sanayi ve 

1 Müşir 
Fevzi Pş. H:ı. 

-----
Bayramıç yolu ile 

Çanakkaleden 
mufarakat ettiler 
ÇANAKKALE. 8 (Milliyet) 

- Umum erkanı harbiye rei
simiz mÜ§İr Fevzi P9. Hz. re

fakatinde Ali Sait, Ali Hilanet 

ve Kazım Pa,alar olduğu hal

de, coşgun tezahürat arasında 

Bayramiç tarikile saat selcizde 

Çanakkaleden ayrıldılar. Vali 

Süreyya B. kumandanlan Vila 

Fevzi Pı. Hz. 

yet hududuna kadar •elimet· 
ledi. 

Dört cinayet 
AHMETABAT, 8. A.A.- Deli

nin biriıi, ruvelver atqile bir polis 
müfettİ§i ile 3 kiıiyi ölclümıiittür. 

Başvekil 
Geliyor 

ismet Pş. şehrimiz
. de bir kaç 

gün kalacaktır 
ANKARA, 8 (Milliyet) - Bat 

vekil ismet Pata ailesini alıp av
det etınek Üzere refakatinde ka
lemi mahsus müdürü Vedit Bey 
olduğu h ide bu ak- trene bağ
lı hususi bir vagonla hareket et
miıtir. Batvekil, istasyonda, Mec
lis reisi Kizım Pata Hazretleri, 
vekiller ve meb'uslar tarafından 

le9yi edilmiılerdir. Öğrendiğime 
göre lunet Paıa cumartesi günü 
Ankaraya dönmiif bulunacaktır. 

Trenin hareketinden evvel yat 
mur baılamıttır. lunet Patayı se
vindiren bu hidise üzerine Ziraat 
vekili Konya dahil olmak üzere 
muhtelif yerlere faydalı yağmur
lar düıtüğünü memnuniyetle ha
ber verdi. 

Korkulacak 
Salgın 
Var mı? 

Etıbba odası reisi 
izahat veriyor ve 

tedbirler 
tavsiye ediyor 

Son günlerde aalğın halinde olma
makla beraber, geneendiıe uyandıra

cak mahiyette kı 
211, difteri, tifo 
ve boğaz hasta
lıktan ıehirde 
yer yer çoğal
maktadır. 

Bu haatahklar
dtln korunma ça
releri etrafında 
tanınmıı iki dok
torumuzun müta• 
laasmı sorduk. 

Dr. Tevfik Sa
lim P9. bize ıun

, . Salim Pf. lan söyledi: 
- Bu ıene filhakika, geçen ıene

ye nispeti<' kızıl vakaları biraz 
daha fazladır • 
Fakat salgm de
necek ıekilde de· 
ğildir. Kızıl, kı
zıla tutuimuş has 
talarm boğazla -
rındaki ifrazat
la geçer. Kızıl 
haıtalığmı vak • 
tinde teahls ede
rek haatanm sağ 
)anılarla teması • 
nı menebnelr: su .. 
retile airayet ih-

M. Osman Bey timallerinin. ö
nüne geçilebilir. 

Kızıl, en çok mektep ya9ındakl 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

• 
Mısır iş •. 
iş Bankasının yeni 

ve feyizli 
bir it şubesi 

it Bankasının Mııırcla açtı
Aı 9ube Mısır iktısadl hayatın
da, Türk - Mısır ticari münaae

batmda esaslı ve nafi bir rol oy

namaktadır. it Bankumm Mı
sır 9ubeai M11ınn ileri gelen ti
caret erbabile yeni ve mühim 

bir te,ebbüıe giritmi§tir. Yeni 
bir anla§ma netice.inde it Ban 
ka11 ve Mısır tacirleri Mısır -
it namJDJ ta§ıyan bir limited 
tirket tetkil etmitlerclir. itin, 
Mısır ermayesile elele veren bu 
yeni teıekkülü Türkiye ile Mr 
aır arasındaki iktısııdi münase
batm inkitafile meıgul olacalk
tır. Mısır - it limited tidı:eti bil 
ha111a Türlı:iyeden Mısıra ihra
catrn tezyidi ve Türk ihraç et· 
yasma Mısırda sarf mahalleri 
bulmakla meıgul olacak. bu it· 
)erle uğratan tacirlere vıe ...Olp 
ıeaata yardmııcla bulun~~~ 

f1U111111111111..,.. Fırka grupunda ~llllllllHll' 

i Vapurculuk liyihasıl 
1 tadil ediliyor •• 
= = 
~Vapurcular kendi aralarında 
c: n bir şirket teşkil ed@r.ekler 
1 ANKARA, 8.A.A,- Cümhu-
• riyet Halk Fırka11 Mecliı Gu-1 rupu Reis Vekili Cemil Beyin 
_riyaseti altında toplandL 
S T·· ki . kel · = ur ye, ıı e ve hmanlan 
$ araaında poıta seferleri hizme-
5 tinin devlet icfarealne alınması 
~ hakkındaki 2062 numaralı pos
§ ta vapurlarının hükiimet tara
i: fından aatm alınmasına dair o

~ lan hükmün tadili ile haıusl = poıta vapurlannm hükUmetçe 
5 teıblt edilecek ıeyrÜ sefer haf-_== tal . • arı ıizennde muayyen bir ta-
s_ rifeye tabi olarak ve kendi ara-

larında te,kil edecekleri bir ıir-
2§ ket halinde çalıımaları eaaımm a kabulü hakkındaki hükumetin 
S teklifi müzakere ve esas itiba-

= s 
:::s 

----

riyle kabbl edilerek bu esasa 
göre hükiiınet tarafından bir 
kanun layihasının B. M. Mecli
sine takdimi kararla9tınlmı,1ır. 

Yeni 111gihaya glJre 

lktısat vekili Celil Bey 
1 Seyriaefain faaliyetine devam 

edecek, diğer buıuıi vapurcu
lar ıirket tetkil ederek hükil

metin miirakabesi albnda bazı 

tartlar daireılnde çalı§&hilecek
lerclir. 

~= ANKARA, 8 (Milliyet) Yolcu 91ya nakli ücretlerini 
Hükumetin yakında Meclise hükümet tayin edecek, vapur-

=_ takdim edeceği vapurculuk ti- !arda dekor, telsiz bulunacak, 
yiha11nın ihtiva edeecği eaaıla- uğranacak iıkeleleri hükGmet 

; ra göre hükUmet cre...letin elin- tayin edecek, lüzum söriine 
= de bulunan kabotaj inhisarını tirket vapurlarmm hariç U-
S ehli gruplara itletmeie vere- manlara da itJ-lnl ladye-
:::s cektir = bilecektir. • a 
~UlllNllllllllllllllllllllllUllllDlll-nllUIRllllll--llllfr! 

Dün Çatalcalılar 
bayram yaptılar 

Bütün halkın iştirakile orta 
mektebin ve 

yurdun küşat • 
resmı yapıldı 

Vali ve lstanbul heyeti Jıllpt resminde .. 

Çatalca kazası bir ortamekte
be ve ortamektep talebesi için de 
20 yataklı mükemınel bir yurda 
sahip oldu. Ortamektebin Ye yur
dun kiifat reuni dün çok parlak 
meraaimle yapılmııtır. Kü,..t res
minde hazır bulnnmak liaen 
latanbuldan bir heyet sabahleyin 
Çatalcaya &'itmit ve alqama av
det edilmittir. 

Heyet vali ve Belediye reisi 
Muhittin, fırka lstanbul vlliyet 
idare heyeti reisi Cevdet Kerim, 
daimi encümen azaanldan Avni, 
Tevfik Beyler, Nakiye H., fırka 
idare heyetinden Necip, Ali ftiza 
r,.vler. Belediye mektupçusu Ha· 

müdürü Ha dar Be-

heyeti teftİfİye reisi Tevfik, Vi. 
layet bafDIİman Şemaettin ve ls
tanbul gazetecilerinden mürek• 
kepti. 

Sabahleyin bir otobüs saat do
kusda heyeti himilen belediyeri• 
önünd- hareket etti. Yeni yapıl
makta olan Bilyijkçekmece - Çc 
talca toaeaini takiben 12 de Ça• 
talcaya vanldı. Yolun bir kıuna 
henüz ikmaledilmediğinden biraz 
ağır sidildl. Yolda Büyilkçekmece 
de durularak nahiye müdürlüğün 
de bir müddet iıtirahat edildi. He 
yet Çatalcaya girerken büyijk le· 
zahüratla kartılanmı9tır. Hemen 
bütün kaza halkı, kaymakam Ke 
n kaza fırka reisi Ha • bele-



'ı 

Tarihi tefrika: 9 
1 HARİCİ HABERLER 

93 felaketleri 
ve İgnatief 

intihaptan 
Sonra •• 

Alman gazetecile
rinde fikir-

ler, mütalaaalar 

1 Çaldaris'in 
Beyanab 

Rejim meselesin
deki engeli kaldır
makla memnunum 

1 Rusyanın 
Harici siyaseti 

M. Kalenin mühim 
bir nutuk söyledi 93 den evvel İstaıibulda 

Rus entrikaları MOSKOVA, 8. A.A. - Tau A
jan11 bildiriyor: Teırinievvel ihtili-

BERLl N, 8.A.A. - Havas ajan11 A TtNA 8 A.A. - Atine A- linin ıs inci yıl dönümü münaaebe-
Türkiyede Ali ve Fuat Pa- leyin ,yavaı yavaş, alıştıra alış· mubab!ri~den: Gaz~teler!n. hemen 

1 
jaıuı bildiyor: Başvekil M. tiyle luzd meydanda büyük bir , .. 

salardan bafka devlet adam- b'.ra her teyi yapacağız. hepsi, ıntıha~tın ~eticelennı ".e N.~ T aaldaria, gazetecileri kabul e- çit resmi yapılmııtır. Kalenin, Sta-

t. • b k- ->- 1 n Yolunda agw ız yapıyorlar, i- yona! sosyal11tlerın mağlubıyetinı I d k nl .. 1 • t• y lin, Molotof fırkanın diğer liderleri arının ıae, u ....,.r o su • ere •u arı soy emıs ıı • u-
1 ka .ı memnuniyetle kaydetmektedirler. . • d I · · . . ve sefirler heyeti meruimde bulua-

bir yolu bir proğramları yok· ki tarafı da böyle ikle r.<>ıra- Maamafih bazı mebafilde bir par- nanıstan a par amentoya ıstı· ınutlardır. 
tu. Bunların politikaları esen rak bir şey yapmadan işi idare- li.mento bloku temayülünün tere.- nal eden rejimHı mımtaz:sma:n Moskon tiyatrosunda yapılan reo 
yele göre değiten. günü günü- ye çalışıyorlardı. süm etmekte olduğu zannolunuyor. itleyebtlmesi noktainazanndan mi toplantıda merkez icra komitesi 
ne düşünülen rasgele bir gidit Paditahın söze gelmezliği, ~u:ıı:o.?"1i•t Allıı~ne Zeit~~: hükftmetUı tefkili çok mühim- reisi M. Kalenin Sovyet Ruıyanıa 
ti. Babıali politiluıısmm böy- Babıalinin karanızlığı. harict kabineyı Fırkalar fevkinde ka_bine d'r Azasmı muhalefetin 3 fır- ziraat n -yi ve hara ııalıalannda 
le he- gun" cfe.:ı.:•en bı'r münasebetlerin karıtıklığı ara- formülünü terketmemeğe davet eyle 

1 
• d · 1 h " elde ettiği neticeleı-i kaydettikten 

•• ••• -'-' L--L-- N--" 'kti'.J__ mı arasın an seçmtf o an U· h . • . •• ı. d . 
d 1 L d k b. . smda, Kırım muharebesinin ö.. mcoue _,.......,, ..... ere ı ...,. mev A • • • 1 . =- .ı sonra ancı sayasete ceçe,.,.. emıt-

yol a o ması, on ra a ınesı kiiııe ittirak için tekliflerde bulunula kfunehm, en tabn şart ar ıçlll<Je tir ki: 
· T" ki 1 b' l'k ol ~u"nu" almak, Türkleri Avrupa· ktid --'-' ' 1 · t' B nır. ur er e ır ı maya - cağı ümidini izhar eylemektedir. i ar mev1<1ıne ge mış ır. u " Sovyet Rusya tam bir sulh a.iya 

güvenmesini çok güçl.,.. dan. Asyaya kovmak proğrami Diier taraftan intihabatta mağlüp bütün fırka reislerinin tahakku seti takip etmektedir. Sulh eserinde 
tiriyordu. Bunwı içindir le lstanbula gelen lgnatief'in çıkan Sosyal Demokratların orpnı kuna hizmet ettikieri bir neti- Sovyet Ruaya barı neticeler almııtır. 
ki İngiltere ittifakı 0 kadar tutacağı yol, kendi kendine çi· bulu~ Vorva~s c_azete_si, ıimdi cedir. Bu neticede şahsan amil Bir çok ademi tecavüz miaaldarı ak 

Çok güven'lebilecek bir politi~ zilmiş demekti: komurustleı-e ıuler yuz gostermek- _ ,ıd ğ d d I k detmiıtir. Fransa ile de böyle bir 
F tedir. "' U um an ° ayı ço m~ muahede imzalanacağını ümit ede-

k l akt k d B ntln ı ngiltere ve ransanın ye- ç·· kü' .. 1 ı a O m an çı ıyor u. u Bu ıazete y11Z1yor: Almanyada nunum. un reJım mese es - rim. Uzak tarf<ta vaziyet mühim ıu-

la beraber Londra, Plind<'Sl ni bir yard1mma yer bırakma- Sovyetizmin ihdas edilip edilmiyece nin halline t.,.ebbüa etmek ıu· rette iyileımit iıe de Sovyet Ruaya 
geldiği kadar, 1.ı:anbula iyilik mak için Türkiye İçinde ya.şa- ği me•elesi, mevzuu bahis değildir. retile şimdiye kadar bütün fır- için olan tehlike daha tanwmen orta 
ister göriinmeğe çalı,ıyordu. yan hıristiyanlar ifini en ev- Yalnız cümburiyet ve demokrasinin kaların beraber çalıtması.nıa m& dan kalkmamıştır. Bizim sulh si,.aoe 
Öteki Avrupa devletleri ara- vel sırada tutmak lazımdı. Rus 1 YBf&Y'P yataımyacağı mevzuu bahis ni olan engelleri ortadan kal- timiz kat'iyen deiiiımiyecektir. So-

· ı T" k' el l tir. Komüniıtler, bizimle beraber ir- nuna kadar ıulh yolundaki mücade-
sında gene Osmanlı imparator ya 1 e ur ıye aradsın 

0
.a açı İ- ticaa kartı mücadele mi edecekler, dırmış o!dum. Yunanistamn temize devam edeceğiz ." 

larının en çok sözüne bel bağ- ~ak her ça~ışma a . .sman 1 yoksa ona yardım mı edeceklerdir? siyasi tekamülünde bunun ffl'I- M. Kalenin sözleri araaında Sov
I11yabileceği devlet İngiltere İ- ımpratorlugunun hınstıyan a· Hitler'in beyannamesiı.den anlqd kalade bir ehemmiyeti vardır. yet. lngiliz ticaret muahedesinin 
di. halisi, Rusların işine yarayabi- dığı veçhile Naziler, itilafgirizlikle- Di~er fırkaların hükfunetin me feıbine de temas etmiı ve demittir 

Franıaya g elince: Ü çür:cü lecekti. Rusya bunları ileri kuv rinden vazgec;meğe hiç te mütema- saiıini sekteye uğratacak her ki : 

N 1 • d h k vetı' tutarak, Osmanlı orduları yi 1 değildirler. ı d · · _ _. __ _._. · " lngiliz muhafazakarları bu mua apo eon un a a ço göste- N .. ef'-~-1ar d bi · olan ı şey en ıçtınap .....,.,.,...erı ve uz bed . f .L tmeld -•---·•- _. 
1 1. 'k d I ru önce bunlarla yıprata bilir- aıırı ""'" ın an " j 1 d ki h h k eyı eone e m ............ nru --riJÇi o an po ılı ası a öy e Hambourger Tageblatt, Nazilerin ik !aşma yo un a attı are et- de etmitlerclir. Muhafazakarlar bu-

pek kendisine güvenilebilecek di. tidar mevkiinin tamamına sahip ol- !erile hükiıımetin teskin ıiyase- nunla bize fenalık yapacaldarmı 
bir fey değildi. imparator ke11>- Padişahın umursamamazlı- mağı istemek hakkına malik oldukta tini tak.lir etmekte olduklarroı 1 zannediyorlar. Halbuki bunda biz.. 
dinden evvel amc.uıının bütün ğı, halkın bilgisizliği, softala- rını yazıyor. isba edecekleri ümidindeyim. zat lngiltettnin bizden ziyade zarar 
Avrupayı ele geçirdiği halde rın gözlerini yeşil bir örtü ile Fesih emri cepte Maliye v" iktısat meselelerine ıöreceğini unutuyorlar." 
lngilterenin dütmaııjığı. yü- örterek d~ya işlerine yaban- VIY ANA. 8• A.A. _ A.A. _ Tac gelince: Hük6met liberal fırkası 
:ı:ünden uğradığı belaları düşü- cı kafa lan le yobazlık . satışları gazetesi yazıyor: Bütı.in Alman inti nın esaslarına itiraz etmeksizin 
nüyor. bunun için herkesten rasında, gene az çok ışten anlı J hap mücadeleıi nafile yere yapd- kolayca tahakkuk ettirilmeye
ve her şeyden önce lngiltere yanlar, biri sadrazam. OtPki !ıa mıt gibi görünüyor. Çünki von Pa· ceği mlitaleıı:smda bulu~uğu 
ile hoc. g..-inuıeyi poltrkasına ncıye nazırı yerinde oturan ı pen,_ Reichstag ~edi~inin yeni.den bir siyaset takip edecektir. Büt 

'" ""' F bt F Al' p lard Bunl fesbı kararnamesı cebınde oldugu 
temel taşı tutuyordu. ı:..kat ı uat v~. .. ı a_şa . 1

• • ~ halde eıki yerinde duruyor. çe muraflartnm azami derece-

Gene oruç 
Tutacak mı? 

Mahatma'nın hapis
hanedek· hayatı 

nu yapmakla beraber dünyllnm nn da o~ünde otı:tc1 ~ezırlerın Bütün Avusturya ıaz~teleri, Taı de azaltılması, yall'!lz memleket 
her yerinde kendi sözünü ge- \ ~skançlıgı, fazla ilen atılmak gazetesile ayni mutaleada bulunduk- ikt11adiyatının düzelmesi için 
çirmeğe de çalıfryor, bumın ısteyen gençler takımının h~T lı..-ı anlatılmaktadır. bir hareket noktası olarak kal
için ne yapacağını da bilemi- nut.suzluğu, hal~m frenklı~e Hıtler fırkasının cebri ricatıru kay mayacak ayni zamanda alacak-
yordu. Ml'll1°yetçl polı.ti'ka · "'a- kar•ı softalar 7.orJ I" .. '" ıklugu deden ekser fırkalara mensup gaze- lı .ıevlelere de mu"racaat cttİıı;w BOMBAY .A Gancli · a<ı '" 1 k h b im !der, bir Hitltrci diktatör ı.in teaia.i " - .,. • 8.A · - run 
mı gorunuyor, lta!ya .nt'İlleti- ve parasız ı , er ın aşı aaı: hayalinin artık zail olduğunu yazı- ni göstermek olacaktır. Hükü- tekrar açhk ırevine batlamıık tehJidi 
nin birleşmesini istiyor, fakat ıı:üç b_irer uçurum olarak. de- yorlar melim şu kanaattedir ki, taah. ne rağmen Hintliler itilifkirizlikle-
b 1 d 1 d b 1 • · · '! • 1 rinden vaz geçtnemitlerdir. 

u po itikal'\ sonuna 1,a a r gö- nn leşıyİr u. 'ef" .. 'nd Von Papen ne yapacak? üt erm yerme getın mesı ya - Malabar hükümdarının aşağı sınıf 
türmek yahut başka milletlerin ,te gnati ın uzerı e oy nız beynelmilel bir ahlak mese- lar hakkında reva görülen içtimai 
de bt'rlı'gı··- meydan vermek za namağa geldim !meydan böyle BERLtN. 8.A.A. - Volff ajan- lesı' degW ı'I , fakat ayni zamanda 

uç d nd "" smdan: Gazeteler ,hükum tin fırka- mÜ•avatsızlıkların tadili ıuretine 
manı gernce, başka dü!ünce- bir mey a ı. larla müıbet surette elbirliğile çalıı- Y unanistaıun mefaatleri iktiza Gandi tanıfından yapılmıt olan tav-
ler önüne çıkıyordu. İtalyanla.- _ 8 _ mağa muvaffakat ebnek, fakat siıa· sındandır. Binaenaleyh, Yuna- siyeye riayet etmemeğe azmetmit ol 
ra yardım ederek Avuıturyayı, ıetin seyrini bu fırkalann siyasi ia. nistan malt taahhütlerinin iktı- duğu söylenmektedir. 
aava•ı kazandığının ertesi gü· 1861 dP Aorupanın hali tikametlerine göre değiıtinnemek ıat buhranından mütevellit ye- Binaenaleyh, artık mütedilAne fi. 

' h d k. - t kirlerin galebe çalmasına imkiin mev nü kendilerini bırakarak ltalya Rusya ile Tüı:kiye bu halde ususun a 1 arzuıunu ıoı eren ya- ni ~artlara uydurulmasını ala· 
b 1 k A 

rı resmi beyanat hakkında birçok nd . ed I cut olmadığını zannolunmaktadır. 
yı gücendiriyordu. Hele Al- u unur en, vrupa ne yapı- mutolealar vörütm<ktedir. caklıları an ıstem en evve Diğer taraftan Mecusilerle Müalü 
manyada müli birlik fikri Na- yordu?. Gazetele~, bu beyanata kanunu e masraflardan ıon bir kere ınanlar arasındaki mükiilemeler de 
poleon için üzerine çökınüt bir Ortada Avrupanm başka sas:nin tadili meselesini fırkalarm daha tenkibat yapılması bir hal suretine ıidecek bir istika-
a ğırlık ı:ibiydi. Avuaturyaya devlet1eri, onların binbiı· dü- hüsnüniyetini denemeğe yarıyan bir zaruridir. Bu sur*'tl,. ala· mette değildir. 
yaranmak için Artidük Maxi- ğümle bağlanan politikaları ol· mihenk taıı haline koyarak fırkalar caklılarımı:ı:. Yunani~tana Büyük bir milalilman 
milien'i Meksikaya imparator masaydı, Rusya için Türkiy~ IR ~ü!Wemeye giriıme. yolunda ~ir. kolaylıklar gösterilmesinin eyaletim/ teşkil edilecek? 

. .. .. ld k •- k 1 teklif veya daha umumı surette mıllı d h 
yapacak kadar aykırı davranan nın ustuRne sa B~m_~- PÇO'K ~day bir temerküz hükumeti tetkili neti - zaruri oıduğuna . .a a

1 
yak· ihtilafın en esaslı noktası yukan 

İmporator, Meksika milliyet- ol~u. uıya u.y~,. etro an 1 ceıine vazmak arzuıu veyahut devle kımlan kanaat getıl'mtş o aca Hincliıtanda, saha11 Fransarun iki 
çilerinir.: ayaklanmasına ksrşı ben ordularını gıttıkçe kuvvet- ti nufaz ve kuvvetle idarede devam tardır. Harici siyaset hakkında miıli olacak olan büyijk bir Müslü
zavallı Artidük'ü kurtuna di. lendinniş, nizamlamıttı. 19un· i;in milletin müzahereti zaruri oldu M. Tsaldaris demitlir ki: Hü- ma~ .eyaletinin teşkil edilmesi meoe-
zilmekten bile koruyamamı!tı. cu yüzyılın baslarında Napole- ğunu tasdik yollu bir hareket naza. kümet bütün devletlerle ve bil- j lesıdır. . . . 

Üçüncü Napoleon Kının on ae edilen büyük aav şiar. rilc bakmaktadır hassa komşularile olan yaklat _ Mecu~ıler, buna m.u.h~iftı~ler_ "° 
R .ı 1 1 k lılcl Hükfunetin r.-:l;tai nazarının ve it . . I 1 böyle bır eyalet teşkilinın Hınd&1ta-

muharebesine, bir yarıdan in- us orr.u annın a ış an
1 

arı- tihaz edeceği ban.ket tnrzmm bu- ma sıyasetıne hararete .d:va_m nın parçalanma1ı demek olacağı fik 
giltereye ho~ görünmek, bir nı arttırmı§, kumandan arı as. gÜn tavazzuh edeceği ümit edilmek etmek arzusUll'dadır. Mıll ı bır- 1 rindeclirler . 
yandan da Kudüs'teki müha- ker tdaresine alıştıkları gibi ne- tedir. lik kab!nesi azası sıfati..fp ve da Esasen Şevket Ali ile Müslüman 
rek yerler i,inde katolik kili- ferleri d<- manevralara alıt~ı~, Hlndenburgun Von P.ıpe- ha sonra eşki hükümetin ıiya- murahhaılan cemaat meselesi ile uğ 
sesinin koruyucu•u olarak dav karı·lı 111ey_danlarda dı:_nenınıftı. ne itimadını nıuha{.aza setini tasvip etmiştim. Halk fır raşan konferanaı terketmiılerdir. 

O 1 1 - k .. ed b · y · Şevket Ali, dün alqam Amerikaya 
ranınak için glrmitti. sman ı ımperator ugunun or- " . • ası ot en erı unaıustanın 't k .. binıni r 

İngiltere ve Frans&nın Os. dulan Ruslıınnkine ızöre çok az edecegı söyleniyor komşularına karşı uzlatma si- gı me uzere vapura t ır. 
manlı imparatorluğunu tubna· ve çok geri idi. BERLlN, 8.A.A. -Havaı ajan11 yasetini iltizam etmiş olmakla Gandinin hapishanede 
lan itinde, bu memleketlerdeki Fakat Rusyayı -tlurduran ve muhabiri bildiriyor: M. Yon Papen büyük bir iftihar duyar. Ne ka- tabi olduğu rejim 
halkın dütünceleri hükümetle- dütündüren, Avrupa idi. 1854 in dün akpm marqal Hindenbourg dar parlak gözükürse gözük$ün LONDRA, 8.A.A. - Hindistan 

u ziyaretini müteakip, siyıısi mehafil 
rini batka bir dütünce ile da- denemesi gözönünde idi. O za- de marc:ıalin batvekile itimadmı mu her türlü sergüzett hevesi orta 1 nazırı Sir Sanıu~I .H~re, !'v.am Ka-
ha bağlamakta idi: Osmanlı man daha dütkün hale bu1ıman bafaza edeceği iddia ediliyordu. dan kaldınlmalıdıı-. Bütün dün , marasında Gandının sıyuı bir mah-
imparatorluğu topraklarında Türk ordularının yanına İngi- yanın içinde bocaladığı iktısat 1 pu.~ s~atil~. ~ishaned".. tabi olduğu 

l F ku 1 ' 1 • 1 ki ak bö' 1 b' · reııının mumkün oldugu. kadar ser 
bir çok hıristiyau halk var- iz ve ransız vvet en ge mıt Genç zenciler zor u arı anc . ~ e ır sıya- best bir rejim olduğunu söylemittir. 
dı. Hıristiyan İngiliz ve Fran- Rusya umduğu kazanç yerine setirı mümkün ve.ı~ ~lacağ'l.hu Mümaileyb, Mahıttmanın "dokunu 
sızlar. buolann korunmasını bir bozgunla karulafınqtı. Ge- idamdan sutundaki kanaatımızı takvıye lamazlar" meselesi hakkında istediği 
çok değerli göriiyorlardı. Kı- ne buna benzer bir feye uğra- kurtulacaklar mı? etmektedir. kimse ile müzakeratta bulunabilece-
rım muharebesi kazanıldığı mak Rus Çarlığııun hiç itine iini, bu mesele hakkında mektuplar 
halde bile Pari• muahedename gelmezdi. yazıp neıredobileceğini ve nihayet 

VASHiNGTON, 8.A.A. - Ali Macar Bacvekilinin ailüııız itaatsizlik mücadelesi hak-
sine hıristiyanlarm himayesi Avrupada yeni bir hamurla~ mahkeme, bir trende iki kadına taar 'J: landa istediği malumatı alabileceği-
için bir madde koymak i,in<le nıa vardı: ruz ve namuauna tecavüz etmiı ... Roma seyahati ni söyıemi,tir. 
Avrupa devletleri hep birlik İngiltere, Avrupa itlerinin lan 7 zen~i ~kkındaki idam karan Eğer Gandi bu husuıta fikrini de 
davramnl'lardı. İstanbul devlet k t ğ .. .. F 1 nı feohetmııtır. BODAPEŞTE. 8 A.A. - ""ıtirmiıse bunu hükumete ib1ii et 

arış ' mı goruyo~, raıua. m 1 Malilm olduğu veçbile bu dava.A ı.. - . • ıı• 
adamla" l·ı~ en az bu ı'tte peratorunun Meksika seferuıe Başvekil M. Goemoue., fırka meaiııe hiçbir teY mani değildir. 

~ merikada ye hatta bütün dünyada b 1 Maamafi s· S elH Lond 
Yürekten istekli görünüyorlardı kadar uzanmak deliligwine baka· bu"·-'"- bır' bey-·n uy•~dırnuıtır. z; içtimamda ltalya ükiimetini b ır amu eare, 

7~ - - • --'- k 1 ·ı p ra kabinesinin hatb hareketini teb-
Başı sanklı softalar takımı rak bu itlerin yakında başkala- ra zenciler, kendilerinin hafif ID"f- zıyaret etmen. vj ~I ı ek ~pa ı cliJ edemiyeceğini ve Hint ittihadı 
ile dol111uş olan F atıih m..drese- ıacağını anlryoru. Bunun için r~ ol~n ~u kadınlar tar~~ndan. tab- tarafından kabu ıne uze- konfenuuı ile uyuıaınıyacağını ili
lerinin kafaaı Babıi.li üzerine yavat vavaş kendini bağlıyan ":1' edilmit olduklanıu aoylemı,ler- re Romaya gideceğini söylemiı ve etmiıtir . 
çöküyordu. Babıali adamlan bağlardan sıyrılarak başına buy 1 diMal.kümlardan biri bir turnaya çı tir. M. Goeınboes. bu seyahatle , a 1111 a ı 
dindarlığı bambaşka bir yolda ruk lralmak yolunu tutmu~tu. karak konferanslar vermiı ve bu Macaristan'm ltalya'ya olan 8ı•r matbuat 
anlıyan VP hıristiyanlara adam Avrupada patlayacak toı:lara ı yüzden bir takım hadiıeler çdmiq- tükran borcunu izhar etmek 
gözile bakmamak isteyen sof- karşı umursuz bir seyirci ola- tır. istediğini ilave etmittir. Maca- konferası 
ta takımını: caktı. ı Karar malUın olme.dan evvel po- ristan için batlıca mesele zirai 

_ Ne yapalım? Avrupa dev Buna kartı elçekmek istf'me !islerle ~ir takım nümayi_tçiler. ara- ihracat olduğundan bu seyahat CENEVRE, 8 A. A. - İı· 
letlerinin ag"ızlarma bir parw d'"' . 1 d . b. . ')'"' İ unda bir arbede çıkmış bır polıo ya te bilhassa rktısadi meseleler panyol uıurahhas heyeti, millet 

~ı:1 .1 ış ~.r. en
1
ek12 

1 ırı:ııcı ıgı(: nk- ralanmıı, 13 kiti tevkif edilmittir. k .ı_ kik d ·ı k · B 1 · • · !---•- 'lkbah 
mak bal çalmak için, bıristiyan gı ız mustem e erı ve .,,ar Alabama mahkemeleri bu davayi ya ınaan tet eı ece tır. at er cemıyetımn ge""""' ı a 
!ara bazı haklar veriyoruz, am- meselesi idi. İngiltere R111Jya- yen.İden rüyet edecektir vekilin bu seyahati, İtalya ile nn son günlerinde Madrit'de 
ma korlcmaym. ilk fırsatta bun.. nın Boğazlara el oymasına. yeniden hiçbir itilaf aktetmek • 1932 senesinde Copenhague'. 
lan geri ıolırız. hangi yolla olursa olsun Akrl"'- ımaksadile alakadar değildir. da toplanan konferanea ben-

Derken, Avrupa diplomatla nize çıkmasına boyun eğmeme- Yİ bulacağım anlıyordu. Rusya Zira, böyle bir şeye lüzum yok zer w bir matbuat konferansının 
k im bu viizden Balkan yarımadasını t t 1 • 1 et edı'lebı'leceğ:-rına da: ği bir temd olara a ı~tı. Bu , • ur. op anmaga av ~ 

ı nb 1 l Hı!'İstiyan Beyliklerle doldur_ 1 n' 'il ti cemı'yetı' ka"tı'b· u - Ne yapalım? Memleketi- nun için Rusya sta u u a - - Al • ı mı e er 1 
• 

B 1 1 mak, bunhrın kimini hlav Bir manyanın yenı mumisine bildirmi•tir. 
mizde dini taassup kuvvetlidir. mak. yahut u gariıtanı a ıp ta I p • f" • 1 Y 

Şeriat namma hareket eden mu Dedeağaca veya Kavalaya in- li@"İ, kimini Hıristiyan Bir iği arı& &e ırı 
1 

Katibi u_mumi v~rdiği cevap.-
adıyle arkadan kerıdirıe bağla- •· b teblı"".L.n mılletler cemt taassıp takımın karşısında hı- mek, yahut ta Anadoluyu çiğni PARIS. 8.A.A. - Yeni Alman se .... u . !'"."' -

ristiyanlara daha fazla bir teY yerek Akdenize çıkmak yollan- mıılr 'lt1, ıu tutmuştu. firi fon Hasse!, cece buraya vaaıl ol ~~t~ meclısını haberdar edece. 
ya amı oruz. Amma. ' to·-

lzmirde geni lıapislıane 
yapılacak 

lZMİR, 8 (Milliyet) - l:ı:mirde eski hapishanenin satdaralı 
100 bin lira aarfile Karafabn• dağındaki noksan kalmq mualJisıı 
mektebi binasında en son aiıtem: bir hapishane intuı baldaods· 
ki proje vekllete cönderilmittir. 

. Tatlı gerine üzüm ve incir 
IZMIR, 8 (Milliyet) - O:ı:üm ve incirlernizin dahilde iJ. 

tihliki için l:ı:mir iktısat ve tasarruf cemiyetinin leteblıüsleri i:Fİ 
neticeler vemıektedir. 

Cemiyetin Orduda tatb yerine i111üm l'e incir kullaııdınal1 

temennilerini havi milli müdafaa l'ekiletine gönderdiği telgraf• 

cevap gelmiıtir. C-apta orduda ukeri mekteplerde tatlı yerioe 
üzüm ve incirin tercih edilmesi tamim edilcliii bildirilmektedir· 

Tuz satışı lıakkında bir tekli/ 
ANKARA, 8 (Milliyet) - Kastamoııi meb'uıu Hasan Ftıiı 

mi Bey Meclise yeni bir teklif vermiştir. Hasan Fehmi Bey tek· 
lifinde tuzlaların devlet tarafından iıletilmesi ve tuzun devlet ta 
rafından satılması esasrmn kabulünü, tuzun her yerde bir eıde" 
idare edilmesini ve altı kuruta satılmasını istemektedir. Teklifiıı 
üçüncü maddesi fÖyledir: 

Madde 3 - Tuzu ağ2:ı açık, mühürsüz torba ile satan. wı 
kaçakçılığı yapan kimseden kilo başına beş lira para cezası alırı' 
cak ve her kilo tuz için bir gün zindanda yatınlacaktır. 

Giresun' a çamur yağdı 
GiRESUN, 8 A.A. - Bu gece saat 9 da timşek gök gürül· 

Lüsü arasında dolu §eklinde buraya 12 dakika çamur yağmı9tır· 
Sabahleyin göriinen bu garip hidise herkesi 'hayrete dütürmİİt' 
tür. Bu hadisenin bir siklon neticesi ol.tuğu anlaşılmaktadır. 

Türk dili tetkik cemiyetinin 
faaliyeti 

ANKARA, 8 A.A. -T. D. T. Cemiyetirııden: 
T. D. T. Cemiyeti bugün saat 15de umumi ki.tip Ruşen Ef 

ref Beyin reiafiği al tınıda toplaııuü derleme klağuzu ve derleııı' 
fitleri sorgulan ile derleyici:lerin göz önünde tutacakları nokt•• 
lar üzerinde konutmuftur. 

Derleme fitlerinde cevaplan yazılacak sorgular kararlaştırıl
mı§, derleme işinde derleyieiye yol göstermeğe yarayacak mad
deler de kabul eclilmiıtir. Derleme klağuzu projesinin bir çok yet 
leri gö:ulen geçirilmitlir. 

Heyet yarın saat 14 de toplanarak klağuz projesi üzerindekİ 
konu,malan ileri götürecektir. 

Fransada lıazinege ait milyon,. 
/arca franklık ihtilas 

PARlS. 8 A.A. - Maliye ve Adliye nazırları hazineye ait 
ihtilas meselesi hakkında mebuaan meclisinde yapılan istizahı 
verdikleri cevapta demişlerdir ki : 

"Birinci teşrinin 26 sııııcla bu mesele duyulur duyulmaz det· 
hal tahkikat yapmağa baılandı. Bu tahkikat son derecede ıür'•1 

ve faaliyetle yapıldı. Birinci teşrinin 27 sinden itibaren lüzurıl 

göriilen tevkifat icra edikli." 
İyi membalardan alman maliimata göre hazineye ait bu ib• 

ti!is iti Bile' de bulunan bir ticaret bankasına taaIIUk etmekte' 
<lir. Gazetelerde okunan tafsilata göre bu istizahta ismi geÇell 
banka.la F ranısız tebaasıııdan 2000 binden fazla kimsenin me•· 
duatı vardır. Bu banka Fransız müıterilerine bedellerini ikaıııte
gahlannda ödediği kuponlar üzerinden ancak yüzde üç tevkifıı.I 
yapmak suretile hazineyi on binlerce milyon frank zarara sokuJllf 
tur. 

Sovyetlerin 
Bayramı 

MOSKOVA, 8.A.A. -Tan ajan
sından: Tqrinisani ihtilalinin 15nci 
yıl dönümünü tes'it maksadile Mos
kovadaki büyük tiyatroda mutantan 
merasim yapılımıtır. 

Merkezi icra komitesi reisi Kali
nine, S ııenelik planı 4 senede tabak 
kuk etinniı ve Ruıyayı büyük bir 
ainai ve ııirai memleket haline getir 
mit olan -yalist t<l§kilituun mu
nffakiyetini izah ve t8frİlı etmittir. 

Kalinine, kapitaliıt memleketlerde 
hüküm sünnekte ve vehameti ııitgi
de artımıkta olan buhrana mukabil 
Sovyet Rusyada iktiaecli ye airai mu 
vaffUiyetler elde eclilmit olcltıiunu 
söylemittir. 

Kallnlne'ln mDhlm 
beyanatı 

lnciliz • Sovyet itİWlaan feolıin. 
den bahseden Kalinine, fÖyle demit
tir: lnıriliz muhafazaürlan bu itilaf 
nıuneyi yek cibet olarak fesbetmelr: 
suretile pyeleriııi elde etmiıl.erclir. 
Siyasi maeleler, iktiaedi ıMSelelere 
bikim olınuıtur. Fakat muhafaza. 
karlar, bu manevralarm diğw ınemle 
ketleri de mütecasir etmit olduğunu 
unutmuılardır. 

Bundan ıonra sulh davuı baha.in
de elde edilmit olan neticeleri ha
brlatarak fÖyle demiıtir: 

Birçok ademi tecavüz miaakları ak 
tedilmiıtir. Fransa ile de böyle bir 
miıak aktedilm .. i ihtimal c1ahilinde
dir. Uzak tarf<taki vaziyete celince 
Kalinine, bu vaziyette biraz salih 
hasıl olmuı olma11na rağmm yine 
SoYyet Ruıye için bir tehlike tqkil 
etmekte olduğunu çünki meselenin 
henüz tamamen halledilınemi bulua 

Meclis hesaplarıoııJ 
tetkiki encümeni 
ANKARA. 8 (Milliyet) - M~ 

liı hesaplarıın tetkiki encüın8~ 
buıün toplandı. Encümen rei•li-
ğine Hakkı Bey (Van), Mazb•11 

muharrirliğine Rifat Bey ( A.n~; 
na), katipliğine de Mazhar ,.,,... 
Bey (Denizli) sec;ilmiıtir. 

Meclis Riyaseticümbur, Di"'ı'. 
• 1 

nı muhasebat hesapları mürak•I' 
ğinde Mazhar Müfit Bey ipka ı
dilmiıtir. 

Karahisar madeıı 
•uyu 

ANKARA, 8. <Milliyet) - ~ 
tamoni meb'uau Suat Bey Hil-11

' 

ahmerin itlettiği Karahisar fll; 
den ıuyunun okttıruva reaınincl . 
mnafiyeti hakkında meclise ıııı 
teklif tevdi etmiıtir. 

Hayvan ihracatıo:ı•:I 
BALIKESJR, 8.A.A - ViJİ.,:;. 

timizde haJ'Tan yetittirme ıocı. I• 
cittikçe artlmakta, çiftlik sa~;{..ıı 
ri ve köylülerimiz için bu it o .. ;. 
ça kir getirmektedir. Her •Y 

1
,... 

liyetimiz iskelelerinden çık•.'."1ıill' 
hayvan ve hayvan derileri ın;;.;..,i 
bir yek\ın tubnaktadır. B y .,. 
tep-inde Ayvalık iskelesinden d•• 
nanistana 296 11ğır, 64 ına9,.... 
58 keçi, gönderilmittir. 

1 
riP' 

dırma ve Akçay iskele e Jıt'• 
den i.. ıene bu ayda 314 ;

1 tı.ıJ• 
114 manda, 1332 koyun, 37 2196 
zu, 914 keçi, 36550 tavuk, .

1 
,-· 

kaz, 5848 hindi ile 3874 ";:O ,. 
çuk, 9131 kilo yapalı ve 2 



ıı 

ı· 

Ekonomi Beledi gede 

Bu sene tütün mah-
Tablakarlar. 
dan şikayet 

sulümüz az!. · 1 Fırıncılar ekmek 
sahtını kendileri 
yapmak istiyorlar istihsal geçen seneye nazaran 

üçte bir nisbetindedir •• 
Ekmekçiler cemiyeti, tabla

klrlığın men'i için Belediye 
nezdinde yeni bir te§elıbiİete 
bulunınuttur. Cemiyetin evvel
ki gün yapılan idare heyeti içti 
mııı.ında da bu mesele göriitül
m\if tür. 

Ilı Ilı,, cat ofisi 1931 senesinde 
diJrıtakaiar itibarile istihsal e

en tütıin miktanru ve 1932 
i:e~inde tahmin edilen mahsu 
Ilı l!Oateren bir cetvel hazırla-
'ftır.Bu cetvele nazaran 1932 

:nesinde tahmin edilen tütün 
le •~a~lü 1931 istilualitııuo üç 
k' hırı raddesindedir. Aşağıda-
1~.}"tv,.( bu vaziyeti ııöatermek 
l..."'Q!r : 

1931 1932 
M 11. s1.ı l ( Kilo) 

2.823.211 
2.401.564 
2.780.031 
2.437.839 

665.527 
1.017.657 

23.004 
4.167.716 

417.517 
2.136.622 

630.310 
5.993.838 

253.852 
309.633 

1.378.229 
640.212 

10.400.777 
6179.643 

605.652 
35.966 

5.625.106 

Tahmin edf· 
tlil• malts•I 

(ICUo) 

476.249 
620.667 
621.538 
864.840 
107.242 
412.362 

3.189 
1.816.8811 

10.109 
307.179 
553.427 
986.925 

66.160 
66.539 

851.690 
288.292 

2.595.899 
2.293.97S 

330.198 

2.378.730 

51.104.753 15.650.092 

I~ lzınirde 932 senesi mahsu
~tn imdiv .. kadar muhtelif 
) Panyalar .. tarafmdan mUba. 
L~ edilen tütün miktan 600 
lıı ki!o raddesindedir. 

Odadan yardım 
isteniyor 

~ 'Nevyorkta bulunan Türiı: • 
L; rikan muhipler cemiyeti 
ı:. iktısat bürosu teşkil etmit-

ıttCeıniyet , bu büro için Tica-
1ir odasının yardımmı İetemit-

liayretle kartıla-
nan bir tey! 

~~caret odası kömür fiatleri 
)~ ın .\ tetkikat yaparl<en p 
tıı~ IUırip bir neticeye vasıl ol-

Q tıır. 
~.~a bu tetkikat esnuında 
"lıı "<E'nde kok kömürü sat.nla 
tıı~ '•ıl müstahsil VP toptancı 

'lıeselerin fiatinden daha 

BORSA 1 
il ~ 

1 bankasından alı-.ı cetveldir) 
8 Teır:n'•11nl 1932 

İ~ ., Aktam Fiatlan 
"1 1lı!(razlar ı Tahvilat 

• lh % "ll • d .• 
•• "' ı:ıctırıl J,-
•h hı ı rram~•v ı.-

\ı ' ~< •r <ı,ıw Tünel l,-
tt-1 ; t ~ l lhhtım 19,'4·J 

l 
1 11: · .~nıdolu 1 H, • ' . trıı 1 , c ııt, - .. ın 11,1• 

~'l~r.ı Cdf\'t? .. ~ll111ı ro:"i1 18.40 
ı:ı ' .. 

lı~ ESHAM 
.\ıı. d:ı~il ı "·· \ "l't· rı..o~ 
-tj· '3.4f' ~·in1ento Ar. 
lı, ~ •,60 Uoıon dcy. 

3.'l, 
7.~n 

11. -
l'r• .,\·r1 \ c 14,- Şark de) . 1,40 

i,30 ~ııı • .,; 5o,;:ı Balya 
oaoltı 

0 
1 0n.ı 10.75 Sırl nı. rrza 1.35 

2MO Ttlrlon ıus 

PraJ ll,9b 
Vlyıoı ..•. -
~tıdrıt !5,7Q,-
Rcrlln ı.1~.66,S 

Varşo\• a 4,45.71 
Pe,tt 3,J(Q, -
Rtıtreş I0.45, -
Belgraı .4,77 -
'10 !ikO\ a lll.70.75 

NUKUT (~tq) 
lııı 1 Kuruı luruş 
1 L llQıız -
~ıcııı IPI,- 1 $lh•, Ay. !111.-

I .ı,,1 • 710,- 1 pezetı 17.-•r 'ıı 11 tıa, • 1 ıııut 50,-
'ıı 1 ıft tıa ~ ı •~otl ı+,-
loı dı '. l<a ııa'.- ı ı pcnrı 32.-
\ 1 ı ,, _ .?O ley 25.-
ı ' ,, 8• • • ..... "· -

~ 1 • '4 ı · Ç4rQOV<Ç 
,_ 1'orı ı 1 .~ııın 
• 1 k& 

ı, k • t ı Mec df\ c 
t l:t.ı,- % RanL.nıı· 

atalı fiatle satıı yaptdd.annı 
ııörmüttür. Ayni hale bir çak 
yerlerde tesadiif edtlmiftir.Nor 
mal ticaret kaideleri dahilinde 
dünyanın hiç bir yeriınıdo tesa. 
düf edilmiyecek olan bu hal 
hayretle kartılanmı9tır. 

Oda bu muammayı bal için 
tetkikata baılamıt ve bir taraf. 
tan da ali.kadarlardan izahat la 
temiıtir. 

Odadan ne 
istiyorlar? 

Londrada iktıaadiyat t&rilıi 
cemiyeti bundan bir miidclet 
evvel Odaya müracaat ederde: 
Odaıun mesaisinden istifade et 
mei< istediklerini bildimıitler· 
dl. Tkaret oda•ı da bu müraca
at üzerine cemiyete Oda ııetri
yatmdan olan uan ııöndennit
tl. 

Cemiyet idare heyetinden bir 
zat demi9tir ki: 

"- Biz, hrmcı, danekyapıcı 
diye ruhıat ve unvan tezkeresi 
alıyoruz. Nitekim bakkallar 
bakkal diye, kömün:Ulet" kömilr 
cil diye ruhaat Ye ünvan tedu~
l'Ni alıyorlar. Böyle olduğu hal 
ele.. mahaJli.tta bakkal da, kö
milrdl. bu vanncıya kadar dii;ier 
esnaf ta danek satıyorlar. Bun 
dan hallan bit- iıtifadeal yoktur. 
Olsa olsa elemek satan bakkal
lar, ahtarlar, tütüncüler ve em· 
aali et.nıı.f bet on para ietifade 
ediyorlar. Buna mukabil hem 
fırıncılar, hem haMı: zarar edi
yor. Çilokli, bu tablakar amıfı. 
muhtelif fırınlardan ekınıelı: alı
yor<lar; bir fırın 40 para bırakı
yorsa, öteki 50 bıralanaktadır. 
Bu suretle fırmcılar arasına 
gayri meşru bir rekabet girmek 
te ve bazı fınnlar zarar etm&
mek için kalitayi bozmakta, 
bundan da halk zarar gönnekte 
dir. 

Bunun önline geçmek için ce 
miyetimiz, bu tııhlaklrlıjtm kal 

Kongreye murahhas dınlınasııw ve halkın ekmeğini 
isteniyor do~ ~ruya fınnlaı&n 

ı Diln cemiyetten Odaya ye. 
niden bir müracaat vaki olmutı 
tur. Bu milracaatta cemiyetin 
Odadan neıriyat talebinde bu
lunmadıfı, sadece tefriki me
sai edilmesi arzu edildiği ve is
tenecek malOmata cevap veril
moai rica edilmektedir. 

Franaada uzun müddetten 
beri hazırlamnakta olan sanıayi 
ve ihraç ticareti beynelmilel 
kongreıinde 6 kanunuevveLde 
Pariate Fransız Reisicümhuru
nun himayesinde toplanacak. 
br, 

Kongre heyeti tertibiyeai la· 
taııbul Ticaret odasına bir pro
gram göndererek maksat hak
kında izahat vermit ve kongre
ye lıtanbul Odasmdanı bir mu· 
rahhu gönderilmesini temenni 
et:miıtir. Heyet latanbul tica. 
ret odası raportörlerinin meaai
ıiııden ehemmiyetle bahsettik
ten sonra murahhas gönderil
mediği takdirde kongrenin rua
namesine dahil mevzular dahi
linde rapor istemektedir. 

Beynelmilel ticari 
vaziyet 

İhracat Ofisi beynelmilel ti. 
cari vaziyetini ve baılıca mem 
leketlerin harici ticaretlerinin 
i.ktıaadi buhrandan Vt' alman 
muhtelif takyit tetbirlerindeın 
ne tekilde milteesair olduğımu 

tedarik etmesini zanırf glSrmek 
tedir. Belediye. bu milracaatmıı 
zı kabul ederse, halkm kolayca 
ekmeğini tedarik edebilmesi i
çin fmnlann her yerde aalıt fU
belerl ııçma11 da kararlatbnl
m19tır. 

Maarifte 

Mühendis 
Mektebinde 

Yarın yıldönümii. 
merasimi var 

Y ann, Mühenıdia mektebin
de mektebin 49 uncu yıldörıü
mü münasebeti-le tes'it merasi
mi yapılacaktır. Bu esnada Yu 
auf Razi Bey tarihçesini anla
tacak. mühen·dis Salih Murat 
Bey de asrımızda mühendisli· 
tin mevki ve ehenımiyeti bak
kmda söz aöylecektir. Gecele. 
yin de Tokatliyanda bir balo 
verilecektir. 

tetkik etmittir. Bu ıahada yap T f" d 
tığı tetkikat neticesine göre ha er ı e en polisler 
)j hazırda beynelmilel ticari va- ANKARA, 8.A.A. - Terfi eden 
ziyet evvel emirde gümrük hi· polislerin tatradalôlerine yol parala 

b n ıönderilmiı ve yeni memuriyetle-
maye tetbirlerinin ir çok mem rine gitmeleri teblif eclilmittir . 
leketlerde tetdidinclen mütees- , 

Kavun nakliyah 
sir olmuştur. Bu son aylarda 
gümrük resimlerini arttıran 
memlekt"tler Belçika, Danimar 
ka, Estonya, İtalya, Letonya; 
Hollanda, Portf'kiz; Romanya, 
İsveç, Brezilya ve cen-ubi Afri
ka hükümetleridir. Rilhaua in 
giltere hükfuneti himayeklr -

Şark Demiryollannm kavun nakli 
yati. bu aene ll"'Çen seneden fazla ol 
muıtur. Tarifede tenzilat yapılmı1, 
olmuı naklıyabn artmaaını temin et 
mittir • 

r:ümrük tarifesini kabul ve tat- Letonya tamamen tatbik et-
bik t'tmiııtir. mektedirler. 

Di~er taraftan bir çok mem. lktıaadt buhranın tesirlerini 
leketler harici ticaretlerinin tahfif makaadile bir çok mem
tanzimi hususunda mali mahl- leketler aynen eşya mübadelesi 
yette tetbirlere müracaat etmit jçin mukaveleler aktetmitler
lerdir. Almanya, Avusturya, cfir. Bu kabil mukaveleler Al. 
Bulııaristan, Da11imarka, Eston manya ile Macaristan, Avuıtur 
ya, Yunııniatan. Macaristan; ya ile Bulgaristan, Bulgaristan 
Norvec. Romanya, Cekoslovak ile Yunanistan, Bulgaristan ile 
··~ .,,. Yuıtıralavva döviz ticare- lsviçre, Bulgaristan rle Fransa, 
tinin kontrolu iciıı mukarrerat Fransa ile Avusturya, Estonya 
ittihaz etmi~lerdlr. Danimarlc:a, ile Letonya, Norveç ile Rusya, 
Fenlandıya, lnıı-iltere, Norveç, Lehistan ile Avusturya, Leriı 
İsveç; Yunanistan, ve Japonva tan ile Macaristan, Bulgari•· 
altın esasım terl<etmitler ve bir tan, Estonya arasında yapıbnq 
çok memlel<etlerde kısmen ve- br. 
ya tamamen kontenian usulünü Bir ta~ım momleketlen:le 
tatbik etmi•lerdir. Bu memle- Clearing eaaaı dahilinde muka· 
ketlerden Almanya, Avustur- veleler aktetmişlerdir. Fakat 
ya, Belcika, Danimarka, İspan. alınan bütün bu tetLirlor mat. 
ya; Yunanistan. Fransa: Maca lup olan v" bddenilen neticeyi 
mtan, lt11lya, Norveç; LPhİs· tmnin edememit ve her memle
tan. Romanya. lsviçre v~ Ce· ketin harici ticareti aydan, aya 
koslovakva kısmen. Tiirkiv.; ve tenezzül ebnietİP. 

Mahkemelerde 

Ankara caddes · ndeki 
otomobil faciası 

• 

Kömür 
Bayramı 

• 

Dün Zonguldak'ta 
parlak mera

simle tes'it edildi 

Otomobili vitese Emin Vafi B. rü~~ı~ ~!7.üu!:r~~m"et~!= 
koyduğunu söylediğine göre •• 1 ;::::::: ~';'finin 103 

üncü yıl-
Bu mün~sebetle Zonguldak 

1931 ıeneai temmuzunun ye- j - Otomobili viteae ben koy ve Ereğlide yapılan tesit mera 
d'ınci günü Ankara caddesinde 1 muıtum. Makinedeki muayene simine ilaveten dün akf8JD rad 
bir otomobil faciası olmuş. bir mi bitirince olomobilin içinde yoda da bir konferans verilmiı
kız ölmüt, bir kadınla bir ço· , bulunan doktora: tir. Konferansı veren Sanayi 
cuk ve bir hamal yaralanmış- 1 - Düğmeye bas emrini ben müdürü Refik Bey bu koınfe. 
lardı. Kazadan otomobil sahibi verdim, demittir. ransında Uzun Meh:moetin haya 
Emin Vafi B. mes'ul tutulmuş Emin Vafı beyin şu ifadesi- tından ve kömürün ehemmiye
ve ağır ceza mahkemesiııde mu le Kadri Beyin ilk kanaatini tinde bahsetmiştir. 
hakeme altına alınmıştı. Bir sarsan otomobili vitese koyan ZONGULDAK, 8 (Milliyet) -
seneden beri görülen bu davaya I ıahsın meçhul olması esbabı Zon!ul.dakta kömürü ~lk _bu~~ 
dün de devam edilmittir. Dün· mucibesi tezat teıkil etmekte- Ere~I•!• U~un .. ~.e~edın k~~-
kli h ı. ed • J.ı · d' K d · B E · V f' o_ ke~fının yuz uçuncu yıldonumu 

mu axem e l<«ııa makamı ır. a n ey mın • 1 De" münaaebelile Halk · tar fmdan 

\ 

Vfllyefte 
. 

Müsakkafat 
İşleri 
Dün defterdarlıkta 

A 

umumı 

bir içtima yapıldı 
Müsakkafat takrir komiıyon

lan dün Defterdar Mustafa B. 
in riyasetinde umumi bir içti
ma yapmışlardır. 

Bu içtimada şimdiye kadar 
yapılan itler gözden geçirildiği 
gibi. bundan sonra yapılacak İ• 
ler de tesbit edilmittir. lıtan
bul kısmının tahririnden artan 
kısımlar da nihayet bir aya ka
dar bitirilmi, olacaktır, 

Beyoğlu kılllılı da iki ay ıon
ra bitecektir. Buraların tahrirf 
bittikten sonra Kadıköy, Ada
lar ve diğer semtlerin müsak
kafat tahrirlerine batlanacak
tır. 

ili itgal eden Kaıif B. cereyan yin otomobili vitese ~o~adığı tertip edilen ihtifa17"ı'...v..:... yaf· 
eden muhakemede bir nokta. nı sanarak onu hatalı gorme. murlu olmaaına rağmen çok par
nm anlqılmadığıru söylem;, miştir. Halbuki Emin Vafi B. lak ve cofgun tezahürlerle yapıl· 

t ob·ı· 't k d' · k d dı Odun yerine kömür ve: o om ı ı vı ese en ısı oy u 'u M h b h inin 1 Ehi. kuft • • · f -•· ed' A b zun e m .. t a çea açı. - ı VU an Kadri B. gun~ ıtıra. etmeı<t ır.. ca a ma resminden sonra Belediye vo 
illı: raporunda Emin Vafi Be- Emın Vafı Bey bu takdırde ge fırka reialerile havzanın en genç 
yin muhti olduğunu yazıyor- ne muhti değil midir? Erbabı maden mühendiai heyecanlı nu· 
du. Bilahare yaptığı tetkikatta vukufun çağınlması ve bu cihe tuklar söylediler. 
Emin Vafi Beyde hata olmadı- tin sorulması lazımdır. Bu ci- Vali bey tarafından Uzun Meh 
lı kanaatini hi.ıd etmit ve betin karara raptım İsterim. de met abideainin ve müteakıben U-
mahkeme huzunmda da bu ka mittir. zun Mehmet caddeainin açılma 

· d B 1 be I k'l' · · resimleri yapıldı. Vilayetimiz me-naatın e rsrar eylemi,tir. Kad· u ta e suç u ve ı ı ıtiraz 
T bualarının tebrik tel yazılan o-

ri Bey bu ikici kanaati otomo. etmiş, neticede heyeti hlikime kundu. 
bili viteıe koyan şahsın meçhul uzun '>ir müzakereden sonra eh Merasime Halkevi bandosu ve 
olmasına istinat ettirmekte ve li vukufun celbine karar vere- bütün Halkevi menaupları izcil ... 
raponı'llida : rek mahkemeyi başka güne bı- ve ortamektep talebeaile madenci 

- Otomobil meçhul bir şa- rakınıttır. kıyafetinde maden meslek mekte-
hıs tarafından vitese konulmuş bi talebesi memurlar ve bütün 

Komu .. nistlerin t"'eldı:üııer, madenciler ve maden 
ve vites üzerinde iken mart ocakları amele•i ve binlerce kiti 
düğmesine basılınca. makine muhakemesi iştirak etmiıtir. 
sür'atle harei<ete geçmİ§tir, de- Maden mektebi talebeai ,,. a-

Vilayet bu sene mahrukatını 
odun yerine kok kömürü olarak 
almıştır. Vilayet bu suretle or
manların konmmuına ve kö
milrlerimizin sürümüne önayak 
olmaktadır. 

Tahrirah 
Kim yazmış? 

lzmir gazetelerini 
meşgul 

eden bir mesele mektedir, Halbuki otomobili vl Dün sabah saat 10,30 dan ak mele madenci marıını aöylemtıler 
teae koyan şahıs meçhul değil, tanı 16.30 a kadar ağırceza dir. Şehir battan bata bayraklar IZMIR. 8.- Meb'uslanmızdan bi 
İtiraf ve ikrarla malumdur: O- mahkemesinde komünistlikten ve te~kelerl~ d1ona!"!m.;ı~~· amele riıi bundan 20 &'Ün evvel tütün mm 
tomobili vitese Emin Vafi Bey maznun ıoför Emin gnıpu ile ve a aevınç er. ıçın e ır. . , takamnda tetkikat yaparken tütün 
koymuştur. Maznun gerek ha- Re,at Fuat ve Madam Vilder Uzun -~ehmedm ~eml~ke~.o- 1 Mbtmıızı darbeliyecelı: mahiyette bir 
zırldc tahkikatındakı' ı'lk ifade. gnıpunun muhakemelerine de- lan Ereglıde ve .. vı~ayetın dıger haber almıt. bu haberin tahkikini lk 

kazalarında da komilr bayramı L--t Vekili c '" B ,__ · -• 
'-.l ek Ü "~eki 'f edil ' · Muh ı. ) h 1 ' d'I ' • ....., eıaı eyacn nca - · aııııcıe, ger m stantııo ı a- Yam mqtır. aı<eme er lll'arct e tesıt e ı mıştır. mittir. Haberin mahiyeti ıudur: 

desinde: hafi cereyan etmektedir. Mühendis Nafiz B. in lzmir mmtaı..11 Ticaret Müdüril 
nutku Saffet Bey, bn sene tütün rekoltesi 

Poliste 

Mühim hırsızlık arın 
failleri tutuldu 

Kıymettar mücevherat çarşı. 
da satılırken ele geçirildi 

lstanbul Emniyet müdürlüğü 
ikind ,ubeai sirkat maaası menıur 
lan üç mühim hıraızlık vakaaı 
faillerini meydana çıkarınağa mu 
vaffıık olmutlardır. 

Birinci vak'a: Ulu köyde Mısır· 
lı Fatma H. ın evinde yapılan hır 
uzlıktır. Salithııttin ve Hamdi i· 
ıimlerinde hıraızlığa yeni batla· 
yan iki kiti bu ev• hela pençere
aini kırmak suretile girmişler 
4000 liralık kıymete yakın etyayı 
alıp P.avufmuşlardır. 

Fakat yapılan takibat netice• 
sinde ele gec;mitler ve Adliyeye 
teılim edilmitlerdir. 

ikinci vak'a Şitli hıraızlığıdır. 
Burada manifatura taciri Muaın 
- Beyin evine airen hırsızlar ev. 
den kıymetli ıerdanlık, göfüa if
nesi, altın kol aaati, bir miktar 
inci, yüzük ve saire olarak kaç
mışlardır. 

Yapılan takibat neticeainde Ne
riman iaminde bir kadın bu eıya· 
yı Kapalı,.rtıda .atmakta iken 
tutulmuı ve eıyalar müsadere e· 
dilmi,tir. 

Oçüncü hınızlık ta, Sultan Ah· 
met Oçler, Küçük Aya&<>fya, Na· 
kilbent, mahallelerindekilerdir. 

Son zamanda buralarda sıkla· 
şan hıruzlıklann faillerinin bu
lunamaınaaı nazarı dikkati clbet
ınit ve alman tedabir aayeainde 
bu iılerin failinin Erzincanm Ku
ruçan kaza.undan Oaman iominde 
biri olduğu anlatılmış ve yakalan 
mqbr .. Omıan &'irdiği evlerde eş
ya çalmadan başka, dolaplarda 
eline geçirdiii yemekleri de yedi
li teşbit edilmiştir. Oıman da Ad
liyeye verilecektir. 

Yangın 
Evvelki gece aaat 3,55 te Şah· 

kulu mahalleainin Kule dibi Şah 
kapm sokaimda 14 numaralı 
Fahri efendinin (Emniyet bakka. 
liyul) nden yangm çılnnıı ve ye
tiıen etfaiye dükkanın yansı yan 
dıi{ı halde yanımı aöndürmüttür. 

Yapılan tahkikata göre dükka· 
nın içindeki mallar üç bin liraya 
Nasyonal sigorta tirketine •iıor· 
..ı. bulunmaktadır. v .. ...-.nda 

kaat olup olmadıiı hakkında taJı. 
kikat devam etmektedir. 

Kazalar 
Kömür ameluinden Bayram 

Calatadan ıeçerken 2411 numero 
lu otomobilin sademesile yaralan• 
mış.tır. 

* Şiıli tramvay depoaunda Bi-
1&1 ef. Osmanbeyde tramvaydan 
inerken ,of ör Nuri ef. nin otouıo
bili önüne düşmüı, yaralanmıı, 
Etfal hastanesine kaldınlmııtır .. 

Sekteden öldü 
Şehremininde Arpa Emini ma

halleainde oturan Binnaz H. ao· 
kakta kalp sektesinden ölmüıtür. 

Kavga 
Abanozda umumhaneci Kad· 

riye ve Saadet H. lar, bir kız me
selesinden kavga ettiklerinden ya 
kalanarak haklarında tahkikata 
batlanmıttır .• 

Şerife hanımı 
Soydular 

Vilayet evrak kalemi odacnı 
Şerife hanon evvelki sabah .Oyul 
muıtur. 

.Şerife hanım Fatihte oturmak 
tadır. Sabahleyin daireye ıelmek 
Üzere evinden çıkmıt ve Otlakçı 
yokuıundıın ıeçerken önüne iki 
ıahıa çıkarak kendisini soymuş• 
tur. Zavallı kadmm yalnız bir il· 
nıaı -.ardı. Onu da almıılar. 

ipekli yerine taı 
toprak 

Galata wümriiii!nde iki aa.ndık 
tüccar e,yaaı açılınca ipekli ve 
yiinlü kumaı yerine aandıklann 
taı ve toprakla dolu olduğu &'Öriil 
müıtür. Bunun nerede ve kimler 
tarafından yapıldtfı teobi•. ~:.\· 
mek üzere tahkikat icraa. (,,_,. 
lanmrttır -

ZONGULDAK, 8 (Milliyet) -
Kömür bayrammde mübendia 
Rauf Nafiz B. gÜzel bir nutuk 
aöylemittir. Nafiz 8. r..utkunda 
ezcümle demittir ki: 

Zonguldak kömilr havzaunın 
nur ve hayat verici kudret kayna• 
lırun anahtannı bulup ahfadma 
bırakan Ereğlili Uzun Mehmedin, 
bugiin Yllf&yan ruhu ac;bit kapı
nın mamur koridorlarında tam. 
yÜz Üç Mne hayatını kazanmıı on 
binlerce madenci ve milyonlara 
baliğ vatandaı, havzanın inkişa
fından büyiik fayda elde eden 
Türk milleti bugün kutluladait· 
mız bu yıl dönümünü de büyiik 
kurtancısma medyundur. ltık o· 
nun bakıtlannı vatanın pek de
rin değerlerine kadar uzatabil. 
mitti. 

Uzun Mehmet aaırlardan beri 
mahiyeti gizli kalmıı t&!lann ve 
renklerin dilinden anlamaya bat 
!ayınca onların kıymetlerini ver· 
mekte ıecilı:memİf ve takdirinde 
de çok iııabet etmiıtir. 

Uzun Mehmet bugünkü cihan 
medeniyetinin kaynar kazanını 
uıtmakta hiaaeai olan havzamızın 
babasıdır. Biz ona nankör bir uı· 
mı bulunduğu musibetler içinde 
veremediği kıymetin Türk milleti
nin yüksek mukadderatında ve 
yiikaek -ricdanında ebedi bir yaıa 
yı"' malik olan Cümhuriyet ••· 
rmda verildiğini görmekle son 
del"eCe aevinçliyiz." 

Kendilerine tüccar - -su su verenler 

nin az olduiunıı nazarı itibıırc ala
rak Kayınııkaınlddara birer tahrirat 
yazmtf, tütün rekoltesinin azlığın. 
dan bahaederelı: köylünün tütününll 
ucuz fiatla elden çıkarmamasını bil
dinnittir. 

lktiaat Vekili Celil B., meseleyi 
d ... hal Ticaret Müdürü Saffet Bey
den telgrafla sonnuştur. Saffet Bey 
Yerdiği cevapta, böyle bir itten habe
ri olmadığını ve keyfiyetin &'azele
lerle de tekzip edildiğini bildirmiı
tlr. 

Diğer taraftan tütün kumpanyala 
n, bir ticaret müdürünün bu tavpy• 
sinden müteesair olmutlardır. Bir 
kumpanyanın müd<lrü buıı\in bizzat 
Ticaret Müdürü Saffet Beyi göre
rek: 

- " Çiftçinin elindeki tütünleri 
•b mi aatm alacalmnrz"f' aibi bir 
suaJ 80l'lllUftur. 

Saffet Bey bu mesele hııldnnda ba 
na ıunlan ııöyledi: 

- "Mevzubahs tahrirat tarafım
dan yazılmamııtır. Esasen böyle bir 
tahrirat yazılmıt olaa bile bu gizil 
kalmalı; gazete sütunlarına geçme
meli idi. Böyle bir tahriratı ihtimal 
batka bir mebm yazmıfbr. 

Bu haberin fUyuuna &'elince, bu
nun Aldıiaar ve Kırluıfaç mmtaka
lannda tetkikat yapan Manlaa me
b'usu Turııat Bey tarafından !kırsal 
V el<iıletlne bildirildifinitahmin edl· 
yonıDL Tul'&'Ut Beyin bu haberin 
sıhhatini bir defa benden tahkik ..t
mesi ve dedikodu mevzuu omaktan 
kurtarması icap ederdi." 

Vekalet kaymakamlıklardan böyle 
bir tahrirat mevcut olup olmadıltmı 
soracaktır. 

Müslüman bir 
İngiliz 

lngiliz müalümanlanndan M. 
' Philby ve refikaSI dün otomobille 

tehrimize &'elmifler ve Tokatliyaa 
oteline irunitlerdir. 

Seyit Tahır ve Stepan 

M. Philby top sakallı, mü•IÜ· 
man tipinde bir adamdır. Öteden 
beri Hicaz'da otomobil ticareti 
yapmakta oldufundan lskenderi
ye yolu ile Cidde'ye sidecektir. 
M. Philby dün bize dedi ki:: 
"- Benim Hicazda reami bir 

-.azifem olduğunu hatta Hicaz E
miri lbnüuuut Hz. nezdinde ma

Kendilerine tüccar ve komia- ta•İr olarak iatihdam edildiğimi 
yoncu aüaü vererek Anadolunun .ı;ylüyorlar: bu lıaber dofru de
bir çok yerlerinden parau pefin ğildir. Ben Hicazda ticaretle met 
•iparİı alarak teahhüdatı ifa ede- tulum, üç aene evvel müalüman 
mediklerinden poliaçe yakalanan oldum; fakat tabiyetiıni ve imıimi 
Seyit Tahir ef. ile ki.tibi lstepan j değ~tirmeğe lüzum görmedim." 
Adliyeye tealim edilmiflerdir. ___ _ 

Bunlar Baiık pazannda Kanaat ! • • 
hanında 4 numeroda "Emtiai umu Halıçte kıt tarif esı 
miye ticaret evi" iunini verdikleri 
müeueselerlıııi, el ilanlarile tatr•· ı Haliç şirketi bugünden itibaren 
\ ~ •---ı. bu i,leri yapmıtlar- yeni kı, tarifeıi tatbikine baıla· 

mıştır. 
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llflilliy~t 
Asrı~ umdeai cMILLIYET• tiı 

9 T.SANI 1932 
idarehane: Ankara caddeoi, 

100 No. 
Telııraf adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i~leri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLER!: 
Tiirldye için Hariç içın 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 2&-

Gelen evrak seri verilmez -
Müddeti ııeçen nüahalar 10 ku
ruştur. Gazete ve matboıaya alt 
işler için müdiriyete miiracaat 
edilir. Gazet-nı llkıların me· 
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y etilldiy aıkeri ruat ,_.ke

zind- aldığtmız nmhlmata sll
re buıün kısmen bulutlu ol-" 
rüzcir ıimali iıtikametlerclmı 

hafif olarak esecektir. Dört 
günden beri devam eden ftr
tına durmu,tur. Buıün yağmur 
yağmak ihtimali yoktur. Dün 
hava tazyiki 766 milimetre en 
fazla sıcaklık 14 en az 11cakldc
ta 11 derece idi. 

İki zihniyeti 
Dikkatli okuyun: 
Bu scnbahar bqmda Parlıte 

i 1 en bir gün bulvar üzerinde 
bir çorapçı mağazasına girdim. 
( Derby) denilen çoraplardan 
bir iki çift aklım. Bir de ula 
beğendim.. Beş yüz franklık 
bir kağıt verdim. DUkklnda tele 
başına çalışan bir kadın parayı 
bozdu ve bana yüz frank!& bir 
;ı..aç kağıtla ufak paralar veı'Cll .. 
Akş&m otele döndüm. Hergün
kü gibi mutat para hesabımı 
yaptım ve gördüm ki; clükklncı 
kadın bana yüz franklık ki. 
ğıt yerine bir ellilik vermiş .. 
O kağıtların rengi ve hattı krt' 
a!ı biribirine benzer. Ben de 
aptal gibi yutmuşum.. Ertesi 
gün doğru o mağazaya gittim .. 
A'acağım cevabı bildiğim hal
de kadın hakkında hüsnü zan
da bulunarak meseleyi anlat
tım ..• Kadın cevaben: 

- Mösyö, dün akşam kasa 
"hesabımda bir santim fazlalık 
voktu. T eeıısüf eclerim. Hesa
b•mzda yanılmışsınız.. dedi. 
B~n ısrar ettim. 

- Madam! Sizi hiç tanıma
yan ve burada bir sürü mağaza 
ya r,irip cıkan benim gibi bir ec 
~ebi hic yoktan size gelip elli 
frank eksik para iddiasında bu. 
hmur mu?. Buna imkan ve se
bep v~r mı? .. BPn bu paravi si
zin iade etmeyeceğinizi biliyo
rum amma bir kere denemek is 
tedim, dedim ve guva intika
mımı alarak çıktım .. Enayi gibi 

"ltlilliyet,, in romanı: 9 

HİKAYE 

Aşk komedisi 
Bediadan Nihale mektup J rı iıted!iim ıibi anlatamıyacağım 

Sana yemin ediyonım ki Nihal, bunu bıll~orum. 
arbk hiç kimseyi sevmiyeceiim. Sab!hı na~d ta~ııdım?, 
Kalbimiı atkın bütün üzüntüleri- Kocamın ölümünden sonra, 
ne aonıuz ıstırap ve acılarına ka.. ben evimin kapılarını herke&e ka· 
pa~acafun. Bundan böyle haya- p~ıf ve onunla _çok aeviı~edifl· 
bmı kendi içimde yaıayacağnn. mız halde genç bır dulun, olen ko 
Günlerimin ıakin ve müaterih sa- casının hatıraıına kar,ı yapmaıı 
atlerine hiçbir erkef! karqtınru- lazungelen bütün vazifeleri yap· 
yacaiım. mı9tnn. . . 

lıte seni ıörüyorum .. Her ıeyi Evdekı sakın ve yalnı.z. haya_ ı 
çabuk kavrayan zeki bakıılannm tı~ ?'a".af yavaş o k~dar ıçıme sı_n 
meraklı bir ıuallle sözlerimi del- mıttı kı, artık, ne bır balo, ne bır 
ınek !ıtiyorıun dudaklannda mil- davet, hiç bir ~y beni memnun et 
teceııals blr k~nnı varı miyordu. 

- Ne oldun. Neden ümitsiz ve En samimi dostlarımdan bat-
muıtarlpıin Bedia. Söylesene!... ka kimse ile ıörütmüyord~. Da 

D .ı. lstedl .. in halde ene ıa ha zi~a~e onlar bana gelıyorlar 
eo;ı• " . ' 1 ,.., blrıbırinl anlayan insanlardan 

bır ve beleoanla benım anlatma- '"rül t kllf · '-"lf •- · bekli ıo en e ını: ve ,.,.. e~ız ıa-
mı yorawı. . atler seçiriyorduk. 

!ablhle lkl senedır, ne kadar B" Sadt" B ld" b" 
·-ıı d -'- ·ı b "I ld • ır gece ey ııe ı; ız, 
ı.,,.. ve enn sevgı e a!' 1 0 ucu- Ahmet ve lemetle birlikte Semiha 
mu ... blllraln. Bu sevıımizln tatlı ld 1 ·ı 
~ 1 il d tl · 1 tm k nın ça ıfı tat ı bir piyano seaı e .,.. g • ... e nı .. na an a a b' k"·-d k 1 k E 

b. la k Bed' ·· k" ır "f" e uyut a mıt!ı . v-
ıra• 90I" o ca ıa; çun u il .. dik M "k" · 

c4nl.rimln her saati için .. yfalar ve....:_ olnu. gdo'rmd~i' .. k"t Suıdı. ı!!~n 
b 1 na .... e erı ın ı ı va ı 1 a ı .ue-

cıa yası yauam, sene sana un a· r: d bi B in ·· '!!1"!""!'!!111--!!!' ________ '!!Jl!I yanm a genç r ey , ıoz-
erlnde iıimsiz bir panltı ile göz

lerimi aradıfrnı 11Srdüm. 
Sadi Bey, kabahatli bir çocuk 

clbi çekinerek t 
- Bedia Hanmı, ılsden izin 

almadan bir arkada,mıı evinize 
ıetirdiiim için affınızı dilerhn; 
fakat !ablhln rlcalanna dayana
madnn ... dedi. 

Ben, tabn, memnun gibi görün 
düm ve malOm nezaket kellmele· 
rile yeni gelen misafiri ka11da
d1m. O akf&mdan aonra, nuıl ol
dr. da Sab!hle aramızda samimi 
b r arkadqlık temeli atıldı?. Bu
nu hlla anlayamadım. Görüttüili 

mü•. Evde otu7 kuru! fazlayr müzün üçüncü ayında, artık, o, 
bulmus, fakat ertesi günü er- 1 her akıam yemekten sonra bana 
kenden lstanbuldan hareket et ıeliyor ve geceyan11na kadar 
ti~ lçbı helmen la.cfe edememlt çok glizel aaa~ler .. ııeçlriyordu~ .. 
tam on sene sonra mataı:amıza .. A.ramııı:dakı muna~ebet, b!n~ı-

eld 
~ b , " m ıyı anlayan ,yakın ıki doot mu-

g 1 ve kasaa~ra u vak af1: nasebeti idi ... Ve .... Batka türlü o-
anlatarak ve özürler dUeyerelt !r,bilecetlnl o vakit dütünmüyor· 
otuz kut-u•u iade etti. um bile ... 

Dildcat edinls. Para ve alıt Onunla, uzun saatler, sobanın 
veriş d<>truluitwıda birinci an- batında haıbuhal ediyorduk: Mu
lattıltım modern zmnlyettlr. ıiki, edebiyat, kadın, erkek, atk 

1 1 'h f aaadet ,her ,.y ... 
nine al eM.:I zı n yettir. Bumın Ne kadar haasaa ve bilıili bir 
btrinclıi varlyete hl.kim oldu- adam'· . Onu dinlerken tatlı bir 
fu içindir ki; itlerde ahilik un- uyutuklukla sözlerimi kapar ve 
aunı zayıfladı ve maatteessüf sllzl .. rini içime yatıtbnrd1111. 

Bu çok meıut, anlatılamıyacak 
~niyet namına blT tey kalma- kadar me•ut ak~amlar, ıı.ltı ay ka 
İfl. dar ıilrdü 

Baston! 
Gözümüz v,. elimiz alıtmrş ta 

bize garlp gelmiyor amma, ş3y 
le bir dütünün! Neden elimize 
baston alıp gezeriz .. Sağ bileğ{ 
mlze amudi bir kavis resmet· 
tfrerek bir üçüncü ayak gibi a. 
dım a<hm yürüyen bu deltne~ln 
liayatta lüzumu nedir?. Neden 
ekserimiz elimizde bunu tası
rrz.. Ne gülünç şey değil mi? .. 
Simdi baston yerine meseli. ne 
bileyim, boynumuza bir elbise 
fırçası auak, alem güler diva
neliğimize kail olur. Halbuki 
elblse fır.r.ası bastondan on defa 
daha lüzumludur. Gün geçtik
çe bu süslü cleğnekler ortadan 
çekiliyor ve gün geçtikçe bu
nun gülünç tarafları !!'öze daha 
fazla carpıyor. Lakin gene 
bastondan şıklık ödünç alan.
lar, bastona dayanıp yürümek 
zaruretincle kalanlar pek ço-K 
fazladır. 

FELEK 

Sonra, hir gün, mnnaı 7. bir va· 
ka bu arkadaılığnnızın mahiy .. · 
tini defiştlriverdi: O geldifi za
man ben Ahmede yeni metkettl· 
llm bir ~ariayı çalıyor ve sövlüyor 
dum. Ahmet beni nasıl dinliyordu 
n~ yaf' iyordu?. Bi!mf'm .. 

Ah'Ytet cittihtt.n ıonra Sabiha 
;.,ak~ırn. JJ.'.•' ant,arll•dto il~ defa 
biraz, Jeni ü,üttR: 

- Bu aktıı.m net .. i:uln Sabih! 
dedim. 

Biraz dik ve zorla sertleştir
mek İstediği bir seıle: 

-Hayır, dedi. .. Y alnı.ı: ~izi ra 
hablz ettiğim için çok miıttt&.o.,l. 
rlm. 

Hayretle yüzünr bakttm: fa
kat ben bir şey aöylemeden o atrl· 
dı: 

- Kuzum Bedia ... Bo, sözler· 
le beni aldatmaia kalk,.ma ! Alı· 
met Beyin bütün şüphe ve tered
düdü ortadan kaldıran halini ııör
miyecek kadar beni kor mli aanı- 1 

yor•un?. 
Gözlerimiz, iki düşman gibi, 

biribirinin içine daldı. Cevap ver· 
meden elime örıümli aldım ve hiç 
bir şey olmamış gibi aobarun ya
nındaki koltuğa oturarak itimle 
meıııul oluyor gibi yaptım; fakat 

içimde bu taıan teY ne idi "l lhil 1 
Kalbimde biribirine zıt iki hİI ~r 
pı,ıyordu. Onun Ahmedi kıskandı 
tını ıllrmekle memnun, bana şi
kayet etmek hakkını kendinde 
bulduğu için de kı:ııgındım. 

Kaç dakika .. Kaç aaat sustuk? 
Sonra o, bir rüyada gibi, ayak

larımın bastıiı yastıia oturdu .. B& 
şını dizlerime dayadı ve ellerimi 
tuttu: 

- Beni affet Bedia ... Benim 
biricik aşkım! .. 

O ak,amdan sonra, tam iki se· 
ne, aaadetimizle dünyaya meyli.an 
okuduk .. Tam iki senelik ömrfünü 
zün her saatini, her dakika ve sa· 
nisini biribirimize verdik .. ikimiz 
den başkasının mevcudiyetini u· 
nuttuk, herkesten uzakta yalrttz 
biribirimiz için yaıadık. 

O, benliğimde bir zerre boşluk 
bırakmıyacak kadar beni doyu
ruyordu. Ha .. aa bir kadrrun bekle 
difi saadetin en yüksek tepe•ine 
beni cıkarmı~tı; o tepeden, eaki 
bir Yunan ilahı gibi, dünyaya ha
kimim sanıyordum. 

Yaşadığım bu cennette bir tek 
ıiyah bulut yoktu; her taraf mavi 
masmavi. idi. 

Zavallı ben, bu yükaek saadet 
zirveıinden na•rl birdenbire en 
maddi, en bayağı bir dünyaya yu
varlandım?. 

F eli.ket ve ıstırabım, canımı 

E T U A L 
sinemasında 

Ştraus'un en giizel 
operetlerinden 

Y A R A S A 
Mümessilleri; şen artist 

A n n y O n d r a ve 
İvan Petrovitch 

tarafından Fransızca sözlü 
operet, 

ELHAMRA 
SiNEMASINDA 
Şarkıları herkesin ağızında olan 

KADINLARIN 
SEVGİLİSİ 

sevimli Viyana opcr-etinde çok 
ııülüyorlar. 

ilaveten: ipek Film tarafından 

SiNEMALAR 

matinesinden 
itibaren 

Al kazar 
sinemasında 

Sevimli iki ahbap komikler 

PAT ve PATAŞON 'un 
•n son ve latanhul'da ilk defa olarak 

ilk sözlü filmleri 

CEBİ 
DELİKLER 

Filmi başlıyor. 

Bu filmi cörünce deliler sibi 
s'llecekıiniz. 

bunun için daha çok yakıyor, bu
nun için artık sevgiye linet ediyo· 
rum ... Beni en alçak bir erkek gi
bi aldattı. 

Geçen hafta pertembe günü 
idi. Semiha ve lametle Elhamraya 
gitmiştik. Bir ara kulağıma bir fı· 
ııltı geldi. Yanımızdaki locada ko 
nuıuyor1ardı. Bunu tabii görecek 
ve ehemmiyet •. ,..,.,..,iverP.ktim; fa. 
kat konuıan erkeltln seaindekl bo· 
iuk ahenk, farkında olmadan ,dü 
şlinmeden, birdenbire, beni bir a
lev gibi aarıvenn4tl. 

Gazi Hazretlerinin Büyük Millet ı------ Bu alqam MELEK ıinemaımcla 
Meclisindeki nutuklan ve Para- Bütün kadınların botuna ııfdecek bir filin. 

mount Ju .... ı. --· Şıklık kraliçesi: NORMA SHEARER 

Yanımdakilerin karanlıkta ol· 
malarından iıtifade ederek kom· 
fu locaya baktım ve dinledim: 

Sabih, yanındaki bir kadına, 
ateş gibi sıcak bir aesle söylilyor
du: 

-Hayır Nemide, vallahi yal
nız seni seviyorum.. Baıka kadın 
benim için yok artık, inan bana .... 
Onların hepsi geçici maoeralar
dan başka bir 5ey değilmlf ... Be
nim için artık bir 11en varaın .• Yal· 
nız sen ... Ebediyyen ... 

Bundan aonraıını dinleıneie 
ne lüzum vardı?. Ben alelide bir 
macera kadını oluvermittim .. Bu 
klfi defi! midi?. 

12 Teşrinitani Cuınarteıi günü 
ıaat 18 de matine olarak 

Fransız Tiyatrosunda 
Methur piyan!ıt 

FRANÇOİS LANG 
tarafından verilecek yefine 
konaerin biletleri tiyatro sitele
ri tarafından satılmafa batla-

mıtbr. 

lstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu akşam saat 21,30 da 

Pazartesi 
Perşembe 

Komedi 3 perde 

Yazan: 

tarafından temıil edilen ve bir kadmın hayatmr muııavver olan 

MUTALLAKA 
(Kadın Hayatı) 

filmi batlıyor. lliveten: ipek Film tarafından Gazi Hazretlerinin Bü
yük Millet Ml!cliıindeki nutuklan ve Paramount Jurnal dünya 

havadlıleri. ----c L O R Y A' da ____ .. 
Bu akşam sinema ve 

MÜNİR NURETIİN 
KONSERi 

.. ______ Fiatlar: 7S.100-lll0 ve 200 kuru§tur.41 _____ _ 
Ortalık aydınlanmca, Sabih.le 

cözcöze &'•idik .. Hiç bir şey olma 
nut gibi ıükünetle hepimizi aellın 
ladı ... Bir aaniye içinde ikı yab .. n
cı olınuttuk. 

Müsahip zade 

Ce1al B. 
Zabitan geceai. p••••••Fransızca sözlü ve şarkılı-•••••I 

--------- CENNETTE BlR GECE 

Ge~~ ka;>ınu ııku·a kapadım. 
Hizmetçiye kim gelirse, evde yok 
dedirttim. 

Saat on iki vakitleri, pencere· 
den, Sahihin kapıyı çaldıiını ve 
sonra, ba~ı önünde, gerisin geriye 
döndüğünü intikam ve 1atrrapla 
karıtık bir hisle ıördüm ve bu atk 
komedisine ağlamamak için göz
Jerimin Ü:terine bir perde çektim. 

Bitti artık Nihal .. Sevci ve Ü· 
mit kapıları benim için tamanten 
kapandı artık! 

Bundan aonra kalbim, bütün 
hiaıi üzüntülere zırhlı bir duvar 
&İbİ mukavemet edecek VP.: ben, 
bir daha, böyle bayaiı bir macıe. 
ranın kurbanı olmamak için, ken
di kendime, içimde yaıayacafmı .. 

Belki de ııaadet bundadır, ne 
dersin Nihll?. 

MUAZZEZ T AHSIN 

Yeni neşriyat 

Bir çatı altında 
Bürhan Cahit Beyin yeni iki ı·o

mam ne9redildi. Bunlardan birisi : 
" Bir ?h altında " diğeri de 
" Köyhekimi " dir. Kıymetli ve 
muvaffakiyetli romanlarile sevilen 
ve tutu lan muharririn bu eserleri de 
eıkileri kadar ve belki onlardan da~ 
ha muvaffak eserlerdir. Karilerimi
ze tavsiye ederiz. 

Yaşamak yolu 
Veremle mücadele cemiyetinin her 

ay n<1fretmekte olduğu Y atamak yo 
lu mecmu.uı çıkmqbr. 
Kudıl B. yin "H..,, çocuklann 

fikrinde ne uyanclmyor?" iıimll ma

kal .. I §&yanı dikkattir. 

Bugün, bu aktam ve yarın son matinesine kadar 

M A J i K SiNEMASINDA 

EM DEN KORSAN 
KRUVAZÖR 

Muazzam filminin son günleridir. Geç lrahnların 
istical etmeleri. 

N efia ve ten lı:omedlıi ! "Mö.yö, Madam ve Bibi" flhni ile kryao 

ed'ılehilir. Halk şarkıları, eilenceli, cülünçlü ııalınelerile 
herkesin botuna gidecektir. 

Baş rollerde: Anny Ondra ve Robert Piiani. 
Yarın ak,amdan itibaren Bilyük Gala olarak 

ARTiSTİK SİNEMASINDA 
ilaveten: FOX halihazır dünya havadlaleri ve "Denizin derinliklerinde"' 

f e n n i fi 1 m i. 

Yarın akşam: 21.30 da M A J 1 K sinemasında 
Comedie Françaiıe'den JEAN WEBER ile COLETTE DARFEUIL 

ve JEANNE BOITl!.L tarafından temıil edllnılt 

EVLİLER VE SEVDALARI 

(Un coup de Telephone) 
Fransızca sözlü ve flll"kıh filminin ilk iraeol terefine 

BÜYÜK GALA MÜSAMERESi 

·'ADALAR ŞARKISI., filminia unutulmaı: yıldı2:1 

LUPE VELEZ 
1 IK KANATLAR 

filminde 

içinde biterdi. 

ADEM ve HAVVA 
muvaffak ta olmuştum. Fakat 
bilinir miydi? ihtirasım öyle bir 
şekil almıttı ki bana, bir daha 
kendisini görmekliğim ancak ev
lendiğimiz takdirde kabil olabile 
ceğini söyleım, olsaydı. belki bir 
kat daha gözümden dütecek fa
kat istediğini yapacaktım .. Onu 
görememek benim için tasavvur e
dilebilecek en büyük felaketti. 

mm bana acıyan nazarlarla bak. 
tıklarım, arkamdan vah, zavallı 
koca, dediklerini İ§itir gibi oluyor
dum. 

Bu beni i,kencelerin en zalimi 
ile çırpındıracaktı. Fakat belki de. 
diyordum, evlenirsek birkaç aylık 
müşterek bir hayattan sonrll on• 
dan bıkacaktım ve intikam almak 
sırası bu defa bana düşecekti. Onu 
boşaltılıdıktan sonra ahlan bir 
şampanya §itesi gibi atarak genİf 
bir nefes alabilecektim. Fakat bu 
bir faraziye idi. Ya aksi vaki olur. 
sa, ya ben onu, karım olduktan 
sonra daha fazla sevmeğe başlar
sam. . . Sevcliği kadına olan &§kı
nı öldürmek için onunla evlenmek 
çaresi kimin batırma ııelmi§ti .. Bu 
ne ııülünç bir vaziyetti. Her halde 
pek emin olmadığım bir yola gir
memek ihtiyatkarlık olacaktı, .. 

O gittiği zamanlar hayatımın 
botluğunu, hiçliğini, ne feci bir 
şekilde hissediyordum. Artık hiç 
bir fey beni alakaclar etmiyordu. 
Mütterilerimi o kadar soğuk kar
tılıyor, bahsettikleri devalar için 
öyle fahif fiatler istiyordum ki bir 
müdclet sonra hemen hemen ta
kip edecek bir işim kalmamı9 gibi 
idi. Oteclen beriden biraz varida
tım olduğu için para tihetinden 
müfkülat çekmiyordum. 

luyordu. Halbuki ailesinin böyle 
masraflara katlanacak kadar halle 
ri vakitleri yerinde oldu~nu hiç 
zannetmiyordum. Bu parayı nere· 
den buluyordu acaba?. Bir füphe 
beynimi kemirmeğe başlamı9tı. 
Yoksa, diyordum, bu dereceye ka· 
dar alçalıyor, vücudünü para mü· 
kabilinde satmağa kadar iniyor 
mu idi?. 

ne olabilirdi? Benimle evlenme
yi aklına koymU§tu da buna mu
vaffak olabilmek için beni aldatr 
mak. kendini erkeklerin evlen
mek için arayacakları tipte bir ka
dm olarak göstermek mi İste. 
mişti "! Bu, şüphesiz, kuvvetli bir 
ihtimaldi. ilk ihanetlerini yüzü 
ne vurduğum zamanlar ne inat· 
çı bir sebatla beni yanıldığıma, 
masumiyetine '1maa çalıtmıttı. 
Fakat nihayet hakikatin saklana 
mıyacak kadar atikar bir surette 
meydana çıktığını görünce ve 
ihtimal izdivaç porjesinin artık 

suya düştüğünü hi:ssederek artık 
inkara bile lüzum görmemeye, 
lakayt bir tavır takınmaya başla
mıştı. Bununla beraber benimle 
olan ali.kasını niçin tamamile kes
memişti. E~!\en zamanla fazla
la~an ihtirasımın. her 'eye rağ
men, bir çılgınlık nöbeti içinde 
beni onunla evlenmeye razı ecle. 
ceğini ümit edebilirdi. Belki de 
bu \amitle benden kaçıyor, lakayt 
görünerek ihtiraslarımı daha 
fazla tahrik etmek, beni daha 

Yaşar Nabi 
fazla çıldırtmak yolunu ara
yar, benim dü,ündüğüm fakat tat
bike muvaffak olamadığım planı 
tRkip ediyordu.. Fakat bu planı 
tatbike muvaffak olamamaklı
ğımın yegane sebebi onu lüzu
mundan fazla aevmit olmaklı
ğım değil mıiydi? O eğer bu o. 
yunda muvaffak olabiliyorsa bu
nu sevgısmın azlığına hamlet
mek icap etmeı, miydi?. Bunlar 
bir sürü faraziyelerdi ki ruh a
leminin karı,rk labirentlerinde in
sana yolunu ,a,ırtıyordu. 

ilk zamanlar onunla evlerwne
yi çok ciddi olarak dü'fünmüt, 
ve hatta bunun ergeç tahakkuku 
mukadder bir 'ey olduğuna ka-. 
naat getirmi,tim. Bununla bera. 
ber onu yavaş yava' tanımakta, 
benliğine zerre zerre nufuz et
mekteki zevki daha uzun zaır.an 
tadabilmek için acele etmemeyi, 
beklemeyi tercih etmiştim. 

Fakat onun hakiki hüviyetin; 
bana öğreten hidiselerden soınra 
bir mücldet bu fikri tamamile di
mağımdr.n kovmaya calıım•• " 

Bazan "Deniz, gel evlenelim, 
yavrucuğum. Seninle bu muhitten, 
bizi tanı~n bütün bu İınılanlardan 
kaçarak yapayahıız kalacağrmu: 
bir yere gidelim" dememek için 
dudaklarımı ıurıyordum.. Öyle 
zannediyordum ki bu kelimeler 
ağzımdan bir defa dökülürse ar
tık ıeri dönülmesi imkaneız bir 
uçuruma kendimi atmıt olacak
tım. Onun yalnız ba- ait olma. 
ıı, onun her arzusuna tahakküm 
edebilmek, onu her dakika göre
bilmek ne büyük bir saadet ola
caktı .. Fakat madalyaınm. bir de 
ters tarafı vardı ki! Den~z gibi 
macerapere.t, muhteris bir kadın 
beni al<latım•kta tereddüt etmeye 
cekti. Karım olduğu zaman ba
na ihanetinden daha fazla ıstı
rap duymayacaktım, hiç olmazsa 
bu ihanet daha mahdut bir tekil
de olacaktı.. Fakat bu defa izzeti 
nefsim, gururum ayaklar altında 

I . ciii:r.eni!Cektİ. Bütün tanıdıkları-

O da benden büsbütün vazııege 
miyor<hı.. ihtimal ki bende onu 
cezbeden şey hiç bir erkekte gör
mediği kuvvetteki ihtiras ve Af" 
kımdı Haftada bir ilci defa muhak 
kak yazıhaneme gelirdi. T ımakla
rını çıkaran iki vah§i hayvan ıilıi 
kartı kartıya dunırduk En kü. 
çük bir sebepten aramızda kavga 
bqlard..Sonra bir kavga ve bir si
nir buhruıile batlıyan bu sahne en 
tatlı nüvazitler. en olqayıcı keli
melerle bir arzu ve zeYk cılııınlrğı 

Bütün gün, tasavvur et, sabah
tan akşama kadar, bir koltuğa gö. 
mülmüt, ciiaramın dumanlarına da 
!arak - artrk içmeğe başlamı,. 
tını - hep onu. yalnız onu dü,ü
nüyordum. Bütün hareketleri, yü
zünün çizgileri, vücudünün bütün 
teferrüatr birer birer gözlerimin 
önünden geçiyor, sevdiği veya kız 
dığı anlarda söylediği sözleri, yap 
tığı hareketleri hatırlıyor ve bü
tün bunlardan sonra onu henüz 
anlamağa muvaffak olamaclığmır 
kenm kendime itiraf ediyordum. 
Ne kadar esrarengiz bir kadındı.? 

Sonra oncla bir teY daha nazarı 
dikkatimi celbetmitti. Çok iyi gi
yiniyor, tuvaletine fazla masraf 
yapıyordu. Her defa muhakkak 
üıtüncle yeni bir şey görüyordum. 
Hiç olmazsa eldiveni, iskarpini, 
çorapları veva çan ta11 değiemit o-

Zannımda yanılmadığımı bir tt 
sadüf bana gösterdi. Bir gün. 
geç vakit latiklll caddesinde on• 
yalnız ba§ına yürürken raaladı111· 
Beni görmemitti. Nereye gittiğini 
öğrenmek için duyduğum müthiı 

merakla takibe batladım. Yan so
kaklardan birine saptı, petinder. 
ayrılmadım. Bir sokak daha dön• 
dükten sonra 18 numaralı eve gir· 
di. Sokağa ve numaraya diki<•' 
etmiftim .. Şimdi it evin mahiyeti· 
ni öğrenmeğe kalıyordu.Ve, öğrel' 
dim. Bu ev münhasıran İttanbulıı 
gelen ecnebi seyyahlarına mah•ll1 

lüks bir ranclevu evi Kil. Çok kiba! 
ve ııüzel kadınlar ııelirmiş. Halt• 
bunlar içinde evli olan-far bile var· 
mış, fakat eve kat'iyyen yerli er· 
kek kabul etmezlemıl!. 

Bu malW-t haiızamdııki )ıir 
hatıra ile birletince derhal ı:lhJıid' 
de bir aydınlık oldu: AnlMDrttflll 

(Devamı varl 
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• MiLLiYET 

Akıl ve sinir 
Doktorları 

Evelki gün kongre
lerini aktettiler 
Tıp tababeti akliye ve a&abiye 

cemiyetinin 932 kongı·eıi e vvelki 
gün saat 10 da Bakırköy emrazı 
akliye ve asabiye hastanesinde 
toplandı. Hilaliahmer reisi doktor 
Ali Pata gÜzel bir nutukla kon
greyi kütat etti ve raporların kı
raetine geçildi. 

MazhAr Osman Bey bizim mem 
leketimizdeki Emrazı Akliye ve 
asabiye şubesinin geçirdiği teki.
mülden son iki •enelik bu saha
daki bütün dünyada vücude geti
rilen yenililerden bahsetti. Türk 

. Uçüncü Bala.n 1c:oof>eı anıımn metaieini tetil ederek, murah emrazı akliye ve asabiye cemiye
L_ · tile Avrupadakilerinin son sene
"'tlarm aTdet ettikleri malOmd'ur. Yukanclaki reıim geç te gel- !erde sıkı temaslar teessüs ettiği
~!• olta, Bükrefteld kongreniaı heyeti umumiyeıini gösterdiği 1 ni bu meyanda (Bern) de topla
lı;ııı den:edi,.orm. nan ilk beynelmilel neroloji kon-

...._~ ..... '!!!!~!!!!~-~~~~~--'!!!~~"'!"I!~--------- greıinde cemiyetin Mazhar Oı· 
- 1. -- - -- - 2!2!! !122 - man, Fahrettin Kerim, fh,an Şük .. 

Ordu memleket hastanesini 
ziyaret •• 

Hastanenin hasta nalı.lige otomobili 

ı.... Ordu vll&yetl -tekel has 1 denek hiç te mübali.ga etrne
~i kuebara otomobille bq mit oluruz. 
~ metafede. KeçiklS,tı de- Geçen gün bu güzel ve tirin 
~ yerele, pe üzerinde, de- mlle11~seyi gezmeğe gittim. 
ı.~ ~nnda çok ııiizel bir lıaı Ha.tanenin rontkeni yoktur. 
t~· Bu ıene yapılmıt 3S Bu, mahalli bir ihtiyaçtrr. Bu
ı'1.tdı, tıbbi •e aul bütün kon · nun bir an evvel teminini ve di. 
01'ıı haia ııüzel bir binadır. An ger mütehaasıaların da itmamı
"Iı; lrhı.ı edilmeııl metnıt bazı nı Ordwıun kıymetli vali.inden 
'anları da mevcuttur. bekleriz. Eczaneai ihtiyacı ta-

li t rt ı. ·b· mamile ki.fil değildir. Mütefer-
"' ae ane se avı ı ve opera- . d"ğ h ··k - 'd ' 
"'rij S bu L _ lld k rı ı er uıwatı mu eonm ... ır. 
ı. ıtkı Bey oava e ço S rt bi S ..ı. B . ı....ı. 
"nı •1 . b" e a p ıuu eyı. """T"'em. 
ı. llınıt ve sevı mış ır zattır. · S b • L_ b --' 
'I~ şre a rıye nanımı u esene-
) ~tane bugünkü mükemmeli- rinden dolayı tebriki bir borç 

rü Beyler tarafından temsil ve bu 
meyanda Ihsan Şükrü Beyin ora· 
da müzakerata iştirak ettiğini, 
yine bu aene (Bern) da toplanan 
Alman Emrazı akliye kongresin
de Doktor Ihsan Şükrü Beyin bir 
raponınun kıraat edildiğini ve 
oemiyetin rüznameainin de Alman 
enıraaı akliye mecmuasında mun· 
tazaman intitar etmekte olduğu
nu sl>yledi. Son söz olarak beynel
~llel emrazı asabiye alimlerin
den l>lenlerin namına hilrmetl
yad &derek kllrsiden hıdi. 

lh&an Şükrü Bey ıitma '4"' ya
pılarak tedavi edilen felci umu
mllenn dimağlarından aşıdan mil 
tevelllt pek şayanı memnuniyet 
.,.Ulk alametleri gördilğünü ve 
bunu sitma a9ıaı tatbikatında çok 
6mlt baht bir netice olduğunu 
allyledl ve resimler gösterdi. 

(Konoa) Bey hlt anaafalit vak' 
alarının son zamanlarda muhtelif 
teklllerde görüldüğünü ve bunla
nn mebzül envaını müşabedeleri-

1 ,ıe ı.tinat ederek anlattı. 
· Kongre öğle tatilinden sonra 

tekrar toplandı ve bu içtimada 
Cevat Zeki.! Bey çocuk aar'ası 
hakkındaki pek geni9 tetkikini 
ntkletti. 

lunail Ziya Be mücrim çocuk 
lardan bahıile bunların muhak· 
kak ayrı müeaaeselerde ve Emra .. 
zı akliye mütehaaıısının nezareti 
altında hususi terbiyeye tabi tu
tulmalan İcap ettiğini bildirdi. 
Hüseyin Kenan Bey Psikopat ço
cuklardan bahsederek bunların 
ne kadar büyük bir içtimai tehli
ke tqkil ettif ine ehemmiyetle i
faret ederek böyle yarı akıllıla
rın ayrı müesaeaelere muhataç ol
dufunu bildirdi. 

~•ııi bat1nda çalııtırdığı bu btlirim. 
!retli doktora medyundur 

Bu mevzular etrafında doktor 
Nazım Şakir Bey, Cevat Zekli 
Bey, Etem Akif Bey, Mazhar 
Osman Bey, Ali Pata taraflann-

M. B , dan kıymetli münakaşalar cere
yan etti. 

-

Katibi umumi Ihsan !!ükrü Bey 
cemiyetin teıebbüıileinikadı ta· 
savvur edilen Balkanlar arasında 
emrazı akliye ve aubiye kon~re
Iİ hakkındaki ihsari temaeların
dan bahı ve hu kongrenin bir an 
•vvel Lop!R.nmaıı memnuniyttl ve 
haraı·etle kar§llandı. R .. i, Ali Pa
tAntn kıymettar bir hitııt.hesı ile 
kongr<")'., nihayet verildi . 

,,_RA_D_Y_O_. 
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Maurice Chevalier Berlin muhabi-
• 

rimize lstanbuldan bahsediyor 
Ekrandaki Maurice Chevalier ile hayattaki 
Maurice Chevalier arasında ne farklar var? 

1 

• 

Sahnede çılgıncası na seyrettiğimiz Sinema 
artistlerile b~raber bir kaç saat 

~faurlce Chevaller kendi havuzunda ıuga t1'1Jtma•da11 evvel 
BERLIN muhabirimi-zden: methur Amerikalı ıef dorkuts- ne çıktım: 
Sahnelerde, sinema per~le Şakilton imiş, yanmdaki Ha- - Möıy8 Che•alier, bir ı•· 

rinde gördüğümüz artistleri mm da bunun karısı .• Şef dıor
kendi aramızda da gördüğü- kestr, Şakilton'u ve konserleri
müz vakit ~ ıarip hisler al- ni kim tanımaz? Daha ııeçeo J 

tında kalıyoruz! Güzel bir le- sene bu yüksek san'atki.r, Lon- ı 
sadüf, dün akşam beni Mau- dranın Savva otelinden bütün 1 
rice Chevalier ile, Fransız ve dünyaya konserlerini dinletmiş 1 
Alman bazı artistlerle gorut- ti. 1 

türdü. Eden •ıtelinin bar kıs- Yanımızdaki bir masada da 
mında oturuyordum. Buraya Fransız Jean Murat ile bir l
en kibar aileler, er. yüksek j talyan kadın artilt oturuyor. ı 
artistler gelir. apertiflerini a- Bu san'atkirlardan Milliyet J 

lırlar. Amerikan barının önün- için bir mektup mevzuu çıkn- 1 
de, yüksek bir taburenin üatün malc lbımdı. Maurice Cht>
de biri oturmuş, sağındaki ka- valier'den başlıyarak, bu san'al ' 
dına yüksek sesle İngilizce bir karlarla görüşmeğe karar ver 
şey!er anlatıyor. Bu ses , bana dim. 

Harpte ölen 
Fransızlar 

- 21 .. 

Fe riköyünde baz, 
me rasim yapılacak 

Umumi harpte ölen F ransız aake; 
lerinin habraıını yad için cuma gÜ 
nü saat 10 da F eriköydeki Franın 
mezarlığında, Fransız •efiri Comt. 
de Cbambrun'ün riyasetinde b8%t 
meruim yapılacakbr. Ayni gün saa 
l 1,30 sefaretane klisesinde bir ru 
hani ayın yapılacaktır. 

ltalyan sefiri Pa
panın ve

kilini ziyaret etti 
Yeni ltalyan ıefiri M. Lajoconr 

evvelki giln refakatinde oefaret ata 
f"IDİl.iteri Miralay Mennerini bu 
lunduğu halde Papalığın Ankara se 
firi Monaenyllr Margotti'yi ziyaret 
etmlıtir. Sefir, büyük merasimle ka 
tılanmıı, ve Papanın Türkiye'delı 
mümeııilini tazimatını arzetmittir. 

Memnun oldu: 
-"Aman, şurada Arjantin

li bir gazeteci var. Beni görme 
ıin. Herifin suratı kadar ingt
lizceti de sinirime dokunu-
yor. " 

Berlindeld gecesini nasıl ge 
çireceğini ıorclum: 

-"Bu ıece Volkabühne ti
f!ltroauna gideceğim. Gerhard 
Hauptamann'ın piyesini göre
ceğim." dedi • 

Maurice Chevalier, Eden o· 
telinde obıruyor. Hole çıktığı 
zaman bütün nazarlar üzerinde 
birikiyor • 

Muhitindeki. bir Franıız,Mau 
rice Chevalier hakkında su söz 
)eri ı8yledi: . 

-"Cbevalier gibi neş' eli bir 
adam, Berlindeki bir gecenin 
net' eaini dramatik bir piyeste 
niçin ara yor? Siz, bu san' atki r 
!arın ne zahiri vaziyetlerine, r.e 
de ekran üzerindeki hayalleri
De bakarak hüküm vermeyiniz. 
Sahne ile, sahne arkası bir de
ğildir. Vazife halinde bir ar
tist ile, keneli içinde, kendi mu 
hitirıde yatayan artist arasında 
çok ferle var. Nq'eli ve zengin 
Maurice Chevalier'nin, ıstırap 
lan da var." 

Bir Türk hanım dedi ki: 

1 
-"Mauric.e Chevalier, be

nim nazanmda çok düşmüştür. 
TalAlc m-lesinden sonra .. 
Chevalier, karıamı boşamakla 
karaktersizlifini göıtennittir !" 
Hanunefendinin bu hükmü, 
pek zalimane idi; fakat ~tiraz 

ı ıt>türmez. "" "" "" 

yabancı gelmiyordu. Bu aralık Ekran üzerinde Mauri~ 
metrdotel, o efendinin yanına Chevalier ile hakikt ChevJl;ı. 
geldi. Fransızca olarak: Möa- ' arasında bir fark var mıdır?&-. ı, 
yö sizi telefondan çağırıyor- Maurice Chevalier'ye meftun ,ı 
Iar, dedi. Bur.un üzerine ayağa olan hanımların, bir defa ken- . 
kalkan bu zatın Maurice Che- disini görmelerini ne kadar is- ı' 

' valier olduğunu gördüm. Ek- terdim. Hayal ile hakikat ara· 
' ran iôzerinde her vakit gördü- srndaki mesafe kadar mühim 

ISTANBUL 1200 m.- 18-18,45 · ğümüz yürüyüsile telefona koş j bir fark olduğunu görecekler· 
Makbule H. 18.45-2?,Alafranga or - tu. di, Fakat neş'esi , şakrak ijı 

Bugünkü proğram 

Maurice Chevalier anlattı. 
ima göre Pariste, empire'de 
Hd haftalık bir angajmanı var
llllf. Onu bitirmif.. Bir müd
det sonra Hollyvood'a gide
cek. Orada beş ay kalacak. Pa 
rfsteki ikametgahı Saint Cloud 
dır. "Canne" da bir villası var. 
Kendisi Cate d'Azurı:'ü cok ae 
ver. İstanbul , biziıın Côt~ d' A -

1 zure'e. benzer diyorlar, öylo • 
kestra . 10-20,45 l ncı H. 20 15-21 30 A b M · Ch r d · .. ·· d d 

Haslanenlıı ameliyat dairesi 1 
Fikriye H. 21 ,30 .22,30 Alafrang; J b dca aB ı· adurıce eva ter aıma u~tunChe uru

1
. yor. 

, u ra a , er ın e n~ arayor? Maunce eva ter, on ı 
VARŞOVA 1411 m.- 18,06 gı-a- D et! i:cr ki yanında oturan zat kika sonra tekrar geldi. Öı -

ileiçikalı bir tay-
yareci geldi 

~~ka ~":yarecilerinden kuman
~ ~-- dün bir yol.., tayyare 
\ ~kael' den tebrimi.ze selmit· 
1..:. ~ llyYareci, buradan Suriyeye gi
~· Ayni tayyare ile Belçika a 
\, tlarından M. Clavieor de gelmit 

ş,.,k demiryolları-
ııın hesapları 
~ Demiryollanrun 931 senesi 
!ilt,~1-. burada Nafia V eklleti ve 
\ ~ llıÜmessiHerinden mü~kkep 
~ ""'nisyonca tetkik edilerek bir 
:.-ıı;:: hazırlanmrthr. Vekalet, ma•
~ ~n bir kısmını kabul etme
~ııı... leıt;r. Bu husuıtaki müzakerata 
-..ı. devam edilmektedir. 

ı . Hüsnü B. 
~·~ar umum müdürü Hüsnü 
, 1, "'-zon'dan Erzurum vapurİ
ı..·• ~l'a hareket ettiii Trabzon 
.~ s..Q.rilnıitti. Hüsnü B. Trabzon' 
~ıu.n'a oradan Tokat, Sivaı'a 

•tç., k Ankara ya gidecekti. Ve
~~f Ankaraya davet edildiği için 
.,_...,. 

11
, B. seyahat programını değiş-

~ ;!•· Bugün limanımıza gelecek 
S ~1.lrum vapurilc tehrimize av 

. ek ve buradan Ankaraya gi-
S • 
.\J.tsuN, 8 A.A. - lnhiaarlar 
• tniidürü, dün şehrimize gel 

•.Burada inhisarları biri et· 
İflerile uiratacaktır. 

Yerli ilaçlar ve 
bir tavsiye 

mofon, 19.05, Kafe konseı·, 21,05 1 

Hafif mus~k i . . ?.1,50 Sal~n ıno.ısi kisi, ı 
Lully, Rozycki, ve Bach ın eserl erin 
den, 23,20, Dans musikisi, 24,05 
Caz. 

Etıbba odaaı mümkün mertebe BUDAPE.ŞTE 550.- 19,50 or- 1 
yerli ilaçların reçetelere yazılma- kestra.21,35 Keman takımı (4 alet), 
sı ha.kkmda doktorlara şu tamimi ; 23,05 Arpad Karolyi Sigan taL.ımı, 
yapmıttır: i 24,05 Fransızca konferans. 

"MP-mleketin iktiıadiyatını ko- ı • 

ruma gayesile yapılan kontenjana i VIY ANA . 517 m.- 18,05 Şııı;al 
ait 13213 numaralı kararname memJeketlerı tatann ve konıeı ı , 
mucibince memlekete üç ay zar- 20,20 Jak ':f ylton ve 22 Boys, 22,35 
f d ak hd t "k d Josef Ludvıg orkestrası. 
ın a anc ma u mı tar a ec 

zayi tıbbiye, malzeme ve tıbbi J PRAG 48_8 m.- 19.35 Çocuk prog 
1 

müstahzarlar ithaline müsaade ; ramı ve saıre, 20,?5 Aşk şarkıları, 
edilmistir. Memleketin menfaati 1 2.1,10, Filharmo~ik ta.kım'ın konse-

b h . ld • rı. 23,25. Fantaz• yenı parçalar. 
mevzuu a ıa o ugu zaman her 
vakit candan çalıtanların başında 1 LANGENBERG 472 m.- 21,0S 
gelen Türk hekimi di•tabı"bı" d" 1 opera parçaları, 22, Vestfalya halk 

' ' ' •t· 1 23 35 G .k .. çi ve eczacdannın bu hayati İ.!\e ıarkı arı. , ece .. musı ııı. 

de büyük bir dikkat ve haıaaai. BERN-Z~RIH 459 m.- 20,50 
yetle hizmet edeceklerinde şüphe . Erkek heyetı tarafından ıarlalar, 
yoktur. . 21,50 Eski ltalyan musikisi, 22,45 

1 

Oajos Bala caz takımı. 
lstanbul Etibba Odası muhte- _ 

rem mealekt ... larından mümkün R~~A ;441 m. 21,30 Karıtık 
ld • k d 1 k . . musıki, Musahabe, sonra konıerin 

o ucu a ar mem e etımız mah b d" 
il . . . 

1 
• . ma a ı . 

au crını terv~ etme erını, ayni te-
siri haiz olduğu takdirde daima BÜKREŞ 394 m.- 13,05, gramo
ucuz ilaçları kullanmalarını, bin- fon, 14,05 Keza, 18,05 Radyo or
bir reklamla memleket içinde aü- keatrası. 19,15 Keza, 20,45 ııranıo-

fon, 21,06, Klarinet ve çoı..n fanta
rümüne çalıtılan ecnebi spesyali- zileri ile koro havaları, 21,35 Piya
telerini kullanmakta çekinsen ol-

no (Sehumann) 22,20 Keman sonat 
malarını, mümkün mertebe reçe-
telerin formüle edilmeaini, hüliı.- ları. 
sa reçete yazarken hastansn mu- BRESLAU, 325 m.- 21,36 Ham 
kaddea menfaati ile birlikte mem Pfitzner kendi eserlerini idare edi
leketin hayati zaruretinin de göz yor (Taganni refakatile), 23.55 Vi- Bir rok filmll'rini 

•tac 

1 

. .>. • .ı·1 mt, '9e01. 

.y. .y. "" 

Berlinde "Ciro" atllı bir ka 
Maurlce Ghevalier bara var. Burası küçük, fakat 

zetecinin bazı suallerine cevap çok temiz bir yerdir, Buraya 
verir misiniz? Dedim. Gazete- zengin aileler, ı>n büyük artist 
ci sözü, galiba hoşuna gitmedi. ler gelirler, gece yarısından 
Burada da mı gazeteciler? De- sonra bir kaç saat vakit geçi
di. Kaçımanın yolwıu aradı. rirler. Bllnn sahibi Mısırlı M>Js 
"Evet, bir Türk gazeteciıi için tafa isiminde bir gençtir. Bu 
bir kaç söz •.. " dedim. Maurice esmer, sevimli genç Mısırlıya 
Chevalier'nin vaziyeti birden· zengin bir kadın itık olmuş. 
bire değitti. Söylemeğe batla- Ona para vermi,. Ciro'yu aç
dı. Sözlerini hulba ediyorum: . tırmıttır. Şimdi de bu yüzden 

"T"" k · . .1 Ah j çok para kazanıyormuş .. Mus· 
- ur gazetecısı mı. , 1 t f T""rkl k h·· t d .. . . , a a. u ere ço urme e er. 

Turkiyeyı ne kadar sevenm, 1 Bu gece Maurice Chevalier 
Istanbula ne kadar gitmek is- / Charles Boye. Brigitte Helm: 
t~~· Vi~~mıda ~m. Yi~mi Lilian Harvey ve daha bir kaç 
dort saat ıçm Serime ıeldnn. AIDNUt artist Ciro'ya eğlenme
Burada do.t.lanm var, Charles ğe gelmitlerdi. Bu ımarÜf ar· 
Boeyr buradadır, kendilerile tistlerin masası; bir nevi neı'e 
görüfürüm. Yarın akıam Pari- kaynağı oldu. Bütün ma .. Ian 
se döneceğim. Bana Berlini ni- ıirayet etti. Zaten bütün me
çin soruyor1unuz? Paris ile .. Iardaki nazarlar, bunlann Ü· 

Berli:n arasında bana btr muka zerinde toplanmıftı. Darıaetti
ye>se yaptırmayını:s. Berlinde ler. ff,.le Brigitte Helm o ka
hayatın ne kadar değiıtiğini, dar san'atkirane daıısetti ki ... 
kadınlarının ne kadar inceldiği Bu güzel kadını yalnız ekran 
ni itte siz de görüoyrsunuz. Ba üzerinile görenler, hakikatte 
kınız, şu karııda oturan hanı- daha güzel olduğunu itiraf et· 
mm ağırlığını 50 kilodan faz. tiler. Lilian Harvey, Brigitta 
la tahmin eder misiniz? Bakı- Helm, içtikleri şarabın tesirile 
ruz, bizim Jean Murat'nın ya- .. rhoş olmuslardı. Fakat bu 
nında oturan İtalyan artist ne 

1 sarhoşluğun etrafa dağıttığı 
güzel, ne ônce bir sarıtın kız? : ne~'e o kadar latif ve o kadar 
Siz ekran üzerinde bu kızı hiç 1 terbiyeli idi ki .• Jean Murat ile 
görmediniz mi?" görüştüklerimi sonra yazarım. 

Maurice Chevalier'ye bir 



Dünya 
Kadın ığı 

Mttnılekelle 

ocasını 

Pıçakla 

• • 
1 cı s e en Ge y z orman 

DavisRo 
Konferanslar vere

cek olan Mm. 
Rider ne diyor? 
lngiliz feminiatlerinden 

Madam Andree Rider bir kag 
günden beri ,ebrimizde bulu
nuyor. Mm. Rider kadmlara in 
tihap hakkı verilmeei için mü-
cadele eden beynelmilel birll
ğm murahhaaur. Mm. Rider, 
1926 seneainde de bir defa şeh 
rimize gelmiş ve burada iki kon 
ferana vermişti. Mm. Rider teh 
rimizi ziyaretini fU suretle i
zah ediyor: 

- Ben bu seyahatimde 44 
memleketi temıil eden beynel
milel kadın birliği rei•i Mr. 
Corbett Ashbes'i temsil etmek. 
teyim. Şam v,. Bağdatta topla. 
nan Arap kadınları kongresi.n.. 
de hazır bulunmak üzere Şam 
ve Bağdada gitmqtim. Şam 
kongresi Darülfünun binasında 
toplandı, Reis, Suriye feminist 
!erinden Nur Hamadiye H. idi. 
Nur Hamadiye H. bir çok nu
tuklar söyledi. Ben de ıöz ala
rak beynelmilel kadınlar ittiha 
dma dahil olan Arap kadmlan
na, beynelmilel ittihadm ıelam 
lannı tebliğ ettim. Şam kadın. 
lan. kadınlığın yükselmesi için 
çalışıyorlar. Koogrede Tıp ta. 
le.besinden Fatma Murat ismin 
de bir genç hanım, bir nutuk 
söylemiş ve yüzünü açmak gibi 
o muhit için. fevkalade bir ha
dise addedilecek bir cesaret göe 
termittir. Suriye hükameti bu 
genç hanıma Tahrana gidecek 
o 1an kadınlar heyetine refakat 
ederek orada konferanslar ver
mesine izin vermiıtir. 
Bağdada gittiğimiz zaman 

Rotba çöliinün yakınında bi-
zı istikbale gelen bir he-
yet tarafından karşılan-
dık. BaP,daltan sonra heyeti 
murahhasa Tahrana gitti, ben 
de İstanbul gel:l'm, Burada di
fer memleketlerde yaptığrm gi 
bi kadınlık hareketleri hakkın· 
da tetkikatta bulunacağım. Bil 
yük Gazioin Türk kadınının 
visayetten kurtulması ~in yap
tıktan itleri dikkatle takip etti 
ğimiz içın. Türkiyeye kartı o
lan aliıkada..!ığımız diğer fark 
memleketlerinden daha fazla
dır. Maarif vekili Reşit Galip 
ve Vali Muhittin Beylerin ba
na kartı gösterdikleri kolaylı
ğa bilhassa müteşekkirim. Vali 
B 'Y burada yapacağım ziyaret
lerde bana refakatetmeği vadet 
mek n~zaketini gösterdi. Bu 
hafta zarfında vermek istedi
ğim bir konferansta izah edece 
ğim veçhile Türk kadmlanna 
Akvam cemiyetinin naat! çalıt
lığı ve n,. işler !{Ördüğü hak
kında tetkikat yapacak birlik
ler tesisi fikrini telkin edece
ğim. Böyle bir birlik teşkil e
dildiği takdirde Akvam cemiye 
ti nezdimleki murahhas heyetin 
de bir Türk kadınının da bu. 
lunması İstenebilir. Netekim 
lngiliz murahhas heyetine bir 
kadın refakat etmektedir. Bu 
suretle murahhas heyetlere re
fakat eden kadınlar Akvam ce
miyetinin insani itlerle meşgul 
olan 55 İnci komisyonu mi.iza. 
kerelerine iatirak edebilir. Ak. 
va.m cemiy;tinde kadın murah
has yoksa da. heyeti Umumiye 
müzakerelerine kadınlar da İf
tirak ediyor. Türk kadını Ak. 
vam cemiyeti itlerile meıgul ol 
mağa başlayınca. bizim 
kadm he.klannı muhafazadan 
ibaret olan vazifemizde, bize de 
yardım etmiş olacaktır.'' 

Kasıma girdik 
Eaki takvime cöre diin kasım 

yani kıtm birinci cünüdür. Vakti 
Je Kaoım celinee kıtm airditine, 
hidrellezde de bahann bqladıiı· 
na k•nidik. 

Kaannft kadar 1<>baaını, ocağını 
yakamayanlar, Kaımun birinci gü 
nünden itibaren kıt hazırlıkları· 
na batlarlar, kıtlık hayata ırirer
lerdi. 

Hakikaten birkaç ciinden beri 
devam eden yajmurlu havalar ar 
hk aon bahara veda ettiiinıizi ia
bat ediyor. 

A•kerf tebJlgat _I 

•• 
Oldürdü 

Aydın köylerinde 
iki cinayet oldu 
Aydının ( Kötk) nahiyesinin 

Yavruln köyünden Kuduz lnzı 
Şerife ile kocau Hafız arasında 
bir aile kavııau olmut Ye bu kav
ca cinayetle neticelenmÔftİr. 

Kavga e•naamda pek ziyade 
kızmıt olan Şerife eline ıeçirdiği 
ekmek bıçaftn1 lcoca11 Hafızm 
kalbine aaplamıt ve öldürmiiftür •• 

Derhal yakalanan Şerife koca· 
mu Clldürmedifini .,,.. bıçafm Ha
fızın kalbine bir kaaa neticealnde 
saklandığını iddia etmektedir. 

Gene Aydınm Göndereli köyün 
den Muıtafa köy kahvesinde arka 
da,lan Ahmet ve Mehmetle kav· 
ga etmit. neticede tabanca ile ild
ıini de yaralamıttır. Bu arada Sa
lih isminde biriıi de oeneri kur
tunların laabetile ölmiiftür. Katil 
yakalanmıftır. Hldloeye bir ka
dın kııkançlıiı aebep olmuftur .. 

Anadoluda yağ
murlar 

Balıkealrden yazılıyor: - E•
vel ki cece tehrimize fırtına halin 
de dolgun bir yafmur yafmıf, bir 
çok evler ıu altında kalmııtır .. 

Sokaklar, tiddetle akan aula
nn tesirile bir dere halini almıfhr. 
Birçok arsalar küçllk birer cöle 
dönmilttür. 

BERGAMA - U:ınm müddet
ten beri deyam eden kuraklık. 
tlddetll bir yağıııurla nihayet bul
mu1. birçok yerleri ıular balDllf• 
tır. 

Ezcümle, ıeller bir deiirmen
den d,..kuz çuval buğdayı ıür;lkJe 
mittir. Bu çuvalların birlal içinde 
de sekiz alhn betibirlik vardı. 

Trabzon muallimler 
birliğinde 

TRABZON 6 - Muallimler bir 
liği idare heyeti yeniden intihap 
"dilcli. intihabın feshi hakkında 
bir muallim iıtida ile ..ıiiyete mü
racaat c.~tti. 

Konyeda Maarif 
• 

pansıyonu 

Konyadan yazılıyorı Maarif 
cemiyeti bjr pansiyon teaia etmit 
ve burada 15 fakir ve kimıeaia, 
fakat çok çalıtkan talebeyi hinıa 
yesine almıştır. Panaiyon kadroau 
gelecek '"ne daha ziyade tevıi e
dilec.,lctir. Malu'. ırazıler cemiyeti 
dfl' e:.i ;~bit çocqfunu himlllyeaine 
almı'- e'b:ırlerlni v~ mektep leva 
2'1m•nı temin elmı•tİr. 

H. Fırkası Alemdar 
nahiyesi 

Cümhuriyet Halk fırkıuı Alem 
dar nahiyeainin senelik konııreai 
dün cece aaat 20 de nahiyenin bu
lunduğu Halk fırka11 binaıında 
toplanmıttır. Konpede Yilayet he
yeti idare azaımdan Samih ve 
Hüınü Beylerle tehir meclial aza
ımdan Utife Bekir Hanım ve ka 
aa heyeti idare reiıi Methi Sait B. 
ve Eminönü kaymakamı Raif Bey 
!erle daha bir çok erkln ve fırka 
azalan bulunmuılardır. Koncnı
de nahiyenin bir oenelik mesai ra 
poru okunmut ve kabul edilmit
tlr. Rıfkı Beyin riyaaeti altındaki 
sabık heyeti idare ipka edilmiı ve 
nahiye namma kazaya müm.euil 
olarak Rıfkı ve Ali Rıza Beyler 
aeçilmi•lerdir. ---
Ankarapalas açıldı 
BİT müdetten beri kapalı bu

lunan ve memleketiıni.zin en 
rahat ve müzeyyen oteli olan 
Ankara - Palas yeni bir idare 
altında tekrar açılmı,tır. 

Ankara - Palasm yeni ldare
•i mevcut, hali hazır vaziyetini 
nazarı dikkate alarak bütün fi, 
atlerde. bilhas•• büfe kısmında 
yüzde 30 dan yüzde 50 ye ka
dar tenzilat yapmıftır. Bu su· 
retle bu çok müzeyyen otel 
memleketin e-n zengin otellerin 
den biri olmaktadır. 

Her tarafa yağmur 
düıtü 

Gelen malumata nazaran 
memleketin her tarafında nafi 
yağmurlar devam etmektedir. 

Meteoroloji müesııeaesmın 
verdiği malumata göre evvelki 
gün Yalova, lzmit, Bursa, İz
mir; Kutamoni. Kay•eri, An
kara, Dörtyol, Erzincan, Kon

Amerikada 
Reisicümhur 
• 
intihabı 

(Başı birinci sahifede) 
huıustaki tetebbi4 Amerikadan 
celecektir. Malum olduğu veçhi
la bu meaelede M. Roo.'ICvelt, ra
kibinden daha itilifkirizdir. 

2 - Taalihatm tahdidi meaele
Iİ .• Bu huauıta fU noktayı hatırlat 
mak İcap eder ki İngiltere kara 
tealihatmm tahdidi mevzuu bah· 
aoldufu zaman hiç bir itiraz etme 
dij-i halde deniz teılihatmın tab· 
didinden bahaedildiği zaman hiç 
te itilafa yanapnamaktadır. 

3 - Tarifeler meıelesi, lnııilte 
redeki himaye hareketinin Ameri 
ka tarafından vazedilmit olan ta 
rifeler yüzünden batcöatennit ol 
dufu aöylenilebilir. 

Umumiyetle ümit edlldifine 
ııöre Amerika, cihan lktıoat kon• 
feranaına iftiralı: eylediii takdir
de müfrit himaye usulünün aleyh 
tarlan yanmdıı me•lri alacaktır. 
Hattl Amerikanın böyle bir t. 
tebhüate buhmnuumm mukadd• 
meaini tefkil edecefl de ümit ohm 
maktadır. 

Sabaha kadar beklediler 
NEVYORK 8 A .. A. - Dün Ne 

•ada ıteplerinde kiin bir ıehir 
olan Eleko'da M. Hoover, maden 
ameleai ile çiftçilere hitaben bir 
nutuk aöylemiftir. Mütariinileyhin 
telaiııle ne,rolunan nutkundan ev 
vel bir nutuk aöylemİf olan aabık 
reiaicümhur M. Coolindce' de bir 
11utuk irat ederek M. Hoover'in 
intihabım iltizam ebnİf ve müıa
rünilayhi "Amerikanın bqmda fe 
laket ve muıibetlere en iyi çare 
bulabilecek adam" diye tavıif ey
lemittir. M. RQC>Mve(t, Nevyorkta 
aon nutkunu lııat eylemİflir. 47 
milyon erkek Ye kadın bugün rey 
!erini vereceklerdir. Ecnebilerin 
batlıca unıurlarına relince, bun
lannm yarı11nm M. Hoover'e di
ier yanımın da M. Rooaevelt'e 
rey verecekleri zannolunmakta
dır. Kilçilk cemaatlerden Çeklerin 
hemen hemen müttefikan M. Ro
osevelt'e laveç, Norveç Ye Fenlan 
diyalıların ekaerinin M. Hoover'e 
rey verecekleri zannolunuyor. Bil 
tün memleket halin neticeyi anla
mak için sabaha kadar uyuınaya
caldardır. N evyorkun dana aalon
lan ile kabareleri aaat bete kadar 
açık kalacaktır. Kara,,. hava mG 
nakalat kumpanyalan aeyahatte 
bulunan yolculara neticeyi telaiıı
le bildireceklerdir. 

Her iki nam:ıedln 
taraftarları 

LONDRA, 8 A.A. - Tinıeı ıra 
zeteainin Amerikadaki muhabir
lerine nazaran M. Roooevelt, mem 
leketin nrecefi 531 reyden 400 
ili. 450 sini kazanacaktır. Mü.-
rünileyhin, en azı 30 hükUmet da 
bilinde muvaffak olacafı muhak 
kaktır. Alabama, Arizone, Arka
naoaa, Floride, Georgle, ldabo, 
lllinoia, Kentucky, Louiıiane, Ma
ryland, Mi11iulpi, Miuouri, Mon 
tana, Minnesota, Nebraaka, Neva 
da, Yeni Mekıika, Şimali ve Cenu 
bi Karolin, Şimali ve Cenu
bi Dakotaa, Oklahoma, Tennesoe, 
Te:saı, her iki Virjina, Waahing• 
ton ve Vyoninc... A,afıdaki do
kuz hüklhnet dahilinde kazanma 
11 ihtimali de vardır: Kaliforniya, 
tolorade, Kansaa, Maaaachu11eb 
Nevyork, Nevjeroey, Arecon, Rha 
de-lsland ve Visconıin.. M. Hoo
verin katiyetle itimat edebilecefl 
ancak tU hükUmetlerdir: Ver· 
mont, Maine, Man.ailvanya.. K.a
aanma11 ihtimali olan hük\lmet· 
le~: ~onnetieut, Delaware, Towa, 
Mıchıcan, Ne-.-Hapıhire ve Utah. 

Hoover'e ıulkast mı? 
SAN FRANCISCO, 8. A. A. -

M. Hoover'i Paloalto'ya ırötüren hu 
ıuıi tren, Nevada hükumetinde Vin 
rıe Mucca civannda bir köprüyii bek 
liyen memurun verdili İfaret üzeri
ne durnıutlur. Bu memurun vücu. 
dünde ve yanındaki arkadatmın ce
oedinde birkaç bıçak yara11 bulundu 
tu cörülmüttür 

Tren 20 dakika durduktan aonra 
yoluna devam etmittir. Bu facia .,... 
rarla örtülü kalmııtır, Çünki ır.,nin 
üstünden ceçeceii köprüye hiç ilitil 
memiıtir. 

SAN FRANCISCO, 8. A. A. -
M. Hoover'i ııötiiren trenin ceçece 
köprüden biraz nzııkta yol üıtünde 
içi dinamit dolu bir paket bulundu
ğu timdi haber alınmı,tır. Yakında· 
lıi çalılıklardan birinde böyle bir pa
ket daha ele ceçirilmiftİr. 

Birinci telgrafta verilen bir haber 
hilafına olarak hiçbir memur öldü
rülmü, değildir. Civarda bazı .....,.. 
tırmalar yapılmaktadır. 

ya; Samsuna birer milimetre, Bedava türkçe dersi 
Eskişehir, Merzifon, Afyon, 

Askere davet Malatyaya üçer milimetre, Lü- latanbu.I Hnlkevi reiıliğind~n: 
leburgaza 7 milimetre Denizli Halkevınde, ~k yakında, hıç Türk 

1. F. AS .. o. de~ı 932 tepin c~j Kütahya, Üşak, laparta· Ada: çe !lm~yculere mnlır.u• olmak üze
bınde bedelı n~ktı v r~n efradın bir . . ' re bır hırkçe kunu açıl cnldır. Ka
luımı ıevk olunacakhr. Binaenaleyh naya l 3 er mılımetre, .~alkal· ı ~,t ınuameleıi ba~ladııimı!an iıtiyen 
bu kabil ebadin derhal şubelerine ya _35, An~aly~y" .. 38 mılımetre !erin her eün.'dare memurluğuna 
müracaatı... yaP-mur du~muşlur müraC'1atlan ılaa olunur. 

Korkulacak 
Salgın var mı? 

(Başı birinci sahifede) 
çocuklarda ııörüldüğü için bilhas· 
sa bu yaştaki çocukları muhafa
za ebnt""lidir. Bunun için de en u
fak bir boğaz ağrısında ve vü
cutta cörülecek en küçük bir kır
mızılık kar,ısmda derhal bir he· 
kime müracaat ebnek Ji.zım ge
lir. 

Son aenelerde kızıldan korun· 
makta ve tedavisinde büyük a
dımlar atılmıfbr .. Kızıla bulat· 
mak tehlikesi kar,mnda afı tat
bik edilir. Bu aıı, muafiyetini 4 -
5 haftada verir ve oldukça uzun 
müddet devam eder. 

Maamafih, bu muafiyet bütün 
atılarda oldutu gibi mutlak değil 
dir. Yani atılananlarm hepılnln 
kı:aıla tutulmama., icap etmez. 

Seroma gelince: bu en ziyada 
tedavide kullanıln-. Orta ıiddette 
•e ılddetli vakalarda behemehal 
oerom tatbik edilmelidir. Hafif 
kızıllarda da Ml'Om kullanmak 
müraccahtır. Kızıllı bir haata ile 
yakmdan temuı olan bir insana 
kızıl oeromu tatbik etmekle 10 -
111 ıriln devam eden bir maafiyet 
vermelı: kablldlr. 

Tifo vakalanna ceçellın: latan· 
bulda tlmdilik bir "ıu salgım" 
yoktur. Görülen vakalar, münfe· 
rit vakalardır. Şehrin herhangi 
bir semtinde ve 91rf oradaki te· 
ralte merbut olarak zuhur etmit 
tifo vakalan cClıterilemez. 

Tifoda en korkunç olan su ıal· 
cmlarıdır. Bulatık ıu kullanan 
halkın büyük bir kıımı tifoya tu· 
tulur. Bunun önüne ceçmek için 
içme ve kullanma ıularmın tam 
bir emniyet altında bulundurulma 
aı icap eder. 

Bu İle her medeni ,ebir halkı· 
nm tehir idare.inden bir hak ola
rak iıtediği feylerln batmda ııelir. 

Tifo ıirayetinden korunmak i· 
çin tifolu olduklanndan fÜphe e· 
dilen haatalann biribirinden ayni 
ma.., pisliklerinin dezenfeksiyonu 
lazımdır. Tifoya bulatmak tehli
keılnde bulunanlar behemehal 
kendilerine tifo aşm yapbnnalı
dırlar!' 

Mazh11r O.cman B. 
Difer taraftan Dr. Mazhar 

Oaman Bey diyor ki: 
- Avrupanın hıfzı111hhaaı en 

mükemmel tehirlerinde bile aal
cm hutalıklar eksik olmadıitmı 
ırörüyor ve okuyoruz. Şayanı tük
ran olarak kaydedeyim iri lotilai 
haatalıklar aon zamanlarda çok 
aı:almtJtır. Araura mevshnln de
flnneılnden nyahut ihti!At neti
cea.i 91kan hastalıkların da ciddi 
tedbirlerle hemen önü almıyor. 
Tifoya ve kızıla kartı vafi qıla· 
nmız vardır .. Hükumet Bakterio
lojihanelerinde bunları bizzat 
yaptırıyor ve tatblkab hakkında 
doktorlara llzmı gelen talimatı 
bile kendi nriyor. 

Bir yerde ufak bir entan çıkın 
ca halk araıında tüyuuna meydan 
venneden ıöndüriiyor. 

Halkımız bu cihetten emin ol
malıdrr. 

Kızıl a,ıamm memleketimizde 
tatbikat saha11 cenittir. Kuvvetli 
aanılan aalgınlar daha batlanrıç· 
ta •Öndürüldil. 

Kızılatmnm ııayet tehlikeaiz 
yapıldıtı bllinerek aileler çocuk
lanru aşılatınalıdırlar. 

Eter kızıl, tektilk vakalara in
hiaar etmese, sıhhiyemiz mecburi 
••• ile bunun aüratle önüne l'eçe. 
bilir. 

Şimdilik ortada korkulacak bir 
f"Y yoktur, Difteriye gelince bu
nun da artık aşısı vardır ve bu en 
tehlikeılz bir atıdır. 

Halkımız kendi .,bbatile meı
sul, vukuflu ve ıuurlu bir 11hhat 
te,kilii.hnın mevcut olduiunu bil
meli ve müıterih olmalıdır. Mik· 
robu h•nÜz bulunamayan ırip 
haıtalığına gelince bunun için de 
mümkün m..rteb"' vücudu muha
faza etmek geceleri dıtarda do
latmamak 11k 11k 11cak §eyler al
mak gibi tedbirlerle haatalıktan 
korunmak kabildir." 

Kızıl hastalığı 
Beyoğlu ve Cihancir taraflannda 

Kızıl haıtalığı müaaplan cörülmüt. 
ııhhiye müdürlütü icap eden teda· 
biri almıttır. 

Bu cihetteki mekteplerde de •fı
tatbik edilecektir. 

• ........ 1 

ICadın birlijfiniıı 
misafiri 

Şehrimize geleceğini yazdığı. 
nnz Beynelmilel kadın birliği ikin 
ci reiıi Mm. Germaine Palaterre 
Sellier, evvelki ak,am ceç vakit 
vapurla celmit ve Kadın birliğini 
zivaret etmiştir. Mm. Palaterre 
Sellier Bükrette toplanacak ka
dınlar kongresinde bulunmak Üze 
re. dün sabah Köstence yolu ile 
Biikreffı citmittir. ---
Konvada yatmur 
KONYA, 8 A..A - Üç gün

den beri vilayet dahilinde kna 
fasılalarla yağmur yağmakta
dır. Buğday fiyatlannda düşük· 
lük vardır 

Çatalcalılar 
Bayram 
Yaptılar 

(Başı birinci sahifede) 
diye reiıi, mektep müdürleri, mu ... 
allimler ve talebe tarafından fe· 
bir haricinden kaı·ıılanmıttır. Bti 
tün Çatalca bayraklarla ıüılenmiı 

Fürugi Hz. 
(Başı birinci sahifede) 

Maadin Bankaıı müdür muavini 
Ali Sami 8. bulundufu halde 
Beykozdaki kundura fabrikaamı 
gezıni,ler ve dönütte Beylerbeyi 
:sarayını ziyaret etmitlerdir. 

Füruci Hz. dün cece Darülbe
dayide verilen temıilde hazır bu· 
lunnıuılardır. Muhterem misafiri
miz bucün donanmamızı .. iyaret 
edeceklerdir. Sabahleyin huıuıi 
bir motörle Heybeliadaya cidile
rek orada demirlemit bulunan de
nizaltı ceınileri cezilecek, oradan 
Gölc:üfe ciderek Yavuz zırhlm 
ile donanmanın di~er kısımlan zj .. 
yaret edilecektir. 

Bugün lran tebaa11 tarafından 
saat J 7 de Perapalao otetlinde te· 
reflerine bir çay ziyafeti verile· 
cektir. 

Yarın da Vali Muhittin B. de 
Nişanta{'mdaki konağında bir çay 
ziyafeti verecektir . 

-·--~-
Tayinler 

ANKARA 8 (Milliyet) - Mec 
liai idareler umum müdür muavin 
liğine müfettitlerden Hüoeyin Sab 
ri Bey, baytar itleri umum müdür 
lüiüne de Baytar mektebi rektörü 
Sabri Bey tayin edilmitlerdir. 

İkhsat 
Konferansı 

muhtelif yerlere taklar i~a edil
mifti. Sokaklar hıncahınç. kalaba 
hktı. Çatalca hakiki bir bayram 
ııünü yafayordu. lıtanbuldan ci· 
den heyet doiiruca belediye dai
reıine gittiler ve burada bir müd 
det iıtirahat ederek kahve içil· 
di. Heyetle beraber götürülen 
bando belediyenin önünde ııüzel Mac Donald yılba-
havalar çalıyordu. Hal- belediye d 
binaaının önünü doldurınuıtu. Bu Şln an evvel 
eınada mektebin ve talebe yurdu t J • t• 
nun resmi kütadında bazır bulun op anmasını ıs ıyor 
mak Üzere mevkii müıtahkem ku CENEVRE, 8 A.A. - Dün 
mandanı Fuat Pata da Çatalca- ya iktısadi ve mali kooferanıaı
ya geldi. Biraz aonra belediye bi-
naoından aynlarak orta metkebe mn yıl baıı yortusundan evvel 
gidildi. Mektep bayraklarla, def- toplanması hakkında M. Mac 
ne dallan ile aüalenmit, bahçede Donald'ın dün Avam kamara
talebeler iki ııra olarak dizilmit· ımda izhar ettiği temenni, Ce
lerdi. Orta mektep tesiı edilen bi- nevre' de büyük bir hayYet uyan 
na evvelce ilk mektepti. Bu oe..., 
vekalet Çatalcada bir orta mek· dırmıştır. 
tep açmak kararını verdikten aon Filhakika, bu konferaDAa ait 
ra bu ilk m::.kt<"p binaıı muvafık hazırlıklarla uğra9an komisyo
ııörülmüt ve buradaki ilk mektep nun mesaisi bugün nihayet bul 
diğer ilk mekteple tevhit edilmit· maktadır. Bazı ımeaeleler hak
tir. Orta mektebin bu oene yal· kında tamamlayıcı tetkiklerde 
ruz birinci amıfı vardır. Ve 80 ta-
lebe mevcuttur. Mektep muhtelit- bulunmak üzere ikinci klnun
tir. Çatalcada timdi bir orta ve da bu komisyonun tekrar top
bir de ilk mektep vardır. ilk mek !anaca~ zannedilmeartedir. Bu 
tebin mevcudu 350 dir. Orta mek şerait içinde ' tHııdi konferans, 
tep kiltat merasimi çok cüze! ol- mesaisinde muvaffak olabi!lmek 
muıtur. Evveli kapının önünde 
bahçede, mektep talebeai lıtiklil için ancak 1933 .-i nisanm
martmı aöyledi ve çok alkıtlanclı. da veya mayramda toplanabi
Bundan aonra orta metkep müdü lir. 
rü Hüoeyin Bey ~lr nutuk irat .ede Bunun böyle olması. birçok 
rek orta mektebm Çatalcadakı va 1 mütehuaıslann da arzu ettikte 
zifelerinden bahsetti. Müteakıben • eçh'I S k -L 
Çatalca halkı namma bir cenç bir n v ı e, tn;sa ~nıcerans~· 
nutuk irat etti .,,.. teıekkür etti. dan alınıan netıcelenn o vakite 
Müteakıben Çatalca kaymakamı kadar birer hakikat teklini al
Kenan Bey hararetli bir nutuk maamı mümkün kılacaktır. 
-?yledi ve kö~lerin mün~~er ih- Dünya iktıaadi ve mali kon
tıyar heyetlerıne olan ıhb>:acı~: feranamı hazırlıyan komis on 
dan bahıederek bu mektebın bu Y 
tün Çatalca köylerine münevver azası datıhnadan evvel beynel 
muhtarlar yetİftireceiini aöyledi. milel mübadelelerin eski haline 
Bundan •onra vali ve belediye re· ııetirilmesine ait bir projeye it-
111 Muhittin Bey Çatalcahlann tıla hiaıl etmiılerdir Bu proje 
bilgi.ye olan heves ve it~iyakl.armı de miUetler araaındaki ticari 
tebrık ederek kurdeleyı keıtı. He .. • , 
yet mektebi cezdi. muallimler o- mubadı:Ielel'!n • Tıcaret mu~
daoında bir müddet iıtirahat edil· melelerıne aıt heaaplann te.vı
di. Talebe miaafirlere "Çatalca yeai hakkındaki takaı uaulü
orta mektebi" yazılı hatıra ro- nün İ!tira bonoları vaaıtasile 
zetleri tevzi ettiler. ~ek~e~~e~ beynelmilel bir tan:da tensiki 
çıkıldıktan aonra beledıyerun onu ti! ki L !' et' ·ı · 
ne gelindi. Burada orta ve ilk sure . e -.. ~. na ıne. g ın meal 
mektep talebeıinin bandonun itti gayesı gorulmektedır. Bu prc>
rakile yaptıkları ceçit reımi aey- jede mevzuu bahsedilen iştira 
redildi ve küçük Çatalcalılar çok bonolan takas ofisleri tarafın. 
al~ıtlandı. Müteakıben yeni tesiı dan çıkanlaca·. ve tabii zaman 
edılen orta mektep talebe yurdu- 1 d r 1 1 eda 
na gidildi. Yıllrt bu ıene 20 yatak ~~l eda ~ ıçe ebr ne

00
sur

1
et edt :

1 lıktır. Gelecek ıene 50 yatağa ib· vu ıyorsa, u no ar a mr 
lii.f edilecektir. Yurda yalnız orta !etler arasında o suretle teda· 
mektep talebesi kabul edilmekte- vül edecektir. 
dir. Yurtta kalan talebeyi, civar Bu proje Cenevre Darülfü
köylerde ilk ~e~tep tahıilini ik- nunu iktıaat müderrisi Fransız 
mal eden zekı koy çocukları teı· M Ed rd M'lh d h d 
kil etmektedir. Memleketimizde · ga 1 au tara n an 
orta mektep talebeai için ilk yurt tertip eilmiştir. 
Çata icada teoia edilmek! ed ir. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!1!!!! 

M. Musolini ile 
uzadıya görü 

ROMA, 8. A.A. - M. No 
Daviı ile M. Mu uolini, uaun uza 
ya gÖrütmüşlerdir. 

Mükalemenin teslihatın ve Jıi,h 
aa deniz teslihatınm tahdidi _..ı~ 
ıi luılıknıda cereyan etmiı ol 
zannedilmelı:tedir. 

Mülakatın hitamında M. Davio,11 
~en memnun olduğunu beyaıı 
mJttlr. 

Cenevrede 
CENEVRE, 8.A.A. - Tesli/ıa 

tahdidi konfenum divanı, Belçilııı 
mu~abha11 M. Bourquin'in raporu 1 
zerıne bütün akit hükı'.ımetler Jl1 

rahhaılanndan mürekkep daimi bir 
komiıyonun teılihatın tahdidine ıııl 
teallik umumi mukavelen.in icraıJ!ll 
temin ve cerek kendi arJ:uılla v•Y' 
herhanııi bir devletin talebi üuriıı' 
mahallinde tahkikat icra edilebilınt' 
si teklifini müttefikan kabul etrnİf 
tir. 

Her devlet, kendi arazi&İnde ~ 
kat ve tetkikat yapılma11ru isteyelıİ
lecektir. 

M. Herriol'nun nutku ııt 
Cent>vrede lntıb11 

PARIS, 8.A.A. - Kabine, F,..,.. 
ıız planmın tevdii keyfiyetinin 1' 
M. Herriot'nun aon beyanabnm Ce
nevrede ha11I etmiı oldufu iyi iıılİ' 
baclan dolayı memnuniyetini i~h•' 
etmiıtir. 

f çti._.n nihayetinde ve cazete<İ' 
l•le yepmıt oldufu aamlmi Wr ıııi
lüat eınauncla M. Herriot, bilb..., 
Franaanm CenOYrede teslihatın ıab
didi meselesindeki YJU.İyetinin fil 
Boncour'un vemıiı oldufu mı.atı.' 
aonra vaıi milı,.aıta aalih bulmut ~ 
dulunu aöylmü,tir. 
Emnüıellmet, hıılı:em ve teaiiJıalll' 

tahdidi unıurlan araımda bir rebıll' 
cözetmiı olan Franım plinı eli,., 
bütün milletlerin ciddiyetle teiı.ik tıl 
meleri l&zmı ııelen bir tekliftir. 

M. Herrlot, Madritlilerin kendiıİ
ne yapını' olduktan unutulmaz .,.. 
d~ nümayiılerini hatırlabmı ve ,1-
zu Franıız - ltalyan mün111ebatll" 
naklederek bu münaıebatı makili. 
bir Abaya irca etmek lazım geldifi· 
n.i ıiSylemiştir. 

Mümaileyh, oözüne devamla d~ 
mittir lıi: "Harbin ferdıuında !ı.al
yaya kartı manen hakıız da~ 
nuı oldufu idclia11nda muıirrİJD. I• 
talyan milleti mühim bir gayret sat 
felmiJ olan ve hali hazırdaki cliıt'" 
mizm ile m~bu bulunan bir mDlel' 
tir. 

İtalya, bitaraf kalabilirdl. ltalf! 
harbe , harbin pek mülhit olaı:u· 
billndifi bir ııırada ablclı. , 

M. Herriot, dahili Iİyaaet ile hart' 
ci ıiyueti birbirinden ayırt etmetl• 
nl bilmlı olan Toulouae konferan•~ 
nı tebrik etmekle .özlerine n.ihaY 
Yenniıtir. 

Açlık yürüyüıü ya· 
panlann lideri 

LONDRA, 8 A. A. - lt•il 
amelenin, ııeçenlerde yaptıi1 

yürüyüt hareketinin baıma se
çen Hannington, 3 ay haptA' 
mahkUm edilmiıtir. 

ltalyada affı umuo>f 
ROMA, 8.A.A. - Enelce halı" 

Termit oldufunıuz nçhile affı ıııııd 
mi tedbirleri pelı reniı olacaktır· a 

1 .056 ıiyaıi mahkiımdan 423 ' 
tam bir affı umumiden müıtefit .,ı.· 
cak, 204 ünün cezalamun 3 ıen1 
12 kitinin de cezalannm 6 ıenef!..,, 
folu nacaktır. Faılot aleyh tan 1 .il"" 
menfiden 585'i ...-beaı bırakıla.,-lı
hr. 

Hukuku unmıniye mücrimleriııd"" 
15.ooo ila 20.000 kiti aldan iıtif•" 
edeceklerdir. 

Almanyada yeni bit 
köprü yapılıyor 
BERLIN, 8.A.A. - Volff ~j~; 

amdan: Almanyada nevi keııdıtl 
münhaaır lıir köprü, Berlin - Aviıı:: 
"!uende. demi~yolu üzerinde i~':rJP 
dılmek Üzredır, Orada Pnene uı bİI 
deki d'onme köprü yerine başl<a 
köprü yapılacaktır. ·~ 

Bu köprünün orta kıamı 2 dal<• 
içinde bir aaanoör ııibi ıu sathı11d-; 
28 metre yÜkıefe kalkacak ve "".ıı· 
retle cemiler alhndıın ceçebile<"'" 
tir . 

Yurtta üç kmm talebe iskİi.n ve i
aşe edilmektedir. Bunlardan birin 
ci kısmı köy ihtiyar heyetleri he
sabına ayda 10 lira ücretle panıi 
yon olarak kalmaktadırlar. ikin
ci kıamı talebenin Ücretinin yan• 
unı kendisi, diğer yan olan ayda 
bet lirayı da köy sandıklan ver· 
mektedirler. Üçüncü kıann talebe 
de ücretini tamamen kendiai ver
mektedir, Yurt, Çatalca C. H. fır 
ka11 kaza merkezi binasında fırka 
tarafından tesiı edilmittir. Yur
dun açılma merasimi de çok ııü· 
zel oldu. Evveli. kaza fırka reiıi 
Hayri Bey bir nutuk irat ederek 
fırkanın bu yurdu naoıl çalıtarak 
vücude cetirdiğini izah etti. Bun
dan sonra Cevdet Kerim B. hara
retli bir nutuk aöyleyerek fırka
nın bu itte cesareti, bilgiyi çok .. 
ven Çatalclllılardan aldığını aöy
ledi. Mütealnben mevkii müıtah· 
k"m kumandanı Fuat P...- Hz. 
yurda ve talebeye muvaffakryet• 
ler dileyerek kurdelii.yı keıti ve 
yurt bina11 cezildi. Yurtta yatan 
talebe namına bir efendi çok ırü
zel bir hitabe irat ederek ke11dile 
rine bu çatı altını vücude ııetiren
lere tefekkür etti. Bundan ıonra 

meraaim bitti. latanbuldan giden 
heyete yurtta öğle yemeği verildi. 
Saat 15 te İıtanbul heyeti gene 
otobüıle avdet etti. Bütün Çatal
ca orta m~klebe ve bir yurda ka 
vuftuğundan dolayı sonıuz bir he 
yecan ve sevinç içinde idi. Dün 
cece Çatalcada bir mÜ•ıunere ve
rilmi,tir f.tanbuldan gıden heyet 
te müsamo:ı·eye davet edilmit iae 
de heyete iştirak edenlerin ıehir- Berlindeki gre~ 
de fazla mefguliyetleri bulunına- bı•tti 
11 bu davetten mahrum kalmala. 
rına aebebiyet vermittir. Çatalca BERL1N, 8 A.A. - V~I~ 
maarif itibarile en zengin kazala- Ajansı bildiriyor; Berlin'de ıŞ1 nmızdan biri olmuttur. Merkez )şr 
kazadan maada Çatalcanın 57 yen müşterek nakil vaaıt• el 
köyü vardır. Ve bu 57 köyiin hep itçilerinin yaptı'klan grev,~ 
sinde de bir ilk mektep vardır. kez tertip heyetinin tekrar :r. 
Binalar kıamen yenidir. Bir buçuk batlanması hakkında dün ııJI 
ay "vvel 20 köyde yeni mektep bi ,am -Yerdiği emir üzerine ta 
nası inaasına batlanmıtbı·. Çata(. 'J bitm' tİT 
ca ha 'kı kendilerine medeniyet mı e ıt • .. ye· 
cetiren mektebi çok l<'vmektedir- Tramvaylar, otobusler vt: Jll 
ler. raltı trenleri, bugün muntaı• 

Çatalca orta mektebinin ve ta 1 surette işlemektedir, ~ 
lebe yurdunun açılma11 münase• Çöpçülerin yaptıkları I 
betile vali Muhittin Bey Maarif d 'h b 1 t Bunlıır111 

vekaletine bir telcraf çeı.erek Ça e nı ayet um~ ur. , .. ,.,. 
talcalılann tetekkürleriai bildir- çalışmadıklan iki güne aıt '' 
mittir. retler verilmiyecektir. 
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MİLLİYET ÇARŞAMBA 

1 
İst. Mr. Kumandaııbjı Satınalma kom. ;l'\:ıl ,., 1 

Gözyaşları!. İfayı taahhüt etmeyen 'DIÜt~ ı kasaya .ittirak içi de şartname- ! 
ahhit namı besabuııa Gülhane ıi veçhıle hazırlayacakları tek 
hastanesi için 600 adet tavuk lif mektuplarını ihale gününün 1 
ve 100 adet piliç bir ıartname- muayyen vaktinden evVf•I koEtem izzet Beyin son romanı kitap 

halinde neıredildi. Mevai· 
mln en muvaffakıyetli 

e11eri olan bu romanı he-:
kitapçıda araymız. 

l de açık münakasa ile satın alma misyon riyasetine vermeleri. 
: caktır. Münakasaaı 9/11/ 932 (215) (5760) 
! Pertembe günü sa-.t 10 da Top * * * i hanede Merkez Kumandanlığı Ol'Clu sıhhiyesi ihtiyacı için 
satın alma komisyonunda icra 65 kalem dişçi malzemesi kapa-

1 
kılmacaktır. Taliplerin 'artna· lı zarf suretile satın alı
mesini ırörmek için her gün ve nacaktır. Münakasası 4-12· 

Davet 
Türkiye Güreı fedttasyonunclan: 

Balkan f&IDPiyonluğu kazanan 
Milli l'Üret talmru efr.dına, Muvaf
faJô1etinizin tettflne Olimpiyat mec 
nıuaec tarafından, Pen Palae ulon

larında 9-10-932 çartamba alqaını 
oaat 17 de bir çay zi)'llfeti wtip e
dilmlf olcluiundan ı... 1Iİyafete iıti
rôJc etmek üzere laaııiin -t 17 ole 

P- Palaı'ta lıazıır ı.aıu- rica 
olunllll'. 

·yılbaşı biletleri 

Ç 1KT1 
Geçen yılbı şı büyilk ikramiyd~ci 

UGUR GiŞESi 
verdiğini unutmayınız. 

l.000.000 
500.000 
200.000 
10:>.000 Türk 

Üsküdar Hukuk Hakimliğinden: pazarlığa ittirak için de muay- 932 pazar günü saat on 1 
Cemile H. tarafından koc:au Oı· yen rutinde komisyonda ha- dört huçukta Tophanede Mer

küdarda Selman ağa mahallesinde zır bulunma lan. (173) (5571) kez irumuıdanlığı satınalma ko 
Bülbül dere caddHinde 24 No, lu * * * ımisyonunda icra kılınacaktır. 
Şile Ağva otelinde sakin Dülg.,.. Askeri mektepler ve Dikim Tal~lerin şartnamesini gör-
Burhanettin efendi aleyhine açdan evi ihtiyacı için 9950 metre yer mek için saat 9 dan 10 a kadar 1 
bofll111D8 davası üzerine M. aleyhe li mamulatı teli aleni münaka- her gün ve münakuasına itti
lıerayı telılii gönderilen dava ar.u ıa ıuretile satın almacaktır. rek için de mu.yyen vakitte lro 
bali turetiıııia mümaileybln götleri- Münakaaaaı 10-11-932 perteJD misyonda hazır bulunmalan. ı 
len adntat• çıkıp gittiği ve fil hal be günü ıaat 11 ele Tophanede (251) (5939) ' 
nere.le İlllılllet ettiii bilinmediği ıer Merkez kumandanl.ğı satına!- * * * 
hile Wli telolit iade edilmesi ilzerine ma komiıyonunda icra kılına- Ordu srhhiyesi ihtiyacı için 
miidd.-,....ın talebile illnen tebli- caktır. Taliplerin fartnamesini 7 kalem Eczayi tıbbiye aleni 
iat i-.- karar verilerek bu bap- görmek içiıı her gün ve müna- mümıkasa ıuretile sahn alma
..ı.; isıidaya on gün zarfında cevap kasaya ittirak için de muay- caktır. MünakHUI 4-12-932 
...,nnek Ye tayin olunan S-12-932 pa yen vaktinde komisyonda hazır pazar günü saat 11 ele T opha. 
arteoi gilnli saat 10 da mahkemeye bulunmalan. (174) (5572) nede Merkez kumandanlığı sa-

l • :ı; -ı< • tm alma komisyonunda icra la gelmek ÜZl'e yazılan davetiye ve ,.. 
ber --L'- d" Harp akademisi film çekme lmacaktır. Taliplerin şartname 

1 
tida ....-etile bera .......,.eme ıvan al d 
hanesine talik edilmit olmakla key- merkezi için 19 kalem film m sini görmek için saat 9 an 10 

' d " ol zemesi pazarlıkla satm alı- a kadar her "'ÜD ve münakasa-'ı fiyet ayrıca da gazete ile e io«n u "' 
nacaktır. Pazarlığı 10-11-932 ıına ittiralc için de muayyen 

j nur, pertembe günü saat 14 te Top- vakitte 'komisyonda hazır bu-
hanede Merkez K. satmalma luamalan. (252) (5940) 

· Sultan Ahmet ikinci sulh hukuk komİılyonunda icra kılınacak- "' * ~ 1 

mahkemesinden: Ester H. ile Mar- tır. Taliplerin izahat almak için Levazım Y allama müdürlü-

HAS·AN 
KUVVET 
ŞURUBU 
Terkibinde külliyetli miktarda 

İyot tanen ve fosfat mevcut olup 
enıicei uzviyeye sür'ati temessü
lü sayesinde, kanırzlığa, vereme 

istidadı olanlara ve bilhassa em
t"aZı aaabiye ve zafiyeti. umumiye
ye teairatı ,ifai:;esi varchr, 

Genç ku.larla çocuklarda tesira. 
tı nafiaıı pek seri olup renksiz, 

lıaıtalıldı, zayıf, sıraca vey~ kcnik 
!>aıtalıklarma müptela çocuklar 
az zaman zarfında dit çıkarırlar. 

Çabuk yürürler.Tombul tombul o 
lurlar, 

Suiitiyatla sabavetini ve ı;enç· 

!iğini euiistimal eyliyenlerc. ade
mi iktidara pek müessirdir. Kan 
tezyit ve tasfiye, hazmı teshil 

renge tazelik ve veçhe tara\'et ba 

teder, Bez, evram, cedir. çocuk 
lann yüz ve batlanndaki çıban 
lar, ergenlik ve ~kzemada pe 

müessirdir 

50.000 Lirası 
30.000 

yanti H. ve Hanri Delmedik<> ve Ri- sabah ıaat 9 dan 10 a kadar her ğü ihtiyacı için 3 ton motorin 
fat Kamhi ve Ali Macit Karakat B, gün ve pazarlığa ittirak için de yağı pazanrk suretile satınalma 1 
ve Hanri fuks ve Davit Şilton ve muayyen vakitte koımisyonda caktır. Pazarlığı 10-11-932 1-- - -- -- - ---------------------

' g:~~§~;~i =~~:;;;; ~J.i~t§ ~irtım 1 m.u~:~:hl ::~:~.:e:~) :~~. :m•m ...... 

Hasan kuvvet turubu Avrupa· 
da birinciliği ihraz eylediği gib 
bütün alemi tababette takdir tev' 
lit eylemiş, ecnebi ve memleketi 
mi:zin etıbbaımın raporlannı ka
:ı:anDlfllır. Şişesi 60 büyiik 1 
kurnıtur. Deposu: Haoan ecza d 
poıudur. Eczacrlara ve toptancı 
!ara büyük tenzilat. 

20.000 
15000 

İstanbul, Cağaloğlu, Uğur 
Gişesi sahihi Ömer Rıfkı Tabtakale mahallesinde Fincancılar pazarlıkla satın alınacaktır. Pa mealııi görmek ıçm saat 9 dan ~ı ___ --- ·--- demekle maruf bostan ve müştemilatının üç sene müddetle ica 

yoku4unda eski 14,14 mükerrer ve zarlığı 12-11-932 cumartesi gü 10 a kadar her gün ve münaka KARADENiZ POST ASl rı müzayedeye kooulmuflur. J<>-11-932 tarihine müsadif çarşam· 

1 

Devredilecek ihtira berab 
" Benzin ve salred,.. petrol ruıu· 

bu>1un istihsali ameliyesi" bakbda
ki ihtira için Türkiye Cümburiyetl 
hükumetinden istihsal edilmlı olan 
26 Kanunsani 1925 tarih ve 255/246 
nuınaraıı ihtira beratı üzerindeki lıu 
kuk bu k'"' aatılacaimclan yeyahut 
icara veıileceğinden bu huıusta faz 
ı. ına!Gmat edinmek hteyen zevatın 
lıtaııbul'clıı, Bab9"kapu'clıı, Tq Ha· 
llJJıda 43-48 mımaralarda klln vekili 
ISTOK Efendiye müracaat etmeleri 
ilan olunur, 

yeni 33-63, 63-2, 63-3, 17 numara- nü ~Gat 14 te Tophanede Mer- sasına i•tirak için de muayyen ba günü ihalesi icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkürda İs 
tar ile murakkam ve Rlza Pata arsa kez K. satmalma komiıyon1111- vakitte komisyonda hazır bu- SAMSUN 
11 namile maruf arsanm Tahtakale da icra kılınacaktır. Taliplerin lunmaları. (249) (5937) tanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi kalettnine müracaat 
caddesinde lıir ıneu• ı avı o up e- şartnameaını g mı açm er • ~ tUJ -~LaJ" h • ı d • · ö ek • · h • - Vapuru 9 teırı"nisani lan il~- olunur. (5921) 
rununda müteaddit barakalar mev- gün ve pazarlığa ittirak için de Maltepe lisesi ihtiyacı için ~ M 1 ı --~------- ----- -----
cut bulunduğu ve kroki•i veçhile ol muayyen vakitte komisyonda 1500 çift tire çorap aleni müna 1ft;1 TÜRK TİCARET VE SANAYİ BANKASI 
duğu ve aksamı salresl hali bulunan hazır bulunmaları(341)(5907) kasa suretile satın alınacaktır. 8 8 Anonim Şirketi tasfiye heyeti komiserliğinden: 
mezkUr ananın izale! tuyuu zimnln • * * Münakasaaı 26-11-32cumarteal Hali tasfiyede bulunan Türk ticaret ve sanayi bankası Anonim tiri< 
da furubtu takarrür ederek icra kıh İfayı taahhüt etmeyen müte ı:ünü saat 15,30 da Tophanede gunü akşamı Sirkeciden hare- tasfiye heyetinin konkordato için müblet verilmesi talelıile lstanbul ic , 
nan birinci açık artırma& neticesinde ahhi~ namı hesabına Harp A- Merkez Kumandanlığı Satın- keUe Zonguldak, lnebolu, A- dairesi tetkik merciine vaki olan müracaatları üzerine icra kılmRn tetkika 
mezldlr anaya 12000 Ura ı...del mu kademiai ihtiyacı için 20 ton alma komisoynunda İcra kılına yanc:ık, Samsun, Gir.on, Trab. neticesinde konkı>rdato talebinin nazan itibare alınmasına ve icra ve ifla 
kabilinde talibi uhdesinde kalnu, ve kok kömürü pazarlıkla satmalı caktır. Taliplerin şartnamesini zon, Silmıene ve Rize'ye azi- tau.ıınanun 286 ve 287 inci maddeleri mucilıince borçlu Türk ticaret ve aa 

kıymeti mubammeneyl bulmamasın- nacaktır. Pazarlığı 12·11-932 görmek için her gün ve İştirak met ve avdeUe ayni iskelelerle DaJ'i lııınkası firketine iki aylık mühlet verilmesine ve tasfiye heyetini 
dan ikinci artırma için muzayedeye cumarteıi günü saat 15 te Top icin de muayyen vaktinde ko- Unye'1e uğTayarak avd« ede- 1 i muamelelerine nezaret ve kanunun emrettiği diğer vazifeleri ifa için komi 
vazedilerek rr K. Enel 932 tarilılııe hanede Merkez kumandanlığı .;'ıisyonda hazır bulunmalan. cektlr. ıer tayinime icra hakimliğince karar verilmİftir. Kı>nkı>rdato teklifini -------------1 müsadif ııalı rünil saat onııe.te icra satınalma komisyoounda icra (218) (5794) fazla tafsilit için Sirkeci Yel- aıüzaks.i için alacaklılar ileride aynca ilin ile davet edilecektir. Şimdi 

Devredilecek ihtira beratı lahnacağmdan talip olanlann kıy- kıluıacaktır. Taliplerin fartna· • • • ' kenci hanındaki acentalığına mü- lik alacaldann tahkik ve tespitine ~!anılacağından mezkur ıirkette ala 
•. El.,ı.trik tabarriyat ve k"tfi1ab meli mubammenesi olftn 400!>0 kırk melerini görmek için saat 9dan Harp Akademisi ihtiyacı için ···İİİacaaİİİİİİİt.•Tİıeiiİlıİ:ıİ2İİllİ5İı151İ,•••••• cağı bulunan alacalddarın ikinci tetrin ayının on be,inden itibaren :ri 

• . d 10 a kadar her gün ve pazarlı- 600 kilo zeytin tanesi 600 kilo . 1 . 8
rztyede bulunmak usulü" lıaklan- bin liranın yüzde onu nııpetın e pey 1 gÜn içinde alacakları mıktanru beyan ve ellerınde bu unan vesikaları ıbr ı ğa iştirak için de muayv"" •• ,._ beyaz peynir aleni münakasa 

daki ihtira için berat talebin.: clair akçeıl baınilen yevm ve saat meıt- ki ,_ . ond h bul I k Mü Naı"m Vapur ldareai 

1 

etmek üzere '"7)'amt tatiliyeden maada her gün saat 10 dan 12 ye ve ıaa 
13 Kanunevvel 1928 taıih ve lıtan- kurde Sulbın Ahmet sulh ikinci hu· tte "oınıay a azır unı. suretile sabo a maca tır. - on albdan onıekize kadar Balıc;ekapusıındıı Taıbanın befinci katında mez 
b 1 .1• . • 32366 -~•- kuk mabkema•ı"ne 93 ... -49 numa- ,·_ malan. (240) (5906) nakasalan 29-11-932 salı günü lzmir ıür'at poıtaıı 

1 
d clai d K . l'k maka .. t t 

u vı ayetinın .,..ra,. " '· •Q ( 20 Saat) kUr tirketin balen bu un uğu re e omıser ı mına muracaa e * * * zeytin tanesi saat 11 de beyaz ""mtırası ile mukayyet müracaat ü- le mur11caaUan ilin olunur. M d T h ed L~'-- meler! lizun ~elec--"i ve ı... müddet zarfında müracaatla alacaklarını kay erkez Kumandanlıjtma mer peynir •aat 10 a op an e ..... 1 e "" 
•erindeki hukuk bu kere abfre fe- -------------- b h • d nlığ ~- ı detirmeyenlerin kookı>rdato müzakeresine kabul edilmiyecekleri icra ve ut mıüeaaesat i tıyacı için Merkez kuman a 1 saunaı· ADNAN •ağ veya icara verileceğinden bu İstanbul ikinci iflb memurluğun- l00.000 kilo pirinç pazarlıkla ma komisyonunda icra kılına- iflis kanununun 292 inci madde.i bükmüne tevfikan ilin olunur. 
bapta fazla malfımat edinmek arzu dan: Balık avculuğu Türk limitet satın alınacaktır. Pazarlığı 12_ caktır. Taliplerin fartnamelari- vapuru Türk ticaret ve sanayi Bankası tasfiye heyeti komiseri temyiz mahl<emes. 
~den zevabn lstanbul"da Bahçeka- tirketine ait Balık avculuğuna mu- ll-932 Cumartesi günil saat 14 ni gÖ?mek için her gün sabah Sabık Aaamdan: Avukat lsrnail Sıtkı 
Pu'da Tat Hanmda 43-48 numnra- taallik büyük ve küçük Girip man· de Tophanede Merkez Kuman saat 9 dan 10 a kadar komiayo "haeftr a Perşembe 
larda kain vekili ISTOK Efendiye yat sardalya ağa lstikoz ağa kefal • danlığı sahnalına komisyonun- na müracaatları ve münakasa
lllıiracaat etmeleri ilin olunur. t• ile Lüks makineleri ve teferruab ela icra kılınacaktır. Taliplerin 

81 
icin dP. muayyen vaktinde ha 

balıkçı kayıktan vesaire açık arttır- nümune ve şartnamesini gör- zır bulumn.alan. (223) (5799) 
~J\ \'l - 1762 ıicil numerolu araba 
<ılık ebliyetnamemi kaybettim. Yeni 
•İni alacağnndan znyün hükmü yok
tu<, O•man oğlu lsa. 

ma ıuretile satılacağından isteyenle- mek için sabah saat 9 dan ona • • • 
rin Anadolu hiıanndaki mallar için kadar her gün pazarlığına işti- Saat 
16-11-1932 çar9amba günü saat 10 rak için de muayyen vaktinde 300 Adet hamam takımı 11 de 
buçukta mahallinde Bebekteki mal- komisyonda hazır buluıımalan. 900 Çift yün fanlla 10 da 
lar için 14-11-932 pazartesi gÜnil (245) (5927) 1600 Adet yüz havlusu 1 l.30da 
•aat 10 da Bebekte karakol kartısm " Jt. Jt. Kuleli lisesi ihtiyacı için yu-

günleri Galata rrbtımmdan saat 
tam 17 de barekcUo doğru 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri lmıir'den oaal 

14 1/2 da barekeUe lıtanbul'a av 
fot eder. Tafsilat için Galata. 
~Umrük karıııında Site Fransez 
~ No.12 yazıbaneoine müracaat ı 

·-------·---
FRAN S IZCA-1 NGt L lZCE-A LMA N CA 

1914 tenberi muvaffaklyetle tanınan denanemiz tevıian Çenberlitat'ın 
karşıaına nakletmittir. Talebeler ve muayenehane için kiralık oda vardır. 

Müdürü: ZIYA. 

3 üncü kolordu 
ilanları Üıküdar icra memurluğundan: 

8ir borçtan dı>layi mahcuz ve para
Y• çevrilme•i mukarrer 4 sandık kes 
trıe tekeri 4 çuval Hindiye Pirinçi 1 
çıı~al sabun 12-11-932 tarihine mü
ladif Cumartesi günü oaat 11 den 12 
Ye kadar lıtanbul Balık Pu.arıncla 
>atdacafından talip olanlann mabal
li.,de hazır bulundurulacak memuru 
"'ii•acaat eylemeleri ilin olunur, 

da lsınail efendinin kayık hanesinde Topçu Atıt mektebi ihtiyacı kanda yazılı malzemeler ayn 
bazır bulurunalan ilan olunur. için 3000 kilo yataklık kııru ot ayn aleni münakasa auretile sa 1 ~--•••••••••-:: Kolordu ve birinci fırka kıta 

pazarlıkla aatm alınacaktır. Pa tın alrnacaktır. Münakualan Bartın- Gerze Poıtuı ' atı ihtiyacı olup pazarlıkla mü-

Tel: 4. 1041 --

JIUHAT 
KUVVET Bakırköy icra dairesinden: Ala- zarlı<iı 10-11-932 pe ... embe gü- 24-11-932 per,embe günü hiza A d } yapuru 9 nakasaya konulan 63,000 kilo 

caklı Şerif efendinin Bakırköy Ça- nü saat 14,30 da Tophanede larıl"daki saatlerde Tophanede na o Uteş~iniuni pırasa 25000 kilo lahana 37800 
vuşpafada korucu ve babçivan Ha- Merkez kumandantığı satına!- Merkez Kumaodanlıift aatmal- ÇARSAMBA ıünü alqa- kilo ıspank için talip zuhur et· 
l"k •1 H -• zimmetinde bir ma komisyonunda icra kılına- ma komiıyonnuca İcra kılına- mı •••t 18 de Sirkeci'den hare-

1 
mediğinden tekrar pazarlığa 1 

og u asan "'· kt T I" 1 • · b • - İhal • g.ı 1 932 kıta Noter senedi ile alacağı olan ca ır. a ıp enn ıza at almak caktır. Taliplenn nUmune ye ketle (Enğli, Zoasuldak, Bar- konmuftur. eeı -
160 Liranın tahsili :mmıında borçlu; içikn .h~r gdün ve pazarlığa işti. ..,rtıuunelerini görmek için aa- bn, Kurucaıile, Cide lnebolu, 1 çarıamba günü saat 16 da yapı 

· ra ıçın e muaYYen vaktinde bah saat dokuzdan ona kadar I"·· ,.._ __ s; ...... , "'--) ı"o- lacaktır. Taliplerin muayyen va namına tastir kılınan ödeme emnn- k . nda h k aarı -...-....., --r ~ k • ·· 
omısyo aıı:ır bulunmaları. h ·· mlina ••asın i..ti" kit ve saatte omııyona mura-t 1. ahkem · 6 de borçlunun ı"kame•'-0Lı -bul bu er gnu ve - a ... - kelelerı"ne a•imet ve avdet ecle-ıtanbul aı ıye m esı ıncı uuw •• _,, (236) (5878) k • in d yyen kt•nd • caatları. (918) (5910) lıuk k d k . H lundug·u maballı" mezku·r Mubtan ve ra ıç e mua va ı e --•~'-" daireıin en: Paraf evı .mm ncl h bul 1 .,...ur. 

k 1 tanb d Sal mübatiri tarafından ödeme emrinin * • * * komisyo a uır unma a- fazla tafıilit i-'n Eminönü 
... ~'B°!:ev:n oğ~ a IOl<ağ::.0;~ zabrma verilen metrubattan anlatd- Merkez Kumandanlığına n. • (~) (5800) Rıhbm han No. 2.,. acentasına 
~ "kam mı• ve ,·•~nen teblı"ğat icrasına karar merbut müeaaesat ihtiyacı için * o_ lu hanede sakin ve balen ı et - "' • · edi b" kil kı 75 K"I Kalay 
· b verllmit oldu'"undan tarihi ilindan yırmı Y ın O rmı· 1 0 

müracaat. 
Ea ı meçhul bulunan Meletyoı Koz. " zı mercümeğe müna- 50 Kilo Nipdır 
llÜdi Ef, al-hine ikame eylemiş ol- itibaren borcnnun bizzat ve yahut k d 

1
. 50 Kı"lo Pamuk 

., asasın a ta ıp zuhur etmedi. duıru bofanma davumın ctYRhcn ce musaddak vekaletname ile lıir ve~ ğinden pazarlıkla satın alma- Kuleli lisesi ihtiyacı için yu aatınalma komisyonunda icra 
••ya., eden muhakemesi neticesinde gönde'.""es.i a~si takdirde ·~ameles caktır. Pazarlığı g.ıı.932 çar- karıda yazılı malzemeler aleni kılınacaktır. Taliplerin nÜlnu
lrıiirn.ıteybaıun boşanmalarına ka- kanunıyenın ıcraoına teve .. ul e bor j b " " t 14 T h münakasa suretile satın alma- ne ve şartnamelerini görmek i
•ar verilmi• bu bapta hükmü havi cun tahsili cihetine gidileceğinden ıaedm aMguknu skuaa datf'nl '._iP a· caktır. Münakaaası 30-11-932 çin sabah saat 9 dan on.a kadar .,., , . .. n e er ez man ıgı sa-
•"-3-932 tarihli ilimın bir nuıbası tebliğ ".'~ına kaım olmak ~zere tın abr.a komiıyonunda ;cra la çarşamba günü saat 10 da Top her gün ve münakasaya iıtirak 
"'•hkenıe divanhanesine talik edil- icra ve iflas kanununun maddes mab lınacaktır. Taliplerin nümune hanede Merkez Kumandanlığı için de muayyen vaktinde ko-
lrıit olduğundan tarihi ilindan lıir ay ıiıatına tevfikan ilin ounur, ve tartnamesini görmek icin sa satmalma komisyonunda icra misyonda hazır bulunmalan. 
~llrfıııda ilimı mezkıira itiraz edilme 1-------------1 bah saat 9 dan ona kadar her kdmacaktır. Taliplerin ıartna- (227) (5803) 
diği takdirde muamelei kanuniye ifa Devredilecek ihtira beratı gün ve pazarlığa iştirak için de , mesini görmf'k icin sabah saat • • • 
~ileceği tebliğ makamın~ kaim ol- •• Tahtelbahir torpillerde veya tor- muayyen vaktinde komisyonda 9 dan ona kadar her gün ve mü Merkez Kumandanlığına 
"'ilk üze~e ilan ı>lunur. pillere ait iılabat'" hakkındaki iıla- hazır bulunmalan • nakasaya iştirak için de muay- merbut müeaaeaat ihtiyacı için 

bat için Türkiye Cümhuriyeti Hü- (234) (5876) yen vaktinde komisyonda ha- 100 kilo ?Y pazarlıkla satın a 
ZA. '\"( - Sahibi bulunduğum ''2473" 
A.rab · · y · - nurncroıunu zayı ettim. enı 

Iİn, Çl"°.aracagımdan eskisinin bük
lllu Yoktur Hüseyin. 

kıiınetinden istihsal edilmiş olan 28 • • • zır bulunmaları. (226) (5802) lmacaktır. Pazarlığı 12-11-932 
Teşrinisani 1928 tarih ve 715 n"me- Ordu sıhhiyesi ihtiyacı için * * * cumartesi günü saat 10.30 da 
rolu ihtira lıerab üzerindeki hukuk 109 kalem eczayı tıbbiye kapalı Kuleli lisesi ihtiyacı İcİD Tophanede Merkez Kuman-
bu kere ahara devir veya icara veri- zarf ıuretile satın alınacaktır. 1600 filciikos fanila 900 çift danlığı satınalma komisyonun 
leceğinden bu bapta fazla malumat Münakasası 27-11-932 pazar yün çorap iki tartnamede aleni da icra kılınacaktır. Taliplerin 
edinmek arzu eden zevatın lıtan- günü saat 11 de Tophanede münakasa suretile satın alına- izahat almak için saat 9 dan 

2'.A.\'( - 2220 sicil numcrolu araba- bul'da Bahçekapu'da Tat Hanında Merkez Kumandanlığı satnıal- caktır. Münakasalan 26-11-932 ona kadar her gün ve pazarlığa 
"'. ebliy,ıtnanıemi zayi ettim. Yeniı.i- 43-48 numaralarda kain vekili IS- ma komisyonunda icra kılma- cumartesi günü yün çorap saat ittirak için dto muayyen vaktin
~· nlaca"rmı!an eıkisinin hükmü yok TOK Efendiye müracaat etmeleri i- caktır. Taliplerin ıartnamesini 14 te ve fanila saat 10 da Top· de komisyonda hazır bulun-

...... "_r_· .:."1.:;eh::::.;m,:c;:t.;..... _______ .ı..::Iaı::n:.;o~l:ı:u:::nu~r._. ________ _._JU!Ö>Lrm:eı;g-ı;~k~i!\<!'İn!Llh1ı;er'L.J~il'l'·n..._,.v"'e'-"'"'ün,,...a~· .....,h..,a_,.ned=e..___..M._.,er.,._.k.-ez....._.kum==a,_,n=dan""l=-ı~·,,.ı. maları. (244) (5926) 

İstanbul ikinci iflis -urluğun
dan: Müflis Rifat Ihsan be,. masa
sına S0 numaraya kayt olunan ala· 
caldı f onberg 50000 lira alacafınm 
6 ınc• sıraya kayt ve kabuluna karar 
nrilerek sıranın düzeltildifi · n o

lunur. 

Kadıköy sulh icra dair~ı.inden: Bir 
deyni mabkümün lıihden dolayi mah 
cuz bulanan 3 adet lok-te 4 adet 

IE.tia ICEWll 
ECl4Nt:li·J'til!Q~i 

Dr. A. KUTiEL 
Kanıköy Börekçi fırını sırımnda k 

çiçeklik masa 1 camlı kelıir dolap 2 1------------
camoız dolap 1 camlı mosturalılr lıir 
dört l'Özlü ve üstü Camlı dolap 2 1.tanbul Evkaf 
camlı camakin kapağı 2 kebir camlı Müdürlüğünden; 

kapaklı 1 camakin ve dükkin deru- Alemclağıoda Sofu Hayret-
nunda mevcut asma 1 balkon açık tin Çiftliği namile maruf yedi 
arttırma ouretile Kadıköy sulh icrası bin dönüm vüs' atinde mer 
maarifetile 16-11-932 tarihine tesa· çalılık ve koru münbit tarla an 
elif eden çarpmba günü uat 14 te muhtevi bir kıt'a çiftlik üç se· 
Kadıköy mavakkathanı caddeoinde ne müddetle icara verileceğin· 
2 No lu dükkiın derunünde satılaca- den talip olanların 28 T .sani 
tından talip olanlan yevmi mezkül'- 932 pazartesi günü saat on be
da hazır bulunacak ---..na mü- ,e kadar lstanbul Evkaf müdi. 
racaat eylmıeleri ilin olunur elen- riyetin<le 01'11ran ve araziye mü 
di'I' , racaatları {4810) 



f e\:kalade odaiar 

3 Liradan 
itibaren 

ANKARA'DA 

,, 

ANKARAPALAS iatlarda 
Çok Büyük Tenzilat 

A C 1 L 
Şarkın en muhteşem oteli: Amerikan bar _ Lokanta ·- Oyun salonu - Danslı çay _ Hususi salonlar 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Mevkii ve mahalleıi No. Cinıi Kimden metruk Hisse 

olduiu miktarı 

B~ykoz Kı\Vakdere 23 Hane Kirkor ve mah- Tamamı 

dumu Agop El. 
,, 

" 
415/49 Hane maa bahçe A gop ve Zenop 192 hi,se iti 

ı,, rile 101,1/2 H.' .. " 77 Hane Firari Artinden Üçte biri 
,, Çınanıltı 29 29,' l Hane ve dükkin Davitten Tamamı 

" 
Y alıköy bahanye 9 Hane maa bahçe .. 140 hiaaeden 60 his .. .. .. Mektep 15 mü- Ana 

" 
,, " .. 

k~rrer 

" 
Kavakdere 112 H..,. Mübadil Hacı Tuıwmı 

Haralambos ve 
zevçesi F otinl 
ye lznıarodllD 

metruk .. 53 ....... 1'! iludiJ N !koliden 11 O metre tamamı 

Kıyı.ti 

muhammen esi 
liOO lira 

370 lira 

200 .. 
1200 " 
728 ,, 

21 .. 

• .t:OO " 

220 " 

Halihazırda 

BAKER 
den baıka hiç bir mağaza: 

bu kadar gılzel FAN TEZİ YÜNLÜLER koleksiyonu, 
mlltenevvi ve mllntahap TUHAFİYE çeıitleri ve zengin 
bir GÖMLEK, ŞAPKA ve KRAVAT koleksiyonunu 
takdim edemez. AY AKKAPLARIMIZDA büyük bir 
tenevvü, YÜN BA TT ANlYELER ve KRETONLARDA 
yokiıek bir hü•nü intihap ve PULOVER, TRIKOTE 
JAKETLERLE BERELER üzerinde muhteşem bir 

koleksiyon mevcuttur? 

Kadın, Erkek ve Küçlik Kazlara mahsus 

Hazır elbise dairelerimiz 
Elyevm Piyasanın en şık ve en mütenevvi çeşitlisidir. 
Bilton dairelerimize b;r atfı nazar ediniz. Sizin için hiç 
bir mübayaa klilfeti tazammun etmekıizh Kemafiı
sabık En mükemmel malları Her yerden Ucuz 

sattığımıza kanaat keıbedeceksini>' 

metruk 

1 Cins ve evaah yukarda yazılı emvali metrüke mülkiyetleri ıatılmak üzere 25-10-832 tanhhulen itibaren 
20 gün müddetle müzayedeye çıkanJımıbr. Yevmi ihale lS-lt-932 sah ııünü saat 13 tedir. Taliplerin% 7,5 

Türkiyenin en eski ticaret. 
hanesi Eski ticarethanelerin 

en modern mağazasıdır. teminat akçelerile yevm ve saati mezkürka Beykoz malmüdürlüfüne müracaatlar. (51137) 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak Üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381/2 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: fstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat 
Telgraf adreai: btanbul Şeker - Telefon: 24470-79 ' 

Doktor 

Hafız Ce•al 
DahlliJ:e butalıklan 

mütebıuu11 
Camadan maada ı.-.en atted., 

.onra saat (2,30 elan la_:, lıadU' ı.. 
canbolda Divanyolaada 118 -

1 Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

430 kalem iliç ve Tıbbi malzemenin kapalı zarfla münaka
•uı 29 Udnc:i tetrin 932 aa.lı günü aaat 15 te idare binaaında ya
pılacaktır. Fazla taf•iltt Ankara ve Haydarpaf& veznelerinde 
beter liraya •ablan ıartnamelerde yazılıdır. (5938) 

Beyoğlu lstiklil Caddesi No. 370 

Kalorifer münakasası 
fstanbul Beled. yesi Karaağaç 

Müessesab Müdürlü~nden: 
MüeHeaenin yeni memurin dairesi için yapılması lazım ge. 

len kalorifer yirmi gün müddetle ve ·kapalı zarf uaultle münakasa 
ya konulmu.tur. Bedeli ketfi 8932 lira 72 kuruttur. İhalesi, tek
lif olwıan bedeller haddi kifayede görül.c:füğü takdinfe 29 T etri· 
niaani 932 salı günü aaat 14 te müessesede yapılacaktır. Reoaim
ler ve ıartnameler 5 lira mukabilinde müesseseden alınabilir. 
Talip olanlar yevmi mezkUrda saat 13 e kadar alelU.ul yapılacak 
teklif zarflannı teklif olunan bedelin yüzde 7 1/2 teminat akçe. 
sile müessese batki.tipliğine teslim etmelidirler. (5895) 

---------------- --' ~ . ,. . . . . 
-

MISIR iŞ Limitet 
Sermayesi: 1 O O, O O O Türk Lirası 

Merkezi: ANKARA - Şubesi ISKENDERIYE 
TORKIYE iŞ BANKASI tarafuıdan tesis edilmittir. 

iTHALAT, iHRACAT, KOMiSYON VE 
EMANET iŞLERi YAPMAKTADIR. 

ISKENDERIYE de satılmak üzere emaneten mal gönderenler, 

heaabonıza, TÜRKiYE iŞ BANKASI tubelerinden 

avanı alabilirler. 

En iyi fiyatla, en az mauaf "" komiıyonla emi.n bir surette 

it görmek iıtiyenlerin MISIR iŞ LIMITED'i tercih etmeleri 

kendi menfaatleri icahıdll'. 

Tell'raf adresi: 

1 •• • • 

ı,• MUHIM iHTAR 
lngiliz Antruiti IWDI altında satılmakta olan ve CROSS 

HANDS marladı eyi cim lngiliz antraıitini evaahnı haiz 
obnayıp 1/2 ve 1/4 yallı kömürlerden ibaret olan bazı kömür
lere kart• muhterem mütterilerimizin nazan dikkatım celbederiz. 
Diler taraftan Salamandranm hüınü halde itliyecefini ancak 

CROSS HANDS markalı antrasit iıtimal edildiği tak
tirde garanti edebiliriz. Bu antnuit tamamlle saf, tozsuz ve S.
lamanch-alann hüınü halde muhafazaaını temin ettikl..-i ve ida
reli olduldan cihetle '8Y8DJ tavsiyedir. Salamanciralarm ömrü, 

adi dna kömürlerin istimalile azaltılmaktadır. 

KAMYON iLE EViNiZE TESLiM EDiLiR. 
Salamandra deposu müdiriyeti, Hezaren caddesi No.20 Nazlı Han 

GALATA. 

Unutmayınız ki 

ASİPİN KENAN 
Tabletleri 

BiR 
HER 

BiRiNE 
ISTl\SVONU 

K1\RIŞM1\DRN 
DiNLEYEBiLiRSiNiZ 

T E L E F U N K E N 3 4 3 biçimi Radyo 
alıcısı bilhassa ayırma kudretinin 
yükskliğlle temayüz etmektedir, 

Parazite karşı ayarlıdır, kendiliğinden Fading'i dil· 
zaltir. Doğrudan do!)ruya okunabilen ışıklı istasyon 
göstericisi vardır. Bir tek Düğme ile kollanılır, yük· 
sek konuşanı (Oparlör) Elek trod inam i kt i r.-

ELEFUNKE 
BOUALA BİRADERLER Ya Seı yaSATIE MA0AZALAA 1 

Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet vekaletinden: 

t - Erzurum Nümune haata-.i için (117) kalem ilaç ve 
sıhhi malzeme. 

2 - (115) Muayene ve tedavi evi için (101) kalsn illç v• 
sıhhi malzeme. 

Satın alınmak üzere ayn ayn tartnamelerle Te kapalı zarf u•~ 
!ile münakasaya konulmuıtu•.lhalesi(12) tetriolaani cumartetı 
günü saat on bette Ankarada sıhhat ve içtimai muavenet veki• 
!etinde komisyonu mahaua tarafıdan yapılacaktır. İıteyenleril' 
ıartnamesini görmek ve liatelerini almak üzere latanbulda Sılı
hat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne Te Ankarada İçtiıua' 
Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaatlan ve talip olanlarıl' 
du ıartnameleri veçhile tanzim edilnııit teklif mektuplarını ve 
muvakkat teminat akçelerinin tayin edilen zamanda V ekilele 
tevdi etmit bulunmaları. (5534) 

Tasfiye halinde bulunan 

Uşak Terakkii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi tasfiye memuı~.dan: • ~ 
Taıfiye halinde bulunan Utak teraklıii Zıraat T6rk Anonim Şırke 

hiaaedarları qağıdaki rüznaınede yazılı itleri görüımek n karar vermek • 
zere gelecek birinci Kanun ayının alhncı Salı günü öğleden sonra saat 1 ~ 
Şirket merkezi olan Fabrika binasında içtimaa davet olunurlar. 

Bu içtimada ruznamenin 1 ve ikinci maddeleri hakkında müzakere 'ti 
ekseriye! nisapları Ticaret kanununun 450 inci maddesi mudbince 366 JJl~1 

maddeıinde münderiç ve Anonim Şirketlerinin adi surette içtlmalarına daJ1 
olan llükümlere ve 3 üncü maddesi hakkında müzakere ve ekseriyet ..;..
hı ıirketin esas mukavelenamesinin 41 inci maddesinde yazılı bülriiJJJ)eı' 
tabidir. 

RUZNAMEIMOZAKERAT 
1 - Tasfiye muam~lillı v tasfiyenin bir ııaıede tamamen bltirll_..r 

ıi sebepleri hakkında tasfiye memurlan tarafından hi11edarlera malil""'1 

ve izahat verilmesi. 
2 - Halk hi11elerinin tamamen ödenmeai hususnndalıi teıeb!Jüıleı' 

dair hissedarlara maliimat verilme•i. 
3 - Şirketin milt•baki alacaklarının ve haklarınm devrile lalfiye ıt' 

!erinin bir an evvel neticelendirllme•i. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keıidede büyük ikramiye 

40,000 Liradır. 
Piyango ıimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmlftir. 
Fır•ab kaçırmayımz 

İftirak ediniz.; 

V Gögllalerl · a:ayıf olaııludalri ökaürnklere büyük ehcaıııılı: 
erem·nrın.ıtdlr. IA TilAN HAm EKREM tehlikenin ön Un• geç 

MiLLiYET MATB.4ASI 
ralıhuaueldaiTeeinde düilllıuta.l ............................ mııı ................ ..;;;;;;;;;;; .................... mıl ......................................................... ~ :::: i:"= a:..tedatli ....... T• H kik"" M k namı aJbnda malı kı}m!tten fazla fiatlaAsIP· m· OL NECATI Avrupı'dın gelen mudlllaiııcla.... • d o'mık'e beraber MUdur. Baıtın •trıların .. tıt,.., a 1 ar a satmak ihtikir ve balkı sovmakbr. lltcıdır. Fıyd.uıslıtıııı labu .. ..._ ....... *ıs',. ..ııtr, Pepo. Salllı Necad Ecuııcıı. 


