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NUSHASI S KURUŞTUR 

, . 
Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yuı Müdürü 
ETEM iZZET 

iki 
&ıikyas Bitler herşeye rağmen hükômete geçmek • • 

ıyor 

k Cenevre tahdidi teslibat 
otıferanamda tecavüz silibla

llııı nıüdafaa silihlarmdan a
)lfıtıak için yapılan uzun mü
tıakaıalarrn neticesini bir ga
~tlıeei şu aual ve cevap ile hü-
11• etnıi,ti: 

Hitler ne yapıp yapıp 1 

iş başına geçecek! 
Gazi Hz. 
--Ya/ovada bulunmakta 

olan Relslcümhur Hz. 
dDn saat 15 te çlftlldl 
ziyaret etmişler ve mD
tealııben motlJrle Mar
marada bir tenezzDh 
icra buyurmuşlardır. 

- Bir harp gemisi ne za
llıın tedafüidir? 
, - İngiliz bayrağını tatıdı
&ı Vakit! .. 
I . Beynelmilel borçlar meee
j1 etrafındaki müzakerelerin 
h dığı çığır karşısında biz de 
d 11 ~irift meseleyi ayni tekil-
e ıfade etmeği düşündük : 

- Bir borcun tediyesi ne 
lllJııan ahlaksızlık olur? 

- Borçlu Fransa olduğu 
l•ıııan ı 

d ~ngi
0

İtere ile Fransa arasın
F' akı noktai nazar farkı tudur: 
ransızlar borçlu oldukları za

tı:ıa.n, tediye etmeği ahlaka mu
~•Yir addediyorlar. İngilizler 
ke, ahlaksızlığı , alacaklının 
bııetıdilerinden tediye talebinde 
b' lıınnıasında görüyorlar. itte 
"' asırdan beri dünyanın ala

ctklısı olan Fransa ve fngilte
~İn, harbi umumi sonunda 
..,.rçlu vaziyetine dütünce, ala
ctklı olan Amerika'ya telkin 
~llıek istedikleri ahllk kayde-
11 budur 

Tok i~san, aç insanın halini 
j01ayanıaz, derler. Alacaklı o
lan devletlerin de borçlu m;J. 
etlerin vaziyetlerini anlayabil
llıeleri için kendilerinin borçlu 
"~ziYetin dütmeleri lizım gel
~· T anıirat meselesi Lausanne 

a. halledildikten sonra lngil
:er~ ve Fransa'nın Amerika'ya 
t edı~e e~meğe borçlu olduklan 
l ak~ıtlerın vadesi yaklaştıkça, 
~gıliz ve F ranaız maliyecileri, 

!tmdiye kadar her nasılsa meç
~ul kalan bir hakikat keşfctti
er: Dünya iktisadiyatının bo
lukluğu, borçlu olan memle
ketlerden alacaklı olan memle
ketlere büyük mikyasta para 
tediyesinden ileri gelmektedir. 
Alınanya ; İngiltere ve Fran
•a'ya tamirat bedeli namı al
tında milyarlarla altın mark 
tec1· b ıye ederken hatıra gelmiyen 
fil nazariye, Lausanne itila
ından sonra ısrarla ileri sürül 

Iı;tektedir. Ve buhranın idame-
bıne sebep, Amerika'ya olan 
rırçların tediyesi olduğuna ırl>

rt, ne İngiltere ne de Fransa 
t-.J· ""'Yede devam ile buhranlı 
" . ard •zıyetin devamına y ım 
tllıı\yeceklerini söylemek lsti
Yorlar. 

Amerika'nın, alacaklısı olan 
bu devletlerle müzakere netice
•İnde varacağı itilaf, biıı:i dol· 
l'lıdan doğruya alakadar et· 
llıez. Şimdilik ıuna iıaret et
~ kafidir ki bu mesele, Ame
tıka ile Avrupa devletleri ara
:ıııda baılıca ihtilaf mevzuunu 
Lttkil etmektedir. Amerika 
"Orçlularla ayrı ayn müzake
r~ye hazır olduğunu ve her bi
tıle tediye kabiliyetinin çerçe
~ eıi dahilinde anlaşacağını bil-
ırınittir. 

F Diğer taraftan İngiltere ile 
. 
1 
ranaa, bu noktada Amerika 

1 e anlaşmadıkça, tamirat me
j~leaini halleden Lauıanne iti
afını tasdik etmemeği yekdi
~~rine karşı taahhüt etmitler-
.ır. Ancak bu vaziyetten bi

ııın gibi borçlu devletlerin ala
t " d l.gı ers tudur ki, alacaklı o-
l~n devletler de itlerine elverme 
l'tnce, borçlannı tediye etme
ltıekte asla tereddüt etmemekte 
dirJer. Hatta tediyeden istinkaf 
~eyfiyetine iktısadi buhrana ni 

•Yet vermek mülahazası gibi 
jbliki bir renk vermekten de aa 
a. çekinmemektedirler. 

Bitlerin etrafındakiler yavaş 
yavaş baklayı 

ağızlarından ~ıkarıyorlar 

Schleicher yerini muhafaza edecek, 
fakat Fon Papen açıkta kalıyor 

BERLIN, 9. A. A. - Havaı ejaa 
onun muhabiri bildiriyor: 

Geçen hafta Hitler ile von Schlei· 
cher ara11nda vukubulan mülikatla
nn bırakımı olduğu intiba, Hitler' 
in Almanya bafvekillifine namzetli
finln mutlak surette ciddi olduiu 
ve muvaffaldyetle neticelenmesi 
muhtemel bulunduiu merkezinde
dir. 

Batveklletl ele •eçirmefe lmrar 
venneğe Hitler'i mecbur edenler, 
mllınaileyln muavinleridlr, fakat tim 
di bizzat kendlıi de ba makaat i
çin büyilk bir gayret ve faaliyet ..,. 
fetmel&tedir. 

Hltler'in Almanya hükfunetinln i 

Von Schlelcher refikası 
ile bernber 

Hltler 
dareoini ele almak için timdi herıe
yi yapacağnu anlamak için mumai-
1..,,hln tabiati itibarile mÜtAverele
rinde biraz karar11z ve fakat icnıa
tmda büyük bir faaliyet •Öıterir 
bir adam oldufunu göz llniine getir
mek icap eds. 

Ellllen Hitler'in elinde kuvvetli 
bir delil vardır. O ela ıudur: 

Nazilerin müzahereti olmadıkça 
•imdiki hükOmet, memleketi ancak 
hatln bir askeri diktatörlükle idare e 
debilecektir. Halbuki Hindenhourg, 
bö)'le bir ıeJden balıaedilmeolni bi
le istememektedir. Ve böyle bir dik 
tatörlüğiin neticelerini derpiı etmek 
çok müıkildlr. Buna mukabil, Hin
denbourg, memleketin ld.....,.ini müf 
rit milliyetperverler fırkaamm rei
sine tevdi etmemek için mücbir bir 
ıebep görmemektedir. 

Müfa?Ünileyh, bilhaısa hükılmetiıı 
"Reiaicümhur Hükiımeti" olarak 
kalmaıımı yani bir fırkanm dilrtatör
lülüne tabi olmama11nı arzu etmek
tedir. 

Hitler kabinesinde difer fırkala
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Nesli kuvvetlendirmek 
ve kurtarmak için •• 

Çocuklarımızla meşgul olalım/ 

Yalnız Edirnekapıda 12425 
hasta çocuk tedavi edildi •• 

Yeni bıfzıa1ıhha kanununun nüfu 
ıu 100 bini geçen Belediyelere tah
mil ettiii bazı vazifeler meyanında 
çocuk bakım evleri açmek ~a vardı. 
Şehrimizde geçen ıene Edımekapı, 
BeıiktaJ ve O ıküdarda birer balum 
evi tesis edilmitti. 
Bakım evleri bir ıene ıribi niı~

ten kısa bir zaman zarfında muhıt
lerinde onbinlerce fakir çocufun ha· 
yatını kurtarmıılardır. 

Dün bir muharririmiz ziyaret et
tiği Edirnekapıdaki çocuk bakını e
vi bilhaısa muhtaç ve fakir aile ço
cukların çok ciddi bir iht~ma~la 
muayene ve tedavi etmekte~ır. Go~ 
haatalıkları müteha111&1 Nun Felımı 
beyin bize verdiği izaha~ gör~ bu 
hayır müessesesi, aç.ıldıgı tarıbten 

bugüne kadar 12425 baıta çocufu te 
davi etmiıtir. Bunlardan 7870 i da
hiliye, 1000 i ıröz, 1300 ü kulak, 
2255 .i di§ haıtalıklan ser\.iılerinde 
tedavi gömıütlerdir. Bakım evi 
birisi haıta fOcuklann muayenesi~ 
ne, diğeri de çocuk hıfzıaaıhhuı ve 
çocuk beıleme ve büyütmesine mah 
ıuı iki ıube ile bir krq'den mürek
keptir. Kreıte gündüzleri itlerine gi ' 
den fakir annelerin çocukları buıuoi 
bir ihtimamla beılenir ve bakılırlar. 

Çocuk annelerine, çocuk yetİttİr· 
me ve büyütme uıullerini ameli bir 
"""'ite belletmek için birçok mulaj
lar yaptırılmıtlır. Çocuk na11I giy
dirilir naııl temizlenir, nası] emzi
rilir? Bu mulajlarcla ayn ayrı göı-

(Devamı 6 ıncı sahiltt!e) 

Borç tediyesi §eklinde pa
tanın bir memleketten diğer 
tnenılekete nakli buhranın ida
~eaine imil olan sebeplerden 
"1ri olabilir. Ancak acaba bunu 
lngiltere'nin ve bilhassa F ran
j•'nın borçluları ileri aürdük
eri zaman, bu devletler neden 

'Yni mülahazadan mülhem ola 
tıık borçlularına karşı mülayim 
d.avranrnak istememişlerdi? Bi
~ıın lausanne konferansından 
uerj ileri sürdügümüz noktai 
Dazar imdi Fransa ve lngil-

meyan edilmektediı-. Beynel
milel münasebatın salim bir 
mecraya girmesine en büyük 
engel, yalnız borçlar ihtilafın

mikyas kullanılmak iatenilme
sindedir. Ve bu zihniyet değit
medikc;e, dünya işlerinin dü
zelmesine imkan yoktur. 

Ahmet ŞÜKRÜ ı e iki nevi 

Hariciye 
Vekili gitti 

İzmirde bir hafta 
kaldıktan 

sonra avdet edecek 
Hariciye vekili Tevfik Rüttü 

B. dün refakatinde kalemi mah
ıua müdürü Revfik Amir B. bu
lunduğu halde Seyriaefain idareai 
nin lzmir vapurile fzmir'e gitmif
tir. 

Tevfik Rüttü B. lzmir'de bir 
hafta klldar kalacak ve orad• bu-

Tevfik RilştD Beg 

lunan kerimeoini alarak lıtanbul 
veya Ankara'ya avdet edecelıtir. 

izmirde 
Bir hadise 

Kordonda belediye 
zabıta memurla

nna taarruz ettiler 
IZMIR, 9 (Milliyet) - Kor 

dondan odun ve kereste tahliye 
edilmesini belediye menetmiı 
tir. Bu emre rağmen bugün kor 
dondan odun ve kereste tabliıye 
etmek iıteyen bazı kimseler be 
tediye zabıta memurlanna tid
detle taarruz etmiılerdir. Bu ha 
rekete cilr' c.t edenler rakalan
mıılardır. Bunlar liman memur 
lannm te,vkile hareket ettikle
rini iddia etmektedirleı-. T ahki
kata devam olunuyor. 

Bugün 
2 nci .. hilede 

Kemalizm nedir? 

5 üncll sahifede 
Aşlıi Ef.nin maceraları 

4 tıncil ııahlfede 
Ucuz geçinmenin sırrı 
Felekten mektup 

S ind sahifede 
Çanakkale 
Kadın-Moda 
Sinema 

6 DCI 

Olimpiyatlar 
sahifede 

1 ! 5,oo_o İngilizi 1 Hila mı bu zihniyet? 
Istedık • 

Bu para komisyon 
emrine verilecek 

Mübadele komisyonunda 
Türk başmurahhası 

Şevki B. 
Garbi Trakya'daki müılüman 

etahlilerin iade edilemiyen emva
line mukabil Yunan hükUnıetinin 
yeniden 15 bin fngiliz liraaı it .. ı 
hakkında bir itilaf aktedildifinl 
yazmııtık. Bu itilaf iberine bu pa 
ranm Muhtelit Mübadele komiı
yonu emrine teıviyeai için Yunan 
hükUıneti nezdinde tetebbüste bu
lunulmuttur. Garbi Trakya tali 
mübadele Komisyonu Türk mu
rahha11 Fuat B. etabli müılilman 
lann iade edilemiyen emvalinin 
kıymetlerini teıbit ile metguldur. 

Bu huıuıta yapılmakta olan 
hazırlıklann hitammdan ve Yu
nan hükUınetinin parayı teaviyeıin 
den aonra alakadarlara muayyen 
bir niıbet dahilinde tevziat& bat· 
lanacakhr. 

Soruyorlan Kraliçe memleketi_ 
ne dönünce çarşaf giyecek mi? 

Keriman Hanım miisabakaya ısrarla mı 
sokulmut ve Avrupaya 

gönderilmesi temin mi edilmitti? 
PARIS, 9 (Milliyet) - Paria, 

yakın zemanlara kadar dünya bub- ' 
ranmın en az hiıaedildifi bir ııe
hirdi. lki aene var Jıj Pariıte de 4 
sizlik arttı. Ve 4ıizlitin doğurdu
iu hoşnutouzluk, her tarafta ken· 
dini hisaettirmeğe hqladı. Pariote 
dünya •Üzelinin intihabı bellıi de 
bunun için günün meaeleai olma• 
dı. Maamafih, dünya sfizelile bir
likte yirmi sekiz milletin güzelini, 
burada alaka ile belıl..,,enler var
dır. Paris, oleden beri zerafetin 
ve güzelliğin ezeli meltunudur. 
Bir Pariali lilalettayin herhangi 
bir l'Üzele kal'!ı, eaki kaYJDlerin 
ili.halere kartı göıterdikleri zaafı 
gösterir. Bilhaaaa kadm ırüzellifi, 
onu çılgın bir hale •etlrir. Dün
den beri, burada birkaç vatandat 
la temaı ettiın. Uzun zamanlar 
Pariıte tahsilde bulunan bu genç 
ler, dünya kraliçelifine Keriman 
Hanımın intihabı ile bütün cihan 
YUkuatından fazla allkadr oluyor 
lar. Bunda hiç fÜphe yok ki milli 
gurur başta geliyor, .aonra da ih· 
tİmal Pariali ruhu, onlara sirayet et
nılt olacak. Pariıte, bu münaoebetle 
bir çok huauıi mahafilde, çalgılı 
kahvelerde, tiyatro ve barlarda 
hep güzelimizin ismi geçiyor. An
cak maa1eıef bizi en çok tanıınıt 
olmaıı li.zrm gelen franıız.lar ara 
unda kadınlarımızı hala Piyer 
Lotinin Aziyade'aini yazdığı devir 
lerin kadını zannedenlere teoadüf 
ediliyor. Bu ubah, iyi tahsil gör . 
müı •enç bir Fran11z bana merak 
lı meraklı aoruyordu: 

- Sizin Keriman Hanmı, mem 

• • 

Keriman Hallı n-: 
leketine dönünce • ...., Ç&rf&fa ..ı 
recek delil mi? 

Güldüm: 
(Devamı 6 ıooı sabi/ede) 

Bir el Yusu Kemal 8. Adli
Çabuk~uğu mu yede tetkikat yapıyor 
Tapuya raptedilen • • .... 

bir apartımanın ma- y enı teşkılat ve hapisanelerde 
cerası araştırılıyor ıslahat I l k 

nası yapı aca 

Bacı HüarıD B .. tli Riza B. 
lıtanbul lakan idareainde ıui 

latiınal oldufu ve bir apartımanm 
bir mübadil namma sahte teffiz 
veıikaıile tapuya bailandığı ve 
Mülkiye müfettitlerinin bu huıuı· 
ta tahkikat yaptıklan son günler
de aöylenınekte idi. 

Dün bir muharririmiz lıtanbul 
Vali muavini Ali Rıza Beyi ziya
retle bu meoelenin eaa11 hakkında 
izahat iıtemittlr . 

Ali Rıza Bey, muharririmize fU 
izahatı vermiştir: 
"- iskan idaresinde tahkik e· 

dilmekte olan meaele: memurlar
dan birinin aalahiyeti haricinde 
bir iti intaç ebnit olmaaıdır. Tah
kikat bundan dolayı yapılıyor. 

Salahiyeti tecavüz eanasmda 
hu aui iatimal mevzuu da hulu
nuraa bittabi bu da aynca tahkik 
edilecektir. Apartıman meaeleıine 
gelince: bu huauıta villyetin res
mi bir malGmatı yoktur. Ancak 
dellile müıtenit müracaat vaki o
luro" tetkik ve tahkik olunacaiı 
tabiidir. 

Dahiliye vekili 
Zonguldakta 

ZONGULDAK, 9 - Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya Bey, ve hulıuk 
miitaviri Ekrem, kalemi mahauı 
miidürü Ekrem Beyler, bu aahah 
Erınırum Yapurile tehrimize •el
miılerdir. 

Vekil Bey, vapurda, Vali Arif, 
fırka idare heyeti reisi Etem Akif 
Belediye reiıi Nihat Beyler veaai; 
zevat tarafından iotikbal edilmit· 
tir. 

Şükrü Kaya Bey, peJ'felllheye 
kadar tehrimizde kalacak, Seyri 
wfainin Ankara vapurile, aeyaha .. 
tine devam edecektir 

istinaf mahkemeleri 

_ Adlil'.e vekili Yuıu~ Kemal B. ~ tadil ve tamiri ınaretile te
~un Adlıye sarayına ırıderek bazı s11 edilecektir. Kıtlamn huchadu 
ıtlerle .metııul o1;"'uttur. geniJtir. Bili.hare buralara bina. 

Vekıl Bey Edırnede yanık fuı- lar •ft~ ederek hap...,..· • t • 
1 t • • . 1 • • 1 -.- Y1 ...... anın a~ırı auretıy e. teaıa edıle- etmek kabil olacaktır. 
cek hapuıane meıeleaıyle de meı- Mevcut bina tamir edllirk 
ırul olmaktadır. bir takım tadilat ta yapıla ı., ea 
. ~~rendiiimize. •Öre hapisane cümle mahkGmlana tasnifi 1ç'i:• 
tımdıhk kıtlanın bma bulunan kıo <Devamı 6 ıncı abifede) 

Cenevrenin hulasai mesaisi 

• 



AMBA 

Siyasi ve tarihi tefrika 2 

KEMALİZM NEDİR? 
HARİCİ HABERLER 

DAKi 

Selanik - Ana/arta - Ankara .. 

Yazan: Edirne meb'uau Mehmet Şeref 

Asıl itin ru~u . baı~a~le- ı l~r da kapılmıt sürüklenip ıri
rin ne yapmak ıtedıklennı an- dıyorlardı. 
!atmaktadır. Geçende, bir sa- ı llk hata İrtikap edilmitti: 
mimi ve vatani hasbıhal ara- Yıldız baykuşunun ve Türk 
sında buruma, bu noktaya tarihinin ebedi lanetine layık 
Başvekil İsmet Paşa kuvvetle küçük sadru:ammm aldatıcı 
işaret ederken asıl can alacak siyaseti 1876 meşrutiyetini gu-
cihetini söylüyordu. ya iade ediyordu. 

Bunu yazabtlen yok olan Bu bir korkağın elinden, 
bir imparatorluğun tarihteki korkunun aldığı bir şeydi, yok
izlerini gösterecektir. ıa baykUf daha, tabii &nrunu 

[Osmanlı İmparatorluğu] bitirinceye kadar ülkeyi debi
o harbi ve o devleti idare eden- tirip gidecekti. 
ler için bir (ideal) idi. Bu korkuyu ordu verrnış-

Başta çürümüt bir neslin ti . 

Bolivya 
Sıkıştırılacak 

Daha inat ederse 
iktıaadi abluka 

mı ilan edilecek? 
BUENOS - AIRES, 9 A.A. -

N imreami bir membadan öğrenil
diğine &'Öre, Arjantin hükUmeti 
Cenubi Amerikanın diğer milletle 
rile biliıtirak Bolivya ile Paragu
ay araaında bir harbe mini olmak 
için ittihazı mümkün olan zecri 
tedbirleri tetkik eylemektedir. 

Şimdiye kadar diğer milletler 
bu huıuata henüz bir cevap ver
memi~tir. 

Maamafih, Bolivya hüklımeti 
ibtilifın devamında iarar ettiği 1 
takdirde iktıaadi bir ahloka tatbi
kına karar verileceği zannedili
yor. mütereddi ve huysuz artığını Derhal silah kuvveti iş gö

bir mefkilre ve iman timsali rünce siyasette de kılıcın te Bofiı'ga ı•e Praguaydan 
göstermek hatasından asla k'.lr ıirini göstermek hatasına düş-
tulamadılar. tüler ve işte o zaman Türkün bir talep 

Şöyle bir bakınız .•. Bunla- ıyı gören, ıyı sezen şerefli ve. VAŞiNGTON, 9 A.A. - .Ce· 
'I · d k k d • · · 1 mahiri Müttahide ile Meksıka 

rın vatan ıevgı enn e, pe ço a sız çocugu, yırmı yı sonra K"b K 1 b' h "'k. 1 ! ·· ., k · d' u a ve o om ıya u umet erı 
tan sunnek bulursunuz. yaptıgını yapma ıste 1• Ha- Paraguay ile Bolivyadan yarınki 

Vatanı devlet için, devleti kikati bu çok vatansever gafil- 1 10 ağu •tos aabahından itibaren 
paditah için seviyorlar... lere anlattı. 1 geçen bir Haziran tarihli statüko 

Sonra.... (İdarei maslahat} siyaseti- !'s~sı dahilinde her. türlü. askeri 

B b . ha k ·· ı·· d · tık ·· ·· 1 · k ı.tihzar~ t ve harekatı !atıl etme-unu ır f a tur u e an- nın ar goçme gun erı ya - 1 · . t 1 1 . 1 d' · • · 1 b k k k erını a ~p ey emış er ır. 
latabılıyorsunuz: Osmanlı ım- aşan u arma arışı unsur-
paratorluğu tarihinde bütün ları bağlayamamış Osmanlı im Boliıwa ordu.~11. Parage 
bir atılgan mefkı'.ire olarak ya- paratorluğunu kurtaramıya- ordus11n11n 4 nıi.~lidir 
şatılmıı olan methur (gayreti cağını gördüğü gibi anlattı . BERLIN, 9 A.A. - "Journal 
dinü devlet) burada da hiç Türk tarihinin materyalist de Lundi" Bolivya · Parage ihti· 
kıymetini kaybetmemiştir. cephesinden aldığı, ruhundan lafı hakkında yazıyor : 

Cihan cengine girmezden taşan badsli ve harslı kudretle Parage ordusunun 4 misli olan 
önce, henüz Balkan faciasının haykırdı: Bolivya ordusu, Alm :.nların yetiş 

tinnit olduk ları bi r orc!udur. Bu 
açtığı unulmaz dertler ortada ( lnkıli.bı yapan teşekkülün orduyu Ludendorff'un erkanı liar 
dururken bata geçenlerde vu- eaası Ordudur. Fakat bundan biyesi azalığında bulunmuş olan 
zuhlu bir görü§, vatanı içinden sonra Devleti idare etmekte ve ieneral Kund, idare etmektedir. 
sezit, milleti anlayış yoktu. vatanı muhafaza eylemekte te- Şurasını dn hatırlatalım ki, hali 

1 1 1 hazırda Hitler hücum kıtaatının 
Gününden önce doğan bu mel o ması azım ge en doğru- şimdiki reiıi vüzbaıı Roehm, uzun 

inkılabın ideolojisi, felsefesi de dan doğruya devleti mueyyen müddet La Paz'da bulunmuştur. 
yoktu. Ferdi hürriyetin mana- siyaset dairesinde· idareye 
sını, içtimai hürriyetin geniş muktedir unsurlardır. Bu unsur 
mefhumu içinde arayabilecek lar ordu mensupları ve bahusus 
bir türlü kafa bulamadık ve o ordunun bütün kademeleri ara
sebepledir ki, Osmanlı tarihi- smda münakaşa kabul eder bir 
nin (İtareti aliyesi) "Divanı sıfat ve mahiyet alamaz ve al
harp., şeklinde hortluyordu.. mamalıdır. Y okaa idarede inti
Onlar padişah ile devleti karı§ zam, orduda disiplin, memleket 
tınnak bedbahtlığından ve va- te sükun temin etmenin imkanı 
tan da bu talisizlikten kurtula- bulunmaz. 
madı. - Gazi M. Kemal -

Dili, duygusu, dütünceai 
bam başka insanların bir yum
ı uk altında birle,tirildildero 
bu Osmanlı İmparatorluğunun 
son günlerinde onlar hakim 
mevkiine geçmiş idiler. 

Ne yapmak istiyorlardı? 
Bunu içlerinde bir bilen 

yoktu. 

Asil bir zekanın kıymet ve
rebileceği maddeden çok uzak 
hülyalara tutuhnu, olan bu ye 
ni hakimler kudretlerini mil
letten almıyorlardı ... Yürüyüt
lerini tabiatin layezal kanun
larına uyduramadılar. 

Görüş kuvvetinin vatan şü
mul bir neticeye varan bu en 
doğru hükmünü inkılap ricali 
kavrayamadı. 

Onlar Mustafa Kemal Be
yin bu s&zlerinden bir şey an
layamadılar ve belki de mazur 
idiler .. 

Boliı•ya ne istiyor? 
LONDRA, 9 A.A. - Hüküme- ı 

tinin metalebatınr tavzih ve tas
rih eden Bolivya sefareti, Bolivya 
nın hiçbir zaman kendisine Atlas 
Okyanoa'unda bir m a hreç temin 
edecek Dantz.İg koridoruna mü~a 
bih bir koridora malik olmak id
diaıında bulunmadığını bevan et
mektedir. Bolivya'nın iatediği tev, 
Para~e nehrinde bir limana malik 
olmaktır. 

Vaktile Bolivya Puerto - Gaibat 
ve Puerto - Suarez limanl-arına ma 
Jik olduğundan nehir üzerinde 
muhtaç olduğu bütün mahreçlere 
aahip bulunuyordu, fakat bu li· 
manlardan birincisi, ufak bir yük 
gemisinin bile giremiyeceği bir 
bataklıktır. ikincisine gelince, bu 
limanın methaline Brezilya hakim 
dir ve buraya gelen gemiler, ge
rek girerken, gerek çıkarken Bre
zilya gümrüklerine uğramak mec. 
buriyetinde bulunmaktadır. 

Meseli Parage'njn payitahtı o
lan Anomption'a 300 ila 350 ki
lometre meMfede ki.in bir limana 
mukabil Bolivya, Paragcı'ye, P•
rage'lilerin eaasen kuvvetli bir su 
rette yerletınif oldukları Chaco 
kısmından istifade etmelerine mü
saade etmeğe mütemayil bulun
maktadır. 

Çin hükumet. Hitler'in 3 üncü T•• • "' 
siz kaldı Almanyası urk-Italyan dostlug 
Bir taraftan kızıl Çekoslovakyada şa
kuvvetler vaziyete yanı dikkat bir 

hakim olacaklar mı? muhakeme ha ılıyor 

ve Fransızların 
siyasi manevraları 

NANKIN, 9 A.A. - Wang 
Cbiang Wei iıtifasının a-eri alma
dığı takdirde kendisinin de istifa 
edeceği hakkında Chiang Kai 
Shek'in eski Hankeou tehrinden 
bir telgraf çekmesi siyasi maha
filde yeni bir heyecan uyandırmıt 
tır. 

Mareıal Chang · Hsueh · Liang 
da iıtifade iırar ettiğinden Çin 
bilf:il h;ikiimetten mahrum bir 
halde kalacaktır. 

ŞANGHA Y, 9 A.A. - Wang 
Ching Wei iatifaarnı geri almak is 
temediğinden bütün kabine istifa 
ya karar verdiğini Nan kin' e tel· 
grafla bildirimiştir. Nankin'deki 
nazırlar bu karara Şanghay hükii 
metini ve nazırlarını da iştirak et
tirmişlerdir. 

Çinde dalıili harp 
CHANGHA Y 9 A.A. - 31 inci 

komün ist livasının Hankeou önün 

PRAGUE, 9 A.A. - Brno mah 
kemeıinde ıpora müteallik gaye
lerle vücude getirilmiş ve fakat 
Çekoslovakya cumhuriyetinin em
niyeti tehdit edecek siyaıi faaliyet 
lerde bulunmuş olan "Studenten
bund - Vollupoit" ismindeki tef
kilatın muhakemesine haşlanılmıt 
tıt'. 

Bu tefkil&t mensupları, muhta
riyeti haiz bir Alman mıntakaıı 
vücude getirmek gayesini gilduı 
Çek milli Sosyalist fırkasının mec 
huri surette azaıından bulunuyor 
lardı. Fırkanın nihai a-ayeıi, Avua 
turya ile Almanya tarafından vü
cude getirilecek ve "Hitler'in ü
çüncü Almanyaaı0 namını alacak 
olan merkezi Avrupa devletine 
Çekoslovakyanın ilbahı idi. 

Giornale D 'ltalya 'nın makale 

"Gazinin ihyakar eserile yenileten 
Türkiye silahlarile 

ve dahili intizamile kuvvetlidir,, 
ROMA, 9 A.A. - Stefani A

janır bildiriyor: 
azmetmittir. Dostluk muahedeıİ' 
nin daha hitamından evvel bet 
ne müddetle tecdidi deniz hud . 
!arının tahdidi müzakerele · 
neticelenmeaile aiyaai ve ikb,., 
bir çok sahalarda mühim itilafl 
ve teıriki mesailerin tahakkıı 
akabinde vuku bulmuttur. 

de bulunmakta olduğu haber ve- A İk •kt• t 
rilmektedir. 1 mer a ve 1 ısa 

Giornale d'ltalya gazetesi "1-
talya ve Türkiye" batlığı altında 
netrettiği bir makalede Rodos a
dasını Anadoluya karıı bir üssül 
hareke olarak kullanacağına dair 
Echo de Pariı gazeteıinin Rod.oa 
mektuplarını ve Londra miaakına 
atfen Franııanm cenubi Anadolu
nun krymetlendirilmeai huıuıun
da ltalyanın Türkiye ile anlatma· 
aında biç bir mahzur gönniyece
ğine dair Tempa gazetesinin 28 i 5 
ve 3/ 6 tarihli yazılarını mevzuu 
bahsederek diyor ki: 

Türk • ltalyan dostluk mll'l 
desi bu günkü vaziyet ve bu "' 
yetten mütevellit mütekabil nı•~ 
faatlere riayet hususunda her ":' 
t~rafın yekdiğerine verdiği telflr 
nalın ifadesidir. Nasıl Fransa ıoİ~ 
si dostluklannı muakddes tuıms 
İsteyorsa ltalya da kendi dostlul 
lanna ayni kıymeti vermek ve •1 
ni ıuretle riayet etmek azmindl' 
dir. 

.. 88 inci fırkadan bir~k. efrat, konferansı 
duşman tarafında geçmıştır. Kızıl 
kuvvetlere kartı yapılacak müca
delenin muvaffakiyetıizliğe mah 
küm olacağı zannedilmektedir. 

Chapeide Japonlara 
karşı taarruz 

CHANGHA Y 9. A.A. - lndo
pacifique ajansı bildiriyor: Çinli 
ehali, dün Chapei'deki ıivil Japon I 
lara taarruz etmişlerdir. 

• 
Italyan 
Manevraları 

100 gemi, 30 tah
telbahir, 25 hava 
filosu manevrada .• 

T ARENDE, 9 A.A. - Deniz 
manevraları dün La Pouille, Baai
libata, Calabre, Sicilya ve Benga
zi ııahillei açığında batlamıştır. 

Bu manevralara muhtelif tipte 
100 gemi, 30 1 htelbahir ve 25 
hava filo•u iştİTak etmektedir. A 
itaretli milli filo Amiral Buzagli' • 
nin kumandaıındadır. Düıman ta 
rafı temsil eden B itaretli filoya 
Amiral Moreno kumanda etmek
tedir. 

Bu manevralardan maksat mev 
cut hava kuvvetlerile alakadar 0-

1., ,.,_k yeni k filelerinin. münaka
Iatın ve sahil müdafaa tertibatı
nın muhafazası hakkında tecrübe 
1er yapmaktan ibarettir. 

lw omşu memleketlerde! 

Suriye 
Haberleri 

Halepte dört yüz 

LONDRA, 9 A.A. - Amerika "Türkiye ile ltalya arasında 
hariciye müsteşarı <;astle'nin beya mevcut münaaebatta müşküli.t ve 
n.atı _!ıakkın~a tefaır~tta bulunan karışıklıklar çıkarmak tetebbü
aıyaaı mehafıl, Amerıka'nın ya- sünden mülhem siyaıi manevralar 
kmda toplanacak iktısal • konfe· 

1 
ve telmihler karşısında bulunuyo

ransına karşı zannolundugundan ruz. Bu tetebbüs beyhudedir. Fa· 
fa~la alaka göstermekte . olduğu kat her halde bunu tebarüz ettir-
mutaleaaınr aerdetmektedır. mek lizımdır . 

Bu alaka, memnuniyet ve fakat 
lı i<az da hayret tevlit etmittir. 

Ottavada 
• 
lrlanda ---
İngilizlerden daha 

iyi menafi 
temin ediyorlar 
OTI AVA, 9 A.A. - Otta va 

konferansındaki lrlanda muhtar 
devleti murahhaılarmdan ziraat 
nazın M. Ryan ile ziraat nezare
ti umumi ki.tibi M. Meyrick, i.cİ· 
len lrlandaya çafrılmışlardır. 

Mevsuk bir meınbadan bildiril
diğine göre mumai)eyhimin avdet 
leri lrlanda hükumetine tevdi edi
len çok mühim zirai bir raporla 
alakadardır. 

ltalya ile Türkiye bundan son· 
ra bu gibi F ranıız tezahürlerinin 
manaıızlıiın ıUkunetle karşılaya 
bilirler. Çünkü bu iki memleket 
bu tezahürlerin manasızlığın ve 
bilhaesa Türk • ltalyan dostluğu • 
nu ve bu dostluğun yakın tarkta 
tesiı ettiği ve teminat albna aldı
ğı siyasi vaziyetleri istihdaf eyle
diğini pek ala müdriktirler. 

Gazinin münevver ve ihyak&r 
eserile tamamen yenileten Türki. 
ye, milli duyausuyle müftehir si
lihlarile ve dahili intizamile kuv
vetlidir. Binaenaleyh her hangi 
bir taraftan ansızın çrkacak hi.
diaelerden ve dolambaçlı manev .. 
ralardan korkmaz. 

Türkiyenin tekrar hayat bul
maktan aciz olduğu efaaneıini 
reddebnekte birinci gelmit olan 
ltalya 1928 niaa.nında M. Muaao
lini'nin Milano müli.katiyle yeni 
Türkiye ile açık kat'i ve sağlam 
bir anlatma ve tC4riki mesai tesi
sine tetehhüa ebnit ve bu itilif ve 
teşriki mesai mayıs 1928 tarihli 
dostluk muahedesile tahakkuk et
miştir. ltalya hu yolda ilerlemeğe 

Bunu hatırlatmak lazımdır ~ 
ltalyanm Türkiye il" akdettit 
dostluk muahedesi ayni zamanıll 
Türkiyenin kuvvetine ve hayati11 

tine ve rejimine ve keza bu kuf' 
vetin yakın Şarkın sulh , . ., teralr 
kiıinde haiz olduğu ehemiyetl~ 
layikiyle takdirine istinat eyle' 
mektedir. Bu muahede sui tefelı' 
hümlere katiyen müsait değildir. 

Şurasını da hatırlatmak istetİj 
ki 1931 kanunuaanisinde TürkiY" 
nin Avrupa ittihadı tetkik konıitf 
ıine gİrmeliİ mevzuubahs oldui" 
vakit ltalya, Türkiyenin mezkıi1 

komiteye girmek hakkını haiz o!' 
duğunu müdafaa etmif, Franıa •

1 

ae bilakis Türkiyenin Avrupa ,..~ 
nafiinden ve münaaebatından h• 
riç tutulmasını iltizam eylemi,tİt· 

ltalya bu açık ve teşriki meı.J 
aiyaaetinden geri dönemez, Türk 
- ltalyan anlatması her iki meınl• 
ketin menafiine uymakta ve Al<' 
denizin Şark kısmiyle Balkanlaf' 
da bir kuvvet ve istikrar unıut'I 
olmaktadır. Binaenaleyh bu ao• 
lafına aleyhinde yapılan ihtiy•t• 
sız gtirültü ve manevralar, bu atı~ 
la,manın er.1elce Avrupanın eO 

buhranlı ve en tehlikeli mmtak•' 
aı olan hu yerde ihdas ve idaın• 
ettili siyasi ve iktıaadi nizamı bo• 
mak teşebbüsüne delalet eder." 

Bu itibarla bu azimetin frlan
danın fngiltereye açmıf olduğu 
gijmrük tarife harbinden müte
vellit vaziyetten ileri geldiği zan
nediliyor. 

Bu arada lrlanda ile dominyon 
lar arasındaki müzakerat hiçbir 
müşkile uğramaksızın devam et
mekte ve bu hafta zarfında ıyı 
neticeler utihaal edilebileceği tah 
min edilmektedir. 

M. Venizelos dün 
Atinaya avdet etti 

··--···········-·-·-···----·-···-·······-
Komünistler arasmda kanlı bir mü
sademe vukubulmu,ıur. 

Hadise tu ıuretle ceryan etmi,
tir: 

Cemiyetin kanunlarım ken
di şahsi meramlanna ram ede
bildiklerine inanmak gafleti 
onlara hakim olmak istedikleri 
cemiyetin ne olduğunu göster
medi. 

Hareket noktaları batka baş 
ka idi. Büyük bir muharip mil 
letin büyük fikirli askeri iken 
o ruhla değil, yalnız damarla
rındaki kanın kaynatbğı Türk 
ruhunun ablıtından aldığı hızla 
bu hakikatleri söylerken beri
kilerden derhal ayrılıyordu .. 
Onda Türkün yüz yirmi asır
lık rubu haykırıyordu: Sami
mi, ılık ve canlı bir ses! 

Berikiler ise mukadderen Diğer taraftan Bolivya sefareti, kisi birbirine girdi 
İngiliz faıiatlerinin, İcap ettiği tak . _ . . . ... 

Ermeni Tatnak komitesinden dört 
aenç Benıt caddelerinde gezerken 
bir kaç Ermeni Komüniıt teıadüf 
etmişlerdir. 

Yunan başvekili cumhuriyet 
aleyhinde bir harekete mü. 

saade edilmiyeceğini söyliyor 

Bir emirname ile bir mille
tin mukadderatını değiftİrmek 
İstediler ve buna inanıyorlar 
idi. Halbuki ertesi gün hare
ket ettikleri noktaya çok yor
gun ve bezgin döndüler. Tıp
kı yeri göğü birl~tiren bir ti
pi altında yolunu fatırmıt 
bir yolcu gibi gayesiz ve isti
kametsiz yürüdüler. 

l 908 temmuzunun 24 ündeu 
ıonra da hatalar hep devam et 
ti. 

(Oportünist) olmaktan bir 
türlü kurtulamayan bu jyi a
damlar' talui feref ve namu• 
telakkisinde çoK mutaassıp in
aanlar f908 kıyamının ertesi 
günü çok biçare olduklanru 
gösterdiler. 

Bir kart cümhuriyetçi dip
lomat 1908 ihtilal ricalini İf 
başında ve devlet itleriode gör 
düğü ve dinlediği vakit onlar 
için fU hükınü vermitti: 

- Lakin bu vatansever in_ 
sanlar bir devlet idare edemi
yecek kadar namus ve ıerefi 
tah11lannm telakkisil;'de ara
mak gafletini gösteriyorlar. 

1908 ayaklanması Osmanlı 
İmparatorluğunu kurtarmak i
çin olmuttu ve önde yürüyen
leri (hürriyet, müsavat) tarihi 
kadehinden tafan hayal okta
yıcı, zevkli şarap sarhoş etmiş
ti. 

(Yaşasın) seslerinin sokak
ları dolduran gürültüsüne on-

tatımağa mahkum oldukları 
zinciri bir türlü kıramıyorlar
dı. Çünkü Osmanlı idiler. Mus 
tafa Kemal ne kadar Tilrk idi
se, onlar da o kadar Osmanlı 
olduklarına inanmış idiler. 

Mustafa Kemalin padişahla 
ve paditahlığın anladığı ma
nadaki devletle ali.kası yok i
di. Onun için de (ideal) olan 
(devletçilik) bam başka bir 
,eydi. Tarihin derin i:ı:lerinde 
yaıayan Türk mi 11etinin dev
letini düşünüyor, Türkü anlı
yor, ve bu duygu bütün bu in
kılap gürültüleri arasında yal
nız onun sezitile tahlanmak 
üzere bulnnuyordu. 

Lakin ötekiler ... 

(Gayreti dinü devlet} ba
ğını boyunlarına geçirmiş, bo
calayıp duruyorlardı. 

İnkılapçılığı ordu ve asker
likten aynlmamak zaafı, kahr 
ile korku ile yafatmak Osman
lı zihniyeti bunların ruh ve di
mağında yer etmitti. 

Ordu inkılabF yaparak kış 
laaına , Tazifeaine çekildiği da 
kika siyasetin bin bir inhina 
istiyen kih yumuşak ve okta
yan, kah sert ve ezen eli artık 
ordu eli olııımazdı. 

O zaman iı çok 
dı. 

karışır-

Osmanlı imparatorluğu bu 
kötü kaderden hiç kurtulma
dan kötü akıbetine kavuştu. 
Onu tarih meydanından silip 
süpüren de yalnız, yalnız bu
dur 

'Devamı var) 

dirde Bolivya aaflarında harp et· 
1 

Surıye huk\ımetı reısıcumhuru 
mek suretindeki tekliflerinden do Mehmet Ali Abit bey buraya gcl
layı fevkalade memnuniyet izhar miş ve fevkalade komiser vekili M. 
etmektedir. Hello ile uzun uzadıya görüştükten 

Bu münasebetle Londra faşist 
mehafili, azadan birço~unun Bo~ 
livya ordusuna girrı ~k irf9'\ mÜrA

caatta bulurunut olmadıklan ve 
Bolivya'ya tensik edilmiş bil' 1- o· 
yeti seferiye göndermek mev.,.•·1ı 
bahsolmadığı tasrih edilmektedir. 
Zira, lngiltere'nin doıtane mÜnl\
sebetlerde bulunmakta olduğu bir 
memlekete kartı harp etmek Üze
re İngiltere kuvvetlet'İ ı:rönderilme 
ai gayri meşru bir hat"eket olur. 

Şu halde Bolivya'ya gitmek ia
tiyen lngili7 F ati111tlerinin bu teaeb 
büsl"ri fe-rdi mahiyettedir ve bu 
yüzden uinyacakları zarar ve zi. 
yan kendilerine ait oldulu ribi 
maruz k'\lacakları tehlik .. lerden 
de k,..,di.leri mes'ul olacaklardır. 

Bu hu oı.. 11:\İ müracaatları kabul 
veya reddetmek Bolivya hüküme· 
tine ait bir i•tir. 

Wilkoks öldü 
Sir William Wilkoka, Kahire'

de ölmüttür. Wilkoka, 80 yatında 
idi. Maruf irva mühendislerinden 
olan Wilkoka, Osmanlı lmparator 
luğunun hizmetine girmit ve frak' 
m irva ve lakası hakkında ehem
miyetli bir rapor y._zmıştı. 

Mantı geçemedi 
LONDRA, 9 A.A. - Yeni Ze

landalı kadm yüzücü Lily Copplea 
tone, Mant denizini yüzerek seç 
meğe tetebbüs etm .•, Üzere bu sa 
hah saat l2,46'da Griam.,..'den 
hareket etmİf, fakat sinirlerinde 
5 saate yakın bir müddet yüzdük 
ten aonra bir ağn hisaetme:1İ Üze
rine bu te&ebbüıünden vazgeçmit 
tir. 

Q. oe 

sonra tekrar Şama dönınüıtür. Bu 
mülakata fevkalade ehemmiyet atfe. 
dilmektedir. 

• Elyevm Pariste bulunmakta o
lan fevkalade komiser M.Ponsonun 
Tunuı valii umumiliğine tayin edi
leceği ve T unuı Valii umumiıinin 
tekaüde ıevkedileceği burada kuv
vetle ,ayi olınuttur. 

• Halepte babülnerap mahallesin
de dört yüzden fazla kalabalık bir 
halk kütlesi arasında ka.ılı bir döğiıı 
me olmuf bir kiti ölmüş ve sekiz. ki 
,i de ağır surette yaralanmıştır.lan 
darına ve polis halkı güçlükle dağı
tabilmit ve ikinci bir hadiseye mey 
dan verilmemesi için ıehrin muhte
lif yerlerine karakollar vazedilmit
tir. 

Camiülberhemiye de toplanan on 
binden fazla halk vatani liderlerin
den lbrahim Henano, Sadullah caı.. 
ri ve Şükrü kuvvetli beylerin nu
tuklarını sürekli bir surette alkıtla
mıtlardır. lbrahim Haııano nutkun
da ezcümle fU sözleri söylemiştir: 

(Şimdiki meclis katiyen bizi tem
sil edemez). 

* Halep yolunda bir soygunculuk 
vak'aı1 olmut ve üç otomobil yol
cuları soyulmuttur. Kendini müda
faa etmek istiyen bir yolcu fllkiler 
tarafından öldürülmüttür. 

• Kuraklık dolayıaiyle hayvanları
na ot bulmak üzere yerlerinden gö
çerek Halebe Antakya ve lskende· 
run taraftarı.:. geçen Bedevilerin 
yağmagerlilderi devam etmektedir. 
Ezcümle bunda niki gün evvel bir 
Bedevi kafilesi soygunculuk yap • 
mak üzere Kırkhana hücum etmiı 
ve ıehri müdafa etmek iıtiyen bir 1 

Miliı askerini öldürmütlet' ve ba7.ı 
CJYa alarak savutmuşlardır. 
Şamdan yazılıyor: iki gün evvel 

Tatnak komitesi azaları ile Ermeni 

Komünistlerden birisi Enneel 
Taınak cemiyetine lriifiire batlamıt 
ve bir çok ağır sözler aöylermiJtir. 
Tqnaklar bu hakarete tehammül e
demiyerek Komünistlere hücum et
mitler. Bunun üzerine bıçaklar çe
kilmiş ve müsademe batlamıttır. Bi
raz sonra ka~ga büyüyerek yirmi
den fazla Ermeni i,tirak etınittir. 

Kavga eınaıında ağır ıurette ya . 
ralanan altı Ermeniden biriıi ölmek 
üze ......... ~ir. 

Bu kanlı hadisede.o sonra T qnak 
lar ~sanayi mektebi"nde bir içtima 
akdederek Ermeni Komünistlerin 
merkezine hücum etmek istemişler
se de polis ıiddetle mani olmuştur. 

lbni Refadenin 
akıbeti 

lbni Refade isminde bir kabile 
reisinin dört yüz ki,ilik rnaiyetile 
Hicaz Hükümetine isyan ederde Er 
den bududlarmdan cenuba dofru i
lerlediğini ve lbni Suudun buna kar 
fi kuvvet çıkardığını ve hu sırada 
batka kabail araımda da Hicaz lora 
lına kartı isyan harekatı oldufuna 
dair rivayetler çıktığını evvelce yaz
mııtık. 

ATlNA, 9 (Husuıi) -- M. Venizeloa bugÜn buraya avdet etmİl 
tir. Baıvekıl aazetecilere beyanatta bulurunuı, ezcümle demi,tir ki: 

- intihabata dojiru ıı:idiyoru2. intihabat aon derecede serbest ola 
oaktır. Yalnız intihabat nf?tice.ind& Anti Venizelutler kazanırlar ve 
Cümhuriyet aleyhinde harekete kalkıtarak kralı Yunaniatana aetir• 
mek uterler.., Ordu hiç bir suretle buna müsaade etıniyecek ve bu 
harekete mani olacaktır. 

• 
iz mirin kurtuluş bayramı 
IZMİR, 9 (Milliyet} - lzmirin 9 eylul kurtuluş bayramı 

bu sene parlak bir surette tes'it edilecektir. Şimdiden hazırlıkla· 

ra hararetle baılanmııtır. ihtilaf programı Halkevi taraiıoda• 
hazırlanmaktadır. 

Bursalılar da dünya güzeli Ke
Eceyi davet ediyorlar • 

rıman 
BURSA, 9. (Milliyet).- Belediyemiz tarafından dünya aiizeli Ke

riman hanıma bir tebrık telırrafı gönderildi. Halkevi de Bunanın kur· 
tuluf aününe tesadüf eden 11 eylülde Kraliçeyi davet ebnek taaavvu· 
nmdadır. 

Keriman Ece Mudanyadan karıılanacak, tasarruf cemiyeti tara
fından yerli malı ipeklilerile süslenecek otomobille Bursaya getirile
cektir. 

Yunanistanda orman yangını 
ATİNA, 9 (A.A.) - Mora yarımadasında iki günden beri 

tiddetli bir orman yangını hüküm sürmektedir. Üç köy atetiD 

sirayetine maruz bulunmaktadır. Yangın Patras - Kornet demir• 

yoluna doğru iki kilometrelik bir cephe üzerinde ilerilemektedir. 

Ciddeden alınan malumata naza
ran Hicaz hükümetinin neırettiği 
resmi teblifde lbni Suudun kuvvet
lerinin Cebeli Şarda lbni Refade 
kuvvetlerine mülaki olarak 30 Tem 
muz tarihinde vuku bulan müsade
mede asileri tenkil ettiiini •e lbni 
Refade ile iki oğlunun bir kaç tey- Grandi itimatna- Prens Kemalettin 

öldü hin ve üçyüz asinin maktül dü,tü- mesı·nı· verdı· 
iü bildirilmektedir. 

Hicaz kuvvetlerinin zayiatı azdır. LONDRA, 9 A.A. - Kral Yeoi 
Hicaz kuvvetleri Erden hududun- ltalyan aefiri M. Grandi ile yeni 

da olduğu gibi Erden bükümeti de Çin orta elçisi M. Quo Pai Chi'yi 
hududa asker göndermiştir. Hudut- kabul etmiştir. Sefirler itimatna
ta 1 nııiliz Tayyare ve tanklanda var melerini krala takdim etınitler-
drr. Vaziyet naziktir. ı dir. 

TOLOZ, 9. A. A. - Mıur kral• 
Suat'm yeğeni prenı Kem.alettin, 51 
yatında olduğu halde Tefat etmit~· 
Kendiai Mıııt' orduıu kumandanı •· 
di. 1917 tarihinde Mısır tahtından 
feragat etmiıtir. 



Almanya' 
Ekonomi 
•• 
Üzümlerimiz Alman-
Yada çabucak satıldı 

5 Şinıdi ikinci parti üzüm ve 
kavun ihracına hazırlanılıyor 
<;ıen -1ümata nazaran, ııeçen

ıo,k• .. Alnıanyayıı ihraç edilen ilk 
r. Uzü111leri Berline vasd olmut-

'( "!. tiirk üzümi1 Almanyada pek 
ut • 'nilınlt, bilhaoaa üziiınlerde ~ 

.. ~ d.4 bulunmaması umumi raibeti 
l "tı;::tbr. Türk üzümleri aüratle 

fi ... Şiınditırlki·. . artı" .. "mi . ki 'l!Q L. ncı p uzu enn sev 
I)· -arlanılmaktadır. 
it~ taraftan Kırbğaç kavunla

• 1etiıtitinden kavun ihracatı için 
·~ ~laıubnaı.tadır Bu aene Uzun
~ , 1-Jr, Edirne ve lstaııbuldan 
,.,, ..,., llıracatı yapdacaktır. 

;~ Gelen buğdaylar 
u: ~~ teluimlze 15 vagon buiday 
•,. ~ ~tir. Butday boraad.ı ..,,.i ıe 

kılruıtan muamele gönnilttür. 

.~ ~Cllebi 
1, t.!Gtehassıslar 
1' 
•• ı....~ .._nlarcla lıuı falıriluılarda 
~ ~ mutahuaıılar iatihdam 
~ __, dikkatı celbetmelrte · 

e- ı...; 8i!baaaa yeni açılan bu:ıı fabri
h- ~...._bir p eo..elı( miitahuaııılar 

• er. Sanayi mllfettlt-
. ı.,, ciheti tetkik etmeirteclirler. 

·ı 

EreğUden kömür 
ihracatı 

I· l' 
i• " İcaret oduma r·len malilına· 
1 ~~zaran, ENil limanından 
• ıao ır-an ayr aarfmda 7939 ton 

·r. kilo kömür ihraç edilmfıtir. 

aİ Sergilerden gelen 
eşya 

r ~ Milano ve Parla aergilerine ııön 
~len 91ya ve tablolar dün Jh
~ t oflalne ııelmiftir. Ofia bun

t• d dan Bari aerwiainde istifade e· 
~ektir. 

, ~llğday ihracatında 
liınammızın rolü 

rın temizlenme faaliyetine hara
retle devam edilmektedir. incir 
mahaulüniin ıehrimize indirildiği 
ıün mutat olduğu Üzere bayram 
yapılacaktır. 

İncir İKİlerinin kaydi, mahau
lün ş.ehrimize getirildiği gün ya· 
pılacak ve ertesi gün it batına ge• 
çilecektir. Geçen seneden müdev
ver elde incir kalmamıştır. 

incir mücadeleai için alman te
dabir aayeainde bu aencnin incir
leri kurtsuz ve geçen senelere nia 
betle daha nefis olarak yelitmiş
tir. Bu aene incir rekolteıi 28 ili. 
30 milyon kilo olarak tahmin e
d'lmektedir. 

Muğlada tütün 
mahsulü 

MUCLA, 9. A. A. - Vilayet tÜ· 

tünlerinin anayaprağı kırılmıt üç 
altlarının kınlmaaına başlanmıştır. 

Eski tütünler de tedrici bir suretti>' 
mübayaa edilmektedir. Son günler
de Fetide iki bin balya tütü .atıl
mqtır. Milaata da mübayaatta bulu 

nulmu,tur. 

Muğlanın ihracatı 

MUCLA. 9. A. A. - Temmuz 
ayı içinde vilayetimizin iskelelerin
clen Yunanistan ve hal yaya 447 ke
çi, ı376 kümes hayvanı, 22S okka 
deri, 2000 kilo yapa.jı ve 49750 kilo 
gübre ihraç edilmittir. 

Nevyork borsasında 
yeni tereffüler 

NEVYORK, 9. A. A. - Borsada 
dün fiatlarda yeni ve kuvvetli bir 
tereffü ha11l olmuttur. Resmi boua 
Ücretlerindeki fiyatlar, ,-eçen mart 
aymda görülen lerelfüün seviyesine 
yeniden çıkmıştır. Külliyetli miktar
da mübayaa emirleri alınmr,tır. Alı
nıp satılan eıham ve tahvilit mikta
rı S milyona çıkmıttır. Bu miktaı·ın 
1 aenedenberi bu derece yükseldiği 
görülmemiıtir. 

Çalııkan bir çocu
ğu takdir 

a •• • • uzu lerimiz r e •• 
Gümrilkler 

Mevaddı 
• 
iptidaiye 

Hisseler tefrik e Jil
mediği için gümrük
ten çıkarılamıyor •. 

Bet seneden beri tatbik edilen 
mevaddı İptidaiye muafiyet liste
si 25 temmuzda mevkii mer'iyet
ten çıkmııtı. 

Yeni muııfiyet listesi neşredil
miş ve giimrüklere de tebliğ edil
miştir. fstanbul gümrükleri ba~
müdürlüğü de tacirlere yeni liste 
Üzerinden mevaddı iptidaiyeleri
ni ithal etmelerini bildirmiştir. 

Halbuki, fabrikatörler gümrük
ten mevaddı İptidaiyelerini bir 
türlü alamamaktadırlar. Bunun 
sebebi heı fabrikaya isabet eden 
mevaddı İptidaiye miklannm ik
tisat Vekaletince tefrik edilmemiş 
olmasıdır. Bunun için yüzlerce 
fabrika mevaddı İptidaiye bula
mamak yüzünden durmak üzere
dir. 

Fabrikatörler bu müşkül vazi
yeti tekrar vt'kalete bildirmişler
dir. 

Bir kaçakçılık 
daha mı? 

Gümrükten bir limon kaçakçılığı 
yapıldıiı gümrük idaresine ihbar e
dildiği söylenmektedir. Bu meoele i
le dokuz kişinin alakadar olduiu da 
söyleniyor. Dün aktam ııeç vakit 
mutb>li olduğumuz bu haberi tama. 
mile tevsik kabil olmamıttır 

Sergide 
Dekorasyonlar 

Jüri bugün beğene
cek, yarın 

mükafat ver·lecek 
Dördüncü yerli mallar ıergiııi, ka

panına günü yaklatdıkça halkın da
ha mütezayit bir alaka ve rağbetine 
mazhar olmaktadır. 

Halk sersinin geride kalan ,u be• 
alb gününden itzanü İttifadeyi t~ 
min ve sergiyi ziyaret etmeyenler 
de ,u günlttde yerli aanayün bu şah 
eserlerini görebilmr-k için sergiye 
gelmektedir. 

Dün ak,am kadar sergiyi ziyaret 
edenlerin ~dedi JS8300 Ü bulmuı· 

tur. Bu adede rılluıran l ıtanbu 1 nü 
fuıunun yarısı ıergiyi ziyaret et ... 
miş olacaktrr. Serııiyi dün bir çok 
mebuslarının ve muhafaza umum 
kumandanı Seyfipaıa ziyaret etın;,. 

Mahkemelerde 

64yaşında 
Bir hırsız 

-·---
Cürmü sabit oldu

ğundan 
mahkum edildi 

Altmıt dört Y&ftnda olduiu halde 
"'!'11zlığı kendisine mealelı: ittihaz et 
rruş olan ~ oğlu Mustafa ağanın 
muhakemeaı dün üçüncü ceza mah
keemsinde intaç edilmittir. 

Mehmet efendi İııninde bir ada
~·'" ~ükk&nında hırsızlık yaparken 
curmu m~hut halinde yakalanan bu 
adam cilrmün~ inklr etmit: 

- Ben camıde aabah namazını 
kılm!ş çıkıyordum, beni yakaladılar, 
d~ış,- fakat çaldığı ~yalann il
zerınden çıkıp çıkmadığı sorulunca: 

- Evet, üzerimden çıktı ama, ben 
onlar! ı.:olda bulmuttum, cevabını 
vennı,tir. 

Şahitlerin tehadetiyle bu ihtiyar 
hıra~·~ cürmü ıübut buldutu için 
k"."d!u.ne 2 ay hapis cezası veril
mıt, ıkı ay da Emniyeti umumiye ne 
zareti altında bulundurulması karar 
altına alınmıştır. 

Bir yankesici altı 
aya mahkG.m oldu 
Madam Judanın çantasını elind ... 

kaparak kaçan ve bilahare yakala
nan yankelİci Baki dün üçüncü ce
za mahkemeai tarafmdan 6 ay 3 gfla 
hapse ve ikmali müddet ederek çık
t~ktan sonra da bir ay kadar Emniye 
ti umumiye nezami altında bulun
mıya mahkUm edilmittir. 

Diyamandi Ef. 
Limon kaçakçılıtı ile maznun Dl· 

yamandi efendinin nnıbakemeııine 
ayın on aeldzinde devam olunacak
tır. 

Kaçakçılıktan 
mahkumiyetler 

Dokuzuncu ihtlaaa mahk-1 ev 
velki gün tütün kaçakçılıtmdan 
maznun Hendeğin Giildibi köyiin
den Süleyman o·ıu T<ıvfik efendi. 
nin muhakemesini intaÇ etmlttlr. 

Süleyman oğlu Tevfik efendi 6 
ay hapıe tütünden dolayi ı20 lira, 
para cezası ödemefe mahkilm ol
muıtur. 

Halil bey iıminde bir zatla Tevfik 
efendi İsminde bir berber de 400 ta 
ne çakmak taşı kaçırmaktan muhak:e 
me edilmiılerdir.Her ildılnln de cür
mü aablt olmuı, Halil bey 3 ay hap 
ae ve memuriyetten ihraca,Falk el.de 
bir ay hapse, her ikisi birden de 100 
lin para ceza11nı ödemeye mmhkilm 
olmutlardır. 

MB1Jrl/te 

Dişçi 
Mektebinde 

Bu sene geniı 
ıslahat yapılacak 
Darülfünun dit tababeti ıubeolnde 

onümüzdeki ıeneden itiberen bazı 
mühim ıalahat yapılacaktır. Bu ıs
lahatta Pr. M. ?.talche'in raponı e
aas olmaktadır. Mevcut klinilr.lerin 
tamamen geniıletilmeai ve ialah edil 
mesi tekarrür etmittir. Bundan baf
ka '"Piorret'" isminde çok mühim bir 
ders tatbikatının yaptırılmaama baş 
)anacaktır. Bu den dit lhtıaaa hali
ne getirilecektir Bu husuata lazım 
ııelen alat ve veaait Avrupadan cel
bedilmittir. 

Komtu ve bilhaaaa Balkan mem
leketlerinden dişçilik ıubeaine çok 
derin bir alaka ve rağbet ııöateril
mektedir. Bu ıene de Balkan mem
leketlerinden timdiye kadar ıoo den 
fazla talebe müracaat etmiıtir. 

Dişçilik mektebi bu rağbete lilyik 
bir şekle konulacaktır. 

Darülfünun emin 
vekilliği 

Darülfünun em.in vekili Muıtafa 
Hakkı B. talebe ile birlikte Anado
lu ıeyUıatine çıktıfından emin vekil 
litini ınüderriı Muılihittin Adil B. 
yapmaia haılanuftır. 

Maarif 
neıriyat 

VekAletl 
miidürü 

Belediyede 

Yangına 
Karşı! 

Ahşap ve kala
balık evlerde 

yeni tedbirler 
Belediye yansına kartı tedbir ol· 
~ üzeı;e Y~ bir karar verıniıtir. 
Muteaddit ailelerin ikamet ettikleri 
ah••P ve büyük evlerin her katında 
on au dolu kova, bir yansın &Ön· 
dllrme aleti ve bir miktar da hor
tum bulundurulacaktır. Bu hazırlık 
lar yapılmak için belediye ıo gün 
mühlet vermiıtir. On &iin aonra bu 
ııibi evlerde teflitler yapılacak, bu 
vuaiti henüz temin etmiyen1ere ceza 
yazılacaktır-. 

Başı boş köpek 
kalmadı mı? 

Şehir dahilinde başı bot clolllf8n 
bütün köpeklerin kimilen imhası J. 
çin kaymakamlıklara verilen ıo ııün 
mühlet buııün bitmektedir. Yarın
dan itibaren her tarafta ııkı t<itiıler 
yapdacaktır. Mmtabıı dahilinde kö 
pek görülen nazafet ameleol ve &
mirleri tecziye edilecektir. 

Tatcfelen suyu 
Tatdelea ıuyunnn tebre lndlrll

-i lçbı buırlanan proje ikmale
dilmlttir. Bu huauıta IHledlye 200 

Maarif vekaleti .,..riyat mlidliri lıbı lira aarfedecelrtir. Büq,e tıudik 
Faik Refik B .. Ankara dan tel>rbnlze edilip ııelclllrten aonra mllnıokaaaaı 
ııelmlttir. Mumaileyh mekteplere lo ilin edllecekdr 
raat kitaplan hazırlı:van komiayonun ' 
meaaiaine lttirak edecektir Meyvahoıtaki pislik 
Cerrahi etfal kliniği Ya ınevolmi c1o1ay;.ııe Yemltteld 

Tıp fakiiltealnde cerrahi etfal kli
niği namlle yeni bir klinik teala • 
clilmlıtir. Miidenlı Akif Şakir B. il 
nümüzdekl den batından itibaren 
derslere batlıyac:aktır • Şimdiye ka
dar çocuk ameliyatlannı da diler o 
peratörler yapmakta idiler. Badema 
Avrupacla olduğu ııilıl, çoClık ame
liyatları bu klinikte yapılacaktır. Kll 
niğin IBz:ım ııelen alit ve vesaiti ta
mmnen ihzar edilmiıtir. 

Bu sene 77 doktor 
mezun oldu 

Bu aene bp fakülteolnden 74 dok
tonıınu• mezun olmuıtur. C- dok 
torlar ıtajlamu latan bul baatahane
lerlnde eyltllden itibaren yapmafa 
başlıyacaldardrr. Her aene ataja ıs 
tqrinlevvelde batlamrlı:en bu ıene 
bir buçuk ay evvel başlanacaktır. 

Meyvah°"' fazla mern. llavua, kar
pıız veaalre ııelmelrteclir. Ba rflıi 
teJler çalıak çiiriidiilderlnden ve ka
buklan aokata atıldıtmdan hu d
varda oturanlar belediye mllnıcaal 

ed..-ek pislikten ve f- kokudan ti 
lılyet etmlılerdft-. Belediye burada
ld temidltin temini lfln allkadar
lara emir venniıtir. 

Hayvanlara eziyet 
ettirilmeyecek 

8oo sünlerde ytik anıbalanna faz
la yük kondutu ve hayvanlara m
yet eclildili nazan dikkati calbetmit 
tir. Belecllye aıakadarlara bir tamim 
&llndererelı bu huıuaa dikkat edil 
meaini bildlnnl9tir. 

Yeni Pazar yerleri 

Maaş 
Kırılıyor 

Emlak ve Eytam 
bankasına 

·emir tebliğ edildi 
Dün Emlak ve Eytam Bankaaı 

lıtanbul tubesine Ankara merke
zinden mütekaidin, eytam ve era
milin Üç aylıklarının kmlabilcce
ğine dair emir tebliğ edilmiştir. 

Dün bu seheple Defterdarlık 
ta Defterdar Mustafa Beyin riya 
setinde malmüdürlerile banka mi! 
dür muavini Zeki ve b nka muha 
aebecisinln İftİrakile bir içtima ya
pılmıttır. Gelen emir ve talimatna 
meye na~oı.ran EmJAk ve eytam 
Bankası ııtey.e~ mütekaidin, ey .. 
tam ~'! eramdın eylül bidayetin .. 
den ıtıbaren maafJarını kıracak
tır. 

Bunun için maaş sahiplerinin 
~enau~ olduklan malmüdürlükle
rıne muracaatla kırdıracaklan 
aylıklara ait cüzdan fişlerini vize 
e!tir;mele'? lazımdır. Ba muamele
nın ıkmahnden sonra maaı cüzda 
nı nüf!1s ~ez eresi ve beratla ban 
ka~aki al.akadar kiteye müracaat 
e~ılecektir. Banka ayda yÜzda 
bırden faizini keatikten aonra ma
aıın. tutannı aahibine tealim ede
cektır. 

Banka alacağı maa§ fiti ile ma
a, zamanı verdiği parayı nit olda
iu kitelerden alacaktır. icra va• 
zedilen .maaıl~r hakkında Maliye 
veklletıle Adlıye vekaleti araaın
~~.muhaberat cereyan etmekte. 

Haber aldıf:ımıza göre, müte
kaldin cemiyeti de, Maliye vek&
letine müracaat ederek, aarrafla
rm elinde bulunan cüzdanlarınm 
bedelini tesviye ilt> bankaya de.. 
rlnl rica etmi,lerdir. 

Poliste 

Kim olduğu 
anlaşıldı -

Eteni isminde Gala~ 
talı bir Rummuş 
İki ııün evvel Kınalıada sahil

lerinde bir kadın ceaedi bulunmuı 
tu ve hüviyyeti tahkik edilmekt ... 
idi. 

Bu kadmın hüviyyeti dün anla
tılmııtır. 

Galata aakinlerinden Elenidir. 
Yüzmek üzere denize airmiş ve. 

botulmuftur. 

Mavnacının cesedi 
Mavnacı Oaman iamind Diri 

evvelki gün rüzgarın tesirile d ni· 
ze yuvarlamıt ve boğulmu$tu. 

1 le l'icaret odau tehrimizln mem
~t hujdayr üzerinde ve bujday 
~ catmda oyn.adılı mühim rolü 
~arı clilrkate alarak, lıtanbulun 
~lı day tahmil ve tahliye veaaiti, 
), ••aa Iİlolar halr.kmda tetkikat 
) ~l>ıaktadrr. Oda ailolann vazi· 
,~ve ne kadar butday olabile· 

ni __ .,.,,.,,. ____ _,,_ I !erdir. Sergi dekoraayon birinciliğini 
ı tayin edecek bitaraf jüri heyeti aa

bah aaat ıo da ıergide içtima ede
cek ve jurinin tayin ede<:eğİ ..,kilde 
aergide en güzel dekorasyon yapan 
firmaların birinci ve ikincisi tayin 
edilcctktir. Jurinin tayin edeceği ve 
dekoraıyon birinciıine verilecek iki 
ve ikincisine verilecek bir Kütahya 
azim çini fabrikaıı mamUli\hndan 
vazo hazırlanmııtır. Kupaların boy
nuna gÜmÜf birer pl&ka ile ne mak
aatla verildikleri yazılmııtır. Jüri 
heyetinin tayin edeceii dekoraayon 

Sıçan Salahaddin 
Vanda çahıtırılacak 

Fakültede yeni 
veli.diye kursu 

Tıp fakültealnde müderriı Kenan 
Tevfik Beyin idareoinde yeni blr ve 
lidiye kurlu açılmqtır. Kursa ba 
aene mezun olan 74 doktOt' devam 
etmektedir. Sıhhiye veldletl kuraa 
yUrt talebesinin de devamım temin 
etınittir, Kunun gayeai Anadoluya 
giden doktorların kar!ılaıtıklan do
lum vak'aları ka"ıımda vazifelerini 
teahil etmektir. Anadoluda viladi

Şehrin muhtelif y•lerlnıle pazar 
yerleri lnırulmak ibere belediyeye 
müracaat vaki olmuıtur. Belediye bu 
müracaatı tetkik etmektedir • 

Omıarun ceaedi hala bulunam• 
mııtrr. 

Hırsız ıebekesi 
ııı tetkik etmektedir. 

lzmlrde incir 
bayramı 

· .lZt.UR, 9 A.A. - Şehrimizde 
~r itlenecek mataza ve depola-

1
-----
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Baki Ef. yeni elbisesi ile 

23 Nillln Hakimiyeti Milliye 
bayramı ııününde Himayeietfal ro 
zetleri tevzi edilmiıti. Rozet tev· 
ziinde fevkalade hizmeti göriilen 
ıirkecide Ebul6uut caddeainde o
turan Sadullah Efendi oğlu 9 ya• 
tında Baki Ef., Himayei~tfal ce
miyeti tarafından kaaketınden a
yakkab11ına kadar ye'.'i el~~ 11.iy 
dirilmek auretile takdır edılm14tir . 
Bu yavrucak, Himayeietfal cemi

yetine te!ekkür etmektedir. 

Poliste terfi imti
hanları bugün 

1 Eylıilde tatbike baılanacak 
olan polia kanunu mucibince mer 
kez memurluklanna terfi edecek 
olan birinci komiaerlerle ikinci ve 

üçüncü komi.erlerin imtihanları 
bu sabah saat 9,30 da Darülfünun 

nda a ılacaktır. 

birinci ve ikincilerine verilecek ku
palar yann m asimle verilecektir. 

Sergiye i,tirak eden finnalar dün 
bile dekoraıyonlannda islahat yap
makla mqğul olmakta idil~r. 

Dördüncü yerli mallar sergisinin 

bir baft" içinde aarfedilen elektrik 
ceryRnı tayanı dikkat bir rakkam 
ııöıtennektedir. Sergide bir haftada 
aarfedilen ceryan mikdarı 817S kilo 
vattır. 

Yeni malmüdürleri 

Meşhur yankeaicilerden ve Sıçan 
namile ~f Salııhattin bir kaç gün 
evvel poliaçe yakalanarak adliyeye 
teılim edilmiıti. Mahkeme, Salahat
tin'in hidematı nafiada iatlhdamına 
karar vermiı olduiu cihetle poliı mü 
dürlüğünde nezaret altına alınmıı
tır. 

Polis müdürlüğü Salahattini Van' ye mutaha11111 doktorlar pek az bu-
a gönderecektir. lunınaktadır. 

S 1 h tün
. •· 60 elan f ı Kurs· · ameli ve nazari olmak üze-

a a a ın az a maznu- .. d tmekt d" 
niyeti ve beı altı mahkumiyeti var- 1· Are g?nde 8 dıaadt ,::am e "dahe ılr. 
d P 1

• k · ·ı ali ynı zaman a Ogum ve mu a e-
ır. o il yan eııcı er ve emı lll- . a· eli el' ti ılmakta 

bıkalılar bakında ehemmiyyetli ta- ~ v 8 ye am ıya an yap • 
kihatta bulunmaktadır. ır. 1 d k orl Bu aene mezun o an o t ar 

- -------- kursu bitirince tayin olunacaklardır. 

Kadın 
Polisler 

Müracaat edenler 
altıyı buldu 

Polis mesleğine girmek üzere 
ıimdiye kadar müracaat eden ka
dınların adedi 6 ye baliğ olmuı
tur. 

Mülhakat kadroları 
Tevhit edilmekte olan tütün, mü• 

kirat inhiaarlarına ait olan mülha
kat kadroları tanzim edilmektedir. 
Tevhit komiıyonu dün de bu kadro
lann tetkiki ile m~ııul olmuttur. h
tanbul lnhiıarlar Başmüdöriyeti 
kadrosu ayin ıs inde tehlii edile
cektir. 

Tütün kanunu ta
dilat esaslan 

Kocaeli malmüdürü iken Fa
tih malmüdürlüğüne tayin olunan 
Mazhar Mufit B. tehrimize gel
miş, yeni vazifesine batlamıttır. 
Yeni Üsküdar malmüdürü Celil, Şubeleri teftiı Tütün kanununun tadili için top-

Floryanın istimlAki 
Florya plijmnı lıtimllld için bele

diye projeııinl hazırlamııtır. Önll
mW.deki plij mevaimlne kadar bura 
da teaiaata batlllllllllf olac:akbr. 

VIMgette 

Biraz 
Yağmur 

Yağdı amma, bazı 
köylerdt: 

otlar kurudu .• 
Bir iki &Ün içinde latanbul ziraat 

mıntaka11 dahiline az bir mikdarda 
yatmur düıınüttiir. Ancak yatmura 
olan ihtiyaç bazı köylerde fazladır. 

Bazı köylerde meralarda otlar kuru 
duiundan hayvan otlaiı için •ıkınb 
mahıuıtur. 

Maamafih bupnlerıle mehzul Yal 
mur yağmaıı muhtemel ııllriilüyor. 

lbrahim Tali Bey 
Eminönü malmüdürü Salahattin !anan komiıyon kararile tqekkül 
Fatih malmüdürü Tevfik Beyle; Eminönü malmüdürü Sali.hat- eden encümen dün de kanunun IS Birinci umumi mllfetıit lbnhim 
de yeni vazifelerine batlamıtlar- tin B. evvelki gece maliye ıuhele- inci maddeainden itibaren tetkikatı- Tali Bey, buııün Di:varlıekire bare-
drr. rini teftit etmiştir. na devam etmiştir. ket edecektir. ... Aşk·~ ... ij~ ··-p~·t~t~~-;ğJ;Ta9~;1··· ............................. ii~~i;ii'iıika),~ .. .. 

Muhtelif yerlerde hır11zlıklar 
yapan dört kitilik bir hır11z ıebe
keai meydana çıkanlmıftır. Bun
lar cürümlerini itiraf etmişler, 
çaldıktan efyayı aaklad<kları yer 
leri göatermi,lerdir. 

Etya da müaad~re edilmittir .. 

Ali Rana Bey An
karaya döndü 

lnbiaarlnr ve gÜmniklcr vekili A
li .Rana Bey .Ankııraya avdet lını' 
muıteşar Adil B. de dun tehrimiz• 
gelmi,tir. 

•• 
Romen seyy h arı 

geliyor 
Cuma günü 350 Romen seyyahı 

tebrimjze gelecektir. . 

• 

M. Suriç Y alovadan 
avdet etti 

Başvekil lamet Pt. Hz. nin da
veti üzo:r?ıe Y alova'ya gitmit olan 
Rus sefm M. Sunç evvelki akşam 
lıtanbul'a avdet etmittir. M. Su
riç, Gazi Hz. nin evvelki akf&lll 
Sakarya motorüle Büyükada'ya 
kadar yaptıfı tenezzühe iştirak 
ebnit ve Büyükada'da motörder 
inerek vapurla latanbul'a ııelmit
tir. 

M. Suriç ile lamel P,. Hz. ara• 
aında vnku bulan mülakatta gü
nün aiyaai meseleleri etrafında sa
mimi aurette müdavelei efkar edil 
miştir. M. Suriç bu müli.kattaıı 
memnunen avdet etmittir. Alman 
aefiri M. Nadolni de gene lsm t 
Pı. nin daveti üzerine dün Yalova 
ya gitmittir. 

Rus mütehassıslar 
bugün bekleniyor 
Ruıyadan cclbedilerek makine) 

ile memleketimizde tesis edilecelı 
fabrikalar hakkında tetkikatta bulu 
nacak olan Ruı mutelıaaaıalano 
Ziryanin vapurile bugün tehrimiM 
gelmeleri beklenmektedir 
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Geçen kıı, taaarruf ve yerll 

mallar haftasını:!. , ba9ka bir 
gazetede, yerlt malı kullanalım 

Adalar denizinde 
idarehane: Ankara caddeei. 

100 No. 
i diye bağırmak kafi değildir, Adalar de11lzi 8 AIJustos 982 

1
' yerli malı kullanme.k lazımdır, Dün benim İçin aldanma ile emin detfldir. Bir kere herkes 

diye yazdığım bir makalede baılayan bir gün olmuftu. G&- iskemle kinlamaz, aonra ba
misal olarak kendi kullandığım ceyi kamaramın biraıı: ileriıln- san bu ıezlonklann üzerine 

Telgl'af adresi: lıt. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüfü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 

il eşyadan ne kadarının yerli ma- de insanı delirtecek bir inti- kart dö ylzit raptedecek yere 
lr olduğunu ıaymııtım. Bu bi- sam ile tıkırdıyan bir au tulum bir ipli etikete kurşun kalemle 
linço, hiç te yerli mallar lehi- baamm ıliriiltüsünü asabıma 1 yolcunun ismini yazıp asarlar. 
ne değildi. Fakat o vakitt- uydurmak için bir hayli ııah- Bu isimler pek okunaklı değil. 
beri, elimden geldiği kadar yer met çekerek gece uyumaklığı- dir. 
li malını tercih ediyorum. Bu- mı rağmen sabahleyin altıyı Maahaza bu okunaklı olma Tılrliye i~iP 

L. K. 
3 arlıfl 4-
6 7 !50 

Hariç için 
L. K. 
a-

14 -

1
, gün ıapkam<lan batk• her te- çeyrek yataktan kalktım. Ne- masına rağmen, içimizde bir 

yim yerlidir. Çünkü yerli malı den? ... Uyku ıersem1./ğile 6 ra- prens bulunduğunu orada oku
ucuzdur Ye bir kısmı da ecnebi kamını ıaati baş •tığı gör- dum. Zannederim metresi o-

j malından sağlamdır. düğüm için 9 zannederek kalk- lan bir kadınla seyahat ediyor. " i2 
" 14 - 28-

Gelen evrak ceri .. erilmez -
Müddeti ıeçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
İ!ler iç.in müdiriyete müracaat 

edilir. Gazetemiz illnlana meı' u
li yetini kabul ebnez. 

Haydi beraberce yerli mal- tım. O kadar geciktiğime ben Görüttükleri dil fransızca ... 
lar sergisine girelim, sizi de de f&ftım T raf, tuvalet ve kah- Prensin Mısırlı olduğunu gar-
tepeden bmağa kadar yerli. vealtı.danıonra saate tekrar bak sondan öğrendim, lakin i mi-
mallarla ucuzca giydirivere- tmı. Önce gözüme inanmadım. ni öğrenemedim. Öğrensem 
yim. Çoraplannız Ye iç çama- Saatin durmuş olduğuna hük- de burada yazmağa lüzum yok 
ıırlarınız, pamuklu mu , yünlü mettim. Çünkü daha yedi idi. tu. 
mö, ipekli mi? Hangisinden o- Ve sonra hatamın sebeplerini Bu iskemle münasebetile 
!una olsun, istediğinizin iliıı- keşfettim. İmdi hatırınızda ol- size bir garip ıey anlatayım: 

BUGÜNKÜ HA VA nı bulabilirsi.niz. Kunduraları- sun aabahleyin 6 yı 9 olarak gör Ben ne zaır.an böyle JeZlong 
Y"!ilköy a ken rasat mel'ke- nızı, derileri de yerli olr.1ak şar memek için saati baıaşağı tut- kiralasam, ba~kau işgal eder, 

zinden verilen malumata ıöre bu 
1

, tile, hazır ve ısmarlama teda- mayın. 928 de yine Akdenizde bir ltal-
gün hava bulutlu Te timali iatika- rlk edebilirsiniz. İpekli frenk "' "' "' yan vapurile Ceneve'den lstan 
metlerden rüzılrlı olarak devam gömlekleri ile kıravatlar, Av- Bizim sofra arkadaşının bula gelirken kiraladığım biı' 
edecdrtir. 

1
, rupanınkilerden hiç farksız ve milliyetini nihayet anladım. tezlongu Hay.faya hac etmeğe 

9-8-32 tarihinde hava tazyiki yan yanya ucuzdur. Sporcu Hiç te aklıma getmemişti. ls- giden bir katolik papııs işgal 
760 aıin-e en çok sıcaklık 27 1 musunuz? hazır gelmitken ma- veçli. Harici vaziyetine bakı- etmişti. Herifi kaldırıncaya 
en .,. 16 ıantiçat kaydeclilmit- yonuzu, aveterirıizi, futbol, te- lırsa ıığır kanlı bir adama b"ll- kadar akla karayı seçmittim. 
tir. nlı çoraplarınızı da alınız, ziyor amma, f"D mi ten! .. Çok O da bana beddua ederek ce-

Crepe de sante denilen ter çe- şükür vapurda görüşecek bir hennemlik oacağımı söylemiş. 

Mllfaltede 11• aıllllJhazaı 

Ucuz 
Yaşamanın 
Sırrı 

Yerli malı kullan
maktan ibarettir 

Dördüncü yerli mallar ser
gisini elbet te ziyaret etm4ısi
nizdir. Eğer, üçüncii, ikinci, 
hele birinci yerli mallar sergi
sini de ziyaret ettinizse bu dört 
sene sarfında aanayiimizin 
ne kadar terakki ve inkiıaf et
tiğini görmüııünlizdür. 

Bot altı sene evvel yerli ma 
lı denilince hatıra gelen ıey, 
sigara ağızlığı, tesbih, lokum 
ve akide, basit Kütahya çinile
ri, iptidai ipekliler, kaba yünlü 
kumaşlar, ağır kokulu deriler, 
ipliği kaçmıf biçimsiz çorap
lardan ibaretti. 

Dördüncü yerli mallar ser
gisinde iıe konserve, deri, çi
vi, contre - plaque (kontrplak) 
gib; bazı sıınaylin iıtirak et
:rıemeaine rağmen, hemen he
men her teYi bulursunuz. Şam
panyadan ,apkaya, ipek çorap
tan radyoya vanncaya kadar 
her !ey ... 

Dört senede sanayiimiı: hem 
kemiyet hem de keyfiyet itiba
rile inkitaf etmiştir. Meseli, 
ikinci yerli mallar sergisindeki 
~ek kadm çoraplan n«: kadar 
kaba saba teyler ise bugünkü
ler de o ka<lar İnce ve zariftir. 
İpekli ve yünlü kumaılar kıyas 
edihnez bir terakkiye mazhar 
olmuıtur. Mobilyalar harikul
ade güzellqmiıtir. Bunları 
birkaç barlıı misal olarak kay
dettim, hakikati halde, sergi 
sanayiimizln son senelerde ne 

ken gömlekler istiyorsanız, it- kişi buldum. ti. Bu sefer de elendim bir ka-
te Adapazan ve Şile bezleri.. B .. ·k· . ki 1 dm amma evlere şenlik çiırkin ugun ı ıncı mev yo cu- . . d ....ı k" k" 

Haydi, timdi kostümünüzu.· 1 b' . t f t"I 1 mi çırkın. O ka ar ,...r ın ı; 
1 d 

an ızım ııra a geç ı er.... ç- · · I · 
intihap ıç· in yünlü kumaş ar aı 1 · d b" b" d ı· k d dünyanın femınıst erı onu gör-enn e ır ıçare e ı a ın "d · 1 d ka 
resine girelim: H .. ,.. I seler bütün ı dıa arın an -

A b J ·ı· k vl~r.d .. k"er gkeçene "k' gu udyol_rğ.v~ dınlık lehindeki fikirlerinden - ' u ngı ız umaşı, e ın e ı ma ıısın ı ı e ı ını . 
daha bir hafta evvel, halis ln- 1 .. l"k "b" k il b vazgeçerler ... Ben onu ıskem-

b 
ıap ı goz u gı ı u anıp a- I d .. .. ki 

giliz kumaşları satan ir mağa k em e oturur gorunce a ıma 
zada gördüm. ıyor.. Nasrettin hoca medıumun fU 

_ Hayır beyim, bu lngiliz . Del~ ~örmek ~!im bir şe".- hikiye&i geldi. Bilirsiniı: am
kumıışı değil, yerlidir. O ma- dır. Lakın bazın ınsan kendı- ı ma tckran llzım geldi: 
ğazadıı gördüğünüz de yerli i- nin akıllı olduğunu anlamak i- Hoca bir gece bahçesinde 
di. Nümunesini verip bizde çin . ~~1! gömı.eğe, ona be:°~ bir gürültü ititmit, bakmış 
yaptırıyorlar. Aradaki fark, medı~mı t.ahkık etmeye ıhtı. 1 bahçede bir gölge var. Hemen 
fiatlann bir misli fazla olma- yaç hıssedıyor · okunu alıp çelmıiş ... Gölge düt 
11ndıın ibarettir. İsveçli yolcu arkadaşıma 1 müş. Hoca da İnmiş bahçeye 

_ Öyle ise şu fresko ku- nazaran bu deliler, yani delili- ' ve düşen şeyin ağaçta asılı 
Verı.nı"z. Üç g"i meydana çıkmıt olanlar, d&- •kendi cüppeıi olduğunu görün 

maştan üç metre 
kere altı, on sekiz lira. Yirmi liliği meydana çıkmamış olan- ce iki rek'at nafile namazı kı-
yirmi iki liraya diken çok iyi lardan daha az tehlikeli ve fÜp lıp allaha dua etmiş. 
terziler de vardır. Etti otuz ıe- hesiz dııha tayam tercihtir. ı Hadiseden bir şey anlııma-
kiz, kırk lira. Avrupa malın- "' • "' yan karısı ıorm4ş: 
dan seksen liraya bir kostüm Bit- vapurdaki yolculıınn 1- 1 

• ,- Yahu! neden dua et-

yerine yerli malından iki kos- simlerini anlamak için iki yol tın·· 
tüm diktiririm, daha iyi... vardır: Pasaportlarını gör- ' - Ya, oku attığım zaman 

Para çantıınızt, evrak cüz- mek - köprü üzerindeki uzun 
1 
cü~el'in içinde ben olaydım 

danınız, hatta eldivenlerinizi sandalyeye yazdtklan isimleri- . halım ne olurdu;· Allah saki.adı 
de yerli mamulatından alınız, ni okumak. da ona hamdedıyorum demış .. 
yerli şapkalar, daha pek mü- Bu ikinci yol birinci kadar Ben de bu kadının ıs-
kemmel olmamakla beraber,pek ........................ ·-········-.. ·····-··-··- kemleyi itgali esnaıında bu-
ila giyilebilir. Malzemesi Av- 1 t k t k hal lunmadığımıı hamdettim ıım-
rupııdan getirilerek burada di• yo ası, yıı 11 f la ımı, d 

111
' ma, seferde olduğumuz için 

aynııaı, gramo en u ra yosu, f"le 1.. ·· 
kilmiı yerli asgı, çorap bağı ~a yemek salonu, hasır bahçe ta- n~ ı namaza uzum gorme-
bulunur. l,te tepeden tımaga 1 kımı sofra örtüleri hııvlu t•- 1 dım ... 
kadar yerli malı ile ve yan ya- kıml~rı çini vazola~ ufak te- Hayatta böyle kendisi için 
rıya ucuz giyindiniz. fek bibİolar mutfak' takımları- hazırlanmıt iskemlede başka

Medeni bir İnııının muhtaç nın yübük bir kıamı, pek lüks l~rının oturduğunu _gören tali
olduğu her türlü tuvalet levazı- şeyler istemiyorsanız çay ve s~zl«;r _vardır. Ve ?ı~ayet. bu 
mının en alasını da sergide bu- pasta çatal bıçakları .. ili .. ili... bır wtıdııt meselesı~ır .. ~ııf ~
labilirsiniz. Erkekseniz traı Sergide sizi bekliyor. ramızda böyle kendım ıçın kı
sabununuza, hanımsanız ruju- Çikolata, bisküvit, konserve raladığım sandalyelere batka
nuııa varıncaya kadar ne ister- gibi şeylerden bahse lüzum gör l larının oturduklarını gördükçe 
seniz hazır... müyorum. Çünkü bunları her 

1 

bekarlığıma o kadar şükredi-
Ev mi, apartımıın mı yap- ıün afiyetle yiye. nuz... yorum ki! 

tıracaksınız: Çimentosu, çini- Bütün bu saydıklarımın hep "' "' "' 
si, kerestesi, çivisi; kirem ·'.fi, si Avrupııdan gelen emsalin- Banıı dik dik baktığını yaz-
hepsi yerli malı olarak emri- den ucuz olduğuna göre, ucuz dığ1111 adamın Holindalı oldu
niıı:e Amadedir. yaşamanın sırrı, yerli malı kul- tu muhakkak.. ismi de ... Ne 

Oğlunuzu veya kızınızı ev- lanmııktan ibarettir. inanma•- ise yazmıyalım .. Likin işin ıa 
lendirmek istiyorsunuz, ev mi sanız tecrübe ediniz. rabeti devam ediyor. 
dö,eyeceksiniz: Dötemeai, kar Abidin DA VER Bugün saat dörtte çay içer-

Milliyet'in Edebi Romanı : 58 Orhan - Katil kim? Mak- de fenalık yapamaz.. Serbest 
tul kim? kalınca... . 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Fel•eft fanta.tique roman) 

azan: HÜSEYiN RAHMi 
Orhıın - Muhterem ruh 

mesele şimdilik bir merak ha. 
!indedir ... 

Ruh - ihtiyat tavsiye ed&
rim ... Bu kız sevdanızı kabul 
mealinde bir göz süzütile sizi 
mahvedebilir ... 

Orhan - Bu ka<lar ahlak
sız bir mahlGk mudur? 

Ruh - Hayır ahliksıs de
lil bilakis kendisi çok iyi, ma
sum, mazlum vefadar bir kız. 
cağızdır .... 

Orhıın - O halde? 
Ruh - Bütün bu iyiliklerine 

rağmen ... 
Orhan - Ey? 
Ruh - Şerir ruhların aap

tına dütmüştür ... 
Orhan - Ah i,te bunu çok 

merıık ediyoruz nııstl diışmÜf-

Orhan - Ne zaman anlıı
tıram? 

Ruh - Vakti gelince ... 
Orhan - Ne kadar süre

cek? 
Ruh - Pek uzun değil... 
Orhan - Ruh, biz, yürek

leri sevdaya açık gençleriz. Bi
•e acıyıp ta tehlikeyi açıktan 
açığa söylersen onun atkından 
kendimizi korumaya çalı,ırız. 
Biz soralım sen kısaca cevap 
ver .. Bu kız timdi.ye kadar bi. 
risile ıevitmlt midir? 

Ruh - Evet ... Hem de ba
tından bir nikih geçmiştir. 

Bu nikih sözü Orhıının iM>. 
ğazma bir yumruk gibi tıkan
dı. Genç adam zorlukla sesini 
açmaya uğrııtırak: 

- Bu macerada bir cinayet 

Ruh - lki şahıstan her bi- Orhan - Şerirler ilanihaye 
ti hem katil hem maktul.. zabıt altımla tutulamazlar mı! 

Orhan - Bu nasıl olur? Ruh - Bir dirinin ıısabi se-
Ruh - Nasıl olursa olmut yalesi iki ıerir ruhu ne kadar 

işte... I zaman zapta kadir olabilir .. 
Orhan - Bu kadarını söy. Geç kaldım. Gi<liyorum. Beni 

!edikten sonra esraruı ötesini lüzumundan fazla söylettiniL 
niçin tamamlamıyorsun? Temkinli olunuz. Bir fatalite

Ruh - Şerlerinden çekini- ye atılır gibi hareket etmeyi-
yorum ... 

Orhan - Öbür dünyada da 
ıer;rlerden ihtiraz edilir mi? 

Ruh - Şerirlerin her alem
de etrafındakilere zararları do
kunur ... 

Orhan - Eski patırtılar ke 
sildi. Komıumuz şimdi derin 
bir sükunet içinde yaıar görü· 
nü yor ... 

Ruh - Evet ..• 
Orhıın - O rahatsızlıktan 

bu huzura birden bire nasıl er
diler?. 

Ruh - Azılılan zaptede
cek kuvvetli bir Mediyum bul
du~r .. Fakat bu sük6.net mu
vakkattir ... 

Orhan - N>çin muvakkat-

niz ... 
Tıkırtı kesildi.. Masa etra

fındakilerin yüzlerini derin bir 
merak durgunluğu kaplamııtt .. 
Ruhun sözlerinden bir tefsir a
rar gibi biribirinin çehresine ba 
kıııyorlıırdı ... 

Orhan meyuı bir tebessüm
le : 

- Biıı: ruhu meraktan kur
tulmak için çağırdık. O bizi 
meçhulün yedi kat daha derin
liğine indirerek gitti ..• 

- 80 -

Orhanın aşk itirafı 
iki ııile arasınd,ki teklifsiz

lik ve ı_nuh.ıı~~ gittik~e artı-

Teselli 

Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gra· 

mofon, 19,S birinci kısım alaturka 
ıaz Hafız Numan Beyle Studyo lıe
yeti tarafından, 20,5 Nimet Vahit 
Hanım tarafından taıanni MadaJD 
Hegenin refakatile, 21 ikinci kısıın 
alaturka saz Münir Nurettin Beyle 
arkadqları tarafından, 22 cazbant. 

Şu son •amanlarda Refik Bey
le karıaının miifterek hayatında 
anlaırlmaz bir tahavvül hlııl ol
muttu. Hani bu öyle ıey ki, söy
lenmez, ifade edilemez. Fakat an 
cıık hiaaedilir ve i•divaç hayatın
daki saadutle hiç te kabili telif de 
iildir. Refik S.,. son üç aydır ya 
zıhaneıinde daha fazla kalmaia 
ve eve dönmekte ıeclkmeie bat
ladı. Eskiden bu zamanlarını e
vinde ıeçirirdi. Şimdi it olmadıiı 
halde bile it bahane ediyor. Cemi
le Hanım evde kocaıını bekliyor
du. Bu ıecikiılerin hakiki ııebebi 
nin it olmasına pek. o kadr akıl 
erdiremiyordu. Fakat koca11nın 
herhanı:i bir ihanetine delil olabi 
lecek ortada bir ıey yoktu. Halbu 
ki mesele gayet basitti. On bet ııe 
ne her evliye miaal olabilecek ku 
aurauz bir izdivaç hayabndan IOD 

ra, Refik Bey bir gÜn Mualla ia
minde •yni handa çalıtan bir dak 
tilo ile tanıımrfb. Dudakları kıp
kırmızı, gözleri atet fıtkıran, ha· 
cakları ıaheııer bir kız .. Tabiat bu 
neviden mahluklara daha batka 
meziyetler de bahtediyor. Mualll 
ilk teaadüfünde Refik Beye o tarz 
da gülüınaedi ki, ve öyle ateıli bir 
bakrıla baktı ki, bu kırk betlik 
kalp, kava dörunÜf eski bir ahıap 
ev ,ibi, bir kibritte tutuıtu. On
dan sonra tanıttılar, konuftular. 
Daire çrkıtı fÖyle bytu bahçeler 
de oturup bira içtiler. 

Artık Refik Bey Muallanın ad 
resini de öğrenmiıti. Evlendiii za 
mandan beri ilk defa olark, orta
lıkta ite müteallik ciddi hiç bir 
sebep olmadıfı halde evine geç 
döndü. 

Bu t-hhürün sebebini, Alman 
yadan celmiı mühim bir fabrika 
acenteaini yemeğe davet ettiği fek 
tinde izah etti. 

Artık o günden itibaren Refik 
Beye bir fey(er olmuıtu. Seneler
den be.-i o kadar suhuletle anla
dığı rakam ıl1tunlan, timdi ona 
Çince bir yazı (lbi görönüyordu. 
Muallarun bayali bir türlü gözle
rinden ayrılmıyordu, her yerde 
kendi .. ni takip ediyordu. 

Fakat Mualla ile münasebetle 
ri de bütçesinde azim rahneler aç 
maia batlamıftı. Yirmi iki yatın
da bir krza da kırk bet yatında 
bir adam kur yaparaa, netice hat 
ka türlü olmaz ya .. 

Muallinın oturdujtu sokağın kıl 
te•inde bir parfumerl mağazaaı 
vardı. Refik Bey ne :ıamıından be 
ri buranın devamlı bir ınütteriıi 
olm.,.tu. Yalnız bu kadar olsa i
yi .. Muhtelif eb'a tta zarif kutula
rile düzünelerle bonbonlar, çiko
latalar hep Muallanın evine tafl
nıyordu. Bu hediyelere zaman za .. 
man bir gerdanlık, bir küpe, bir 
yil3ük Te ıaire ılbi mücevher fa• 
tından daha kıymetli şeyler de ill 
ve ediyordu. 

Zavallı Cemile Hanım, her ter 
den bihaber, kocasının ahvalinde 
ki bu deiişiklikten endlte etmek 

-·····-··---··-·····-·····--············-
ken, önüme koyduğum bio- ki
taba masadan seçerken pek 
dikkatli baktı. Herifi gözden 
kaçırmadım! ... Biraz sonra tef 
ıarsonla görütürken beni gÖll
terdiğini gördüm ... Sonradan 
ıefe sordum: 

- Size dair görüımüyor
duk .. dedi ... 

Hayır kızdığım ıuraaı ki; 
ben yemek salonuna glrdilim 
ıı:aman, her ıeyi b.rakıp bana 
bakıyor Ye garip bir balat··· 
Hiddetli ve tehdltktr .. Biraz 
daha ıarar ederse herife düpe 
düz soracatrm ! .• 

FELEK 

ııyor .•. 
Orhanda Şehamete kartı 

her ııiln bira:ı: dahıı artan tid. 
detli bir meyil uyanıyor. Yüre
Ainde korku ile karııık bir yan 
gın baılangıcı pır pır ediyor. 
Bu alev hemen saçağa sanve
recek amma kızdaa ayni hisle 
mukabele ııöremiyor. Şehamet 
Orhane kardetçe bir sevgi yU
ııü ılSetenyor. Her söz araım
da: 

- Orhan Bey seni Keramet 
ten hiç ayırmam ... O, nasıl öz 
kardeıim se ıen) de aamimen 
öyle bilirim ... 

Sözünü tekrarlıyor .. Bu kar 
det hitabı karıısında Orhan git 
tikçe sinirleniyor .. .Knın hissi
ni değittirmek için ona nasıl 
yaltaklıınacağmı bilemiyor .. 

Gökün tam on dört ıünlük 
fanosu arza gümü9lll ıtıklan. 
nı yağdırd1ğ1 bir gecede genç
ler bahçede geziniyorlar.. Or
han Şehametle, Keramet Le
manla, Turhan yalnııı:, Dilaver 
meydancı dede gibi ortada do
laşarak çihleri tarassut edi-

le beraber, ortada delil olmadığı 
için .tesini çıkaramıyordu. 

Heyhat, bu muatakanm sonu 
pek feci oldu. 

O gün kansının aenei devriyeai 
olduğu, evde misafir bulunduğu 
için erken ırelmesini ihtar etme•I 
ne rafmen, Refik Bey "Hay hay, 
sen merak ebne !" tarzında ıudan 
teminat vererek sokağa çıktı. Mu
alli.ya muhtetem bir ıerdanlık he 
diyıı edeceğini dütünerek, sevin
cinden kabma aığamıyordu. Kim 
bilir Mualli., bu hediyeyi alınca, 
nasıl onun boynuna sarrlacııkb? 
N a11l ıüzel batını Refik Beyin o
muzuna bırakacaktı? 

Refik Ber bu hülya ile cadde 
ain blr tarafından diğer tarafına 
ıreçerken, birden bire sağ taraf
tan son sür'atle gelen aiır bir kam 
yon peyda oldu ve Refik Bey te
kerleklerin altına gitti. 

Zavallıyı hemen evine götürdü 
ler, fakat yaralı fazla kan zayi et 
mitti. Kemikleri kınlmıttr. Dok
tor gelin~eye kadar ratağında öl 
dü. 

Birgün Cemile Hanım komıu
lardan bir kadına şöyle anlatıyor . 
du: 

- Ben son zamanlarda kend1-
sinden şiiphelenmeğe batlamıt
bm doğnısıo Ne hak11z kadmmı
tım. Hatti ıenci devriyem! unuta 
cağını bDe zannediyordum. Halhu. 
ki cebinden güzel bir ıerdanlrk 
çıktı. Besbelli ki benhn için ıııtm 
almıf. Ah, kocacıfrrn, boynuma ta 
kamadan <!idil. 

Cemlle bunu sllylerken ıözlerl 
ra,landı. 

işçi aranıyor 
Haliç Karaağaç T- fabrikaaın

c!an: 
F abrilıramıa clökö.mhııneol için lıft. 

ahşap modelci uıtaaır,. Hıtlyaç var
dır. Sınıfında.ki maharetine nazaraa 
kendisine dolcunca ücret verileceli 
ilin olunur. 

iş istiyor 
Türkçeden Franaızçaya her nm 

evr&k ve roman tercümesi. Fransız~ 
derı, Mükaleme. Gazetenin lı bil
roıuna müracaat. 
Oroıdi Bak KontrolÖI' Mı.na• l.f. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karıı en müe11ir deva SERVOIN 
haplarıdır.Depoıu, latanbut dıa Sirke 
cide Ali Riza Meri.ez ecza-ldlr. 
Ta1raya 160 kurut poıta ile .ıs-c1e
rilir. lzmir'de lrsat pa:ıanndald, 
T rabzoe' da Y ... i Ferah ecııanelerin
de bulunur. 

Dr. TAŞÇIYAN 
Zillırııvi Ye bevli b.....ııı.ı.r teıla

vihanesi. l!:minönil., JaSpnlbatı R• 
ıadiye caddesi, Hlbeyla ef•cll tı.a. 

BOKREŞ (394 m.) - 19 radyo 
darülfünunu, 19,40 ınımofon ile l(a 
vali.,... Rü•tika opera11 tam olarak. 

BELGRAT (429 m.) - 21 kome 
di. 21,40 ırıımofon, 22 Trio, 23,35 
Çigan orkestrası. 

ROMA (441 m.)- 21 ıramofon, 
21,30 Milanodan nakil, temsili mü
teakip danı havaları. 

Prağ (488 metre). - 20,60 • 
fuıtoo Revüsü, 21,30 viyolonsel kota 
seri. 

ViYANA C517 m.) - 20,10 Ka
rakter reıimleri, 20,45 orkestra, 23 
aktam konseri. 

PEŞTE (550 m.) - 21 danı ha
vaları, 22 Çigan orkeıtraıı, 23 .15 
Macar havalan. 

VARŞOVA (1411 m.) - 21 Ko
ra ile Leh balk tarlaları, 21,35 ..ı.. 
biyat bahisleri, 21,50 solo konseri, 
23 dan• havaları. 

BERLIN (1635 m.) - 21 Mü
nihtea naklen Maria Stuart iımind<r 
bir piyeı, 23,45 Alman danı hava
lan. 

Ruhumun allatlar 
- Mes'ut Cemil Bf.ya -
llllti bir - musikinin: 
aheaııiyle - aflıyorsun: 

Gönlllleri, - tanburunun 
tellerine - bıoihyorıun .. 
Ne mea'at bir eaıı'atkinmt 
Heırkee, kudretine hayranl 
Rikkatini, duymıyanlar: 
(Saba rüzılrma) oorıunl 

Filorinalı Nlmn 

ZA Yl - Galata 1 thallt Gtimrütfuı 
den !6-10-931 tarih ve 15806 nu
maralı beyannameye alt F. S. mar
ka, 7061 numaralı 1 ıandrk makin• 
nin ıümrük makpuzu zayi olduğun
dan Ye yenisi alınacağından hükmü 
yoktur. Ziya Koyuncu halefleri. 

ZA Yl - Galata lthalAt Gümrüğün 
dea alımnıı o.lan 30491 numero ve 
16-5-32 tarihli beyannameye ait 
43008'1 numerolu irat ınakpuzu u.
ri olmuftur. Yenisi alınacağından 

loülanii rolıtur. Ahmet Canal ve Şii 
reki.11. 

lıtanbal betf-cl icra memurlu
l11nclan: S.blma11na karar verilen 
bir p n "fYUJ .,. bir piyanonun 
~pazartesi ıönö saat 14 ten 
ltiı.ren Beyoflunda !uari Mehmet 
ef-.1l -haU-inde Emlıo emnii oad 
de.inde 1-1 No. lu apll'tunaaa ikin 
ci artb~u yaptlııcafmdan iat• 
renlerin mezlııir ıün '"' saatta mo.
hallinde bulunmaları illa olunur. 

Harik Hayat Ku:a ve Otomobil 

Sirgortalıınnııır Galatada Ünyon hanınd• kAin 
ÜNYON SİGORTAIUNA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uframadan sigorta yapttr· 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

hallerinde hüıı:ünltı bir tatlılık 
vardır. Yüzler biribirine ılln
düzkli kadar ayan olmad1Jı i
çin yanık yürekler ifadelerimle 
daha cesaret gösterebilirler .. 

Orhanla Şehamet genit bah 
çenin tehna bucaklanndan ge
lip geçerek birkaç tur yaptt
lar ... Hep Şehamet söylüyor. 
du.. Cümleleri heyecansız, sa
de ve ııayet tabii idi. Orhan 
dalııın ve donuk bulunuyor .. 
ikide birde ayağı tatlara çar
pıyor gibi sendeliyor .. Kıza a
çılmak için zihninden geçirdiği 
mukaddemelerin bir türlü ucu
nu kulpunu bir araya getire
miyor .•. 

Zavallı çocuk uykularında 
bile artık hep Şehametle ınet
gul... Ölüler, diriler onu bu kı
zı sevmekten tahzire uğratı
yorlar. 

F ııkat emirle nehiy le sevip 
sevmemek kabil nNdir? 

Erkeğin bu çok manalı dur
ıunluğundan nihayet kıza dıı 
bir düşünme gelir gibi oluyor. 
Dolııta dolaşa yürüyorlar .. Bü-

çaldı nurdan seccadelerini se
riyor. Uaaklarda seçilen aAııç 
kllmeleri ve beyaz klSfkler peri 
ler mallk&.neei zannını verecek 
esrarlı müphem man:ı:aral•r 
11Ssteriyorlar .•. 

Şimd\ ikisi de etrafın tıiri· 
yetine dalgın bir suıgunlukta· 
lar .. Kıı:, oğlanm sük6.t içinde· 
ki helecaniyeti hi11ediyor. Ve 
onun ant bir itirafla açılrverme 
sinden titrer gibi giızli teessür 
ler geçiriyor .. 

Mehtapla düzgünlenmit ge
cenin mehabetli sessizliği san
ki Orhan ın kulıı ğtna: 

-- Söyle. Söyle .. hte ıtk 
için en ilhamk&.r bir sahne .. di
yor .. Fakat genç lttk uğrama
sı muhtemel bir ret ile daha 
harap olacağını dütünüyor .. 

Şehıımet bu tehlikeli süku
tu yırtmak için bir iki cümle 
bulup söylüyor ve muhatabı
nın gönlünıi sevdaya kapama!. 
maksııdile yine bir münasebet 
getirerek: 

- Orhan Bey sizi karde
Keram 
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4-keri bahisler 

ÇANAKKALE .. 
Gazi Hz. bir defa da Çanakka. 

lede Türk milletinin 
lllakiis talihini nasıl yendiler? 

m 

--
ı. .8 "tu.toata Ud tarafın hareket 

'1 !Öyle olmuıtu: 
lııı >....:.. Buırün Anburnu mıntaka 
ıı da (Aazak) kolorduau kıt'ala· 
ı.;, ( ıc.;.,.: çimen · Conkbayırı) hat 
~taarruz etmifler, burada ta· 
ltııd ve mukabil taarruzlar f"k· 
d. • .. iki taraf bofuımuıtu. Netice 
~} dii9111aaın ~ kolu (Conkbayı 
~•b ':" zaptelmİıfti. Birkaç kere mu 
'•fil taa.,...z yapıldı ise de mu· 
••d fııJıı. olunamadı. lnııilizler, bu
>ii ~ Çan•kkale boğazının bü-
1<t} bir laıımını mlltehaaaira.n~ •er 
r IJorlardı •. Bu .-aziyet hızım ı· 
'il~ tehlikeli idi .• 

• -.a1.ılilt.o• ıta• 

l<roııı: 3 

. 
..:·· 
• . })(antııır\ 
: '~ . / "'· 

~KtltJe 
1 

o Ktm .. ıvcrı 1 

Fakat timdi göreceğiz ki ~aba 
evvel orayı bizim askerler ııaal 
etmit bulunuyorlardı .. 

Bizim tarafa gelince: 

Dün alqam Büyük Anafarta 
ve civanna gelmit ve bugihı taar
ruz emri almıt olan 16 ıncı kolor 
dumuz dahi, maatteeasüf 8 Ağus 
tosta taarruz edememişti .. 

Bu kolordunun yedinci fırkası 
7 Ağustosta 30 • 40 kilometre yü
rümüı, emrolunan yere ulaşmıştı .. 
12 inci fırkası iae daha uzakta 
olduğu için 50 • 60 kilometrelik 
bir yürüyÜı yapmıştı .. .ı. - Anafartalar mıntakasın· 

~ 9 -aı lngiUz kolorduau iae, 8 Ağustos sabahı; yedinci fırka 
~ tlhı dahi hemen hiç bir f"Y ya hazır idi. Fakat 12 inci fırkanın 
"rıamıı bulunuyordu. Fırka ku- yalnız bir alayı ula§abilmitti. Fır
~llct.nlan kıt'alarınm çok karq kanın arkası ancak 8 Ağustoı aa• 
~ı! ve çok yorulmuı ve çok aar- at 11 de alınabilmişti .. 
L ""'' olduklarını ileri sllnrıütler, ( 16 
;:'lordu kumandanı da bu özürle - Be,inci ordu, grupun ın 

"1a.kbul aaymıfb. cı kolordunuo) bugün taarruzunu 

t
.. Binaenaleyh kolordunun bu- emretmitti .. Kolordu kuma~danı, 
\1 • bu emri yapmak içi.n evvela fırka 

• '.' tçin taarruzu mümkün olma· l d M kıadı 141~ kumandanlarını top a 1 • a ~ ••nı, ve ancak "kiiçiik mikyasta k 
~•leıneler" yapılabilecefinl, asıl ~~=~~~e~i~'ic:~~a~~~~ fı~:;av~:: 
~i~:ıu yarın (9 Afuatosta) yapa hedefi verilmıt ve fırkanın, 

Ocefini ileri ailnnüıtli.. =dzini göstermeden, Büyük Ana 
~QJ Q,, aırada hala (Mondros) ta fartaya hareketi emir olunmuttu. 

~~:u~~on~a:=:~:~:rd~:::-b~ Kolordunun 12 inci fırkası da 
l;ı,. "•11k hareketinden ve habersiz ( Pınartepe) Ye onun garbindeki 
) '•n enditeye dütmüı, (Sovla) (Mestantepe) hattına taam•2 et
~1.~aragahmdan Miralay Aap!· mek Üzere hazırlık yapmak emri 
ı. ı tÖndenniıti.. (Bu zat, lngıl ni almııtı .. 
C t'e ,kralı tarafından Re~ıicüm.hur Bunun üzerine fırka kumandan 
~·":tt Hazretlerine hedıye edılen ları kıt'al11.rınm ancak yarıırnın ge 
'lııb, Yazandır.). Iebildiğini, gelenlerin de yorgun 

'>ı QllRün öğleye doğru, başku· ve bitkin olduklarını ve binaena-
11> '"dandan 9 ancu kolordu ku· leyh bu taarruzu bataramayacak 
··~~d.anına gelen bi~ telg~af: bir halde bulunduklarını ileri sür 
~ llçuk Ana farta şimalındekı Te• mütler, bu zaruret kartıaında 16 
~1•Pede ve onun ıarkındaki ova· mcı kolordu kumandanı da taar
tiİl l'ilrI.: kıt'alannm hareketi gÖ· ruzu ertesi güne almıştı .. Bu ~aar-

llıedifi'' ruz için de icap eden emırlen ver 
''8 · · t" Taarruz 9 Ain11tos sabahı '•I Unun Teketepeye bır an ev- mıt ı.. k 

1,ı,.~•rl...,bllmek için bir iaaret o fecirle beraber yapılaca tı. 
·~ ıleceğini ümit ettifini bunun Ne garip te ... düftür ki (Ana· 
11, """"iyetirıi kolordu kumandanı fartalar) mıntakasında: Karaya 
ıı," da takdir edeceğinr' bildir- çıkan 9 uncu lngiliz kolordu ku
~lti. Kolordu kumandanı ise bu- mandanı ile, buna kartı çıkmak 
,Verdiği cevapta: vazifesini alan 16 ıncı Türk kolo~ 

~ 'Dünkü muharebelerden. ve dusu kumandanı, dütün.ce ve enerıı 
t Pç,ll lıcuvvetlerinin karaya ıhra- itibarile hemen hemen biribirine 
ı;"da hiıdis olan zaruri teahhür- benziyorlar.. Her ikiıi de, ıa?~i 
~hd~n dolayı düşmanın. epe~c~ görütmütler, anlatmışlar gıbı, 
d~ ·""" edilmit mevzilerıne, kafı kendi fırka kumandanlarile görü 
tıı'Ocede yardım görmeden taar- şüyorlar. Fırka kumandanlannın 
•I l •tıneğe emir vermek muvafık mütalealarını dinliyorlar, kendile 
jllıe.yacaiı" bildirmişti.. ri de 0 mütalealara iştirak ediyor 

~4 ~e bu müllhaza ve münakıa lar .. Bu suretle her ikisi de taar· 
10.~llnden idi ki 9 uncu lngiliz ko- ruz hakkında batkumanda~lar~n: 
'lı ~su bugÜn fırkalanna ancak dan aldıkları taarruz emırlerıru 
"il ~tı hareket için, ilerlenecek a- bugün yapmıyorlar, . (yarı~) a. ~·
t,~'nin Türkler tarafından ancak rakıyorlar. Sebepler• aynı, dutun 
~ıf bir surette İşgal edilmit ol- celeri ayni .. 
)' 

111\a bağlı, kaydüşartlı" yani Bunun neticesi şu olmuştu: 
t~amalak emirler vermi,ti... Beıinci ordu k';'-"'andanı, _bu ge 

~ -oger taraftan batkumandan cikmenin sebebim, tamamıle 16 
~ 'llıilton Sovlaya yolladığı Mira- mcı kolordu (Saros grupu) ku· '•f.. E:spinal Oğlander'den de mandanına yükleterek, kumanda-
1\o 11•lderin kuvveti pek az olduğu nı azil ve yerine 19 uncu fırkanın 
~,.•e at94in zayıf" bulunduğuna azimkar kumandan•. ka~akam 

'•telgraf almıftı. Mustafa Kemal Beyı (Gazı Haz· 
~· ll1111un üzerine batkumandan retleri) tayin eylemi~ti. 1

l imi 9 'll ~at (Sovla) ya ge t ve un Kimbilir belki bununla be,in-
~ ltolordunun 11 inci fırkasını ci ordu k:.ınandanı, dütmanm 
ıı:!"tııza geçirmek için kolorduya muhtemel hareketleri içinde en 

•tler vermişti. doğnıaunu vaktile sezip kendisine 
~&kat, 11 inci fırka ancak ak· arz eden ve fakat dinletemeyen, 
t l:eç vakit bir livayi harekete 19 uncu fırka kumandanını, velev 
~~ı,.,..eiie muvafakat etmit! • Ha· j I§ itten geçtikten ıonra olsun, bir 

"&ite bu liva dahi taarruz ede· 1 • ı d ı • ·· nevi takdir etmış o uyor u ·· 
t~flıitd ti. Çünkü İrtibatsızlık yu- 1 19 uncu fırka kumandanı kay· 
'' en livaya vereceği emri vak· 
"l~ ~ • • • h""k t mal<am Mustafa Kemal B. (Gazi k •'"lıttıremeyeceğıne u me • 
~"fi. Bir çok münakaılar ve oya• Hazretleri) 9 Ağustos aaat 1 de, 
"*"rııalardan sonra ancak 9 Ağus yani sabaha kartı _(Anafartalar) 
lt;,.~baha kartı saat 3 to (Teke· i grupu kumandanlıgını ele almıı 

Konservelere 
Dikkat! 

Bu sıcaklarda hemen her ai. 
le toplu bir bir halde kır gezin· 
tileri yapıyor. Ağaçlar altında, 
sahillerde, çimenler üstünde 
sofralar kuruluyor. Şarkılar, 
tElll kahkahalar yükseliyor. 

Kolaylık olsun diye çok kim 
aeler, kır yemeklerini yollarının 
üzerine tesadüf eden bakkallar 
dan tedarik ediyorlar. Bu me
yanda balık, et veya sebze kon
serveleri de alıyorlar. 

Tehlike her yerde hayatımı
za ve sıhhatimize karşı pususu 
nu kurmuf, beklemektedir. Bu
nu hiç bir zaman unutmamak 
lizımdır. En küçük bir ihtiyat. 
sızlık, neşe içinde geçen bir 
sofra ilemini perişan edebilir. 
Onun icin böyle sıcak zaman
larda yf yeceklerimize çok dik
kat etmeliyiz. Kırda yemek i
çin aldığınız konserveleri bü
yük bir dikkatle seçiniz. Çok 
eski veya fena terait içinde ya
pılmıı konservelerde bazan öl
dürücü, öldürmese bile lovran
dırıcı bir zehir peyda olur. Bo
zuk konservelerde azim mikdar 
<ta sem hasıl eden mikroplar tti 
rer ve ürer. Bazan konserveler 
ihzar edilirken, kifi derece ste 
rilize edilmemişse mikrop he
men yuvaaını bulmut demek
tir. 

Konserve kutulan kabarrk 
ve şişkin duruyorsa, gaz basıl 
ediyor demektir. Bu şüpheli ku 
tunun muhteviyatını yememek 

Siyah kürkle garnl mavi 
krep nıarkenden bir rop 

daha iyidir. Eğer konserve ku
tularında çıkan etlerin üzerin. 
de renkli veya siyahımsı leke
ler varsa, şüpheli bir koku çıka
rıyorsa sakınınız. Zehirlenmek
tense, beş on kuruş feda etmek 
daha iyidir. 

Konservelerde et pembe, ta
dı yerinde, yağları beyaz ol
mak lazımdır. Sebzelerde küf 
varsa, yahut sebzeyi koyacağı. 
nız bakır kapta yeıil paa varsa 
sakınınız. 

Şunu da bilmek lazımdır ki, 
konserve muhteviyatı bütün şe 
raiti ve tazeliği haiz olsa ve mü 
kemmelen sterilize edilmiş ol
sa bile, gene kendi hatanız yü
zünden zehirlenebilirsiniz. Ya
ni kutuyu açtıktan sonra, kon
seveyi uzun bekletmemelidir. 
Konserveler, bilhassa yazın 
tam yenileceği zaman açılmak 
icap eder. 

Bilhassa konserve tenekeai 
ile bir tarafınızı kesmemeğe 
dikkat ediniz. Cünkü bu nevi 
yaralar toksinlerle yanyana bu 
lunduğu için, tehlikeli olabilir. 
Eğer bir tarafınız kesilirse, he 
men orasını koterize ediniz. 
Böyle kır gezintilerinde yanı
nızda am9nyak veyahut tentir. 
diot götürürseniz, hiç te gülünç 
olmazsınız. Belki de size mü-

Çuha 
El çantaları 

Her evde aıağı yukan eski
miı ve bir kenarda kaltn1ı ne
ler, neler yoktur. Ev kadını gü 
nUn birinde bunlann işe yara
masını düşiinür ve bunları at
maz. Eaki bir tecrübeye istinat 
ettiği için atmamakta haklı
dır. Çiinkü bu eskileri k«pıp ta 
yeni yeni şeyler yapmak her za 
man mümkündür. Meseli ister 
seniz, çanta yapalım. 

Resimdeki çantaların üçü de 
çuhadandır. Hepsi bir boyda ol 
duğu için bir tanesini tarif ede 
lim. Birinci çanta siyah kadife 
dendir. 32 x 25 boyunda kesece 
ğinirz siyah kadifenin kenar di 
kiş payarı ayrıldıktan sonra, 
30 x 23 kalır. 25 uzunluk olup 
30 olan tarf her iki yüzün sayı
sıdır. Bir yüzün boyu 15 x 25 
dir. Tabii kapak mü teana .. Ne 

( 
tekim üçüncü çantanın ağzı 

fermuvarlı olduğunaan yal~'': 
iki taraf için 15 x 23 olarak ıkı 
parça kullanılmıştır. Birinci 
çantanın her iki tarafta birer 
dört köşe vardır. Bunlardan yu 
karıda olan küçük murabba ke
narına iki santim eninde kırmı 
zı bir kadife galon geçirilir ve 
biye ile tutturulur. Diğer alt 
köşedeki murabba kenarı kırmı f 
zı ve gri renktedir. Keza çanta 
nm ağzına kırmızıdan gene iki ı 
santim eninde bir kenar yapılır. 
Çantanın ortasındaki parça kır 
mızı kadifedir. Çantan,.1 içine 
kırmızı astar geçirilir. 

ikinci çanta birinciden daha 
güzeli ve daha fantazidir. Bü
yi~k bir yuvarlak beyaz çuha 
on müsavi parçaya ayrılır. Her 
parça kırmızı ve beyaz olarak 
liye ile tutturulur. Yuvarlağın 
ortasına konan parça da kırını 
zı çuhadrr. 

İkincisi gibi üçüncü çanta 
da siyah çuha dandır. Kırmızı 
üzerine konmuf üç beyaz yuvar 
lak gri parça üzerine birer kır. 
mızı yuvarlak çuha daha kon
muştur. Astarı kırmızı veya gri 
dir. 

Değişiklik yok 

Kış 
Reçelleri 

Yaz geçiyor, demektir. Şim 
diden kıtın nasıl odunu, kömü
rü dütünmek icap ediyorsa, mü 
nasip bir zamanı da reçel hazır 
lamağa hasretmek lazım geli
yor. Burada birkaç reçel reçete 
si yazıyoruz. Yalnız reçeli kay 
narken, berrak olmaımı temin 
için sık sık köpüklerini almalı. 
dır. Kaba konduğu zaman sı
cak sıcak kapamamalı. Soğu
duktan ıonra iyice kapatmalı. 
Parafinle kapatmak en iyi u
suldür. 

Çilek reçeli - Çileğin iyisin 
den intihap etmeli. lyi bir re
çel için meyvenin de iyisinden 
İntihap etmek şarttır. Tabii 
saplarını ayıklamalı. Sapları a
yıldarken meyveyi ezmemeğe 
dikkat etmeli. Ne kadar çilek 
aldmızsa, ayni siklette kristal 
şeker tarlarımız. Şekeri az su. 
da eritiniz. (kilo batına bir bar
dak su) alette kaynatmız. On
dan sonra meyveyi içine boşal
tınız. İri kabarcıklarile beş da
kika ateıte bırakınız. Sonra de
likli kepçe ile çilekleri çıkarıp 
koyacağınız kabın yarısına ka. 
dar doldurunuz. Sonra şurubu 
tekrar atf)fe koyunuz. Ti ki iri 
kabarcıklar ufalsın. Ve sonra 
şurubu çileklerin üzerine boşal 
tınız. Çileklerin dipte kalmama 
ıı için hafifçe karııtırmız . 

Havuç reçeli: - Küçük ta
ze havuçlarla iyi bir reçel ya
parsınız. Kabuklarını rendeleyi 

RengJJrenk 111/elerle em
orlnıe siyah krep dlJşi11-

de11 güzle bir rop 

niz. Kaba kaba doğrayınız. Ay 
ni ~.iklette kristal şeker almız. 
Bu reçel için toprak tencere la 
zımdır. Bu tencereye bir sıra şe 
ker, bir sıra havuç koyar ve 24 I 
saat bırakırsınız. Ondan sonra 
az b_ir. s_u i_la:re ederek hafif ateş I 
te pışırıraınız. I 

Helvacı kabağından reçel:
Kabağı diltm dilim kesersiniz, 

- Maşallah, dedi, birkaç se çekirdeğini ayırırsınız, yıkarsı-
nedir amma değiştiniz. nız. Sikletinin yarısı kadar kris 

Ali Bey Veli Beye köprüde 
rast geldi: 

Veli Bey fU cevabı verdi:• tal şeker alırsınız. Altı ki~o ka
bak için on kilo teker.. Bır ka-

- ~~ilahi, ~vvelc~ P~ra sı- deh beyaz ıarabı tekerle bera. 
kıntıaı ıçındeydım. Şımdı ser- ber tencereye dökersiniz ve şe
~~t. e~dişesindr;rim. Bunda de ı keri eritirsiniz. Bundan sonra 
gışıklık var mı. kabakları ilave edersiniz. Sık 

Ziyafet ı •ık karıştırmak suretile ikiı saat · 

1 

ateş üzerinde bırakırsınız. Bun . 
.. Veli Bc:yin ar.kadaşı Ce~il B. dan sonra kabukları soyul;'11uş, 1 

uç defa evınde zıyafet. verdı . Ve- ı çekirdekleri alınmış üç lımon 1 
li Beyi çağırmadı. Veh Bey karı- d h ·ı • d b · t d 
sına dedi ki , , a a ı avebe ekr ve ır saLa. a- 1 

, ha ateşte ıra ırsınız. ımon 
-d G

1 
örüyors

1
un ~aO, zedmfane. ar- . yerine portakal da konabiir. I 

ka aş arı nası mı!·. Ç .. e a zıya .. I 
fet veriyor da, hızı çagrrmıyor. 
Ben de onlara •. goste~eceğ~. Bir 1 
ziyafet verecegım, kımıeyı çağır Alamet 
mayacağım. Genç Vedat dalgın dalgın gi-
·-········ .. ••• .. ····-.. •••• .. ·····-·•••• .. •••••• diyordu. Dotı;tu irfan rastladı: 
midenizde bir rahatsızlık hisse - Ne o Vedat? Gözun dunya
d" rsanız sudan ve sütten ba 1 yı görmüyor. Aıık m!aın ,nesin? . 
ıyo '. . • ş Vedat hemen cebınden mendı 

ka bir şey ıçmeyınız. Rahatsız- tini cıkardı, dudağını kuvvetle sil 

1 SİNEMA 1 
Sinemanın ''Evamiri 

sitte,, si var 
Yıldız olmak için bir artistte 

ne vasıflar olmak lazım? 
lngilterenin en büyük Produ

c.er'lerinden C. B. Cochran bir si
nema yıldızı için, ne gibi evaaf li 
zan geldiği hakkında aorulan bir 
sual üzerine tunları söylüyor: 

- Sinema ve tiyatronun ~zeli 
meşgulolerinden biri de bu bat ar 
ti5tlik, daha doğrusu naaıl baı ar
tist olmak meselesidir. Milyonlar
ca I.:ıı.dın belki bu gün böyle bir 
baş artist olmak hülyaamdadırlar. 

Halkın araaında kaybolmuı 
meçhul bir aktristin, birgün bir
d .. n bire yükıeldiğini görüyoruz. 
Hetlbuki diğerleri senelerce müte· 
vazi sahnelerden, müzik holler
den bir parmak yukanya yükaele 
miyorlar. Evet, bir kadını böyle 
birden bire bir sinema veyahut ti 
yatro yıldızı yapan esrarengiz ve 
anla<tılmaz kuvvet nedir? 

Bence bir İnsan nasıl tair do
ğnr5'-ı, öylece de ba.-,rtiıt doğar. 
Tiyll:tro Vf" sinemanın ihtiyacı var 
diye o ihtiyaca göre hemencecik 
bir baıartiıt yartmak mümküa de 
ğildiı. 

Şu veya bu tiyatro müdürünün, 
piye.!-İni yafatcak artiıt bulamadı 
ğı için, hatta o piyeıi terketmefe 
ve oynamamağa karar verdiğini 
işidirıiniz. Bazıları buna inanmaz 
lar. Halbuki ben işin içinde oldu
ğum için, söyleyeyim ki, hakikat 
bu merkezdedir. Kaç defa bir pro 
ducer, yüzlerce artist arasından, 
şahsiyeti piyesin muvafakryetlne 
bir garanti te§kİI edecek yıldız ba 
lamda ."ı kalıyor ve bizanıre mu
vaffakıyetsiz bir piyes oynamak· 
tansa, piyeaten vazgeçiyor. 

Bence, bir sinema yıldızmm 
ba~lıca altı vasfı olmak li.znndır: 
Birincisi, heryerde "ilihi kml .. 
cım" diye tavsif edilen ..,ydlr. ili 
hi kıvılcım, öyle gayretle •• ça· 
htmaklil elde edilemeyecek gayri 
kabili tıı.rif bir şeydir. Bazı defa 
bu, uzun seneler bir artistin benli 
finde uyur. Bizzat a rtist dahi bu 
istidad .nın farkında değildir. Ek
seriya ehemmiyetaiz addedilecek 
teferrüattan bir teY. moaela tel· f 
fuzda ha fif bir bozukluk, mevcut 
hakiki san' at kabiliyetinin tecelli 
sine ve inkişafına mini olur. 

1kinciai, aebattrr. Bazı artistler 
vardır ki, kendi hakikı kıymetleri 
ni bilmezler. Onun için mücadele 
yİ hiç bırakmamalan ve yorulma 
maları lizrmdır. Sebat, bir çok mi. 
nialan •tan bir fazilettir. 

Üçüncü fart, artistin şahıında 
mündemiçtir. Hakiki bir yıldız bir 
ferdiyet, tarife sığmayan orijinal 
bir tip olmalıdır. iddia ediyorum 
ki, bir aktrisin, iaterıe bin türlü 
fazileti olsun. Fak.at "bunun bir 
h0f8. giden tarafı var amma nere· 
ıldir ?0 diye imanın içinde bir su
.al ukdeai bırakmana, hiç bir za
man yıldız olamaz. En güzel me
ziyetler göze ve kulağa hot gide· 
bilir. Halkı eğlendirebilir. F~kat 
halkı sürükleyemez. Kat'i muvaf· 
fak.ıyeti temin eden yeg&ne teY, 
fahıiyettir. 

Dördüncü şart - ki bazıları bu 
nu birinci şart teli.kki ederler -
Rüçhan temin edeck bir fizik ... hi 
bi olmaktır. Bu da revülerde, ope 
retlerde bilhaua daha ziyade la
zımdır. Çünkü artiıt difer bir çok 
figüranların içine girdiği zaman, 
aralarında kaybolmamalıdır. Sah
ne ne kadar kalabalılı: ol ... , artiat 

ği netice, kendisini tatmin edene, 
nihayet artist artık yerinde aayar 
ve sonra hüaufa yüz tutar. Yıldıa 
olmak ne kadar güçse, yıldız kal
mak ondan daha güçtür. Zira miif 
külatı yenmek için birkaç ay ki· 
fi gelmişse, ayni imtiyazlı me..-kü 
muhafaza için, hüsufa uğramk ve 
t-ÖnÜp gitmek bahaaına mütemadi 
yen mücadele etmek mecburiyeti 
vardır. 

Altıncı ve .son şart ta, .sahne ha 
vnıına ve ruhuna hemen intıbak 
etmektir. Bu da kolay değildtr. Bu 
intıbakm tam olup olmadığı, hep 
birlikte oynanıldıjh zaman daha zİ. 
ya.de belli olur. lıter yalnız., ister 
müıterek oyunlarda artist nefsine 
olan yüksek hakimiyetini dalma 
muhafaza etmelidir. (}yunun vab 
deti ve İnsicamma dahil olmakla 
beraber, bu vahdet ve insicamı 
boıımamak ve aynca da kendi lm• 
vetlne ve şahsiyetinin kudretin. 
halel getirmemelidir. 

Bir aktrisin yıldız olmaaı için. 
ben bu altı şartı kafi görüyonım. 
Bir tanesi eksik olur ... , ki.fi defli 
dir. 

Yedinci bir fart daha koyan. 
lar Yar. Şahsi cazibe.. Fakat tecı. 
rübeme g3re, yukandakl altı ..,w 
tı haiz bir kadmda, bu yedlnclol 
bizatihi mevcuttur. 

Tanmmıı bütün blly{lk yıldız. 
lan tetkik edersek, ruhumusd• 
ve içimizde hepsinin de bu aiti 
•asfı haiz olduklannı hl .... deriıı. 
Bütiin propaganda ve rekl&mlara 
rafmen. halkı •Ürilkleyemeyen ar 
tlst, artist dofmamı! demektlr. 

MiZAH 

Sür'at 
f,tanbullunun biri İzmirliye 

dedi ki : 
- Burada apartımanlar öy 

le çabuk yapılıyor ki, bugün 
ltiiğıt üzerinde planını göniyor 
sunuz .. Bir ay sonra · r " ·cin 
de oturabiliyorsunuz. 

lzmirli fU cevabı verdi : 
- Bizde itler daha seri gİ· 

diyor. Oturacağım apartıma. 
nın daha intaaına ba,Ianır baş· 
!anmaz, benden altı aylığı pe. 
tin aldılar. 

it adamına göre 

lı adamlarımızdan 
sormuşlar: 

- En rok hangi 
seversiniz? 

- Don Qichotte'u ! 

-Sebep? 

birine 

roırıaaı 

- Çünkü bu roman İnsan· 
lara çok faydalı bir dera veri. 
yor? 

- Allah, allah ! Ne 
dera? 

gibi 

- Yani hayatta muvaffak 
olmak için ne Don Qichotte, 
ne de Sancho Panca olmamak 
lazım. 

insan var 
Seyrisefain vapurlarından bı 

ri Mısırdan gelirken, tayfa Ah 
met lıkenderiye' de ucuz elden 
bir papagan satın almıtlı. Va
purda papaganı heli.ya yakın 
bir yere astı. 

lıtanbula gelince, yolcular. 
dan Nadide hanım isminde 
genç bir kadm papaganı gördü 
beğendi ve Ahmetten yirmi lira 
ya satm aldı. 

Bir sabah Nadide hanım 
henüz yatağmda idi. Odasının 
kapıaına vuruldu. Papagan ka 
pıya vurulduğunu işitince he
men bağırdı: 

- İnsan var. 

Şöhret 

Günü geçmiş bir edip bir 
gün dostlan ile konuturken de 
miş ki: 

- Edebiyattan biç anlama
, dığımın elli sene sonra farkına 
·vardım. 

Janet Chandler Herkes şaşırmış .. İçlerinden 
. . • biri muhterizane ıormuş: 

gene sanki Ön planda imış gıbı, ııe j Pek"ı f rkı d -
•. · · 1 ı·d· - , a na var ıgınız yırcıyı mefgu etme ı ır. ? 

. zaman ne yaptınız. 
Beşinci tart, mutlaka ".'evcudı - Bereket versin yapacak 

yeti 2aruri bir tarttır. Artıat eld 



; j OLiMPİYAT f 
Zabala olimpiyat 
Rekoru yaptı 

Fransızlar kılıçta Olimpi
yat şampiyonu old11lar 
LOS ANGELES, 8. A. A. -

Marathon yar•t•· Birinci r elen Za
balanın zamanı: 2 ıaat 31 dakika; 
36 saniye. ( Olanpiyat rekoru) 

Micheiaon, yedinci olmuıtur. 
Ayni yarıtın tasnif mabacli: Hekh 

(Çekoslovakya), sekizinci; Kuman 
ı (Japonya) , dokuzuncu. 

(Tasnifin mabadi). Anderson 
(Danimarka), onuncu; Oldar (Ame 
rika) tl inci. 

(Tasnifin mabacli). Bricker (Cana 
da) . 12 inci; Pamelli, 13 Üncü. 

(Mütemınira malumat) . 
Zabalarun 100 yarda rerisinde bu 

lunan Ferriı, son dönemeçte galibi 
ne yetitmek için mütJıiı bir gayret 
aarfetmiı iıe ele Zabala, yarıtı par
lak bir ıurette ikmal etmiş ve Fer
riı rakibinin gÖatermiş olduğu bü
ylik bir maharet karpııncla fevkala
de hayrete düterek ağzı açık kalmış 
tır. 

Britoıı, Tovanen ve Tıuda yanım 
nihayetine doğru dennanlannrn ke· 
sildiğini hi11ettiklerinden yanı aa
hasmdan nakledilmelerine mecburi
yet hisd olmuıtur. 

Maraton yanıı tasnifmabadi: 
Milen (Canada). 14 üncü, Debra-

• ,.n (Alnwnya), 15 ine~ Begeot 
(Fransa) 16 mcı n Tchncarelli (Ar 
jıurtin) 17 inci. 

(Tunlfin mabadl) . 
Cudvorth (Canada), 18 inci, Sll

va (Brezilya), 19 uncu, Baroa (Bre
zilya), 20 lnd. 

Miiaabddarm elde ettikleri za
manlar: Ferriı, 2 sat, 31 dakika. 55 
OllDİye, Tovan.,., 2,32,12, Virgbt, 

1 2.32,42, Tsuda, 2,35.40, Kim, 2,37,28 
LOS ANGELES, 8. A. A. -

Eskrim (kılıç). 
Frauızlar 5 sayıya karJı 10 aayı 

ile Amerilraldan matlup etmitler
dir. 

1 talyanlar, Belçikaldarı 5 &ayıya 
kartı l 1 aayı ile yenmltlerdir. 

Franaa, Belçikaya 4 aayıya kartı 
10 aayı ile galiptir. İtalyanlar Ame
rikalıları 6 aayıya kartı sayı ile 
yenmiılerılir. Fransalar ile İtalyan
lar iFnale kalmıtlardır. 

Su topu. Macar takmıı, Holivut 
il Atletizm kulübü talmmnı yenmlt-
n 
h 
s 

• 
ıı 

t 

s 

• 
r 
• • 
1 

1 

l , 

tir. 
LOS ANGELES, 11. A. A. -

Yat müıabftk11 (8 metre boyundaki 
(yatlar) • 

Charchill (Amerikan) ın idaresin
den Angelita yab, 2 3 13 de kazan
mı1tır . 

Maitland'm idare ettiği Santo
Maria 2 /6 (30 da kazaıımqtır. 

6 metre boyundaki yatlar: 
Holm'un (İaveç) binmit oldutu 

yat, l / 33 2 de, Conan (Amerikan) 
m Galant'ı 1/36/31 de, Janea (Ca
nada) run rakip oldui'u Caprice. 
1 '40/ 36 da gelm1'tir. 

Ydchz smıh yatlar (Star) . 
Payl(Tlly ( A..-lkan) m blnmit ol 

dafa Jubiter, l/5!1141 de gelmlttir. 
Vylie ( Can•d•) "'" blnml tol dutu 
Vindaor 2/0/36 de ıelmittir. Her
bulot (Fransa) Din blnmlt oldutu 
Fremıuıtalne, Zjt/16 ele ve Rataey 
(lngiltere) nin lılnmit cldutu Y oy 
2/6155 de ııelmfttlr. 

Fransızlar, ltalyanlan 7 e D..., 9 
ile y-ek Olempiyat $amplyonlo
iunu k•nnmı1lardrr. 

Amen"lm, ikinci, Belçika llçllncll
dür. 

LOS ANGELES, 8. A. A. -
Grelıor-Rumen ırüre.i: 

Malenberıı, Kurland'ı yenmittir. 
Urban, HlrachPi matlup etmit ve 
mümalleyb yaralı oldufu halde çe
kılmiıtlr. B.-dol, Mizzola"yı yen. 
mit Ye Miuola ııözünden almı, oldu 
ğu bir cerlbacl.an dolayi maçı terket 
mittir. Johanaen, KaJanver'I yen
mİftİr. Ebrl, Ku.kela'yı yenmittir; 
Svenaon, Gruppionnl'yi 6 dakikada 
tu la mailup etmİttİr. 

Final- (Horos ıikletler) Bren. 
eler, ııampiyon ilin edilmi,tir. 

Sperling ile Kurland ikind ve Ü
~üncü olmutlarchr. 

Orta ıilılttler: 
Kokkinen, ııampiyon ilan edilmit

tir F oldcak ve Cadier ikinci ve Ü· 
çUncu olmutlardır. 
Ağır sikletler: 
V estergren, tampiyonluru kazan

mJ!lD'. 
• U~bnn ile Hirachell ikinci ve üçiln 

nıdur. 
Su•enaon. tıunpİyon olrnuttur. 

Pellinen ve Gruppioni ikinci ve ~ 
çüncü olmutlardır. 

Toy ıikletler: 
Ehrl, f8Dlpiyon ilan eclilmlttir. i

kinci Koakela. 
Eskrim kılıç IOll neticeler: 
Franıa ltalyaya kar,ı kazanmış ol 

duğu 9/7 muzafferiyetten aonra 
tampiyonlufu kazanınıftır. 

ltalya, ikinci, Amerika üçüncü n 
Bdçika dördüncüdür. 

LOS ANGELES, 8 . A. A. -
(Gayri resmi) aon neticeler: Ameri 
ka 383 1/2 puvan, Fransa 149, hal 
ya, 146, Fenlandiya, t19, laveç, 119, 
Almanya, 106 1/ 2, İngiltere 85, Ja 
ponya, 57, Canada, 54, Avusturya, 
36, F elemcnk, 26. Lebiıtan, 25, Çe 
koılovakya, 24, lrlanda, 23, Dani
marka 23, Macaristan, 20, Ar jan
tin, 14, Avusturalya, 14, Cenubi Af 
rika. 12, Bdcika, 7, Yeni Zelanda,6 
Letonyn, 5, Filipin. 4 . Brezilya, 1. 

LOS ANGELES, 8. A. A. -
Yuzme mü~bakalan. 
Yukıekten dalma nÜ•nbakasını ka 

M 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
3 iıncü Deıene.-, 151,82 ,, 
Diğer müaabıklar: 

Pbilipı, 134,64 Puvan ; 
Essar, 134.30 , . ; 
Kobayoıbi, 133, 76 ,. ; 

Amerikalılar . birinciliği, ikinciliii 
ve üçüncülüiiü kazanmağa muvaf
fak olmuılardır. Amerikalılann, ra
kipleri olan Canadalı Philipı, Alman 
yalı Esaar ve Japonyalı Kobayoshi
nin heman hema.n mükemmel olan 
ııçramalanna rafmen . son derece za 
rif olan usulleri sayesinde dalma mü 
sabakalarmı kazanacakları dha bi
dayetten muhakkak görülüyordu . 

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

Hitler iş 1 Yusuf Kemal 
başına geçecek B. Adliyede 

LOS ANGELES, 8. A. A. -
Jimnastik,- Serbest ekzersizler. 

Amerika, 103 puvan; 
M.acaristan, 101 ,, 
ltalya 99, ,, ; 
F enlandiya, 99,2 n ; 

Japon 86,3 n ; 

Ferdi ekzersizler .En iyi Jimnastla
ra ait tasnif: 
Pelle (Macaristan), 28,8 puvan; 
Mize (lıviçre) , 28.3 ,, ; 
Lertora {ltnlya) , 27,7 ,. ; 

Yat müııabakaları (Monotip). 
Lebrun 1 O 27; 
Cansina (i spanya) 1 ' 1/44; 
Maat 1 2/29; 
Rastey 1 2/53; 
Dixon (Canada) 1/3/9 . 
Yat müaabakaımda halihazırda F e 

lemenk. 49 puvanla başta geJır.,kte 
dir. 

İngiltere, 42 puvanla ikinci, Al
manya 37 puvanla üçüncüdür. 

LOS ANGELES, 8. A A. -
Eskrim (kdıç) : 
Afağıdaki eskrimciler, final mü oa

bakalarma kalmışlardır. 

(Başı 1 inci sahifede) 
rın da hükumetle rey ve ittirakleri 
olmak için kafi miktarda Hitler'ci 
olmıyan nazır bulunacaktır. 

Bittabi M. von Schleicher , milli 
n1üdala nazırlığını muhafaza edecek 
tir, M. von Neurath da hariciye ne
zaretinde ipka edilecektir. Fakat M . 
von Papen her halde açıkta kalacak 
tır. B"'lıca siyaset liderleri kanuna 
esasi tenliklerine ittirak etmek ü
zere Pruıya payitahtına avdet ede
ceklerinden bu hafta kat'i mahiyetle 
miıkalemelere d"'Vam edilecektir. 

Veimar kanunu eaaıiıinin yıl dö
nümünün açıktan açığa aaltanat 
prensiplerine taraftar bir dahiliye 
nazırı tarafından tes'it edilmesi ha
li hazırdaki ıuUnun bir iıtihzaıı ol
duğu gibi bu meruimin Ve.İmar ka
nunu esasisinin en azdı düımanla
rınJan mürekkep bir hükiimetin te-
şekkülünü ihzara matuf mükileme
Ier!e muhat ve müteralik olacağı da 
az calibi dikkat hadiselerden değil
dir. 

<lazeteler ne dluor? 
BERLIN, 9. A. A. - Havas ajan 

sın •n muhabirinden : 
Naıyonal Sosyalist 

Berlinde intişar etmekte 
frrkaamm 
olan mü-Buchard, Cattiau ve Schmetz 

(Fransa), Hesse ve Calman ( _ revvici efkarı yllZlyor: 
merikR), Ra'llno, Cornaggiandicci ve Ya Naıyonal • Sosyalist fırkası 
Aanoati (İtalya, Tbofelt, Lindıtrom Alman hükumetinin emri idaresini 
ve Lindman (lsveç), Reakeler, Jıuı- eline alacak veyahut bona muma· 
let ve Poplimonl (Belçika), Lopez naat edildiği takdirde bu mumanaa
(Mekaika), l.iderıdorff (Danimar- ta ~iddetli bir mücadele ile mukah<>
ka), Dejong (Felemenk), Graffen- le edecektir. "Der Angriff" gazete
ried (laviçre). Sauceds Arjantin) ve si, bu mutaltanın müfrit milliyetper 
Benko (Macariıtan). verler teşkilatırun yiiks•k makarnalı 

LOS ANGELES, 8. A . A. - nın fikri olduğunu yazmaktadır. 
Serbe.t yÜzme (kadınlar mahsuı, Fırkanın iktidar mevkiini elde et-
100 metre. 1 mck için ıarfetmekte oldup gayret, 

Madiaon (Amerika), 1 dakika, hali hazırda Nazilerin faal kütleler 
6 8/10 aaniyede birinci olm119tur. ve bilhaua M. •on Papen"ın siyas&-

(Yeni bir dünya ve Olempiyat re- tinden memnun olmıyan Hitler bü-
koru.) cum kıtaatı arasındaki hiıkim fikre 

2 inci, Van Ouden 1 7.8/10 ; tercüman olmaktadır. 
3 üncü. Geratti 1.8.2 10 ; Bu hattı hareket, muhafazakarlar 
4 üncü Makrim 1 .. 3 10 ; la Sosyalistlerin bir Hitler kabineai-
5 İnci Bult 1.9.9 .1 10; nin tetekkülü ihtimali kartıaında his 
Hareket, pek parlak olmıııtur. Bü ıetmekte olduklan endişeyi izaha ki 

tün yüzgeçler ayni zamanda il~riti . fidir. 
yorlardı. Fakat Macliın, 25 metre 
yüzdükten ıonra yavaş yavaş baş a
gecti. Van Anden, Amerikalı yüzge
çi bir kaç de$İmetreden sıktalırıyor
ılu . Fakat Madison, birinciliği mu
hafaza etmek için şiddPtle muka.-e
met ediyordu. 

75 metreden aonra Madison, Ou
denden bir metre ileride bulunuyor 
ve Ouden ik;nci geliyordu, 

Büyük sanayÜn menafiini müda
faa ve efkarını n91reden milliyetper
ver gazeteler, M. Brüning bülrüme 
ti z•manında Nazileri.n hükumete it 
t irak etmelerini iıtiyorlardı. Şimdi 1 
se korku izhar etmeğe bqlamışlar
dır Fakat muhafazakarların, Hitler 
hareketinin ehemmiyetini arttıran 
bu enditeleri pek ıecikmittir. 

Yüzgeclerden Geratti ile Mackimü Nasyo11al-Alınanlar, Hitler'i Al-
ç"Üncülüfü kazanmak için hararet manyanın hakiki hakimi mevkiine 
ve ıiddetle c•kiıiyorlardı . isal <decek ahval ve şerait dahilinde 

Nazilerin hükümete dahil olmalarıOuden'in mütemadiyen peşinden 
. na mani olmağa kili gelecek kuvve 

ııelmekte olduğunu gören Madıson, l I"k d -"Jd" 1 
nihayete doğru nevmidane bir gay- e ma 1 egı ır .er. . 
ret gösterdi ve rakibinden 1,75 met / Zuhura ~elmeı~. n_ı_uht~ :vakayı 
re ileride olduğu halde müsabakayi '?~v~~ebesınde buyuk bll" ız.tırap a
bitirmeğe muvaffak oldu. laımı ızbar etmekte.. :ve b~~yeten 

LOS ANGELES 8. A. A. _ muarız bulundufu Riyaaeticumhur 
Beynelmllel Atleti~ Federasyonu, kabineıi" formülünü istemek!eclir-
12 reye karşı 13 rey ile bütün ''aab ler. . . . . . 
te" Atletizm amatörlerini menıup Hıtler'ın , kabine.ııen . ~azı olmı
olduklan milliyetlere batmakaızm yan nazırlann ela gınnesını kabul et 
müaabakalrdan çılcarmağa kendisini m~ıi ".e Hindenbourg'a kartı kanun 
mezun addetmiştir. Mamafi biraz daıreı~?de v~ meıru ~urette hareket 
....,... Federaıyon, Atletlerin ihracı edecegıne daır ~hudatta bul~n
meeelesinln heyeti umumiyesini ye ~"" muht~lcli_r. ~aka~.daha şı.m
dller kOmitesine tevdi etmek karar dıd•n tahmın ~dılebıl:"'egı veç~ıl~ 
vermlttir. Bu Komite, raporunu 934 pe~ yakı~da !"11.ma~k ın hal~~~ lıs 
ıeneınde içtima edecek olan Kong- teşınc Hıtler'ın ısmı kaydedıldıgı za 
reye takdim edecektir. ıknan ~tü1n b~ ~i ma1ncli~lann ne 
Meıhur koşucu Nunni'nin gayn ıymeti o acagı cayı aua r. 

meşru telüki edildiği ihracından Poıı Papen tethi.7in 
dolayi F enlandiyanın beynelmilel 
Atletizm Federuyonu icra komitesi iJnüne geçecek 
aleyhinde vermit olduğu takbih tak BERLIN, • A. A. - N91redilen 
rinne ittirak ...!en olmRlnlfbr. resmi bir tebliğden anlaııldığma gö 

l.OS ANGELES, 8 . A . A. - re M. von Papen, Alıııımyada el 
Serbest yÜzme. 400 metre (Erkek- yevm hüL.üm ürmekte olan tethi~ 
fer) hareketine, hükümctin malik bulun-

ikinci •eri. duğu her türlü vaaıtaların kuvvetli 
Crabeb (Amerika), 4 dakika 59 ve t iddetli ıurette tatbiki tarikile 

8 110 saniye; derhal bir nihayet v~k lazım gd 
Sugimoto (Japonya), diği fikrinde bulunmaktadır. Dün 
Van Vright (İngiltere). Berlin'e avdet eden lıatvekil, çıkan 
Her üçü de dömi finale kalmıılar- karı;ıqalıklarc!an ve yapılan suikosit 

dR". !erden haberdar edilmiştir. Başvfkil, 

(Başı 1 inci ,;ahi/ede) 
kovutlar tefrik edilecektir. 

Hapisane ıalah ve, mücazat u
sulleri tatbiki için miiinlriin oldup 
kadar elveritlı olmak üzere tadi
latla inta edilecektir. 

Hapisanedeki tasnif ahlaki tas 
nif olacak ve hapi&aneye getirilen 
bir mahkum evvela müıahedeha
ne denilen bir yere konulacak, bu 
rada bir hafta, on gün kadar ka
lacaktır .. 

Bu müddet zarfında bu mahkı'.ı 
mun mazisi, abli.kı ve cemiyett• 
ki vaziyeti letkik edilecek, kendi
sine ıılah hapıi mi yok&a mücazat 
hapsi mi tatbıkı icap etmektedir. 
bu cihet teayyiin edecek ve mab· 
pus buna göre ıalah için veya mil
cazat için tefrik edilmiş olan ko
vuılardan birisine sevkedilecelr
tir. 

Bu hapisane ıimdilik 1200 mah 
kum istiap edecek, fakat bu m.ik· 
tar hapisane de bir izdiham husu
le getirmiyecektir. İstanbul ha!'l
aanesi timdilik 800 mahkumu ıh· 
tiva etmektedir, fakat bapisane 
de izdiham vardır. Edirnede yeni 
yapılacak hapiaane 1200 mahkiım 
istiap ebneıine rağmen bu kadar 
kalabalık olmıyacaktır. 

Yeni hapisane tesiı edilmekle 
beraber Edirnede mevcut hapioa
ne ilga edilmiyeceği için bu hapi· 
aaneye diğer viJi.yet1erden mah
kümlar oevkedilecektir. 

Bu mahkı'.ımlar bilhaHa san'at 
sahibi olan mabkiımlarla uzun 
müddetli hapiı mahkiımları ara
aından seçilecektir. Yeni bapisane 
de mükemmel bir hastane ile ço
cuklar için de bir kısım buluna
caktır. Bu çocuklar kovuıu bir ıs
lahhane halinde olmamakla bera
ber çocuklar için mevcut kovuşla 
nn en mükemmeli o1acaktır .. 

Hapisan.,de ileride ııayet mü
kemmel bir imallthane vücude 
getirilecektir. Bu imalathane vü: 
cude getirilince o hapisanedekı 
her mahkfunun çalııması ve çalıt
tınlmaaı mecburi olacaktır. 

Bu bapiıanede mahkı'.ımlar dev
let hesabına çalışacak ve çalıştm 
lacaklardır. Kendilerine yaptıkla
n ite ııöre tayin edilecek bir yev
miye de verilecektir. 

Kışlanın ne şekilde tamir •• 
tadil edileceğine dair olan proje 
cuma günü Aıı,Jı:araya görürül&
cek ve vekil bey projeyi oradıı. tet 
kik edecektir. 

Vekil Bey bu akşam Ankara.ya 
avdet edece k, bir kaç gün kaldık
tan sonra tekrar lstanbula avdetle 
bir müddet iatira.hat edeceklerdir. 
Vekil beyin Ankarada hazırlan
makta olan yeni teşkilat layihası 
ile meu;ul olacakları tahmin edil 
m•ktedir. 

Evvelce en mühim eaaalan taf
sil edilen bu layiha müddeiumu
miyler hakkında da mühim ahlrl
mı ihtiva ebnektedir. 

istinaf mahkemeleri te,kil edil· 
dikten sonra bu mabkemelenn 
bulunduğu yerlerde İatinaf müd
dei umumileri ve muavinleri bu· 
lunacak, ~im.diki mevcut müddei 
umumilik teşkilatı İse BidRyet 
müddei umumiliği olacaktır. 

lıtinaf müddei umumileri bq 
müddei umuminin muavinleri va· 
ziyctinde bulunacaklardır. 

istinaf hakimleri tem7İz azala 
rının fevktnda, latinaf reisleri de 
temyiz reiıi sanileri derecesinde 
olacaklardır. 

Şimdiki halde vilayet adliyele
rinde en büyük amiri idari cüm .. 
hur?vet müddei wnumiaiJir. Yeni 
te ki1i.tta en büyük amiri idari i&
tinnf reisi evveli olacaktır. İstinaf 
hakim~ reis ve müddei umumi1erİ· 
nin elbiseleri diii"er hakim elbise
lerinden nnk it.ibarile farklı ola
caktır. 

ı Halamı 

Bu zihniyet 
(Başı 1 inci •ahifede) 

- Anlatılıyor ki, ıizin Cümbu
riyet Türkiyesi hakkında hiç malii 
ınatınız yok. Bizde kadınlar, ar
tık çartafta değildirler. Bir Fran
sız kadını nasıl giyinirse, Türk ka 
dını da aynen öyle giyiniyor. Mu
hatabım hayret içinde kaldn 

- Demek barem, kalmadı .. Hiç 
barem yok .. Öyle mi? 

Cevap verdim: 
- Ne barem .• Ne aelimlık .. Ne 

sırma göğüslü pafalar.. Ne yaf
maklı feraceli hanımlar .•. Ne de 
koca kavuklu, eli palalı Yeniçeri
ler ... 

Panıte, dünya milletlerinin g{i 
zelleri şerefine Operada verile
cek temsilin çok parlak olacai?ı 
anlatılıyor. Biletlerini timdlden te 
dank edenler vardır. 

Burada bir dedikodu mevzuu 
da tudur: Keriman Hanım, narıri 
le tiryakisi imif ... 

Bu gülünç ve m&nasız yalana 
inananlar az değildir. Hatta bir 
Rua gazetesi, nargile hiki.yeeini 
uyduran, Fransız muharririnin 
lafbnna ciddi bir ehemmiyet ve
rerek muharrirlerinden birini Ke
riman Halia Hanımla görüımeğe 
memur etmiştir. 

işte Franaız gazeteainin yazdı .. 
i?ı: 

"Türk güzeli, dedeai gibi nargi 
le tiryakis;dir. Nargile çekiıtir
mekten hoılanır, Belçikada narrl 
le olmadığı için Türk ııüzeli, nar
gileaini lstanbuldan getirtimlttir." 

Posledniya İlmindeki Rus gaze 
lesinin muharriri bu rivayetin dol 
ru olup olmadığını gidip bizzat 
Kraliçemizden aonıyor. Keriman 
Halis Hannn, değil nargile, içmek, 
hatta sigaradn bile tiddetle nef
ret ettiğini söyleyince tafmyor. 
Sorduğuna soracafına Pefİman o
luyor. Rus muharir, bu sayede 
Türk ııüzelile tanıtmak fırsatım 
buldufu için herhalde nargile ya
lanından pek te ıikayet etmese 
gerek .. Ruı ııazetecia~ Keriman 
Hanımdan bilyÜk aitayiıle bahset 
mekte, onun temiz ve pilrilzails 
güzelliflnl. methetnıektedir. 

Türk ııllzell, Parisa geldikten 
sonra, klmblllr daha ne m&nasnı 
dedikodular lfldeceğiz? 

• • 
Kraliçeyi istikbal 

için •. 
Keriman Halis Hanımın lıtan

bula avdet için kara veya denb 
yollarından hangisini tercih ed
fi henlb malı'.ım değildir. 

Kraliçemizin çok -alı bir • 
rette luırtılanacafı anlatılmakta
dır. latikbal ancak avdet ailnii ka 
rarlatbnldıktan sonra lı:at't tekll
ni alacktır. 

Keriman H. 
Müsabakaya 
Nasıl glrmlftl? 
..4 bldln Daver Beg hAdl· 

segl htk•ge ediyor 
Keriman Halis Hanımm dllnya 

güzellik kraliçesi intihabında rol 
ıahibi olan Cümhurlyet refiklnd.. 
zin sabık tahrir erkanından Abl· 
din Daver Bey, Keriman Halis Ha 
ruının müsabakaya nuıl ırirdlğinl 
anlatırken diyor ki: 

" - Keriman Hanımın 1932 Tür 
kiye rüzellik kraliçelifine intiha
bı öyle zannedildiği kadar kolay 
olmadı. Kraliçenin pederi Halla 
Bey, Galatasaraydan mektep ar
kadaşandır. 

1931 güzellik baloauna kendi 
kızı Keriman Hanımla Muhlis Sa 
bahattin Beyin kızı Melek Hanı
mı getinnitti. İklıinln de müsaba
kaya girmesini teklif ettim, iste
mediler. 

Fakat Keriman Hanım. pek :d 
yade nazan dikkatimi celbetmİf
ti. 

LOS ANGELES, 8. A_ A. - na>:ırlar meclisini bugün toplıyacak
Serbeıt yüzme 400 metre (Erkek- tır, Bu içtimada vazivetin lüzum 
!er) . gösterdiği bütün tedbirlerin ittihazı Çok mütkı'.ılatla müsabakaya 

Üçüncü ıeri. için btitün nazırlar, hazrr bulunacak · ..-.•••• •' girmelerini temin ettiğim o ıene-

Yeni teskilDt liyihaaı ağırceza 
mahkemelerinin bugünkü husual 
vaziyetlerini değittirmemektedir. 

Charlton (Avuıturalya) 4 dakika, t ı• k t nin birincisi ve ikinciıi Natide Ye 
59 8/10 ıaniye. ırZımnedildiğine göre hükiımet , her es 11. UVVe - Saniha Hanımlara büyük bir ra· 

Costelli (İtalya). hanri bir ölüm vak'asile neticelene- kip olacağını derakap takdir et-
Spence (Canada) cek cebir ve şiddete müstenit hare- lendı•rınek ı•çı•n tim. Her iki genç kıza adeta zor-
Dördüncü ıeri' • ketlerin failleri hakkında idam ceza la birer numara verdim. Fakat 
Tariı (Fransa), 4 dakika, 53 3 10 l 11 vermek aaliıhiyetini haiz olmak Ü (Başı 1 inci sahifede) Türkuva:ı:m büyük salonunda rü· 

saniye, zere fevkalade mahkemeler, ihdası- zellerin resmi geçidi hatladığı za · ita! ) terilmittir. Parentın ( ya . ru kararlaştıracaktır, Balmn evinde alıkonan çocuklann man her ikisi de bütün ıararlan• 
Leiven (İngiltere), Reiıicümhurun 1930 tan.'tli eski ma rağmen ortaya çıkmadılar. A· 

d ki!L- • • b d • · ··mh yemek, istirahat ve oyun mahalleri b k d 1 d"l Ryan (Avusturalya), S a • ..., bir emimameaı, ıca ın a remcu u sıl müsa a aya a ııe me ı er. 
1 9 110 saniye, run müdaheleaine müracaat etmek- en asri tekildedir. Kum bahçesinden Müaabakadan sonra pederine 

Memlekette 
• 
idam karan 
Verildi 
Sonra cezaları onar 

seneye indirildi 
Malatyadan yazılıyor: - Şeh

rimiz ağırceza mahkemesi birkaç 
ferir hakkında idam kararı verdi. 
Bunlar Adıyaman kazaaının Sa· 
ray maballeainden Ali ve diğer 
Ali ile Adiyamarun Musalla ma
hallesinden Mehmet oğlu Meh
met, Balikanlı Hasan ve mühtedi 
Karabet oğlu Hiiaeyindir. Bu şe
rirler Adıyaman ve Beani poıta 
sürücüaü Hasan oğlu Mebmedi öl
dürerek üzerindeki 1914 lirayı 
çalmıılardır. Mahkeme evvela 
müatakil failin kim olduğu anla
ıılamadığı için cezalarını onar ıe .. 
neye jndirmittir. 

Bir eve baskın 
Somadan bildiriliyor: - Bu 

aym betinci geceai Kozluören kö .. 
yünde bir haydutluk hadisesi ol
muıtur. Birtakım meçhul ve ailab
lı terirler bu köyde Sultanın evini 
ba11D1tlardır. Şerirler tanınma
mak için yüzlerini ııarmıtlar, kapı 
açbrmak için Durıun onbatt ismin 
de birini, ellerini bağlıyarak zor
la Sultanm evinin önüne getinnit 
!erdir. Şerirler evvela pencereler· 
den içenyc. ıilab aıkınıılar, fakat 
Sultan feryadı baıtırdıi?ı için meç-

Erkek kıyafetinde 
Bir kadın 

lJzerinden bir de 
ka.~atura {'ıktı 

lZMlR, 9 - Evvelki sabah lt 
mir zabıtaaı tayanı dikkat bir hl 
dise ile karşıla9tı. Bir pofü ınelfll 
ru, Gazi bulvan ıstiluunetinrle t<" 
laıla giden ve etrafı dikka tle siİ
zen iki tabs,n saklanacak ver a• 
radılılannı gördü. -
Memuı bu iki §Ahu takip ed<" 

rek gittikleri yeri tesbit etti. B~ 
iki erkek clbi ... !i tahıatan biri u· 
7Un boylu, narin çehreli idi. [11' 
sesinde bir eri<ekten ziyade bİI 
kadını 11\.ndıran saçlar vardı. 

Menıu• bunları .ı .. rdest ederel 
l<aralcola gelirdi. T·,tlcikat v" t•h· 
k;kat netice•inde bunlardan oiı+ 
nin kadın <>lduğu anlatıldı. Kad• 
nın Üzerind •• 'l:ı.· de kasatura 2LI 
hur etti. 

Bu kad.nın itad,.aine gOre, ir 
mi (Nazmiye) ~amm imi§. A<k•·· 
d• ı ilc hava l.ImaJ,. Üzere Gazi h~l 
v"rında gezinmer \e olduğu"!1U• 
ba~ka bir ka•tı »im; dığıru sö ıl•• 
mektedir. Zabıta bu eararengls 
hadiseyi ehemmiyetle tahkik et
mektedir. 

hul benfler firar etmi9lerdir. 
Hldiseyi haber alan jandarma• 

lar derhal meçhul şerirleri takiP 
f'lmitler ve 24 saat içinde bunl-1 
dan üçünü yakalamışlardır. Diğel' 
üç ıerir de takip edilmektedir· 
Haydutların maksadı Sultanın Ict· 
zını kaçırmaktı. 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

lfaket Hanımın 8854 hesap numaralı borç ıenedile istikra• 

eylediği mebliğ mukabilinde Sandığımız namına merhun bulu· 

nan Kadıköyünde lbrahimağa mahallesinde Ayrıhkçeşmesi sok• 

fmda eski 9 ve yeni 47 No. h yüz elli artın ana üzerinde ahtaP 

üç kattan ibaret olup zemin katta bir oda (çini döşeli) bir hal• 

tulumbalı bir kuyu, bir mutfak, birinci ikinci, üçüncü katlar iki· 

ter oda, birer sofa birer hali; (üçüncü katta yoktur) ikinci kat• 

tan itibaren üstü balkon çıkmayı ve otuz üç artın bahçeyi havi 

(bodrum katının hariçten methali vardır) bir hanenin tamamı v• 
desi hitamında borcun ödenmemesi huebile müzayedeye çıkarı
larak bin lira bedel mukabilinde mütterisi Fatma H. namın• 
kat't ihaleıl yapılmıt İse de mumaileyhanın teferrüğden imtina 

eylemesi üzerine tekrar yirmi gün müddetle müzayedeye çıkarı· 

larak 1 eylfil 932 tarihine müaadif per§embe günü aaat on beş bu· 

çukta kat'i ihalesinin yapılmaaı mukarrer bulunduğundan talip 

olanlann mezknr gün ve aaatta Sandık idaresine müracaat eyle

meleıi lüzumu ilin olunur. 

Ameli Hayat mektebi müdiriyetinden~ 
Geçen sene üçüncü ve betine! sınıflara devam eden kız ve 

erkek talebenin per9embeye kadar mektep idareıine müracaatları 

Gedikpaıa'da Jandarma 
Sabnalma Komisyonundan: 

Nümunesi gibi seksen adet cibinlik pazarlıkla satın alınacak

br. Taliplerin 14 Ağuıtoı 932 Pazar ııüntl ıaat on betten on altı
ya kadar Komiıyona müracaatlan (3952) 

inhisarlar Um rni 
Müdürlüğünden: 

932 malt ıenesi zarfında ,.,.ınamesi ahkimtna tevfikan F oçe 

ambarlarından yahut Çam Altı memlehasmdan Karadeniz, Akde 

niz İstanbul ve Marmara sevahilindeki ambarlarımıza aevkoluna • 
cak (30,000) ton tuzun nakliyesi kapalı zarf uıulile münakasaya 

konulmuttur. Taliplerin tartnameyi almak üzere her gün ve mü

nakasaya ittirak etmek için de teklif ve teminat mektuplarını ha

milen (25 18 /932) Pertembe günü aaat (11) de Galatada Mu-

bayaa Komisyonuna müracaatlan. (3753) 

Balıkesir Vilayeti Encümeni Daimisindenı 
Edremit • Akfay yolunun 96 • 104 kilometreleri arasında ve 

bedeli ketfi 9834 lwa 11 kurut olan tamiratı eaaıiyeıi 29 Ağustot 
932 tarihine müaadif Pazartesi günü aaat on beşte ihale edilmek 

üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf uıulile münakuaya va:ı: 
edilmiştir. Talip olanların yevmi ihaleden li.akal ıekiıı gün evvel 
münakasa tartnamesinde muharrer vesaiki fenniye ve ehliyet ve

ıikalarmı Balıkeairde bat mühendisliğe ibraz ile taatik ettirmele 

ri ve ıeraiti münakasayı öğrenmeleri ve yevmi ihalede ve vakti 

muayyeninde teminatı muvakkate makbuz ve yahut mektubile 

Ticaret odası vesikaımı ye aalifüzzikir vesaiki fenniye ve sairesi· 

ni usulü dairesinde teklif mektubile birlikte mazrufen encümeni 

vilayete vermeleri ilan olunur. (3949) 
Oykota (Japonya), ıizin fevkalade mahkemeler teşkili aıcak ve aoğuk ıu banyoıuna ve o- her gö1"Ü4ümde büyük bir fırııat 
Larson (Canacla). için Alman bükiı~etine mezuni!~ yuncağına kadar bir çocuk için kon kaçırdıklarını aöylüyordum. kız dirdi. Hem aakin benı mütebey• 
Canadalı Spence dömi finale kal- verıniştir. Ancak, ıdam ceza•• ıalaıü for sayılacak ne varsa hepsini bu 1932 müsabakaaı arifesinde Ha nıağa layik bir veya iki ııençed" 1 yı"r bir balı" vardı. 

bul .. ka · · 48 ı· B · k · · • ·· d"" müsabakaya girrneğe ikna ıp T mı,tır. yetinin ka u, nunu esasımn bakım evinde bulmak mümkündür. 11 eyı ve ennıesmı gor um. Ben, kendüıini ikna ettim: 
y okayma (Japonya 4 dakika, 53 inci maddeai mucibince bu yeni ka- - Bu fırsab olaun kaçırmayı- müsabakayı ondan sonra yap- _ Kazanacaksmız, mutlaka ka 

53 2/10. Yeni bir Olenıpiyat rekoru rarnamenin reiıicümhur tarafından Müeı•e•e, Doktor Zühtü Beyin ruz! Mutlaka kazanacakımız ! de- mak. zanacakımız 
7 teaiı etmi•tir. im2asını zaruri kılmaktadır. idaresinde kadm doktorlanmızdan dim. Her ikisi de hala mütereddit Aklıma ilk gelen Keriman ol-

• • d H ı· Be · t yı"ka baıladun Netekim, reyleri topladıjunı•, 
Gilhula (Amerika), Semahat hanımın müşfik ıhtimamı- tiler. u. a ıa YI az • •aman ıo""rdük ki, 2S reyden 22 11 
B (Can da) 1 5 ---L M- b k ·· ·· H )" Be K Nihayet razı oldu. Fakat bu se_fe.r ~ 

urrous a · . • na terk edilmiıtir. =at H. bu usa a a gunu, a 11 ye e d ş h 1 onun tebessümüne gönül bağla· 
LOS ANGELES, 8. A. A . - olduğu. kararı-~- tabrafkirand e oldkaruguak· küçük yavruların en baait ihtiyaçla- riman Hanımı göndermesi için te de aileai itiraz ediyor u. ey u 11 mıfb. 

Hokey. na zabıp o~....., avuz an çı . • . 1 lefon ettim. Fakat evinde haata ol lam Hasan Fehmi Efendinin toru k" kr • ı H rile ınceclen mceye m-gul o makta ·· ilik ·· b kaaına sok Avrupaya riderken, öte ı a• Jnpon- 2 sayıya kartı 9 aayı" lle mumaileyhin üzerıne atı mııtır. e- • ..., • . duihı cevabını verdiler. Müsabaka nunu guze muaa 8 - ... ,_ ·ı · • H d B d n maada bakım evınde ı k 1 d "ild" liçelerin resimlerini kendisine g..-Am rikaya ralip gelmittir. man poliıe haber verı ınıttir. &- ır. un a - neticesiz kaldı. Matbuat baloaun mak o ay eg 1• 

1.05 ANGELES, 8. A. A - man vak'a mahalllne gelmit olan po ki asistan ve muhtelif hastalıklarda da K.,rimanla babaamı gördümı Nihayet müsabaka (ÜnÜ geld~ tererekı 
"' k K · b•Ja t 1 f d - Keriman Hanım, UE banla• Vaterpolu (ıu topu): !isler ile arkadaşlanrun imdadına ihtiaaa ıahibi olmut kıymetli do tor - Bulunmaz bir fırsat daha ka çattı. erunan. ~ e e on. a: "? rın çog"undan ..ı;•elsı'nı"zl dedİJll· 

B "I takı • · d ? d d" _ Mütereddıdun .• Geleyım mı· .. --Vaterpolu'da Alman takımı, 3 sa- koşmak iıtiyen bütün ~- '.'.' . - larımrz vazife görmektedırler. Zıya- çır ınız e un. Bir kaçını mağlup edenenlz gtl-
yıya kartı 7 aayı ile Brezilya talmm mı ehadı arasm~ r~ımı tnb.un ıl_e retçi bt!mfireler, mmtakalarındaki Bu aırada, Avrupa ve dünya gÜ diye soruyordu. zellik tacını giyersiniz!. 
nı yenmittir matbuat m~~.e11~1l~ne taJ_>sıs edil mahalleleri dolaşıp bulduklan haıta zellik müsabaklarının mürettibi o- kem-lerÇ::u~kİlyı;;:.. .. dedim. Ha- Nihayet dediğim oldu. Kerin>a• 

Alman takımı ile Brezilya tokum mi• olan tnbun onunde bir arbede . lan M . Valeff'ten bir telgraf al- nın Avrupaya •ı"tnıeslnl temin e-
ba 'ı t rncuklan bakbl'I evıne celpetmeğe d B d T"" k" · d d"" Keriman Hanmı, biraz sonra, .. .._ 

arasında yapılan Vaterpolu maçının • aını• ır. ,... Çoçukl . . B k ım. un a ur ıyenın e unya · den ben olduğwn ü-ı"n, onun 1<a"' 
• ' ak eli ka d 1 ar ı ı a un - ll"k ·· b k · t" k' · mavi tuvaleti, Ahenkli endamı, aı- .,. njhayetindc elim bir hadise olmuf- Vaterpolu Brezilya t ımı, ı - ı memur ur ar. ç n guze ı musa a Raına ış ıra ı ıs- b rı"nden de en çok sevı"nc ve lftil>.r 

· d"d h" 1 · · d · k" · 1 · d B f b k b' yah parlak saçları ve boya•ız çe llllllll .. ~li~fi~y~e~ed~i~lm~i,~t~ir~.~Ş~ı;m;:.!.:;en;i!jo~!';r:•.:ı~ç~ev:;;i~:ne:.;bi~r..:::e:_~•:•n:em:::a~ma::.'.'.::'n~e~ı:ı~a~ı:na::-~t~e~n~ıv~o~r~.:.u~.~~u~.~~~e~~:..:::"'!'.'..a~.~ı~~~l~e~T:J..!..::.::.!.::.:.:;:'..::.._".;;:::;:::;.;_;_::..;::.::::..:::,.~.:....::.:.::.ı.. ..... ~--"-...... _..i....,_.~~~~~~~-o--



Tebliğ 
I.tanbul Bokı Heyetinden: Mın

taka bolu birincilikleri ll-S-932 per 
\embe gÜnü saat 19 da Vela-Kumka 
~ kulübü salonunda yapılacaktır. 

1 - Müsabakalara mıntakamızda 
bulunan amatör Boksörler qtiri.k e
debilirler. 

2 - Hiç bir kulüpte kaydı bulun
mıyan ve mıntakada tescil edilme
tni:ı olan müaa.bikler derece alamaz~ 
lar. 

3 - Müsabakalara ittir&k edecek 
Boksörler yevmü mezkurda saat 18 
buçuğa kadar Kumkapıda kiin Ve
fa. Kumkapı kulübünde bazrr bulu
narak tartılrnalan lizundD". 

4 - Tartılma saatinden sonra 
müracaat edeni• müıab.k•lara ka~ 
but edilmiyecektir. 

' 

Askeri tebliiat 1 ---
Bqilıttıf A•lıerlilr Şabuinden: 
Şubede mukayyet mütekaidini 

askeriyenin nıaat yoklama ilmu
haberleri taıtik edilmek üzere ha
nei mahaualari imla pul ve fotoğ
raflari ilaak edilerek 11-8-932 ta
rihinden itibaren müracaatları. 

- Naim Vapur ldareııi • 
İzmir ıür'at poıtaıı 

(20 Saat) 
Lüka 

ADNAN 
npuru 

Her p b 
hafta erşem e 
ııiinleri Galata rıhtımından saat 

tam 18 de hareketle doğru 

lZMlR'e 
ve pazar günleri lzmir' den saat 
14 1/ 2 ela hareketle lstanbul'a av 
det eder. 

T afailat için Galata, Gümriik 
karııamda Si ta F ranaez Han N o. 

12 yazıban.,.ine müracaaL 
.. __ Tel. B. O. 1041. --· 

r: 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

75 

200 

400 

i 
:ı: 

• 
Kat'i Karar ilanı 

MERHUNATIN CiNS VE 
NEV'ILE MEVKİ VE MOŞ 

TEMfLATI 

! • 
-5. :ı .. 
o 

cı:ı 

9448 Çakmakçılarda Dayahatun mahallesinde Yeni-. 
han sokağında eski ve yeni 6 No. lı yirmi arım arsa 

üzerinde taın kirgir tonoz kemerli zemmı 

tahta döteli önü ustor kepenkli bir dükkanın ta
mamı. Makrina H. 

9449 Unkapanında İbnimeddis mahallesinde Salihpa 
şa sokağıncia eski 16 yeni 22 No. lı altmış arşın 

arsa üzerinde ahıap üç kattan ibaret olup altında 
bodrum birinci kat: bir tatlık bir oda bir mutfak 
ikinci kat: bir oda bir sandık odası bir sofa bir • 
hali, üçüncü kat: ikinci katın ayni ve yüz otuz ar 
ııın bahçe ile bir kuyuyu havi bir hanenin tama
mı. Mehmet Salih Ef. vekili Mustafa Fehmi B. 

18754 Süleyrnaniyede Tatodalar sokağında eski 11, 11 
yeni 19, 21, 23 No. lı üç yüz arşın arsa üzerinde 
kısmen iki kısmen üç kattan ibaret olup 19 No.lı
sı birinci kat: bir taşlık, bir ocak ikinci kat: üç o
da, bir sofa, bir halıi, 21 numaralısı birinci kat: 
çini koridor çimento taşlık, bir oda, bir mutfak, 
ikinci kat: iki oda, bir sahanlık üçüncü kat: bir 
oda bir hala, bir sahanlık, 23 numaralısı birinci 
kat: bir taşlık, bir mutfak, bir oda ikinci kat: iki 
oda, bir sofa, bir hala üçüncü kat: iki oda bir so
fa, bir hali, bir balkonu elektirik tertibatını ve 
derununa cari suyu ve yüz on arşın bahçe ile müş 
terek kuyuyu havi seneden iki elyevm üç hanenin 
tamamı. (binaların Bozdugankemeri caddesinde 
diğer senetle tasarruf olunur ve ahare ait dükkan 
!arın havasından yüzü mevcuttur 23 numaralı ha
nenin bu yüzde iki çıkmaaı vardır.) 

Halil İrfan Bey 
ROMANYA HOKOMETI iDARE! 2000 

BAHRIYESl 
3646 Üsküdarda Hocahesnahatun mahallesinde Paıa

limanı sokağında eski 87 ı 1ı.i. 87 Mü. 89 Mü. 89 

Mü. 81, 1 ve yeni 104 numaralı 596 artın 

arsa üzerinde brr katı gi.rgir iki katı ahşap olmak 
üzere üç kattan ibaret olup birinci kat: bir taşlık 
üç oda iki hali odunluk kömürlük, on sekiz arşın 
arsa üzerinde bir mutfak, ikinci kat, altı oda, iki 
antre iki hali, iki sandık odası, (bu odalar mut- · 
fağa tahvil edil mit) bir salon uç üncü kat: dört 
oda, bir salon iki hali, iki sandık odası, (bu kat
taki salon bir oda, ve bir sofaya, tahvil edilmit
tir). bir kuyu, sarnıç, terkos tertibatı gayet bü
yük tabaka tabaka laklı bir havuz ve dört bin üç 
yüz seksen altı artın bahçe ve aynca doksan üç 
bin beş yüz seksen iki arım fazla araziyi ve bu 

arazide ditbudak, meşe, petimal, argavan tefne: 
fıstık çam ağaçlan serisini ve erik, kızılcık, ceviz 
dut, ayva, armut; malta eriği, kestane; sakuka
vak, ihlamur, ağaçlarile ormanldc halini almıt bir 
kötk ve miittemili.tın tamamı ile arazinin kırk 
hisse itibarile on bir biueıi. Ane; Mediha; Ay
te Güzide, Fatma Nazan; Alime Sadiye; Fatma 

Limanımızdan hareket edecek 
vapurlar: 

DAÇY A vapuru 13 ağustos cu
marteıi saat 11,30 da doğru (Pire 
Beyrut, Hayfa n fskenderiye) ye 
hareket edecektir. 

ROMANYA yapuru 14 ağuato• 
pazar aaat 12 de (Köstence) ye ha· 
reltet edecektir. 

Romanya Seyri Sefaiıı idaresi ay
ni zamanda 31 Ağustos 932 tarihin
den itibaren Köat-ce, Vana, ve 
•yni tarik ile Hdet etmek üzere haf 
tc~k yeni ve aeri bir hat ile her on 
bet gÜnde bir latanbul - Sel&nik a
raaında yeni bir hat küp.t ye bu 
seferlerin icrasına " PRENCIPESA 
lllAR YA " vapurunu tahais eyledi 
ğini muhterem ahaliye ilan eder. 
ISTANBUL"dan SELA.NIK. müd
deti seyahat 24 saattir. 

Fazla tafailit Galata merkm: nh· 
hm Hanında kiin umumi acenteliği
ne müracat .Telefon Beyoilu 4828. 

SEYRlSEF AlN 
Merlııea --: Galata S:llpril 

bqı B. JS62, fu!ıe il.. Slrloeci 
Milhl1rdanade ı...ı a. 1740. 

TRABZON POST ASI 
{ANKARA) 10 Ağuatos 

çar§amba 18 de Galata 
rıhtımından kalkar. Gidiıte 

Zonguldağa 
( a uğrıyacıktır. ....... _____ ..... 
Beyoğlu dördüncü aulh hukuk 

mahkemesinden: Kurtuluıta Antipa. 
IOkdğında 1 No h hanede aakin iken 
4-4-932 tarihinde vefat eden Filiok· 
h efendinin terek.,.ine mahkemece 
•azıyet edilmittir. Tarihi iliııdan i
tibaren esbabı matlup ve alô.kadara
nın bir ay ve mi.raaçtların üç ay zar 

fında Beyoilu ciöı'düncü aulb hukuk 
mahkem""İna müracatlan lüzumu i
lB.n olunur. 

Beyoğlu üçüncü aulh hukuk bi
kimliiinden: Galatada Şahauvar cad 
desi 27 numeroda mükim Leoa For 
efendinin yine Galatada Laleli (:et
me sokak 16 numerolu apartımıuun 
12 numaralı dairede mükim Hüseyin 
efend~ aleyhine ikame ettiği tahliye 
davasının 30-7-932 tarihli celsesin
de müddealeyh Hüaeyin elendi ha
zır bulunmamıı ve müddei mübrm: 
kontrato zirindeki imzanın müddea
leyne ait olmadığına dair yemin tek 
lif etmiı Ye muhakememizin 20-8-

932 saat 10 a talikine ve muameleli 
giyap karan 10 ııün fasila ve ııazeta 
ile ilanen tebliğine karar nrilmit 
olmakla mümaileyh Hiiaeyin efendi
nin yövm ve \:akti mezkUrda mahke 

aıede hazır bulunmadığı veya 5 gün 
zarfında itiraz etmediği taktirde da 
vaya ıabit nazarile bakılacağı mübey 
Jtn muameleli giy)lp kararı mekamı-
na kain olmak üzre ilan olunur. 

300 9353 

500 7471 

70 3226 

250 9390 

600 9423 

Nüvire H.larla Rauf B. 
Erenköyünde atık Bostancı cedit Kozyatağı ma
hallesinde Arifpaıa ıokağında eski maklup 10, 
13, 29, 33 ve yeni 27 27 numaralı yüz kırk sekiz 
artın ana üzerinde bir katı kirgir diğerleri ahfap 
olmak üzere üç kattan ibaret olup zemin kat: üç 
oda, ve elli arşın arsa üzerinde bir mutfak bir o· 
da. bir baJi, ikinci kat: harici dahili antre, bir ıo
fa, üç oda bir kiler bir bala, üçüncü kat: bir sofa 
üç oda, bir sandık odaıı, bir halıi bir balkon do-

' kuz yüz seksen dokuz artın bahçeyle tulumbalı 

kuyu, ve bahçede çam ağaçlan ve bağ mahalleri
ni havi bir hanenin tamamı. Mehmet Ağa 
Boğaziçi Bebekte eski Hamamcıkuyu ve yeni 
Yeni sokakta eski 1 yeni 12, 9 No. lı üç yüz otuz 
artın arsa üzerinde ahtap üç kattan ibaret olup 
birinci kat, dört oda, bir mutfak, iki tatlık; iki ha
li; ikinci üçüncü katlar beşer oda birer antre bi
rer salon ikişer hali, merdiven altı kömürlük bah 
çede, ayrıca mutfak tatlı suyu ve bin iki yüz yet. 
mit artın bahçe ve aynca on bir bin be§ yüz alt
mı, üç arım fazla bahçeyi havi bir hanenin tama-
mı. Cevat Bey 
Boğaziçi Bebekte Küçükbebek caddesinde eski 

22 ve yeni 29 numaralı elli dokuz artın arsa üze
rinde ahıap üç kattan ibaret olup zemini malta 

• 
döteli tatlık bodrum, mutfak asma, bir oda, birin 
ci kat bir sofa, iki oda, bir hali, ikinci kat: bir 
aofa; bir oda, hali, ve çinko döteli daraçayı havi 
bir hanenin tamamı biliaale ve bilverase Mehmet 
Nuri B. ile bilverase Atifet H. ve Necdet B. 
Sultanselimde Çırağıhamza mahallesinde atık 
Sakızağacı cedit Bodrum sokağında eski 34 Mü. 
34 Mü. ve yeni 25, 27 numaralı yüz otuz artın ar
sa zerinde kirgir maa bodrum iki buçuk kattan 
iba ı !l olup birinci kat: bir tatlık, bir oda, bir mut 
fal:, bir helıi; ikinci kat: üç oda, bir sofa, bir be
li; bir şahniı; yirmi dokuz arım bah.,.eyi ve bir 
kuyuyu havi bir hanenin tamamı. 

. İsmail Ef. Gülsüm H. 

Koca Mustafapaşada Sancaktar Hayrettin mahal Jı 
lesinde Koca Mustafapaıa sokağında eski 142 

600 

500 8829 

100 1434 

1000 6840 

100 9511 

120 9189 

200 9499 

1100 9520 

100 1541 

500 

500 8259 

ilıi, 162 ve yeni 186 ilıi, 196-1 numaralı yüz dört ıP----· Bugün ve Varın 
arşın ana üzerinde kargir üç kattan ibaret olup 

birinci kat: bir oda; bir taşlık; merdiven altı 25 K A D E 
. Gişelerinin en mühim ve izdihamlı günler~dir. 

Zlra; muhterem halkın teveccüh ve itimadına mazha r ve sattrgı bil 
!erin ~kseriıine büyük büyük ikramiyeler isabeti ile meşhur ola 1 

bu ııiJelere 

TAYYARE PiYANGOSUNUN YARINKİ 
KEŞlDESİ lÇlN 

H~rkeı biletini almak üzre kemali tehalükle koımaktadır. 
Siz de lllliinizi deneyiniz ve biletinizi pek talili olan 

KADER GİŞELERİNDEN 
tedarik ediniz. Bugün ve yann son günleridir. 

lstanbul'da, Eminönünde, Valde Han No 4-5. 
Beyoğlu lstiklil caddesi, Parmakkapu No 109 
ve CaJatl'&atay sergisi paviyonunda. 

arşın arsa üzerinde bir mutfak ve ittisalinde aha
ra ait müfrez hanenin altındaki dükkanla ortasın 
da bölmesi bulunmayan ufak bir dükkıin. ikinci 
kat: iki oda; bir sofa; bir hala; üçüncü kat: iki o
da; bir sofayı ve bin yüz yirmi sekiz artın bahçe
yi elektrik terkos tertibatını havi bir hanenin ta
maDjll. Fatma Hanım. 
Bakırköyünde Zeytinlik mahallesinde yedincı so_ 
kakta y~ni 1, 7, 9 nmaralı 145 arşın araa 
üzerinde bir kattan ibaret olup kıirgir ve altında 
bodrum olan kapıdan girilince koridor teklinde ı 

bir sofa: dört oda: bir halıi; bahçede harap bir 1 
mutfak, bir kuyu ve yüz seksen bıır artın bahçe
yi havi bir hanenin tamamı. Mm. Polimya 
Pendik Çatramevkiinde Umumi 661-15 cedit 15 
numaralı iki yüz yirmi dört artın arsa iızerinde 1 ff • 
kirgir iki buçuk kattan ibaret olup birinci kat: - er an sıpariş verebilirsiniz: 
zemini çimento taşlık beş oda, (ikiıi natamam) ""::-"7.-"""'.::""~~~--.:.------------· 
diğer bir taşlık, bir mutfak ikinci kat: zemini kar . B~yojl~ ve Kadıköyünde oturanlar AfAiıdaki mahallere telefon et 

tiklerı taktirde deı hal aipariıleri ikametkaiıl - d ·1· 
ıömen döşeli etrafı mozayık korkuluklu harici bir arına ııon en ır: 

Beyoğlu: Şite birası, Bomonti rakı ve gazozu içı·n Tokatliyan yanınd 
antre, bir aofa, dört oda, bir hamam, bir halıi 
( termesifonlu) çatı altı bir sahanlık bir oda, bir Hiriılaki J'aoajındaki depo. Telefon B. O. 2862. 

Bt:.yoğlu: Fıçı Birası için Galatasaray Polis Merkezinin altında Yen 
balkon, iki sandık odası, harici sekıen artın arsa 

1 
çarıı caddesindeki depo. Telefon B. O. 2192. 

üzerinde bir ahır, ve bin iki yüz doksan a tı arşın Ka~ıköy. Şite, Fıçı birası Bomonti rakı ve razozu için lıkele civann 
bahçe (ayrıca dört bin iki yüz yirmi beş arşın dakı depo. Telefon: Kadıköy 306. 

fazla, bahçesi vardır) tulumbalı bir kuyu nata
mam havuz, su hazinesı yemiş ve çam ve zeytin 
ağaçlarını havi ve harici sıvaaız bir hanenin ta
mamı. Ali V aafi Bey 
Boğaziçinde Büyükderede Fıstık sokağında eski 
22 yeni 26 numaralı seksen iki arım arsa üzerin
de cepheden iki arkadan üç katta ahşap birinci 
kat: mermer kısmen çini döşeli bir taşlık bir mut 
fak, bır komürlük odunluk, bir halıi, bir oda; ikin 
ci ve uçüncü katlar birer sofa, ikişer oda ikinci 
katta bir hala ; çatı altı iki yüz on arşın bahçe ve 
bır kuyuyu havi bir hanenin tamamı. Cemal Bell 

Ku:ı:guncukta Çarşı sokağında eski 94 Mü. 94 Mü 
94 Mü. ve yem 46, 48, 50 numaralı yüz on sekiz 
arşın arsa üzerinde kıirgir birinci kat :bir tatlık; 
bir oda, bir hali, bir mutfak, bir kiler; ikinci kat: 
üç oda, bir sofa; bir hali ve tahtında: kayıkhane· 
yi ve yüz yirmi iki arşın bahçeyi havi bir sahilha· 
nenin tı•namı. Emine Muzaffer H. 

Ü sküdarda Selimialiefendi mahallesinde Selıim
sız sokağında eski 304 ve yeni 268 No. lı doksan 
arşın arsa üzerinde kirgir önü camekıin zemini 
mermer, mermer ayaklı ve aynalı çeımeyi ve yüz 
on arşın bahçeyi ve bir kuyuyu havi bir dükkanın 
tamamı. Lizari Efendi. 
Ayvanaarayda T oklutbrahimdede mahallesinde 
İbrahimdede oakağmda eski 20 yeni 28 numaralı 
yüz artın arsa üzerinde ahtap iki buçuk kattan i
baret olup bodrum kat iki göz odunluk birinci kat 
bir antre içeride diğer bir antre; bir ıofa: iki oda; 
bir hali.; merdiv- batı camekıin iklnci kat: bir 
ıofa, üzerinde iki oda, bir hali; bir balkon, çatı 
altı ufak bir oda, bir ıofa; sakaflı bir balkon bahçe 
de bir kuyu birinci katta iki tahnıt yirmi bet ar
tın arsa üzerinde harici bir mutfak ve sekiz yüz 
yirmi artın bah99yi ba.i bir hanenin tamamı. 

Hikmet B. 

Üıküdarda atik Altuni.zade cedit Osmaniye ma
malle9inde Kotuyolu sokağında eeki 19 yeni 51 
numaralı yüz elli arım arsa üzerinde ıdııap iki bu 
çuk kattan ibaret olup birinci kat: natamam üç o-

-.da, bir hali; kömürlük; ikinci kat: bir guıulhane; 
bir mutfak; bir sofa; dört oda; bir camekanlı çah 
araaı, iki oda; bir küçük sofa; bir balkon; babÇ&
de küçük bir ahır ve bin iki yüz elli arım bahçeyi 
havi bir hanenin tamamL Alt kat kirııirdir. 

Münire Hanım. 
Beyoğlunda Firuzağa mahallesinde Sıraselviler 
sokağında eski 53 yeni 12 numaralı yüz kırk altı 
arşın arsa üzerinde kirgir dört buçuk kattan iba
ret olup bodrum kat: bir mutfak, bir laf oda; bir 
banyo, halıi odun ve kömürlük; birinci kat: bir 
mermer antre, bir sofa, iki oda; bir hali; balkon; 
ikinci kat: iki oda, bir sofa, bir kiler, bir hali bir 
tahnıt. üçüncü kat: iki oda, bir sofa, bir hali; bir 
balkon; dördüncü kat: iki oda; bir sofa; bir kı1er, 
üzeri taraça elektrik terkos tertibatı ve üç yüz 
kırk bir arım bahçeyi havi bir hanenin tamamı. 
lımail Bey ve Hatice H. tarafından bilvekile 
Şakir Bey. 

Fatihte Hocahayrettin mahallesinde Süpürııeci so 
kağında eski 39, 41 ve yeni 35, 37 numaralı otuz 
sekiz arım arsa üzerinde kıirgir zeminleri tahta 
doıeli önleri camekan ve tahta kepenkli biriniı: al 
tmda bodrum birinin de elektrik tertibatı ve her 
ikisinde de birer ahtap ıirvanı havi iki dükkıinm 
tamamı. Ayte, Sadiye H. !arla İsmail B. 
Unkapanında lbnimeddis mahallesinde Salihpa
ıa caddesi.o.de eski 16 Mü. yeni 24 numaralı iki 
yüz on atın arsa üzerinde ah,ap ÜÇ kattan ibaret 
olup zemin katı, iki oda, kaldırım ta,ından ev al
tı harici iki mutfak, merdiven altı, hali; orta kat: 
üç oda; bir sofa; bir bal; bir çıkma üst kat: dört 

oda; bir sofa bir heli; iki tarafa çıkmayı (odalann 
ikisi küçüktür) ve bet yüz otuz bir artm bahçeyi 
ve iki kuyuyu havi bir hanenin tamemı. Mehmet 
Salih Bey vekili Mustafa Fehmi Bey. 

Çemberlitaşta Mollafenari mahallesinde Camii
şerif avlusu sokağında eski 7 ve yeni 13 numara-

BOMONT1 ŞİRKETİ ..,._ 

Sıhhat ve İçtimai muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
. Bilii~um _müstahdemin için 154 takım yazlık ve kışlık elbiı 
ıle 154 çıft fotın ayrı ayrı aleni münakasa suretile imal ettirilece 
tir. Münakasa 31 Ağuıtos 932 çarşamba günü saat on dörtte G, 
!atada İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde müteşekkil kı 
misyonda icra ettirileceğinden taliplerin nümune ve şartnameh 
rini grömek üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umuı 
Müdürlük Ayniyat Muhasipliğine ve lstanbul'da mezkur mer 
kez levazrm memurluğuna müracaatları. (3923 

755 

700 

120 

1122 

8726 

lı doksan dört arım arsa üzerinde kıirgir üç bu 
çük katta beş oda, iki sofa bir mutfak, bir bod 
rum, bir taşlık, bir balkon; bir kuyu; bir sarnıç 
bir çatı altı; bir çinko döteli daraçayı havi bir h, 
nenin tamamı. Zeliha Pakize Hanın 

Anadoluhisarında eski Hisar ve yeni Körfez cad 
desinde eski 2 ve yeni 61 numaralı iki yüz dokaaı 
arşın arsa üzerinde ahşap üç katta ikiıi sandık 0 

dası olmak üzere on üç oda, biri büyük olmak ü 
zere Üç sofa, bir kiler, iki tatlık, su depoıu ik 
kumalı hamam. iki çdaoa bir balkon ve yüz arşu 
arıa üzerinde kayıkhane tulumbalı kuyu, odun 
luk; ve yüz arım arsa üzerinde mutfak ve ahır 
ve bq yüz artın bahçeyi havi maa b;hçe bir hant 
nin tamamı. Noman Ef 

Şehzadebaıında Kalenderhane mahallesinde Ke 
meraltı caddesinde eski 5 Mü. ve yeni 37 numara 
h yüz on dört arıın arsa üzerinde birinci katı kıiı 
ııir diğerleri aht•P olmak üzere maa çatı üç bu
çuk katta dokuz oda; (odanın biri taı ve biri çatı 
odaaıdır) bir antre; biı· mutfak; kömürlük, ve o

dunluk, iki salon; ikinci kattan itibaren iki tara
fa çılanası vardır ve yüz otuz dokuz ar'ın bahçe
yi havi maa bahçe bir hanenin tamamı. Fatma 
Zehra Hanım. 

6475 Üsküdarda Rummebmet., .. ,a mahallesindeMedrı 
se sokağında eski 13 Ye yeni 21 numaralı yüz elli 
arşın arsa üzerinde ahıap iki katta yedi oda, bir 
sofa, bir mutfak, bir antre; bir bodrum; harice 
methali ikinci kattan itibaren ıahnıt vardır ev al 
tı çimento döşemeli bir kuyu ve yüz elli arşın bah 
çeyi havi bir hanenin tamamı (kaplamaları tami
re mühtaçbr) Ahmet Hamdi Bey 

275 5645 Suadiye Tatlıtarlada eski 34 Mü. ve yeni 20 No. 

1751 

h yüz on ıekiz artın arsa üzerinde bir katı kıirgir 
bir katı ahşap olmak üzere iki kattan ibaret olup 
birinci kat: mozayık merdivenle çıkılır harici_ an. 
tre; iki oda; bir mutfak; bir gusülhane; bir taşlık 
ikinci kat: bir sofa; bir sandık odası; üç oda; bit 
hala; bir balkon; çatı altında tavanı alçak üç oda· 
bir sakaflı balkon; dokuz yüz otuz beş arşın bah: 
çe ve bahçede bir kuyuyu havi bir hanenin tama
mı. Menelqe ve Fatma Şenide Hanımlarla Emi 
ne Nevare H. tarafından bilveaaye Şadiye H. 

6815 Haydarpaıada Ruimpqa mahallesinde eski Rıh 
tım iıkeleai ve yeni Kahve sokağında eski 62 ve 
yeni 13 numaralı iki yüz on altı arım arsa üzerin 
de ahıap üç katta on iki oda iki sofa bir tatlık bir ' . 
bodrum, bir aaroıç; bir kuyu; bir musluklu çctme 
ÜÇ balkon; (birinci kattan itibaren çıkma vardır) 
ve kırk arım ana üzerinde kirgir mutfak ve yedi 
yüz elli yedi arım bahçeyi havi bir hanenin ta
mamı. Hüseyin Hüsnü Bey 

Ykarıda cinı ve nev'ile mevki ve müttemilitı yu:ılı emvali 
ııayri menkulenin icra kılman aleni müzayede neticesinde hizala
rmda ııe>.terilen bedellerle mü9terileri üzerine takarrür etmitı• 
de mezktir bedeller haddiliyı:kında görülmediğinden tekrar yirmi 
ııün müddetle ilin edilmelerine karar verilmit ve 1 Eylul 932 ta. 
rihine müaaif per9embe günü arttırma bedelleri haddi liyıkında 
görüldüğü takdirde kat'i kararlarının çekilmeıi takarrür eylemi, 
olduğundan talip olanların yevmi mezkurda saat on dörtten on 
bet buçnğa kadar Sandık idaresine müracaat eylemeleri lüzumu 
ilin olunur. 
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Ismarlama 
gömlekler 
14 ve 16 
liradan 
itibaren 

(l\larkuı işlenmif 
olduğu halde) 

Pijamalar: 28 liradan itibaren 
IPEKİŞ'in B. B. markalı kravatları 
80 kuruftan 700 kuruşa kadar 

Parlak Bir Muvaff akıvet! 

Siz de bu 

Yeni 
mlllteana 'H hakiki fırsatların son gönlerinden istifadeye koıunuıı. 

teala eylediğimiz mefr11tat dairemizt ztyaret ediniz. 
Sizi alAkadar edecektir. 

Türkiyeain en eaki huau•i mektebi ı Nitantatı'nda 

Leyli nehari Feyzı·ye Lı·sesı· 1:e!is ta-Kız ve erkek rıhı 1885 

Yuva, İlk, Orta ve Lise lcısımlarmı muhtevidir. Kayıt için hergUn Nişantaşı'nda Teşvikıye 
karakolu karşısmdaki mektebe müracaat edilebilir. Bütün stnıflara kız talebe kabul 
olun•·•. Bu "e.,· 'evli ücretlerinde bUyül.c tenzilat yapılmıttır. Talep vu1<uunda mekte'l 

- tarifesi takdim olunur. Tel. 8. O. 4039 

İst. Mr. Kumandanlığı 

Satınalma kom. ilanlan 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müeseaat ihtiyacı için 
12000 kilo patlıcan pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 10-
8-932 çarşamba günü saat 14 
ten 17 ye kadar Tophanede 
merkez kumandanlığı satın al
ma komiıyonunda icra kılına- ı 
caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için komisyona müraca 
atlan ve ittirak için de muay
yen vaktinde komisyonda ha. 
zır bulunmaları. (143) ( 3928) 

" '(. ,,. 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çin 90,000 kilo kuru ot ve 
85,000 adet yumurta iki tartna 
mede aleni münakasa suretile 
satın alınacaktır. Münakasaları 
27 Ağustos 932 cumartesi gÜ· 
nü saat 14 den 17 ye kadar Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartna
melerini görmek için komisyo
na müracaatları ve ittirak için 
de muayyen vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları 

(138) (3803) 
,,. '(. ,,. 

1!!!11- Saraçhanebaşı'nda Münir Paşa konağında - .. 
Levli Nehari - Ana . İlk - Orta - Lise 

Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif Vekaleti celiluinin 5-4-932 tarih ve 18676 numerolu emrile 

bütün mekteplere tamim edildiği üzre resmi muadeleti tasdik edilmi~ 

olan mektebimizdP. talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi lisanlarına ilk 
aınıflardan itibaren başlanır. Nehari talebe mektebin hususi otomobil ve 
otobüslerile nakledilir. Hergiln ıaat 10 dan 17 ye kadar kayıt muame
•~·i yapılmaktaJrr. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. il•--------· Telefon: 20530 

Is tan bul Gümrükler Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Yeni Sayyat muşu ile Tünhiaar ve Mekik motörlerinin 
makine ve aksam tamiri fenni ke~ifnamesine göre pazarlığa ko
nulmuştur. 

2 - Yevmi ihale 14 Ağustos pazar günü aaat 14 te icra edi· 
leceğinden isteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile hazır bulunma. 
ları. (3924) 

; ;;J uncü kolordu ilanları 1 

1 Meşe kömüril R O BERT KOL E C --ı 15000 Harbiye mektebi 
Kolec kısmı - Miihendis kısmı 1 1600 Süvari Binicilik Mp. 

lslahiyedeki kıtaat için aşağıda cins ve mikdan yazılı beş 
kalem erzak ve yem hizalarında gösterildiği gün ve saatlerde ka· 
palı zarfla ihalesi icra edilecektir. Şartnameyi görmek isteyenle. 
rin her gün ve taliplerin vakti muayyeninde Çerçilideki 15 inci 
dağ alayı satın alma komisyonuna müracaatları. (606) (3798) 

Sanayi kurları. 4600 Fen Tatbikat mektebi 
Her perşembe ve cuma gllnü saat 9 ili 12 arasında 1 2000 Topçu Naklive mektebi 

kayıt muamele1i yapılır. 

Jandarma Matbaası Müdürlüğünden: 
50 lira ücretle bilimtihan Uç dikit ve baskı makiniati alına

caktır. Taliplerin 13 Atuıtoı 932 cumartesine kadar Mercanda 
Yaldızhanda Jandarma Matbaaıına müracaatlan. (3946) 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 

Pere.antoryonı müeaıeıeaile Mülkiye ve Yüksek Muallim 
mektepleri Ye Güzel San'atlar akademisinin 932 mali ıeneai krip
le maden kömürü, zeytin yağı sabun zeytin katar beyaz peynir 
barbunya faıulya kırmızı mercimek, ıiyah mercimek, kuru hezel 
ye nohut tuz makama, niıaıta, pirinç unu irmik, tebriye, ihtiyaç
lan aleni ıuretile münakasaya konulmuıtur. Talip olanlann ıe
raiti anlamak üzere mektep müdürlüklerine ve münakasaya itti. 
rak için ihale günü olan 16;8 932 tarihinde Fındıklıda Güzel 
San'atlar akademi.tinde Yüksek mektepler mübayaat komisyonu 
na müracaatları ve muvakkat teminatlarını ihale tarihinden ev
vel muhaıebe veznesine yatırmalan lüzumu ilan olunur. Münaka 
sa saat ikiden bete kadar devam edecektir. (3568) 

23200 

Yukardaki mahaller için hiza 
aında yazılı miktarlarda 23200 
kilo meşe kömürü bir 9artname 
de aleni münakasa suretile sa

tın alınacaktır. Münakaaaaı 31 
Ağuıtoı 932 çar,amba günü sa 
at 14 ten 17 ye kadar Tophane 
de Merkez kumandanlığı satın 
alma komisyonunda icra kılına 
caktır. Taliplerin ,artnameaini 
görmek için komisyona müra
caatları ve i9tirak için de muay 
yen vaktinde komisyonda ha. 
zır bulunmalan. (148) (3961) 

Urolog ~---

Dr. FEYZİ 
Böbrek, mesane, idrar 

yolu mütehassısı 
Her gün l 4 ten sonra Beyo9;1u ls
ıiklAI caddesi F.lhamra apartımanı 

r-;o.3 Tel. Bevoğlu 288~ 

Milli Saraylar Müdürlüğünden: ~-BONO __ 
Milli Saraylar müıtahdemini için mevcut nümunesi veçhile 

dokun beş takım reımi elbise imali açık olarak mevkii münaka
saya konulmuttur. Münakasa Ağustosun on altıncı salı günü 
saat on beşte Dolmabahçede Milli Saraylar müdiriyeti binasında 
icra edileceğinden gerek şeraiti öğrenmek gerek elbise nümune
lerini görmek için talipler Dolmabahçede Saraylar müdiriyeti 
kalemine müracaat etmelidirler. (3539) 

İstanbul Deniz Levazım 
Sabnalma komisyonundan: 
46000 metre yerli Amerikan bezi: Kapalı zarfla münakaaaaı 

18 Ağustoı 932 perıembe günü saat 13te 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarıda 

cins ve mikdarı yazılı Amerikan bezinin hizasında yazılı tarihte 
münakaaası yaı:::lacağından tartnamelerini ıörmek isteyenlerin 
bergün ve münakasaya iştirak edeceklerin münkasa gün vesaatin 
de usulü mevzuasına tevfikan hazırlayacakları teminat ve teklif 
mektuplarile birlikte K~sımpaşada Deni. Levıum Satınalma Ko
mi.ıyonwı~ müracaatları. (3536) 

her türlü bonolarla mazbata ve 
senec:lat üzerine her tekilde mua .. 
mele yapar. Balıkpazar Mak
sudiye ban No 35 Uğurlu Za
de M. D E R V l Ş. Tel. 23397. 

İSTANBUL 
Deniz kı mandanlığınd-: 

Gölcük Deniz Fabrikalan U. 
Md. lüğüne aıt Gonca vapuru
nun tamiri 15 Ağustos 932 ta
rihine müaadif pazartesi günü 
saat 14 te. Yukarda yazılı va
purun hizasında gösterilen gün 
ve saatte kapalı zarf usulü ile 
münakasaaı icra olunacağından 
şartnamesini görmek istiyenle
rin her gün tamiratı yapmak is
tiyenlerin de münakasa gün ve 
saatinde Kasımpaşada İstanbul 
Deniz K. lığında müteşekkil 
kom'İsvona lüzumu müracaatla 

Kilo Cinai Münakasa tarihi Saat 
137,000 Ekmek 4 aylık 22 8, 932 Pazartesi 9 

14,000 Sade 22/8/932 Pazarteai 14 
70,000 Sığır eti 23 8/ 932 Salı 9 

• • • 
Buraadaki kıtaat ihtiyacı için 

4-0,000 kilo pirinç kapalı zarf u 
aulü ile münakasaya konulmut
tur. İhalesi 28-8-932 pazar gü
nü saat 12,30 dadır. Taliplerin 
şartnameyi görmek üzere her 
gün münakasaya iıtirak temi
nat akçelerile mıezkUr günde Ba 
lıkeıirde Askeri Satınalma Ko
misyonuna müracaatları ilan O· 

lunur. {631) (3794) ,,. . . 
K. O. ihtiyacı için 50,000 ki

lo una verilen fiat komisyonca 
haddı layık görülmediğinden 
tekrar pazarlığa konmuttur. 1-
haesi 11-8-932 per§embe gilnü 
saat 10,30 da komisyonda ya
pılacaktır. Şartnameyi almak İll 
tiyenlerin her gün ve İ§tirak e
deceklerin de vakti muayyenin 
de komiıyonumuza müracaatla 
n. (649) (39.56) 

Fırkanın Çorlu kıtaatı için 
on bir bin Tekirdağ kıtaab i. 
çin on iki bin kilo gaz yağı ayn 
ayn ıartnamelerle aleni müna
kasaya konmu9tur.1haleıi 18-8-
932 perıembe günü saat 14 te 
yapılacaktır. Şartnamesini al
mak iıtiyenleriııı her gün Ye 
münakasaya iıtirak edecekle
rin de vakti muayyeninde Çor
luda 61 nci fırka alım satım ko
misyonuna müracaatlan. 
(617) (3714) 

• • • 
Dörtyol' daki kıtaat için 

121,657 kilo ekmek kapalı zari 
la milnakaıaya konmuıtur. lha 
lesi 30-8.932 salı günü ıaat 8 
dedir. Taliplerin 822 lira teml
natlarile Drötyol'daki 41 inci 
alay alım aatım komisyonuna 
müracaatlan. (651) (3958) 

Trabzon Posta ve telgraf Baımlldilrlüğllnden: 
Yazın otomobille, kıtın araba, kamyon ve kızakla haftada üç 

ıefer icrası meşrut ve ayda 1449 lira ücretli Trabzon - Bayburt 
ara11 posta müteahhitliği 25 cariden itibaren - tatil günleri ha. 
riç - 20 gün müddetle münakasaya çıkarılmıştır. Bedeli mutedil 
görülürse 13-8-932 cumartesi günü saat 16 da ihale edilecektir. 
Taliplerin ve fazla malUnıat almak isteyenlerin Trabzon Batmü
diriyeti münakasa komisyonuna müracaatları (3659) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi 4500 küsur liradan ibaret olan Anadolu T ahli

ıiye mıntakasının Fenerden Şileye kadar imtidat eden aahada 
mevcut muhtelif mebaninin müteferrik tamiri aleni ıurette mü
nakasaya konulmu§tur. 25 Ağuıto. 932 tarihine müaadif per
fembe günü saat 14 de ihalesi icra kılınacağından talip olanla
rın bu baptaki §artnameyi görmek üzere Tahliıiye Umum Mü-
dürlüğüne müracaatlan. (3842) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekilletinden 
Vekalet için 90 ton kok kömürü alıncaktır. İtaya talip olan 

ların şartnameyi görmek üzere Ankara Sıhhat ve İçtimai! Mu 
avenet Vekaleti İçtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve İı
tanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat 
eyelemeleri (3741) 

Teni, herkesin hayretle taktir ettiği taze. 
lik ve güzelliğe bugün artık malik değil
dir. Dünkü düşünceler ve geceki uyku
suzluk o güzel çehrede şayanı dikkat 
izler bırakmıştır. Hiç bir zarar iras etme
den size sıhhat ve hayat verici bir uyku 
bahşeden ve bu suretle güzelliginizin 
sadık bir bekçisi olan ADALİN tabletle
rini niçin kullanmayorsunuz? 
ADALİN tabletleri kullanırsanız sabah
leyin taze, canlı, neş'eli gül renkli ola
rak kalkarsınız! 

ECZANl!LEROEN REÇETI! iLi! ALINA81Llfl 

---
Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

395 adet bandajın kapalı zarf ve takas kaydı ile münakasa 
19 EylUI 1932 pazarteııi günü ııaat 15 te idare binasında yapıl 
cakbr. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşerli 
ya ıatılan ,artnamelerde yazılıdır. (3853 

Edirne Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimizle Liıe arasındaki li.buratuvar binasının müteb 
ki İn!aatı için 20 Ağustos 932 tarihinde yapılması kararlattınla 
münakasadan sarfı nazar edildiği ilan olunur. (3965) 

Bolu Belediyesinden: 
Bolu belediyesince alınacak hakkı yirmi beygir kuvvetinde 

bir adet motorpomp 31-7-932 den itibaren yirmi gün müddetle 
ve kapalı zarf uıulile münakaaaya koomuıtur. Y evmü ihale 20 • 
8-932 dir. Talipler tarlnameyi imza mukabilinde İstanbul bele
diyeıi heyeti fenniyeıinden alabilirler. (3827) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Nümuneai gibi 25000 takım kısa kol ve bacak çamatır kapalı 
zarfla alınacaktır. Taliplerin nümune ve ıartnameyi görme!< 
için her gün ve münakasaya ittirak için teminat ve teklif mektup 
larile bet-aber 20 ağuıtoe 932 cumartesi gilnü aaat onda komiayo 
na müracaatları. (3622) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde - Bedeli ketfi 23780 lira ve 68 kuruttan iba· 
ret Ankara - Çubuk yolunun 21 - 31 inci kilometreleri arasında 
tq ihzaratı mukavele tarihinden itibaren 45 ııün zarfında ikıruıl 
edilmek üzere kapalı zarf uıulile 4/8/932 tarilıinden 1-9-932 ta· 
rihine kadar 26 ııün müddetle münakaaaya konulmu§tur. Müna• 
kaaaya dahil olmak iıtiyenlerin: 

Bedeli keıfin yüzde yedi buçuiu olan 1783 lira 50 kuruşu 
Viliyet ldarei Hueusiyeai heaabına bankaya tevdi ettiklerine 
dair makbuz senedini veya milli bankalardan birinin teminat 
mektubunu yahut milli eaham mukabili Muhaıebei Huıusiyedeıı 
almacak ilmühaberi ibraz ebneleri lbımdır. 

İkinci madde - Münakasa evrakı keıfiye ve ıeraiti mahLJ 
aaıına tevfikan icra edilecektir. 

Üçüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve iha· 
le kanununun onuncu maddeıi mucibince ihzar edecekleri kapa· 
Jı zarfı 1/ 9/932 per,embe günü aaat 15° e kadar Vilayet Daiıni 
Encümeni Reiıliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Dördüncü madde - Münakaıa 1/9/932 perıembe günü An· 
kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Beşinci madde - Evrakı keıfiye ve projeyi görmek veya da: 
ha ziyade malumat almak iıtiyenleriın her gün Ankara Vilayeti 
Nafia Baımühendiıliğine veya Encümeni Daimi kalemine mür• 
caatlan ilin olunur. (3954) 

P. T. T. U. Müdürlüğünden: 
Umumi Müdürlüğe ve Bat Md. lüklerimize her gün, istid• 

He yeya muhterem zevatın tavıiyelerile birçok müracaatlar vuku 
bulmakta ye memuriyet talep olunmaktadır. 

İdarenin memur ve müıtahdem kadroları tamamen doludur• 
Hiç bir mmtakada memur ve müstahdeme ihtiyaç yoktur. 

Evvelce müracaat etmiş ve müsabaka imtihanlarında muvaf• 
fakiyet göstererek isimleri namzet listesine yazılmıt olanlar ki· 
milen tavzif edilmedikçe hariçten veya diğer dairelerden naklell 

h d .. ed"l . aaıı memur alınamıyacaktır. Bey u eyere muracaat ı memesı 

1 (3951) o unur. 

MİLLİYET MATBAASI 


