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7 inci sene No. 2337 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sulh, harp 1 B k•J 
Ve efkirıumumiye 8ŞV 

•• un 
~ , Amerika Hariciye nazın Mr. 
iııtıson geçen gün Nevyorkta 

Başvekil ismet Pş. Hz.) 
dün sergiyi gezdi 

Gazi Hz. 
--Gazi Hazretleri dün Yalova 

kaplıcalarındaki kötklerinde istira 
bat etmifler ve aktam üzeri çift
liğe kadar bir gezinti yapmıtlar· 

~llorg misakının ıümul ve ehem 
~'Yeti hakkında dikkate ,ayan 
.,,.~ nutuk irat etti. Mr. Stiııuon 
-
1
.'&aktan evvel, harbin bir defa 1 •n edildikten sonra kanuni bir 

;•ziyet olduğunu, bitaraf devlet· 
~re, muhariplerden hiç birini il
.l&ın etmemek gibi bir takım va· 

'!le ve mes'uliyetler tahmil ettiği 
Ilı IÖyledikten aonra, Kellogg mi· 
f~le va:r.iyetin büsbütün değifti
d "'i, muhaııemat baılaraa, her 
..,letin mutlaka mütecavize icar· 

Her pavyonda durdu ve her şey .. d.U'. ____ _. 

le yakından alakadar oldu.. Tevkifhanede 
t_~azi~et alma11 lazım geldiğini, 
:-•-ıeyh hukuku düvelde bi
'-'•flılc kavaidi denilen ahkimm 
~naaı kalmadığmı izah etti. Bun 
"'?' aonra da Kellogg misakının 
~)}'idelerine geçti. Amerika 

betti. lpekif paviyonunda lımet Açlık grevı•? 
Paşa Hazretlerine pembe renkte 
bir kumat göaterildi: 

~ric:iye nazmna söre, misakın 
~nideleri yalnız efkin -~
"-İyeden ibarettir. Mütecaviz bor 
~~lete kartı bitaraf kahDJl>!'Ya" 
dl~ göre, hakkında zec:ı t<; 
•blJ' alınacağı zannedilmeıın dı· 
)~ Mr. Stimoon, bu noktayİ ehem
lıııyetle ta-vzih ediyor: Efkan umu 
:İye mütecavizi takbih edecekt?'• 
'Yor. Bundan oonra da bu takbih 
~l'eketinin müeuir olmayacağını 
•ddia edenleri kandmnak için U• 

l1>n &Özler söylüyor. Mr. Stimoon'a 
~~~ cihan efkin ~uıniyeıi .~ul
• Uıı ıdameai meaeleıınde en muea· 

•ır inıildir. 
ha. Kellogg misakmın bitarafhk 

- Patam bu da krep Keriman. 
Keriman Hanım bu kumattan ya
pılan tuvaletle dünya güzeli oldu, 
dediler. 

Trikotaj dairesinde çoraplan 
tetkik ederken Na:ımi Nuri Bey 
§U izahatı verdi : 

- Patam, birinci yerli mallar 
sergisinde çoraplarmıızda bir çok 
kusurlar vardı. Bunlar yavaı ya
Vaf ıalah edildi. Ve dördüncü ser· 
gide §İkiyetler tamamen mündefi 
oldu. 

lanet Pata Hazretleri her pa• 
viyonda uzun müddet kalarak tüc 
carın verdiği izahab dinledi ve 
yerli mallardan harice sevkedilip 
edilmediğini aordu. 

Karyola ve madeni eıya fabri
ka11 tarafından Pata Hazretlerine 
bir kumbara hediye edildi. Bu pa 
viyon sahibi olan Halil Sezai Bey 
Pat& Hazret1erine 'u izahatı ver
di: 

klundaki hukuku düvel ahki
"'!nt ne derece tadil ettiği akade
llııik bir meseledir. Ve bunun mü
~ımı hukuku düvel ülemaaı
~ bırakmağı tercih ettik. Ancak 
1 ,raf edelim ki efkin umumiye- - Kontenjan fabrikamızı ihya 
~tesir dereceıi hakkındaki söz- etti. Avrupadn gelip te burada 14 
~'ti dikkatle okuduktan oonra da liraya ıablan karyolalan biz 11 
'""1ıt deiiliz. liraya aatabiliyonız. 

d Bir defa bir çok memleketler· Ba•uekil Jsmel Pş. H:z. Bqveldl burada tethir edilen 
• efk&rı umumiyeyi yapan dol· v karyolalan pek beğendi ve: 

i::,dan doğnıya hükumetlerdir. Ve Baıvekil lamel Pata Hazretle- ! - Bunu bir fıraat tellkki ebne 
it bilhaaaa harici meseleler hak- ri dün öğleden oonra yerli mallar !isiniz, yokaa bugünkü tetebbüaü
d llıda doğnıdur. Matbuatı doğnı- serpini ziyaret ettiler. Paıa Hz. nüz ıreçici bir fey olmamalıdor, de 
lı ~11 doğnıya veyahut dolayııile Sakarya motörü ile Y alovadan diler. 
lllı.iımetin mürakabesi alhnda ol• Dolmabahçe rıhtımına muvaaalat ltriyatçılar Baıvekile mütead-

!"":Yan binniıbe ıerbeıt memleket etti ve oradan refakatlerin vali dit hediyeler takdim ettiler. Fakat 
•rde dahi efkarı umumiyeye iste- Muhittin Bey bulunduğu halde o· bunlarm cümlesini almak kabil o
ll~en istikametin verilebileceği tomobille sergiye geldi. Dün cu- lamadığından Pata Hazretleri yal 
• 0 riilmüttür. Ve buna mlaal o- ma olmak baaebile sergi çok kala nız tetekkürle mukabele ettfler •• 1••ak gene bizzat Mr. Stimoon'un halıkh. Serginin bahçesi ve pavi- lanet Paıa Buraalı bıçakçı Adli 
ııı.,...teketini göstereceğiz. Harbi yonlan hıncahınç denecek derece zade Remzi Beyin pavyonu llnün
llınumi batladıfı zaman Amerika- de dolu idi. lamel Paıa Hazretle de tevakkuf ederek bıçaklan tet
ıla efkin umumiye, Amerikanın ri dıt kapı önünde otomobilden i- kik ettikten oorıraı 
lllllharebeye müdahale ebneıine -ı_eyhtardı. 0 derecede ki, Relıi- nerek bahçeye girdHer ve methal - Sizi tanıya..-. ~ aene 

de görmüıtiim. O saman biraz ra
lıataızdmıs. Şimdi '711eıtfnls mi 1 
diye oordular. 
Remzi~ de ı 

----
4 l komünist böyle 
bir nümayiı yap

mak istedilerse de .. 
Mevkufen muhak-.leri icra edil 

"!ekte olan komüniıtler tevkifanede 
bır açl'!< .ırrevi yapmıtlarda. 
Tatbı~nde d.evam göıterilemiyen 

hu grevın mliıevviklerinin Rqat 
Fuat ile zevcesi Alman tabumdan 
felsefe doktonı Madam Vilda ve 
Kırklar E.li Ziraat bankaaı lıitiplerin 
den Raıruz, Tayyare makinisti Ra
miz, Küçük Emin iıminde beş kiti 
oldukları söylenmektedir . 

Açbk grevi ağustosun 3 üncü çar 
şamba günü saat 18 de be.şlamıt ve 
gre'!e ~1 komünist mevkuf ittirak 
elmittır. 

. Çarı~ba günü sergardiyan Tah
sın efendı mevkuflara tayinlarını 
tevzi ederken bu 41 kifi kendi tayin 
larını almaktan İmtina etınitler ve 
aergardiyana açlık grevine batladık
lamıı söylemitlerdir. 
_ Sergardiyan ıebebini sorduğu za. 

Gez • 

•• .. 
e 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Ne,riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Beğendi •• 

Yelken yarıııarından iki 11natantane. Yulıardalıl reatmı KOcOJı dlngller finalde 
cekiıiyorlar. Alttaki resim: BOgillı lıotral:ır Satartta 

·········--·- ı • 
Güz~Iler ilk yelken yarışı yapıldı 
Bugun Pariste 8 .. .. h • I • • utün ta mın enn hılifına 

Yunan güzellik p H ı• 
kraliçesi neler rens a ımin 

neler söylemiı? atları yarışta kaybettiler 
DAUVILLE, 8. (Huıuıi).- Pa· 

~:kı hiicie~e~~tı:~ y:.~:~!'de: Kürek ve yüzme yarışları yapıldı 
de oergi komiıeri Nanni Nuri 8. 

<liınhur Wilaon, 1916 intilıabatın- le heyeti tertibiye tarafından kar 
da devletin harbe ittirak ebneal- plandılar. Bu sırada bahçede bu
ile nıahal vermediği için intihap Iunan halk baıvekilimizi çılgınca 
•dilmitti. Halbuki Wiloon intihap alkıılayorlardı. ismet Pata Hz. ev 
•dildikten bir sene oonra Amerika veli bahçedeki paviyonları g';'z~i 
~erkezi devletlerle hali harpte ler ve tethir edilen .,yanın cın11, 
"lunuyordu. O halde ya hükümet mam111 oldufu mevaddı iptldaire, 

- iyiyim. t"'ekldh- ..ıenm .... 
ıam, dedi. 

Zingal orman ıirketlnin barcı 
&lem olarak yaptığı mobileler, Ka 
ramüuel malları, giizel ııan'at mo
bile fabrikası mamulfı.tını ı.llhaua 
takdir ettiler .• 

oonra, huıuai davetler haridnde, 
yeni bır rnilaamere verilmemiftir. 
Buna rııimen halkın cutffİ clenm 
edi]IOr. Güzeller alellde kadmlar 
aibi geziniyorlar. Li.kin bir çokla
nnı halk bu sadelikleri içinde der 
hal tanıyor. Hele Keriman Hanım 
nereye gitae, derhal tanmdıfı için 

• alkıtlarla karplaruyor. Şehrin bir 
Tevkifhanenin iç avlusu çok mağaza cameklnlarmda dlln •fkan umumı·yeye ehemmı·yet ver· · fm e fiyatlan, tüccar ve eına vazıy 

:';ye...,k kendi bildiğini yapmıf· ti hııldonda babat aldılar ve Ye-
. ki buna ihtimal vermediğimiz rilen tafıilltı büyük bir alaka ile 

tibi, Wiloon da hiç bir zaman bu- dinlediler. Eıkiıehir mamulatın· 
~ iddia etmemittir; yahut ta hii· dan olan aiırara ağızlı klan ile teı "Cümbiif" nam ile bir nevi mu
t_~ efkin umumiyeyi e- bihlerl tetkik ettiler ve bir sigara ıiki aleti icat eden Zeynel Abidin 
"".'ele hamur gibi yofurarak iıte ağızlıiı aatın aldılar. Trikotaj ve Efendi Pqayı aazı ile luirııladı. 
dıği kalıba ookmut ve kendi ıiya· lpekif dairesindeki eşya ve ipekli Paşa Hazretleri Zeynel Abidin E-
~ tasvip etmefe imale etmit- kulll&flar bilhaaaa takdirlerini cel (Devamı 2 inci sahifede) 
:f ki, bu ikinci tıkkm dofru ol• 1------==~====-~============-
"iunu yakmdan biliy'!nız. • 

Bir memlekette efkan umumı• 
)enin hükümetten müatakil ola
'•k İnkişafı dün mümkün olma~ı
~ ıilıi, bugün de mümlriin değil.
dır. Ve esnaen mümkün olması· 
lltıı ne dereceye kadar 9ayaru a.r
lll olduğu da ayn bir meseledır. t" vaziyet altında milli ıiyaset• 
~den ayn bir cihan efki.n umu

~1Yeıi tasavvur etmek doğnı de· 
lıldir. Ve her memleketin efkarı 
llırıuıniyesi ekseriya hük\imetin ıi
>....,tine uygun olduğuna, veyahut 
~ uyırun bir hale getirilebilece
"~e göre, bu; hükiimetlerden 
lıııtatakil bir kuvvet telakki edile
lııez. 

Hükiımetlerin, mütecavize kar 
,;ı .. '1 yerine efkin umumiyele

~ ... ; kullanmalanna gelince; fil. 
~kilıta eğer mütecaviz de tecavü .. 

l\İnij yalnız bu ıilihla yapmıf ol· 
:;'Ydı, belki faydaaı olurdu. Fakat 
lı evletlerin elinde bol mikdarda 
d "lunan ağır toplara ve bombar
~U:ıla.n t~yyarelerine müracaat e .. 
~e, buna kartı efki.n umumiye 
Ilı' etile mukabele etmek pek 

"esair olmaaa gerektir. 
J 'i akın zaman tarihinde Çin ile 
.!f>?nya ara11ndaki ihtilaf kadar 
·• 1<arı umumiyenin birlettiği bir 
~eaele görülmemİftir. Denilebilir 
~ Japon efkarı umumiyesi müs
lı "" olmak üzere, bütün ci-
•ll efk&rı umumiyeıi Japonya':n tecavüzünü takbih etmittir. 

'1 U umumi takbih Japonyanm 

l
ançuryada yerleşmeıine mini 

~ •ınamıttır. 
., Amerika Hariciye nazırının 
"ellogg miaakma büyÜk kıymet 
~~....,ek İstediği a•laıılıyor, ve bu 
••ddcn pek yerindedir. Ancak bu
'" kıymetlendirmek iaterken, A
lııııerikanm hiç bir tartla efkin 
~umiyenin manevi tazyikından 
la8.fka bir müeyyide ile alakası o
~yacağını söyleyince derhal 
'1 k gözümüzden diifüyor. Ve 

r. Stiınson'un efki.n umumiye
~ manevi kuvveti hakkındaki 
'IUaJcati, ona Mr. Stimson'un ver· 
~k istediği kıymeti bir türlü ve· 
'iyor. 

Sovyet miltehassısları rıhtımda 

Mütehassıslar geldi 
Başvekil Sovyet mütehassıs. 
)arını Bugün kabul edecekler 
Ruıyadan alınacak makinelerle 

A adolunun muhtelif yerlerinde le· 
· n edilecek olan fabrikaların yerle-

111 ld··ı 
rini ve fabrika a.r ~ 11~~· ~-
d·ı ek makinelerın tıplerını taYI'! 
ıec "eh h ti edecek olan Ruı mut ~1111 • eye 

dün Sovyeet bandıralı :ı;ıryanıne va 
ile •ehrimize gelmıtler ve Ga· puru ' _,_,, • 

lata nhtunında lktııat V""" etı ~ 
na mü1&vir Kimil ve Hereke fabri
kası müdürü Şevket . Turgut Bey
lerle Ruı ıefiri M. S~':'ç, Ruı _Cene.; 
ral konıoloau M. Z vıling, T ıo:aretı 
hariciye mümeaıili M. ~ko'!ı~ ve 
Tau Ajan11 lıtanbul mumeuılı M. 
y ablonıki tarafından kartılamnı§l~r 
dır. Heyet, hükumet namına Konti· 
nantal otelinde misafir edilmişlerdir. 
Rus müteha1111 heyeti Ruıyarun ı,..~ 
senelik sanayi programının tatbikın 
da mesaisi sebketmit ıanayi ıahasm 

· " e · haiz ze,•at-

tan mürekkeptir. Heyet a7.a1ı ıu z&
vattan ibarettir: Ruıyada fabrika. 
!ar projesi yapan tröıt müdürü Pro 
feoör Orloff, iktısadiyundan ve ikb 
sat enstitüsü müdürü, fabrika!..,. 
mıntaka müfettiıi Prol...ör Kova
levaki, pamuklu kumaşlar mlitehaa
sısı mühendis M. Manzurin, Ku
maş boya11 müteha11111 mlibendlı 
Glagolin, fabrikalar ıu teoİaah mii
tehaaım ve ayni zamanda mimari 
enstitüıü müdürü Profesör Samgin 
Hidroteknik iıtaıyonlan miitehuaı-
11 maden mühendisi M. Troyenski, 
enerjik mütehaa111 Prafa.ör Volına
ki ve mimari enstitüsü profesörlerin 
den mimar M. Nikolayef, 

Bqvekil ismet Pqa Huretleri 
bugün Rus heyetini Dolmaheh~e aa
rayında kabul edeceklerdir. Heyet 
bu akşam Ankaraya hareket edecek 
tir. 

man kendiıine evvelce ha.zırlanımt 
bir metalip llsteıi verınitlerdir. Bu 
liate Adliyeye hitaben yazılmııtır. 

Sergardiyan keyfiyeti derhal Tev
kifane miidilrü Mekl<İ beye bildir

(Dev.tmı 2 inci sahif•de) 

Azyade'nin 
mezarı mı? 

Şehrimize gelen bir 
Fransız kabri bul
duğunu iddia ediyor 

Pierre Loti'nin Azya.Wainin 
mezarı ıimdiye kadar pek çok 
kimseleri i9gal etti. Azyadenin f& 
irin hayalhaneainde vücut bulmuı 
bir kadın olduğunu iddia edenler 
olduğu gibi, Pierre Loti'yi yakın
dan tanıyan bazı Franaız muhar
rirleri Loti'nin gençliğine hakim 
olan Azyadenin hakiki bir kahra 
man olduğunu söylediler. Azyade 
nin mezan bir rivayete göre Top
kapı haricindeki servilerin altın· 
da imİf... Ve M. Therriot isminde 
bir Franıız da bu mezarı arayıp 

Bir romanın arlıaaından 
hakikati arayan 

M. Tlterriot 
bulmak Üzere birkaç gün evvel 
ıehrimize gelmit ve iddiaıma gÖ· 
re de muradına ermittir. 

(Devamı 2 inci sahifede) 

ya güzelinin bllyilk kıt' ada ..,. kır 
mızı beyazla aüalenmlt fotofraf.. 
lan göze çarpıyor. Onun için Ke
riman Hanımı görmeyealer bile, 
onu ilk defa glSrdükleri :ıaman 
derhal tanıyorlar. 

(Devamı 2 inci sebilad•) 

13, uğurlu 
rakkam! 
13 üncü ketidede 
sonu 13 numaralı 

bilet büyük 
ikramiyeyi kazandı 

13 üncü tertip tayyare piyangosu 
nun birinci kqideıi dün ikmal edil
mİftİr. 

Dünkü keıidede çıkan 30000 lira
lık ikramiyenin onda birini karaırüm 
rükte mütterek bilet alan 25 bahti
yar kazanmıştır. Bu 25 kitiden 111 i 
poliı, onu da laıragümrük eanahda, 

Dün kendilerine bileti aatınq alan 
bayi gitmiı ve paralarını derhal te
diye etmlttir. 

Dünkü kqldede kazanan numara 
lar 5 inci aayfamızcladır. 

İt bankası midirii 
geliyor 

SiNOP, 12. A .A. - 11 lıankaaı 
umum müdürü Cel&I B. bankanm 
Samıun ve Bam fUbelerini teftit 
ederek ıelırlmze ıelmİf " buradan 
lıtanbula b....ı.et etmlttlr. 

Bug n 
2 nci aahtfecle 

Kemalizm 11edirl' 
5 tlncB .. hilede 

lama giJnn lıtanbal 
nasıl 11jJlenlyorP 

4 tlnctl ..ı.tfecle 
Feld 

S inci .. wtede 
1 ayyare piyangosu 

Dlngtler start yaparken 
Türkiyede denizcilik federaı

yonu yelken komiteıi tarahndan 
memleketimizde ilk defa olarak 
tertip edilen ve dofrudan dofru· 
ya beynelmilel eaaaata göre cere
yan ettirilen yelken yarıtı dün 
muntazam bir tekilde yapıldı. 

Bu sporun kendinde mündemiç 
ahenk ve güzellik bu yarqlara bir 
kat daha revnak veriyordu. Tek
nik neticeleri ıunlardır: 

Küçük Dingiler aımh: 
Ali Beyin "Kanat" iaimli din

gisi 2. 04. 43 te birinıi, M. Na
ter'in dingiıi 2. 05. 59 ikinci gel· 
miftlr. 

Büyük Dingiler aınıfı: 
Lagrange'ın Vir Vole isimli din 

glsi 2. 03. 54 te birinci, Mariniçin 
"Lyric" iıimli dlngiıi 2. 46. 42 de 
ikinci gelmittir. 

Uzunluiu bet metre olan din· 
gilerı 

M. Prdeelli'nin dlngiıi 1. 46. 
04 le birinci, M. Ferri'nin dingiıi 
1.46.42 de ikinci, M. Jofredinin 
dinıriıi üçüncü gelmiıtir. 

Y oleler ımıh: 
M. Lagrange'm "Flört" iıimli 
(Devamı Z inci ~hilede) 

• 
Askert filika/ardan 

yarıştan sonra 
biri 

B11llllk kotralardan biri yarııtan e11uel Moda koyunda 
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Siyasi ve tarihi tefrika 4 

KEMALİZM NEDiR? 
Selô.nik - Ana/ arta - Ankara .• 

Ya .. nc Edine meb'u•u Mehmet ·şeref 
Ötekilerde neticeleri sebep- btr mit.let yoktu. 

!erle kanıtırarak rüyalarda yan Bunu busün herlııes biliyor. 
mazbut kalabilea hatıralar ııibi Çünkü timdi herkes artık Türk 
silinirken Mustafa Keınal Be- tür. Likin bunu o güa biç kim
yin bu hidiıelerin seb.plerini ıe bilmiyordu. Zira o sün her
anlay1'ı pek ayrı idi. Bu yıkıl- kes Oımanlı idi ve bu karma 
IT·aya namzet olan ııayritabit kanfd< anasır Babilinden mü
ve röktürücii hidiıeleri elerken. rekkep Osmanlı devleti onun 
ıe~pleri kuvvetle buluyor, nı- ö:dediii ve dii!ündiliü devlet 
çinlerin ce\'&plannı ona rubu olamazdı. Faal vazifede idi. Ya 
veriyordu, hadsi açıyordu. Her kından milletle temasa batladı. 
kes vatanın sellmetini nıeaeli Arap, Kürt, Botnek, Çerlcea 
hürriyet, adalet, müsant, u- ve bir çok dilde ayrı, dinde bir 
huvvet mefl.mlarında anlar- innınlardan toplanmıt ordu, <>
ken ve bütün bunlınn fevkinde nun için bir tetkik sahası ol
( I>evlet) manumı (Millet) mutlu. Bozuk dü:r.en bir ordu
mefhumile birl~tirerek müta- nun İçinde onun ruhu olma11 li 
le.. ediyordu. zım erkanı harbiyesinin içini 

Muhitin iıtidad ... ona ruhu gördü. Tiksindi. Orada hiç ruh 
anlatıyordu. Zeki.sının keskinli yoktu. İnzibat talui meramla
ğİ bu ırüzel mefhumların tu he- rın icrasıydı. Mütekabil vazife
nüz milli cihazlarla kuvvetlen- den doğan derin saygı kaybol
memit varlıkta ne kadar piç mutlu. 
ve belki beli olup kalacağını O burada, bu ordu taslağı 
idrak ediyordu. Binanın temeli içinde asıl aradığı tarihi sirr.a
ni ıağlamlaıtırmadan nakıını yı; ırkının mağdur çocuğunu 
vurmaya çalııanlarm haline a- l - Türkü buldu. Bütün bu 
cıyordu. Mektep ona kapısını usmanlı tetekkülünde her teı
ı.carak faal vazifeye döndüğü kilittan mahrum ve hatti her 
gÜn darbeyi yedi .. O dütündü- feyden mahrum yalnrz Türk 
ğü ve ruhunda, fikrinde yqat- vardı. . . 
tığı devleti bulamadı. Ruhun- O, sade venyor, ve onu hıç 
da.ki isyan dalgaları onu bir za- ı dütünen yoktu. Hele Suriye or
mı.n felikete attı. Bu felaket duıunda bu daha açık ve acık • 
ise fevkalide yaratılmıt bu fıt- İ lı görünüyordu. 
rat için bir nimet, bir büyük Orada Tür~ün .. ne kadar u
ibret dersi oldu. Vatanı kur- nutulmut ve bır koteye atılmıt 
tarmak devleti kurtarmakla olduğunu görünce tarihin bu 
kaimdi;, Millt devlet kurulma- asil çocuiu ruhunun derinlikle
yınca vatan kurtulamazdı. Or- rinde kaynafan gayzı buldu; de 
tada ise böyle bir devlet yoktu. rin ihtiras atetleri ortuında tid 
Altı urın de..let tekli ula o- detle tutuftu. F eliket, artık, bu 
nun bu uırda anladığı devlet yapmacık devletin kapııını çal
değildi. Bwıun içindir ki böyle mıftı ... Orada yı.,ayanlar da bu 
bir devlet demeti böyle bir asır feliketi hazırlayan imillerdi .. 
da artık yok olmaya mahkum- Yalnız Türkün bu felaket 
du. ve cinayette ne aslen, ne de 

Muasır medeniyetin muaıır 
devletin eaasları · ne olduiunu 
çok iyi biliyordu. 

Millet denilince, itte burada 
ve bütün Osmanlı İmparatorlu
ğunda herkeaten ayrı dü,ünen 
kendiaidir. 

Zira: Bu mefhum herkes için 
(Osmanlı) Tiki milleti idi. Hal 
buki böyle tarihi bir adla anılan 

fer'an methali vardı. 
( Sulfaniye ) Bahçeleri-

nin ye!İI ağaçları altında bir 
sohbet bezminde gençliğin zevk 
ve neıveıile kaynaşırken ayak
larının altından akan (Berde) 
nehri cnun kulaklarına yabancı 
bir zemzeme fısıldayordu, ve 
hunu ortadaki kameriyenin ı-

(D~vamt va:) 

Güzeller bugün Paris'te 

...... 
MiLLiYET CUMARTESi 13 ACUSTOS 1932 

HA-Rici HABERLER 
Kanada ve 
lngiliz sanayii 

Ottavada bu sahada 
bir itilAf basil oldu 
OTIAVA, 12. A. A. - Büyilk 

Britaaya ile ıc-da murahı...lan a 
raaında T•ku ltulan müakerat mem 
ıwniyetbaht lıir han içinde süratle 
tenı.kki etmekteclir. 

Bü,.-lr Britanya ... Kanacla çelilr 
oanayÜ miieu .. eleri a.-uında bir iti 
lif akdeclil~tir. Bu itil&f lronf......,. 
llırahnclan kabul rdildiji takdirde 
Britanya Kanacla ticaretinin inkipf 
bu.imasında lüzwnlu olan fırıab ici 
len temin edilmit olacaktır. 

MezkU.. itilafın huıuıi bir ta.-ifei 
umum.iye tesisinden ziyade ticaretin 
ıenitletilmesini istihdaf ettiği zanne 
diliyor. 

Büyük Britanya ile lrl.nda muh
tar cfeyleti murahhaoları araımcla ye 
niden yapılacak olan müzakerele.-e 
henüz: be.,lanmamıttır. 

50 saat havada 

Adilane 
Bir sulh 
Amerika reisicüm

huru mühim bir 
hitabe de buluadu 

VASHINGTON, 12. A. A. - M. 
Hoover riyaıeticümhur namzetljğini. 
kal>ul ettifini beyan için irat ebnit 
olduğu nutkunda .özünü Amerika
nın harici siyasetine naldHerek,ıulh 
lehinde beliğ bir takım beyanatta bu 
lunmuttur. 

Mütarünileyh ezcümle demittir 
k.i: " Dünyanın ıutha ihtiyacı var· 
dır. Adilane bir ıulba kavutmalıdır. 
Cihanı hakkın kuvvete karşı zafer
yap ve aklın ihtiraoa galip olacağı i
çin de i.naanlann çocuklarını barba 
ıevk için çal14mayarak bili.kiı sul
hun necip ııfatlarını öfretmek için 
sarfı meıai edecekleri yeni bir ileme 
ıevkedecek olan bütün yolları ke4fet 
mek için müfekkiremin bütün kuv
..etile çalıfAca(un. 

LONDRA, 12. A. A. - City 
of Portsmouth tayyareıi ile ü-
çüncü defa olarak cihan havada Annam imparatoru 
kalma mukavemet rekorunu Fransa'da 
kırmak tetebbüsü ile havalan-
mıt olan kadın tayyareci Miıt- MARSIL YA, 12. A. A.-
rea Bruce ile iki arkada,, 50 Franaada bulunmakta olan An-
saatten afzla bir müddet hava nam imperatoru Baoday bugün 
da kaldıktan sonra dün saat 19 buraya ıelmittir. Mütarüni
da Felix Stove da yere inmit- leyh bu aktam Annam'a git-
lerdir. 1 mek üzere vapura binecektir. 

Artisi: 
Köpek 
Meıhur Rin- Tin- Tin 

Hollivod'da öldü 
HOLL YVOOD, 12. A. A.

Milyonlarca sinema seyircileri 

tarafından zeki ve mahareti tas 
dik edilmif olan maruf köpek 
aktör RintHıtin 14 yaıında ve 

bir filimde rol yaparken vazife

si ba,ında bulunduğu sırada öl 
mü,tür. 

Bir Alman harp köpeği olan 
Rintintin, harp esnasında Metz 
!ehri civarında bir Amerikalı 
zabit tarafından yakalanmıt ve 
Kaliforniyaya getirilmitti. 

İrlandanın lngiltere 
ye borcu 

LONDRA, 12. A .A. - Bü

yük Britanya hükılmeti ile zu

hur eden ihtiliftan beri İrlanda 
muhtar devletinin İngiltereye 
tesviye etmemiş olduğu deynin 
miktarı 1. 761.000 İngiliz lirası 
na baliğ olmaktadır. 

Bu miktardan 1.243.000 lira 
sr senevi arazi taksi ti erine 
olan borçtur. 

ait 

...................... ~ ........................................................................... ,~--·· ...... ..... 
ilk yelken yarışı dün 

(Ba~t I inci sahifede) 
yoleıi, 1.50.25 le birinci, Hüma
mettin Beyin Kelebek iıimli yoleıi 
1.56.36 da ikinci .-elm'4tir. 

Büyük Y oleler ımıfı: 
Bahzat Beyin Co9kun isimli yo

leai, 1.39.02 de birinci, lbralıüm 
Beyin Aykuı 1.54.37 de ikinci sel 
miştir. 

Küçük yatlar: 
M. Filips'in yatı 2.30.17 de bi

rinci, Weyler'in yatı 2.46.40 da 
ikinci celmittlr. 

Büyük yatlar: 
Ali Beyin yatı 2.08.10 da birin

ci, M. Oilman'ın yatı 2.23.14 te 
ikinci celmiftİT. 

Filikalar: 
Yavuzun 11 numaralı ftlikau 

1.36.41 de birinci ve 1 numaralı fi 
lika11 1.40 01 de ikinci celmittir. 

lıkampayalar: 
Yavuzun 1 numaralı it kampa~ 

yaı' 1.40.27 dt" birinci, il numaralı 
ıı ikinci gelmiştir. 

At yarışları 

1 bibi Emir Salih Ef. Jokeyi Korido 1 

yapıldı 
F enerbabçe 3. J&. 

Kdem.ı:z. bir çilte erite it: 
1 - Fenerbabçe 3.&7 4/5, 2 -

Galatasaray 4.9. 
Tel. çifte hanımlar: 

1 - Fenerbahçe 5.20.1 /S. (Yal
nız Fenerbehçe girmittir.) 

Tel. çilte kıdemli eri.ekler: 
1 - Galatasaray 3.35.1/5. 2 - Fe 

ner. 
Kulüp kaptanları F enerbaı.çeli 

Seyfi Beye ittirak etmiılerdir. 
//ıi ~ilte müptedilt'r: 

1 - Beykoz 3.27. 2 - Galatasa
ray 3.35. 

/iti çifte kıdemsiz erkekler: 
ı - Beykoz 3.22 115, 2 - Gaı.

taıaray 3.29 2/5. 
I ki çifte hanımlar: 

1 - Fen•bahçe 5.14. 4•5. Yal
nız Fenerbahçe ginniştir. 

iki çifte kıdemli erkek: 
1 - Beykoz 3.20. 2 - Galatasa

ray 3.32. 
iki çifte müptedi diroeltli er· 

kekler: 
l - Beykoz 3,33,4/5. 2 - Gala

tuaray 3,37.415. 
Bu yarı,ta Fenerbahçe diıkalife 

edilmittiı-. 
Kdemıiz. dirnkli iki çifte cr

lteltler: 
1 - Haliç 3.30. 
Bu miioabakada a11l birinci ve i

kinci gelen Beykoz ve Fenerbahçe 
kulüpleri çapariz verdiklerinden dil 
kalife edilmiştir. 

/iti cifte dirsekli hanımlar: 
1 - Fenerbahçe 3.16 3(6 
Yalnız F enerbahçe .-inniıtir. 
iki çifte badıl bot erkekler: 

1 - Kuleli liseıi 2,59, 2 - Alt-
tınordu 3,11 2;5 

iki cifte dirukli: 
1 - Beykoz 3,20. 2 - Haliç 3.34 
1 - Feykoz 3,34, ! - Fener 

3.39 1/5 
Kdemli üç çilte erite itler: 

1 - Beykoz 3,39 4 '5. 2 - Feneo-
3,42. 

Üç cifttt kıdemli erkekler: 
1 - Fenerbahçe 3,42 (Yalnız Fe 

nerbahçc girmiftiı·.) 
1 - Beykoz 3,24. 2 - Fener 3,40 

Yiizoıe müsaba/ıaları 

Dün yapılan yÜzme müaabaka 
larında d"rece alanlar ıunlardıro 

1 inci, Galatasaraydan Orhan, 44 
d. 33 saniyede. 

2 inci, Olimpik külübünden Apok
yako. 44 d 47 :ıaniyede. 

3 üncü Beykozdan Tonıa 
4 üncii, Ruhban mektebinden Van 

sel, 
5 İnci, Beykozdan Cihat, 
6 ıncı, Avuıturya liseainden K• 

mi Haralamboı 
7 İnci Beylerbeyinden Cemil, 
8 İnci, Kızıltopraktan Jak Hara

lambo 
9 uncu , Vefa - Kumkapıdan Ha 

lit Ali, 
10 uncu, Ye,ilköyden Otto Per• 

mınç. 

Ankar;ıda yiizmt! 
milsabakaları 

~· 
M. Herriot'un M. Stimson 'u 
nutku hakkındaki beyanatı 

PARIS, 12. A. A. - M. Herriot, Amerika hariciye nazırı 
n•n •on nutku hakkıncla suetecilere beyanatta bulunarak demi,tir ki 

" M. Stimsonun Briand - Kclloi mi&akına icabında iatitare yoluna 
racaat auretiylc tekmil teairini verebilmek arzuıundaki samimiyeti tı 
ettim. M. Stimıonun iıtitare lüzumu misakın kendisinde mündemiç ol 
iunu .öylemeıi kıymetlidir. Franıa dahi misaki bir hüsnüniyet beyan 
ıi mahiyetinde ltırakmanın ıulhün menfaati namına imkinı.ız oldu· 
ku•vetle İnanmaktadır. Franıa, miıakt mecburi bir ahit olarak teliklı 

der. Misakı iınza edenlerin meıru müdafaa hali müıteına olmak üz.ere 
li l.ayclütart taahhüt altına aldığını kabul etmek lllımdır. Siyaıi ve 
bu kadar kıyınetli olan bir veıikayı kıymetten dü,ürıneğe mahal bıra 
yacağını ili.n ettij'inden dolayı Amerikaya medyunu ıükrana!' 

M. Herriot. misaktaki taahhüdatın ihlil edilmemeıi için ne sur 
hareket edilmesi icap edeceğini tetkike layik olduiunu ilive etmittir. 

Dahiliye Vekilinin seyahati 
SJNOP, 12 (A.A.) - Karadeniz ıahillerinde tetkik se 

hati yapmakta olan Dahiliye Vekili Şükrü KayaBey, Sinoba 

vaaalal etmit ve hararetle kartılanmı,tır. Vekil Bey, hüku 
dairesini, Belediyeyi, C. H. fırkasını ziyaret ve tehri gezdik! 

sonra Ankara vapuru ile Samsuna hareket etmiştir. 

Yunanistanda siyasi vaziyet 
ATtNA 12 (A.A.) M. Venizeloı memleketi, dahili karı' 

lıklara sürüklediği hakkında Çaldaris, Kafandaris,Papanastasi 

ve Zavitsianos'un müştereken netrettikleri mektuba cevaben g 
zetecilere fU beyanatta bulunmuıtur: 

"M. Çaldarisin daha ııeçenlerde Halk fırkaaının darbei h 
kumete tevessül etmiyeceğine dair söylediği sözleri hatırla 

rım. Bu beyanata bir itilif eıaaı olabilir ve fakat rejim husu• 

da reyime müracaat keyfiyeti ancak bütün fırkaların kararile 

malıdır, aksi takdirde bunu da bir darbei hükümet telikki 
ceğinin Halkçı fırka tarafından tanınması lizımdır. Zabitle 

Cümburiyeti müdafaa etmeleri onların yalnrz hakları değil a 

zamanda sadakat yeminleri dolayisile vazifeleridir. Hükumeti 

tihabatta takip ettiği tam serbesti siyasetine bu aefer de riaf 
edecektir. Gayri meıru en ufak bir müdahalede bulunmıf 

caktır." 

Azyade'nin 
Mezarı mı? 

(Baıı ı inci sahifede) 

M. Therriot Paria V oltairn lioe
ainde Franıız, Li.tin, Yunan edebi 
yatı muallimidir. Londra otelinde 
oturmakta olan M. Therriot bi%e 
diyor ki: 

- Pierre Loti en çolr nüfuzu al 
tında kaldığnn bir muharrirdir. 
Lotinin bütün aerlerini okudum. 
Tatil zamanımı seçirmek için l•
tanbulı gelirken gene Loti'nia te
ıiri altında idim. lıtanbula selin
ce Loti'nin hitıraıına hürmet ede 
cek bir şey yapmağı diiJiindüm. 
Ve nihayet A:zyadenin mezarını 
arayıp bulmaia karar verdim. 

- Mezan nasıl buldunuz? Eli
nizde buna dair deliller var nu
dır? 

Başvekil 

İsmet Pş. Hz. 
(B•şı I incı sahifede) 

fendideo yeni icat ettiği saz ha 
kında izahat aldı ve bilhaııaa b' 
parça çaldırarak dinledi. Ze,.n<' 
Abidin Efendi: 

- Mıııra cittim. İcadımı ora 
kabul ettirdim. Oraya ihracat y• 
parak memlekete para cetir 
ğim, dedi. 

Bıtvekil Tütün ve müalrirat · 
hi1ar idarelerinin pavyoqun.u 
beğendi: 

- Dünyada akıllı olaa Türlı: 
tünü içer, aôzile tütünlerimizi t•1' 
dir ettiler. 

Batvekilimiz. sergide iki a.a•' 
kadar kaldılar ve avdetle ae 
bahçeaini dolduran binlerce hal - Evet, elimde bazı delili• 

vardır ... Ve bunlardan istifade ede lı.ın alkışları arasında vali ve k• 
rek mezarı bulmağa muvaffak ol lemi mahıus müdürü Vedit Beyi 
dum .. 1927 senesinde yani l.otinin 1 le otomobillerine bine.-..k tehir d• 
vefabndan oonra Marc Helyı ia- bilinde bir gezinti yaptıktan oonr• 
minde bir kıdm muharrir Le 
secret deı dt:aenchantCeı isimli bir 
eser yazmıftır. Bu kadın Pierre 
Lotinin Lea dCaencbanteea'sinde iı 
mi ıeçen "Cenan" dır. Marc Helya 
eserinde bu sırrı ifta ettikten son 
ra Les dCaenchanteeı'de ne ıuret
le Cenan rolünü oynadığını anlatı 
yor ve Azyadenin çınarlar altında 
bulunan mezannın bir de plinmı 
nqrediyor. Bu plan Loti'nin. biz. 
zat kendisi yapmıttır. Bu planın 
bir suretini çıkardmı ve o, el.i~de 
olduğu halde Topkapıya gıttim. 
Planın .-öaterdiği yollardan kema 
li emniyetle yürüdüm. Bu planda 
Azyadenin mezarının yeri ve ci
varındaki çınarlar ıarabatle ita
ret edilmittir. Azyadenin aa.d ismi 
Hatçe Halkaıidir. Halkaai bir Çer 
kes iımidir. Yolda teıadüf ettiğim 
bir adama mezar tatları üzerinde 
bu ismi okutturdum. Mezar heye
tile duruyor. Yalnız herkesin bildi 
ği veçhile mezarın asıl ta,ı üzerin 
de değildir. Çünkü onu l.oti bir 
hatıra olarak almıttı. Pierre Loti 
nin Lea DCaenchantCeı'sinde Ce· 
nan rolünü oynamış olan Marc 
Helys hu sırrı Lotinin vefatına ka 
dar saklamış, Muharririn vefatın 
dan sonra bunu ifşa için söyledi· 
ğim eseri yazmıttır. 

Leı DeaenchantCea'nin diier 
kahramanlan olan Zeynep ve Me 
lek ise hakiki Türk kadınıdırlar. 
Ve elyevm Pariate bulunuyorlar. 

- Mezara ziyaretinlzden nip.
ne olmak üzere bir hatıra bırak
tınız mı?. Buna dair bir f4!Y yaza 
cak mııınız?. 

- Hayır, biç bir ıey bırakmağa 
lüzum sörmedim. Şimdilik bir fey 
yazmak niyetinde değilim .. Falrat 
kimbilir, belki de bir ırün gelirim. 

Loti'ye büyük bir muhabbetim 
olduğu için bu ziyaretten çok 
memnun oldum. Bu vesile ile U%ak 
tan sevmit oldufum memleketleri 
de yakından sönnÜ• oldum ... 

--·-----------··-···-·-· 
vazoj ikinciye de yalnız bir vazo ve 
Matmazel Lanyaya da bir buket he 
diye edilmi4tir. Mahmut Bey. 97 
metreden ibaret olan me~afeyİ bir 
dakika 25 saniyede katetmiştir. H~· 
yecanlr olan bu mÜ'\abakalara gele-

geceyi geçirmek üzere Perapala• 
oteline sittiler. 

Sergide !peki, şubeıi hanıri "" 
matın daha ziyade beğenildiğini 
anlamak lsere ziyaretçiler araatt' 
da bir anket açmııtı. Bu anket• 
verilen reylerin ta.ınifi dün ikmal 
edilememi,tir. Taonif huciin bitiri
lecek ve netice yarın ilin edile
cektir. 

Tevkifhanede 
Açlık grevi 

(Ba ·ı ı inci sahif~d•) 

mit. Melda bey de mahkı'.ımlann ,.. 
nına giderek, bu faidesiz !antajdan 
vaE&eçmeleri için kendilerine naaİ· 
hattı bulunmu,tur. Fakat mevkuf 
lar göıterilen nezaket ve ıafkatta" 
bii•biitün ıımarmı,lar ve grevde 11-

rar edeceklerini bildirmi,lerdir. 
3 ağustos çar9amba cünü ba •u· 

retle batlıyan açlık grevi bir ı.. 
cün devam etmi,, fakat bu müddet 
:ı:arfıncla da Tevkifane doktörü F-1 
bey .-revcileri tıbbi nazaret altm.U 
bulundurmu,tur. 

Birkaç •Ün sonra grevciler tek« 
teker grevi bozmağa baılamıtlardır. 
Bu meyanda müşevviklerden Kü 
çük Emin de grevcilerden ayrılmq 
ve yemeğe ı.a,1amı9tır. Dün srmn 
dokuzuncu ,.ünü ldi. Fakat t.u ere 
...in devam etıniyııc:eii anlatılmakta· 
dır. Dün 41 ıırevciden yinni ikiıi ,.. 
mele batlamıı bulunuyorlardı. Di
ğw 19 srevcinin de tu bir kaç IJİbl 

içinde grevi blrakacakları tahmin e 
dilmelrtedir. Ooktorl.r grevcı1-1 
hergün tıbbi nezaret altında bulun· 
durmaktadırlar. 

Maamafih grevcilerin surrti zahi .. 
rede grev yapar gibi eörünerek ha· 
kilcatta arkaclaslarından tedarik et
tikleri gıdaları.; sizli gizli besi-dl~ 
leri tahmin edilmektedir. Çünkü 9 
cünlük açlık grevi çehrelerinde. h~( 
bir teluıvvül hı.İ•ule getlrmemııtı~· 
Esasen Tevkifanedeki diğer me .. ın.f 
lar bu .-revin bir blöf oldui[unu IÖf 



elediye, Yiyecek Fiatlannı Ciddiyetle Tetki E ecel( •• 
Belediyede Vll4gette 

ariçte döviz muame
latı ne vaziyette 

Sebze hali 
Temizlenecek 
Fiat tayinleri de 

keyfe 
bırakılmıyacak 

Damgasız 
Biletler 
Defterdarlık bir 
klüp hakkında 

tahkikat yapıyor 
llhtelif Avrupa memleketle

rinde dövizin 
Bel•diye meyva ve sebze hali

nin ıslahu:ıa karar vermittir. Reis 
muavini Hi.mit, hukuk işleri mü
dürü Muhlia, iktisat müdürü Asım 
Süreyya beyler geçende hale ııi
derek birkaç •aat tetkikatta bu
lunmutlardır. lslahata nasıl baıla 

Defterdarlık ve zabıta idman 
kulüplerinden biri hakkında tahki 
kat icrasına haılamıttır. Bu tahki 
kat, kulüp tarafından tertip olu· 
nan bir tenezzühe ait biletlere so· 
ğuk damga vurulması laımn ııelir 
ken damgasız olarak biletlerin da 
g:ıblmıt olması etrafında cereyan 
etmektedir. Ayrıca lı:ulüp he.abalı 
da kontrol edilmiştir. Damgasız o 
!arak çıkanlan bu biletlerin iptal 
edilmesi lazım gelmektedir. Tah
kikat devam ediyor. 

bugün tabi olduğu şerait 
Almanya 

Yada döviz muamelitı 
•aı tarihinden itibaren tan
•dilıniıtir. Bu tarihten beri 

Olti il.,. 12 kararnamenin ihti-
~ ti alık-. 23 mayı• 931 ta-

• lr ı..r.......,.., ile tevhit edil
• ~evcut abkima göre Al

tıid• dövia muamelitı p.ı. 
lı: .... alt dahilinde cereyan 

.:ı..ı1r. Döviz itaaı için .-U• 
;...,~ll•uıi mahiyette müaaade
...... li ilan& ııelmektedir. Bu. 

· deler aon dere.,. iktıaat da
'I de dllYia ofialeri tarafından 
"'"lı:t..tir. 

Avu•tur1111 
"'-tı&r,ada döviz mUADMlitı
le.~zÜnlnde ua• taıkil eden 
~ ..... ı 931 tarihli karama 
~r. Bu kararname ahkamı 18 

'aani, 4 klnunue.-vel 931 ve 
~llnuaanl 932 19rihlerinde ta 

llğramıftır. !. son tadilata 
.ıl.'9\laturya milli bankaaı ta-

1•dilen dövizlerin hakiki ihti
d)~ ~akkında tekabül edip et
~ ını ve&aika iatinat ettirmek 
•U11da salahiyeti haizdir. Mil

~nlı:a bu salahiyeti tatbikat sa 
,. :da o suretle istimal etmekte 

1 bir çok aylardan beri döviz 
~ tlı: lamamile ihtiyaç bulunan 

1 ti:ıevat için ve ecnebi parası~ 
tı;:ınlekete ııirdiğl nisbette ve 
• ledir. 

8 
Bulgaristan 

ttılgaristanda dövi.z muaınelatı 
, •§ri11ievvel 931 tarihinden iti-

• •n tanzim edilmi§lir. Talep e
it ~il dövizler idhal veıikalarının 
el ~ •ı mukabilinde verilmektedir. 

l at döviz talepleri hiç bir ma
i~b~~e istinat etmeksizin red 

. ehılır. 2 ki.nunuevvel 931 ta 
1 ~de neşredilen bi.r kararname 
Cıbince talep edilen dövizler 
lın idbalinden Üç ay sonra ve-

1
."ktedir. 24 le§rinievvel 931 la 
1 b' ır kararnameye tevfikan da 

~~ e"Yaaı için döviz itası müm
. değildir. Hariçten bazı e§ya

.~d~ali Bulgar Milli bankası mü 
t'. eı rnahıuaasına tibi tutulmuş 

~9 Dlayıs 932 tarihli bir karar
t> ~ nıucibince l 931 senesinde 
~-~n ithalitın nısfı derecesin-
()vi.z verilebilir~ 

• ı, İspanya 
" Panyada döviz muaıneli.tı 31 
• Yıg 93 t tarihinden itibaren tan 

I iedilrni.tir. Döviz itas~.nd~~ e"'! 
lhal edilecek eşya gumruk ı

ltesirıe merbut olmak Üzere teş· 
•dilen ithalat ofisinin defteri

~~8Ydedilecektir. ithalatın bu 
1 · 1 de kontrol altına alı1ın1ası dö 

qı., -ı.,, sını haftalarca teahhura ug 
aktadır. 

İtalya 
lıalyada 29 eylul 931 tarihin 

~:•tredilen bir kanunla döviz 
., 1 .llleli.tının tanzimi hususunda 
r. ~e nazırına aali.hiyet verilmiş 
i o.kat bu güne kadar bu sala
Y•t iıtimal edilmif değildir. Bu 
~i huk.abil ltalya bankaları bir-
t"ance 5000 liretten fazla pa 

it 0 nderilmemesine karar veril
.lir E b' d" · 1 · 'k 'b ' · ene ı ovız erı veaaı ı · 

b(ı llı.ukabilinde bankalarda oalı 
i~· Ilı.ektedir. 20 temmuz 932 ta
~ '.tıden beri nukut ve eaham bor 
•ı 1 • ~ lına konulmuttur. 10,000 

. •ı Ilı. ı· . . k 
1" a ıye nezaretının mura a-
'•tt \i. en fazla İtalyan parası aatıfı 
,:~lılı:aten menedilmiıtir. Bun
di! •tka ltalya F ranıadan ithal 
t~n bazı eıyayi kontenjana tabi 

Uftur. 

le . Lehistan 
l,k .hıatanda döviz muamelatı 

saadei mahsuaa.ya tabi kılınmııtır. mak lazım geldiği he11Üz kararlat 
Döviz talebine ait iatidalar Büda- tırılmamakla beraber, görülen ba 
pefte ticaret ve sanayi odaaınca zı noktalar hakkında not alınmıt 
tetkik ectllmektedir. Muvafık rörü tır. Bundan be.§ka halde ııhhi §e
len iatidalar kat'i karara raptedil raite riayet edilmediği de görül
mek üzere Macar milli banka•ına müştür. Hal civarındaki taaffün 
ııönderilmektedir. Bir çok aylar- burada tetkikata giden belediye 

d b · ancak bazı iptidai mad- erklnmın nazarı dikkatini celbet 
an erı ı · · 8 led' ·ı ·d b" "k I• eleler için döviz itasına ınüıaade mııtır. e ıye, ı erı e uyu ır 

ed"lmektedir. hal yapılıncaya kadar mevcut hal 
1 

\ de ahı veriti zaptı rapta almak 

Varidat müdürü 
geldi 

Rouıanya 1 ve fiyat konulmaıını makul bir 
tekle tokmak İstiyor. Bilhaaaa ma 
liyet fiyatının bir kaç misli faala 
olarak konan fiyatlarda mutaYa• 
aıtların halkın aleyhindeki hare• 
kellerine nihayet verilmeıi dütü
nülüyor. Hal ve civarı daha temiz 
bir hale konacaktır, 

latanbul Deft·~rdarlığı varidat 
miidürü Amir Bey dün lzmirden 
tehrimize gelmiftir. Am.ir Bey bu 
_.ün yeni vazifesine batlayacktır .. 

Romanya.da döviz muameli.b 
18 mayrs 932 tarihinden itibaren. 

nizam altına alınmııtır. ithalleri 
kat'i ihtiyaçlara tekabül ettiği ve• 
saikle isbat edilen mallar için dö
viz verilebilir. Fatura veya poliçe 
ibrazı mukabilinde 100,000 leye 
kadar döviz verilebilir. 

Çekosloı•akya 

Çekoslavakyada dö-vciz rnuame 
latı 3 teşrinievvel 931 tariliinden 
mevkii meriyete giren bir kararn& 
me ile kontrola tabi tutulmuftur. 
19 kinunusani 932 tarihinden iti .. 
baren yeni bir kararname ile Çek
oslov;o.kyaya idhal edilecek bir 
çok ~ya müsaadei mahıusaya ta
bi tutu1mu§tur. Neşredilen eşya lia 
telerinde muht<>lif zamanlarda ta-
dilat yapılmıştır. · 

Yugoslavya 
Yugoılavyada dövi:z: muamelitı 

27 mart 932 tarihinden itibaren 
tanzim edilmiştir. Mevzu ahkiın 
mucibince idhal edilecek eşyanın 
bedelleri dinar olarak bloke bir 
hesaba ya tınlır. 

Yu11ani.~la11 

Yunanistanda döviz muamelıitı 
26 ni•an 932 tarihinde neşredilen 
bir kanun ile tanzim edilmiştir. 
Döviz İtasına salihiyettar olan 
bankalar mü,telerine 26 nisaıı 
932 tarihinden sonraki ticari taah 
hütleri için kontenjan dairesinde 
döviz verebilirler. 

Hususi hastaneler 
ticarethanedir 

lktısat vekileti hususi hastaha 
nelerin birer ticarethane addedi
lip edilmeyeceği hakkında Etıbba 
odasile, Ticaret odası arasında çı
kan ihtili.fr halletmi~ ve Ticaret 
odasının noktai nazarını kabul et
mi9tjr. Vekiletin verdiği karara 
aöre, hususi hastahaneler ticaret 
odalarına kaydedilecekler ve oda 
kaydiye ücreti namile de bir üc
ret vereceklerdir. 

iptidai muafiyet ye
kônuu ne tuttu 
Beş sene zarfında yalnız lıtan 

buldaki deri fabrikalarına sanayi .. 
in inkişafı maksadile hükU:met ta 
rafından oekiz milyon liralık İpti 
dai madde ve saire muafiyeti. ve

rilmiştir. Bütün Türkiyedeki fab
rikalar için beş aene zarfında kırk 
milyon lira kadar muafiyet verildi 
ği tahmin edilmektedir. 

~~~..-. .......... ~~~ 
Türkiye bat 
pehlivanlığı 

Himayei etfal ceıniyetinden: Mi~
li Sporumuzu teşvik maksadıle Hı
mayei Etfal Cemiyeti tarafından 
7.8.9 Eylulde lzmirde yapılacak bü
yük pehlivan güı·e!lerinde baıta ga· 
lip gelene 200, maglup olana 75,ha.J 
altında gat;p ııelene 125, mağluba 
50. büyük ortada galip gelene 75, 
mağluba 35, küçük ortada galip ge
lene 50, mağluba 25 lira mükafat
verilecektir. 

Ayasofya hamamı 
Vaktile yola kalbedilmek Üze

re belediye tarafından iatimlalı: e
dilen meıhur Ayaaofya bamaını
nm bili.hara a.aan atikadan oldu
iu anlaııı.ı.t ve oldufu 'ibi mıa
hafaza edtlmeal muvafık •ilrll
müıtiir. Beletliye fakir halka te
miz bir hamam temin etmek için 
Ayaaofya hamamında lıa11ı tadtllt 
yaprak muntazam banyolar teeia 
etmek, buraıını kısmen alaturka, 
kısmen de alafranga bir ha-m 
haline koymalı: iatemiıtir. Falı:at 
Ayaaofya hamamımn İnta•ı itiba
rile buna imki.n p!llmedifi an
la,ılm&1tır. Bu it4l.arla belediye, 
Ayasofya hamamını olduğu ılbi 
muhafa3a etmeğe karar vermiştir. 
Belediye, temiz bir banyo yapmak 
için diler bir şekil düşünmekte
dir. 

Kadıköyündeki 
mezarlık 

Belediye Kf.-dıkö,ende Altıyol 
ağzındaki mtrilk ~ mezarlrğı 
davaııru kaa:andığı [çin tapuya 
müracaat ederek burasının beledi 
ye namına tescilini İstemiştir. Bu
rada ayrıca on yedi dükkan da 
vardrr. Bunların yeri de belediye 
nin olmuıtur. Yalnız diikki.nla
rın ankazı Rum cemaatine verile
cektir. 

Cenaze otomobil
leri için garaj 

Mezarlıklar Müdürlüt:ü cenaze 
otomobilleri için Fatihte itfaiye 
garajı arkasındaki anada bir c•· 
raj yaptırmaia karar vermi4 ve 
bunu 4600 liraya da bir miiteahhi 
de ihale etmittir. 

Üsküdar- Kadıköy 
tramvay imtiyazı 

Limanda 
• 
intizam 

Komisyon mesaisi
ni bitirmek üzredir 
lmıa.bul limanındaki faaliyeti tan

aim etmek üzere teıekkül eden ko
misyon itini bitirmek üzeredir. Ha
Sll"lanacak olan rapor gümrük ve in 
hiaarlar vekaletine göndet"Uecektir. 

Ecnebi limanlarile Türk limanlan 
arasında itliy~ vapurlar bundan 
-.... Galataya, Türk limanlan .....,. 
11nda İfliyen Millt vapurlar da lst.n 
bul nhtımına yanaf&caldardır. 

Deeizde ı;al.ı!'ın motörcil, kayıioçı, 
oandalcı, hamal ve saire için de bir 
talimatname yapılmalı:tıı.dır. Bu t1ııli
malnameye gire bunlann bir ç~il 
elbiseleri, numaralan, muayyen bir 
kasketleri olacak ve sıhhi muayene 
ile imtihana tibi tutulacaklardır. 

Poliste 

Eski bir kin 
Yüzünden •• 
Bir berber bir tu

hafiyeciyi ağır 
surette yaraladı 

Galatada kanlı bir cinayet olmuı
tur. Bu cinayet neticeıinde bir hı
hafiye<ıi ölüm dere<ıeolnde alır bir 
yara almııtır, Hadise fllyle ıı....,i,. 
t!r: 

Üıküdar - Kadıköy ve havali- Galabıda Civanni iaminddı:I berber 
sindeki elektrik tramvayları imti- il tuhaf" · M taf El d' • 
yazı belediyeye verilmittİ. Oıkü.. e ıyecı Us .a .. ~ ının a
dar ve Kadıköy tramvay tirketi 1 raları açıkmıı. Valı:tile ıkiaı arasın
teşekkül ettikt"n sonra imtiya210 da çıkan karı!ık bir hidlte neticesin 
ıirkete devredilmesi kararlaıtırıl- de hi.111 olan darııınlık ve çekeme
mış ve bu husustaki resmi muame mezlik bugüne kadar gelmittir E 
le hükumete arzedilmiıti. Bu de- iki Ü · h · t · bi. v-. 1 · h . . ve g n yıne e emmıye sız r me 
vır muame eeı eyeti vekılece taı . . 
dik edilmi§ ve keyfiyet belediye ıeleden dolayı bu ıkı dargın adam 
riyaıetine tebliğ edilmiıtir. kavgaya batlamışlardır. Hariçten 

Artık mezeler 
Bazı birahane ve barlarda, iç 

ki için müşterilere verilen meze
den kalanlarının diğer bir müşte 
riye verildiği şimdiye kadar yapı
lan teftitler neticesinde anlatılmıı 
tır. Zabıtai belediye memurları, 

sıhhiye miifettifleri bu kabil mü
easeıeler hakkında ceza zabıtları 
tuttukları halde bu fena adeta hi. 
l& devam edildiği görülüyor. Be
lediye bu husustaki teftitall ıid
detlendirecektir. 

Zabıtai belediyede 
ihtisas 

müdahale edenler kavgayı yatıştır
mak istemişler, fakat muvaffak ola
mamışlardrr. Neticede berber Civan .. 

ni bıçağını çekerek Mu•lafa -Ef. nin 
üzerine yürümüş ve bıçağını zavallı 
adamcağızın karnına saplam14tır. 

Tuhafiyecinin yarası çok alır ol
duju için haıtahaneye kaldırılmıttır. 
~ Civamıi evveli. kaçmak iste
mi§. t•at yetişen poli.a me1nurları 
tarafından yakalanarak adliye veril. 
mittir. 

---·--···-··----
içeceğe ait maddelerin mürakabe 
si bu noktadan mühimdir. Beledi 
ye bunu nazarı dikkate alarak za 
bıtai belediye memurlarını sınıf .. 

Zabıtai belediye memurları be lara ayırmağı dütünüyor. Bu tef
lediye niza.malına murayir bütün rik neticeainde bir ,ubede ihtiaas 
hareektleri takip etmek vazifesile sahibi olan memurlar yalnız o ıu
mükelleftir. Bilhaaaa yiyecek ve bede çalııacaklardar. 

Istanbul Nasıl Eğleniyor? 

Küçüksuda bir kaç saat 
Mısırı, testisi ve kağıt helvasile 

olan yer neresidir? 
meşhur 

Göksu deresini, Beton köprüden temaşa - Aha şurası Kü
çüksu - Mısır kazanları fıkır fıkır kaynıyor - Mavi boncuk 

Çeşme • 
mı, 

kimde ise - Macuncunun 
aşk kitabesi mi? -

fırıldağı 
Orta oyunumuz da var .. 

Beton köprü üstünde asır- Fakat mısırı, nefasetini mu ğu gibi, 0 cigara paketi sizin c.-
lık söğüt ağaçlarının bel verdi- hafaza ediyor. fstanbulun hiç luyor. 
ği emsalsiz Göksu deresine hay bir tarafında böyle mısır bula- Herif, yüksek sealc bağı-
ran hayran bakıyorum. mazsınız. nyor: 

Bundan tamam yirmi sene Ben, bile dayanamadım. . .- !"umar değil, eğlence 
evvel, ayni Göksuyu, bu sefer- Üst üste iki mısır kemirdim. bızımkı ... Çevir fırıldağı al he
ki gibi beton değil, Ahşap ve iki mektepli önüm sıra, gidi- diyeni .•. 
yıkık bir köprününı parmaklık- yorlardı . Bir ağacın altında Halbuki, ,..,ı fırıldağı çeYİ-
larına yaslanarak temaşa etti- mola verdiler. Y anlanndan ren kendisi •.. 
ğim günleri hatırladım... sürtünürcesine geçen arsız kız- Aktam serinliği başlamıttı • 

O zamanki ben, yirmi sene lara, bakıp bakıp gülüyorlar.. Halk, yava, yava, canbazlarıo 
sonra ayni Göksuyun sathına Kızlardan biri gençlere tek etrafınct. toplanıyor. Kır bah-
gölgesi akseden ben miyim? lihizce yaklaşuak, sitemli bir çeainin çalgısı şakrak bir hava 

On beş yaşında bir çocuk- eda ile kaşlarını çattı: tutturdu. 
tum amma, gönlüm hiç çocuk - Biz, size dargınız! Srrtlarını ağaca vermi, il& 
değildi. Sevda çağına ermeden, - Hay1rdır inşallah .. Ne Kırkağaç kavununu meze ' Y•-
vakitsiz havalanmıştım. oldu? PIP hafif hafif çekittirenler var 

Göksu, yine böyle şırıltısız, - Sabahate kur yapmıtH· ki, dünya umurlarında değU 
durgun ve guzeldi. Dolgun vü nız! belli ki, bunlar meşhur mısra~ 
cutlarını, esrarlı bir tüle sarar Şiddetle reddettiler: dediğini yerine getiriyorlarr 
gibi çarşaflar içinde gizliyen - İftira .. İftira vallahi!.. "Gidelim Göksuya bir alemi ib 
Boğaz kızları, derenin iki ke- - Hiç te iftira değil, he- eyliyelim!". 
narmda toplanan aşıklarını kor diye ettiğiniz ipek mendili gör Ş 
ku ve hicapla karışık bakışlar dük... . eftali satan bir adam anla-

altında, kendilerinden geçırır- - Hadi yalancı ..• O mendil, tıyor: 
1 d k d . d'l" - B .. urada, herkesin yeri ay er i. en ı men ı ı onun... d 

Akşam saatlerinde, sandal- ! O zaman, kızlar ikisi birden ~· rr. Us~üdarlıların mekanı 
ların arka arkaya sıralanarak, koyunlarından mavi kenarlı bi- ıştle t1u agacın altı .•. Ne zaman 

.. d · · - d - dil k k 6 t ge se er orada buluşurlar Goksu eresının agzına ogru rer men çı arara g a er- I 'b il 1 . . 
nazlı nazlı bir akıt• vardı ki, diler: 1 ·----~~-an ~-ı u a~, dşu b ılerdeki 
temaşasına can atardık. - İşte bize verdiğiniz meo- ı sogu ~n go 1gesın en aşka bir 

Bu esnada sandaldan san- dilin eşi... yereG!'.kıtmekz er. • 

d 1 f 1 1 'b" ·· " K d' k d' "I - 0 su asrının önündeki a a ır atı an ır soz mucev- en ı en ıme gu mege . . 
her parçası gibi, derhal kapışı- başladım: Meşhur mavi bon- çheşl~eyı a~et~ bır aşk kitabesi 

d
. k h'k• · M · b k a ıne getırmışler 

lır herkes bu sözü ken ı üze- cu ı ayesı... avt oncu Ü . . · 
· ' 1 k · · b" t" I" h kimde ise benim de go'"n tum·· zerındekı yazılardan bir 

nne a ma ıçın ın ur u a- , " k t · · · 
1
• ebepl · --' d" ondadır' aç anesını sıze okuyayım: 

ya ı s er ıcat euer ı. .... "E b" "k r . 
Sevgili karşıımda bir ilahe Maamafih bu sitemli söz- ,. b'n uyu eme ım, sevdı-

gibi tapındığımız şeydi. Göz- lerden sonra tekrar anlaştılar, gu~t ır .g~~ç~e kol kola dolaş-
ler görmeden onu, gönüllerimiz ağaçların arasında kol kola yö- ma .. ~ ~-h a .. .,, . . 
sezerdi. rüyorlar. " e 1 a ... Ham Melıha ...... 

Sevda, bugün l'ibi para ile Ağrnı kurmuş örümceğe ben d NI adanla~ eder sohbeti Na-

l . ' h ı· ı k b' ı an a telezzuz satın a man ucuE bir mata a ı zeyen urnaz ır macuncu, "C .. ,, 
ne ııelmemitti. boş tablasının etrafına halka I b ..., şubat l ~41 de sevgilim-

Atk, bir şahadet terbeti / halinde epice bir kalabalık top e .~~.Y~ geldım.,, 
idi İçenler candan ve serden !adı: uçuksuda şairane bir ak-

. · ' H d" b 1 y· · şam: 11 temmuz 932 
ıı~erlerdı. - ay ı ey er.. ırmı pa- "S . • . " 

G<>kau, bakıyorum yine 0 ra koyana yüz para var! k I aadetı, aşıkıle burada ya-

Gökau .... Sandallar, yine dere- Fırıldak, durmadan dönü- a ad~.~:" 
nin i · de ağır ağır dolaşıyor- yor .• Eğer, yirmi paranın hiza- Kuçuksudan ayrılırken mı-
lar . f:'ttat, nerede o çocukluğu sına gelirse, parayı koyan ka- sırcı arkamdan b~~ırdı: 
mun Gökauau?... zanıyor. . - Nereye gıdıyorsun be-

Bir ihtiyar, benim böyle Fakat ben orada iken, tesa- yım ... Daha dur bakalım .. Orta 
köprüye dayanmı§, dalgın dal- düfün ( ?) garip bir cilvesi ola- oyunumuz da var! ... 
l'In dütündüğümü görünce, cak. fırıldağın ucu hep açıklar- M. Salahaddin 
yolumu şaşırmış olduğuma hük da durdu. ......_. • __ 

metti: 1 Kaybedenlerden bir kısmı Poliste tayin ve 
- Efendi ... diyor, Küçük çekiliyor, fakat çekilmeyip ce-

ıuya gideceksen aha şurası... bindeki parayı, son meteliğine tahviJler 
Sordum: , kadar kumara basanlar da var. Adana polis .müdürü Yusuf Ziy~ 
- Ne var Küçüksuda?.. · Macuncu, kıs kıs gülüyor: bey Konya polıs müdürlüğüne, Kon 
Parmaklarını çokluk ifade - Baht işi bu .. Kimine çı- ya polis müdürü lbrahim bey Adana 

eden bir işaretle açıp kapadı: kar, kimine çıkmaz... Niyyet po.lis.~üd~rl~~üne, l.tanbul poli• 
- Daha ne olsun, kum gibi de, talih de ... ne dersen de.... mudurryetı bırınci şube baş memuru 

Sadullah bey birinci şube müdur 
kalabalık ... Malum a .. Bugün Kaybedenlerden biri, yüzü muavinliğine, Sabık Maniaa serko-
cum.a ... Canbazlar oynuyor.. kıpkırmızı, bağırdı: miseı·i lbrahim Etem bey lıtanbul 

Göksu, demek oluyor ki ye- _ Sen hile yapıyorsun? taharri serkomiserliğine, Konya ko-
. · K .. ··k t k t · H 'f · k miser muavinlerinden Ha!\an Vasıl nnı uçu suya er e mış... erı , pış in bir tavırla ce- f 

K d 
e endi Konya ikinci komiserliğine 

Öprünün sağ tarafın an vap verdi: Trabzon komiser muavini Seyit Meh 
ayrılan yola saptım. Geniş ça- - Ben çevirmiyorum ki hi met efendi Trabzon ikinci komiser. 
yırın hududuna girdiğim za- le yapayım .... Fırıldak senin e- liğine. Afyon komiser muavini Hak-
man, ihtiyara derhal hak ver- !inde.... kı ~fendi lz?'ir ikinci komİ•erliğine, 
dim. Kısa günün kirı az olur, Edırnc komıser muavini Naim efen-

' 

di Edirne ikinci komiserliğine Gire 
Küçüksuda hakikaten kum der er. Herif, yarım saatin için son komiser muavini Burhanettin e

gibi kaynaşan bir kalabalık lop de elli kuruştan fazla para ka- fendi Gireson iki~ci komi•ediğin~. 
lanmıftı. zanmıştı. Sabık Bayazıt ıkınci komi•eri Tahir 

Etrafı telle çevrilmiş kır Macuncu meğerse bir de- efendi Erzurum ikinci komiserli;;.i_ 
kahvesinde oturacak boş İs- 1 ğil, iki imi, .. Yalnız bunun ö- ne, Sabık Konya ikinci komioeri T~v 
k 1 k Ç d k

. d f k fik efendi Isparta ikinci komiserlı';;.1• eme yo ... ayırın ortasın a te ın en ar ı •u: Fırıldag"ın s b k B ' 
3'" ne. a 1 eyazıt komiser muavini 

öbek öbek mısır kazanları kay- döndüğü tablaya para koymu- ~.z•m ef'.endi Van komiser muavİl\
nıyor... yor, beş kuruş verip beş marka lığıne, Gireaon ikinci komiseri ibra-

Malum ya Göks1U1un üç te- alıyor, bu markaları tablanın ~i~ efendi lttanbul ikinei komiseı
yi meşhurdur: Mısırı, kağıt ı:tra~ına aırıJanan onluk, on bet lığine, Sabık Bayazıt Pasaport me
helvası ve destiıi ... Bugün bil- lık cıgara kutularının önüne bı- muru Ali efendi Bayazit pasapoı t 
mem deıtilerinden .,.er kaldı k c· 'lflmurluğuna tayin ve tahvil edil-ra ıyonun.uz. ıgara paketle- mi§lerdir. 

·•:t• . )' Is: l'lll husuaunda bir kanun ve-

lıtanbulda 21 Eylulde yapıla~ak 
ıüretlerde mükafatlar daha fazla
dır. Ankarada 28 Eylulde yapılacak 
baıpehlivan müoabakasında Ht 

ff bir ele pehlivana 500 lira müka at 
mı? rinden birinin yanında durdu-, .. ,,,,, ................... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.~, .. 

Resimli hikaye 
.,,., •• ,_tt• ,,,,,. ,,,,,,,,,,, ,,,._,,,,,,,,,, 

Aşkı Ef. çamaşır yıkadı! Poliste kıdem Y l a.ra.rname mevcut değildir. 

ltı' nı~ ınilli bankalar birliii hüku 
~tinı d-.veti üzerine milli serma· •11. 

~- ın harice çıkmamaaı hususun-
~~ tedbirler almıştır. Fakat itti
~ • edilen bu tedbirler şimdiye 
t~"°dar ticaret muamelelerini sek
~·Ye llıfratmış değildir. Lehistan 
""ı;ın . b . h ı· . l\~lrn. eta azı eş.yanın ıt a ını aıe 

'!tir. 

Macaristan 
& ~~~ariatanda döviz muameli!ı 
l gtıstos 931 tarihinde neıredı
l~tı bir kanun il'3: tanzinı edilmi§· 
r. E:cn icrası hari-

madalya verilecektir. 

Çocuk bakıcılık 
mektebi 

Himayei etfal cemiyetinden: Tür
kiye Himayei Etfal Cemiyetinin An 
karada Keçiörendeki Çocuk Bakıcı
lık mektebine talebe kayıt muamele 
si baılamııtır. Mektebe ilk mektebi 
ikmal etmit aığari on sekiz y~uulıı 
bulunan hanım kızlar alınmaktadu·. 

Kayit için hüsnühal ve sıhhat şaha
detnamesi ile üç fotoğraf gönder-

zammı 

SHrt komiter muavini Halil lbı·a
him, Mut terkomiıeri Şakir, ikinci 
komiılll"İ Mahmut, Diyarıbekir ko 
misel' muavini Naci, Elaziz komiseı 
muavini Sadık ve Abdülkadir, Mar 
din komiser muavinleri Niyazi vt 
M. Ali beylerle Van serkomiser1 

f Hilmi Beyin Sayü gayretlerine meb 
ni kıdemlerine birer sene zamınedil. 
mişl;ı·. 

Muş komiser muavini Mahmut Ce 
lalettin, Diyarbekir komiser muavin 
leri Vehbi ve Şevki beylerin de ki
demlPrİne iki1er sene zammedilmi.,. 
tir. · 



r 1!\i liy,~t e'~ 
Asrın umdesi "MiLLiYET" tir. 

13AGUSTOS1932 
idarehane: Ankara caddeai, 

100 No. 

Telgı·af adresi: lıL Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Basmuharrir n Müdur: 24318 
Y ~zı itleri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Tiirkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 

3 aylıtı 4- 8-

6 7 50 14 -
" i2 14 - 28-.. 

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nü ıhalar 10 ku · 
ruştur .. G..•zete ve matbaaya ait 

ı~ler için müdinyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili.nların meı•u-
lıyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Hava kısmen bulutlu ve ıimali 

istikametlerde hafif rüzgarlar ola 
rak devam edecektir. 12-8-932 ta 

rihinde hava ta.zyikı 763 milimd 
re en fazla sıcalclık 29 en az 16 • 
•antigrat tesbit edilmiıtir. 

1 

1 

enstitü binalarile belli oluyor. j •iniz? ... Dört aylık iken Ada
Bizim verdiğimiz ehemmiyet pazarının dağlarından alınıp 
te ticaret odı· ınm kaydettiği Kirinal vapurile Napoliye, ora 
kücük esnaf adedile ... Geçe- dan da Viyanaya götürülece-
li~.. ğini biçare ayıcık aklına ııetir-

Katanya'da eski tek atlı mit midir? .. Rivayete ııöre Vi
faytonlar, ve bunların batı sor- yanada hayvanat bahçesine 
guçlu ileze beygirleri batlıca verilecekmi9 .. Ben bu terait 
nakil vasıtasıdır .. Bir saat on altında Adapasarmda kalmayı 
dakikalık bir yolculuk için bir tercih ederdim. 
Türk lirası kadar para alıyor. • • * 
lar. Arabalar eski amma takıi- Vapurun kumandanı hoş 
metreleri yeni.. bir adam. Ufak tefek, cin göz 

• • "' bir §ey. Dün akıam nasılsa 
Şayanı dikkat bir tey. Ben yolcular arasında peyda olan 

Katanya'ya çıkamıyacağımı bir danı merakı üzerine salon 
sanıyordum. Çünkü pasapor. da ayaklanan birkaç çi~i sey
tumda ltalyan vizesi yoktu. retmeye gelmifti. Biraz aey
Polis vapura geldiği zaman çık- rettikten sonra çekildi gitti. 
mak iıtiyenler veya çıkabile- Ben de tesadüfen çıktım. Ar
cek olanlar hep müracaat et- kasından baktım. Kamarasına 
tiler. Birer birer her birinin girdi. Pencere önünde bulu
iımini siyasi ve idi mücrimlere nan bir çifte hanedeki dişi ve 
mahsus kara listede araştır- erkek iki kenaryanın cinsi ter
dıktan aonra müsaade ettiler. biyeye esas olabilecek hareket. 
Bir aralık beni vapurun komi. ferini seyretti ve içini çekti .. 
seri aradığım öğrendim. ltal- Ağzında boydan boya inci gibi 
yan polisi İtalyan kara sularına takma dişi olan kaptan efendi
giren her yolcunun pasaportu- nin yalnız dişleri takma değil
nu görmeye mecbur imiş, bizim di .. 
kini de gördüler ve bir damga 
vurdular. Öğrendim ki; bunun 

'/. • * 
Bilmem hepsi böyle mı-

ile ltalyan toprağına çıkabilir 
imitim. İtalyada zabıta şerai

dir?. Lakin bizim vapurdaki 

tinin ne kadar ciddi olduğunu 
bildiğim halde vizesiz yolcula 

ı 
ra yapılan bu kolaylığa faş
tım. Vapur zabitlerinden biri 

------------. dedi ki: 
FELEKTEN 
Seyahat mektuplan .. 

Katanya ve 
Ondan sonra •• 

Me.~i11a bogazı 

5 Ağu.~tos 932 

1 

- Bizim polis memleket 
dahilinde bulunduğunu bildiği 
kimseden korkmaz .. 

Katanya'da kükürt tasfiye 
fabrikaları ve malta tatı tez
gahlan var. Bu ufak kasaba
dan her gün iki defa, Malta
dan gelen T rablus poatuı ,i. 
mendiferle geçer, Meıinaya 
gider ve oradan (Feri Bot) ile 

Katanya hemen hemen Et. karşı tarafa nakledilip İtalyan 
na yanar daA:ının dibinde bir ve Avrupa hatlarına yayılır ... 

İTTİHADI İLLİ 
TORK SlGORT A ŞlRKETl 

Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra eyleriz. 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde .. !nta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

395 adet bandajın kapalı zarf ve takas kaydı ile münakasaaı 
19 Eylul 1932 pazartesi günü saat 15 te idare binasında yapıla
caktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira 
ya satılan ıartnamelerde yazılıdır. (3853) 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - 35 No. 1ı motörün güverte tamiri, tanzim kılınan keşif
namesine göre pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 -Y evmü ihale 18 Ağustos Perşembe günü saat 14 te icra 
edileceğinden isteklilerin yevmü mezk\lrda yüzde 7 ,5 teminatla
rile Başmüdiriyette hazır bulunmaları. (3984) 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
lstanbul umumi hapishane ve tevkifhanesile Üsküdar hapis

hanesi İçin muktazi odun ile kömür münakasaya vazedilmitşir. 

Şartnameler hergün Adliye levazımında görüleblir. Münakasaya 
İştirak edeceklerin teminatı muvakkatelerile birlikte 1 Eylul 932 
Perfembe günü saat 15 te Defterdarlıkta müte,ekkil komisyona 
müıacaatları ilan olunur. (3941) 

Gedikpaşa'da Jandarma Sahnalma 
Komisyonundan: 

Mercanda yaldız handa jandarma matbaasında· yeni vaze. 
dilecek elektrik ceryanı ve tenvirat taksimatında tadilat için ta 
!iplerin şartnamesini görmek üzere matbaa müdürlüğüne, pa

zarlık için de 14 8 932 pazar günü saat on beşe kadar kı>-
misyona müracaatları. (4036) · 

t 
Cinsi 

Ekmek 
Sabun 

ı Soğan 

Z. Tanesi 
Z. Yağı 
Arpa 
Saman 
G. Yağı 
Mercimek 
Bulgur 
S. eti 
K. eti 
Fasulya 
Kömür 
Odun 
Nohut 
Patates 
Pirinç 
Pekmez 
Un 
S. Yağı 
Şeker 

K. üzüm 

3 üncü kolordu ilanları 

Kilo Tarihi Jhale günleri 
150000 27-8-932 Cumartesi 

5000 
" " 17000 
" " 1000 
" " 1200 
" " 60000 28-8-932 Pazar 

60000 
" " 12800 
" " 13000 
" " 71000 29-8-932 Pazartesi 

99000 " " 
1200 " " 21000 " " 14000 30-8-932 Salı 

700000 
" " 19000 " " 8000 
" " 15000 " " 11000 J1-8-932 Çarşamba 

15000 " " 9500 
" " 

2000 " " 11000 " " 

ıı 
ti 

' ıı 
1 
l 
J 
ı 

1 
1 

J 
1 

Yukarda cins miktarı ve tarih saatleri gösterilen günlerde 
mi üç kalem erzak münakasaya konulmuştur. Talip olanlar şa 
name ve şeraiti hususiye ve evsafı anlamak üzere Kilis askeri 
tın alma komisyonuna müracaatları ilan olunur. ( 641) (388% 

• 
Üsküdar cihetindeki kıt'alar her gün pazarlığa iştirak e 

ve müesseselerin bir aylık kara ceklerin vakti muayyeninde 
nakliyatı pazarlığa konmuştur. misyona müracaatları. 
İhalesi 14 Ağustos 932 pazar (663) ( 4025 
günü saat 10,30 da icra edile- '1- • '/. 

cektir. Taliplerin şartnamesini 1 3. K. O. ve 1. F. kıtaatı ih 
almak üzere her gün ve pazar- yacı için 54656 kilo kuru soğ 
lığa iştirak edeceklerin de vak-

1 
aleni münakasa ile alınacald 

ti muayyeninde komisyonumu- : İhalesi 15 8, 932 pazartesi g_ 
za müracaatları. (656) (4018) ı nü saat 11 de icra edilecekti 

,. * * Şartnamesini almak isteyen 

tdıirdir. Bu yüksek yanar da- • "' '/. 
ğını iyice görmek te müm~ün Size söylemeye unuttum. 

bir kaç Alman yolcu kadar den 
siz, münasebetsiz ve hatta ter
biyesiz adam görmedim. Gece 
nin her hangi bir aaatinde o.

dun yarar gibi laf ettikleri 
yetmiyor da sabahleyin saat 
altıda uyanıp bin türlü gürültü 
ediyor ve kamaranın kapısını 
çat, pat vuruyorlar. "Top se
sinde musiki aramay ı alışmış 
adamların böyle şeyleri gürültü 
telakki etmiyecekleri,. hüsnü 
zannında da bulunsak halleri 
tavırları gayet cür'etkar ve mü 
tecavizdir. Vapurda kendile
rinden başka kimse olmadığı 
fikrindedirler ... Birinci defa 
olarak vapurdaki metrdotele 
tiki.yet ettim .. İhtar edeceğini 
vadetti.. Eğer tesiri olmazsa 
yarın gece aramızdaki tahta böl 
mede sabaha kadar davul çal
mağa karar verdim. 

Kolordu ve birinci fırka kıta ı rin hergün komisyounmuza 
atını~ ihtiyacı olan 13544 kilo racaatları, ve münakasasına İt 
Ayşekadın fasulyası pazarlıkla tirak edeceklerin muvakkat tt' 
alınacaktır. İhalesi 13-8-932 cu minatları ile birlikte vaktincl<i 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: martesi günü saat 15 te komis-, komisyonda bulunmaları. 
Muhtelif renkler neşreden Tahlisiye itaret fiteklerile fun- yonda yapılacaktır. Şartnameyi (592) (3551 değildir. Çtinkü tepesi daıma Bizim vapurda bir küçük ayı 

dumanlı .. • . . • 1 var. Dört aylık .. Bir Avustur-
• ~el_ıir, _bütün S~cılya .. şehırl_e. yalı delikanlı Erenköyünde 

yaların imali kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. lda. almak isteyenlerin her gün ta- '/. " • 

h 1 · f"k T" k' d h'I" d · ı· liplerin vakti muayyeninde ko- · Haydarpaşa ve Gümüşsu)' '/. ,,. * 
n gıbı lav taılarıle doş~nmış, birinden satın alını,, Viyanaya Beni takip ettiğine tüphem 
umumi sokaklardan, eskı tarz- götürüyor. ikinci mevkiin bü. kalmayan Holandalı hakkında 
da İnşa edilmit binal~rdan, dar tün yolcuları bu ayının meftu- metrdotel vadettiği §eyleri 
yerler~e g~lgeli, genıı yerler~e nu .. Sahibi ile görüttüm. Bu anlatamadı. Zannederim. Bu 
çok gu~~şlı. ca~deler_den, <yıl- yavrunun Adapazarı tarafların akşam öğreneceğim. Şimdi Me 
la Bellını) umındekı guzel dan getirildiğini söyledi. Siz sina boğazına giriyoruz. Gün
parkla _bir kaç güzel meydan. olsanız başınıza böyle bir şey !erden cuma &aat dört buçuk! 

rede ma fuz nümune erme tev ı an ur ıye a ı ın e ıma ı . .. l 
b h" . . hl" . . 3 l 'l 932 mısyona muracaat arı. nun hastaneleri bir senelik ko 

meşrut olan mevzuu a ıs vesaıtı ta ıaıyenın ey u ta• ı (662) (4024) yun eti M M Vekaletince pa 
rihine müsadif cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra kılına- '/. '/. • lr görüldüğünden tekrar paz• 
cağından imale talip olan fabrika sahiplerinin bu baptaki şart- Kolordu ve birinci fırka kıta , lığa konmuştur. İhalesi 13 8 
namelerle eıımılui görmek üzere Tahlisiye Umum Müdürlü- atır.ın yaş sebze ihtiyacı olan 932 Cumartesi günü saat l 
ğüne mür•caatları (4015) 13544 patlıcan, 13544 bamya, da yapılacaktır. Şartnamesi~ 

8825 domates pazarlıkla müna almak isteyenlerin her gün p• 
kasaya konmutşur. İhalesi 13. zarlığa iştirak edeceklerin dı 
8-932 cumartesi günü saat 15, vakti muayyeninde komisyoıı 
30 da komisyonda yapılacaktır. muza müracaatları. (643) 

dan mlirekkep .. Maahaza çabu- geleceğini tahmin edebilir mi- FELEK 1 Ticaret İşleri Umum Müdürlügu-·'nden: 
cak ıöyliyeyim ki bu ftal~an -------------------------! kasabası bizim İstanbulumuz- 30 ikinci Te.rin 330 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edil-

D • L S t J l mia olan ecnebi 'irkeflerinden Fransız tabiiyetli (Bank Jeneral pur lö 
dan daha güzel, temiz ve mun- enız evazım a Jna ma komen elranje - Banque Gen~rale pour le Commerce Etranger) ıirketi 
ta:ı:am sokaklara, mağazalara bu kere müracaatla Türkiyedeki muamelatını tatil eyledigini bildirmiştir. 
lie tezyinata malik.. Komisyonundan: Mukür banka ile alôka11 bulunanların Bankaya ve icabında latanbul 

Sokaklarda seyyar satıcı mmfakası Ticaret Müdürlüğüne müracaat eylemeleri ilin olunur. 
yok. Güzel şeftalisi var, bizim- 1000 Ton Lavamarin kömürü: Kapalı zarfla münakasası 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 kilere benziyor. Lakin bir de 28 Ağustos 932 pazar günü saat 14 te. 
erik büyüklüğünde tüysüz nevi 70 Ton Fonderikok kömürü: Açık münakaaası 28 Ağus-
var ki; pek h°'uma gitmesine tos 932 pazar günü saat 15 te. 
rağmen arabadan inip te satın Deniz Fabrikaları ihtiyacı için münakasaya konulan yuka-
almayı (seyyah) manzara ve d 

n a yazılı kömürlerin ihalderi hizalarındaki gün ve saatlerde 
&ıfatıma uygun bulmadım. Va-
purda da bize güzel yemişleri yapılacağından şartnamelerini ıörmek isteyenlerin her gün ve 
verecekleri yere Pireden satın vermeğe talip olanların da münakasa gün ve saatlerinde teminat 
aldıkları korukları yedirdiler. mektuplarile birlikte Kaarmpaşada Deniz Levazım satınalma 
Bu şehirde de gençlerin bizim- komisyonuna müracaatları. (3823) 

Şilenin Avcu koru vakıf ormanları dahilinde darlık civarın. 
da dere kenarlarında vakfa ait ,ımıirlikten (60) kantar şimşir 
ağacı miizayedeye konulmuştur. 

17 Ağustos 932 tarihinde ihalei kat'iyeai icra kılınacağın
dan taliplerin yevmi mezkiirda İstanbul Evkaf Müdiriyetinde 
orman ve arazi kalemine müracaat eylemeleri. (3598) 

kiler gibi gömlek yakaları ilik
siz. burada bohça kadar kıra
vatlar var ... Villa Bellini bah
çcııinin karşısında bir ticaret 
enstitüsü gördüm. Parmağımı 
ısırdım. Bizim Büyük p~ta. 
neden daha muhteşem bir bi
na •. Bu ufacık tehir için böyle 
bir enstitü .• Onların ticarde 
verdıkleri ehemmiyet böyle 

İstanbul Sıhhi Müesseseler mubayaa 
Kon1 i ;yonu Rıyasetinden: 

Anadoluhisarında Çavuşbaşı Vakıf ormanlarından iki sene 
zarfında inıal ve ihraç olunmak üzere iki bin kantar meşe, ka
yın, gürgen hatabı ve on iki bin kantar sepetçi çubuğu ve herek 
ve çember olmak üzere gayri mamul maddei haşebiye müzaye
deye konulmuştur. 5-9--932 tarihine müsadif pazartesi günü 
ihalei kat'iyesi icra kılınacağından taliplerin yevmü mezkurda 
İstanbul Evkaf müdüriyetinde Orman ve Arazii vakfiye kalemi
ne müracaatları ilan olunur. ( 4013) 

Akliye ve Asabiye hastanesi için -1624- çift muhtelif şe
kil yerli halla ayakkabı 23 ağustos 932 salı günü saat 14 te 
aleni munakaaa uretile satın alınacaktır. Nümune ve şartna
meyi görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin komisyonu
muza müracaatları ilan olunur. (3725) 

illiyet'in Edebi Romanı : 60 
•• 
Olüler yaşıy rlarmı? 

(Felsefi FantastiqLJe ı·oman) 

Yazan: HÜSEY N RAHMİ 
Olduksa bütün kabahat 1 her şeye galiptir.. Bunu da a-

benim mi? kıldan çıkarmamalı ... 
- Değil .. Biz de bütün be- - Biz Orhanla ha yirmi ki-

eşriyetin aforozuna uğramıı gi- şının arasında oturmuşuz .. Ha 
bi dosttan ahbaptan cüda ya- ikimiz diz dize yalnız kalmışız 
,amak mecburiyetindeyiz. La- bunun hiç farkı yoktur .• Bana 
kin kendi kabuğumuzun içinde olan imanın kadar onun terbi
uzun müddet büzülüp kalmak- yesine de inan anne, böyle bey
tan sıkıldık. Bu komıu ile ko- hude kuruntulara kalkışma .. 
nuşmaya can attık. Her zaman - Kuruntu değil kızım kor. 
oraya gidebilir ve anlan da bu- kunç bir hakikat kaqısındayız. 
raya kabul ediyoruz. Amma ce- - Yine sözlerinde ısrar edi
miy tle hep birlikte konuşmak yorsun .. 
şartile.. Sen genç bir erkekle - Doğruyu ıöyleyorum. Se. 
mehtaplı gecenin kuytulukların ni öyle genç, güzel bir çocukla 
da baş hata sabahlamaya me- başa başa yalnız bırakamam .• 
zun değilsin.. Sizi, haıbihallerinizi kontrol e-

- Anne sabahlayıp ta ne debileceğim yerlerde konuştu
yaptım? Orhan terbiyesinden rabilirim .. 
şüphe edilecek bir cocuk değil- - Benim ve o gencin namus 
dir. Benim ahlakımdan mr kor- larımızdan eminolduktan ıonra 
lrnyorsumız?. ı neden korkuyorsun? 

- Hayır kızım senin ahla- - Neden mi korkuyorum? 
kından korkmuyorum. Tabiat ı Dur söylevevim .. Bu gece o-

nunla görüştüklerinin tek keli- tu ... lstemiyerek ağzından ka
rnesini gizlemeden birer birer çırdığın bu itirafla hasbihalini
bana anlat bakayım... zin esrarını tamamile anlatmış 

Şehamet bu sual karşısında oldun .. Bu çocuğun sevdası ••· 
uğradığı bozgunluğu bir iki na içinde bulunduğun vahame
yutkunma ile geçiştirmeye uğ- ti tamamile unutturmuş. Niçin 
raşarak: varamayacağını bana mı soru-

- Ne konuşacağız .. Herke- yorsun? Siz Orhanla sevda has 
sin huzurunda ne görüşüyorsak bihalinde iken yeşilliklerin arka 
yine onları söyleştik.. sında dolaıan nur topunu gör-

- Hayır yalnız kalmak için mediniz mi? 
herkesin bahçeden çekilmesini Şehamet ürperti halinde an-
beklediniz .. Cünkü biribirinize nesinin kucağına atılarak: 
dökecek bi;ikmiş dertleriniz - Anne sus .. Gördüm .. 
vardı. Zaten herkesin içinde de - O halde bu çocukla her-
kaşla, gözle konuşuyorsunuz. kesin muvacehesinden ayrı bir 
Bu halinizin tamamile farkında yerde görüşmeyeceğine söz ver 
yım. Bu çocukla böyle hususi- bana .. 
yetiniz ilerledikçe sevginiz de Şehamet hıçkırıklarla kan-
arlar. Neticesi hüsrana, faciaya şık: 
var cak büyük bir tehlike yolun - Benim hakka menzur bir 
da için adım adım ilerlemeli. kız olduğumu şimdi ıöy leyor
dir Hem kendine edeceksin hem d un. 
de o çocuğa kıyacaksın. En 11>- - Ona şüphe yok .. 
nunda nikahla varamayacak ol- - Ben kendi kendime malik 
duktan sonra bu iki genç gön- değilim ... 
!ün ateşini yelpazelemekten ne - Evet yavrum .. 
çıkar?. Felaket ... Felaket.. - Kendi kendine sahip ol-

Şehamet yüreğinden kopan mayan bir zavallıdan nasıl söz 
feverana karşı gelemiyerek: istiyorsun? Ben kendi vicdanı-

- Niçin varamayım anne? mın zaptında olmadıktan sonra 
- Hah İşte gördün mü? Çı-1 tutamıyacağım bir sözü verip 

banın batı kendi kendine kon- vel'memenin ne hükmü olur?. 

- Yavrucuğum pek te öyle 
değil... Bir kaç zamandır irade 
ne maliksin .. Orhana gönül ver 
men bir irade işidir. 

- Anne şimdi beni iradesiz 
bir makine yapıyorsun .. Şimdi 
şuurlandırıyorıun. 

- Benim dediğimin de hük 
mü yok. Senin söylediğinin 

de .. Emir onların. Hüküm on
ların .. Amansız bir rüzgarın 
önündeyiz .. Nereye sevkolu
nursak oraya sürükleneceğiz .. 
Mediyum Madam Şerlih'in 
yardımile birkaç zamandır çok 
müsait bulunuyorlar .. 

Bu müsaadeyi suiistimal 
etmemeliyiz .. Etmemelisin. E
ğer Orhanı cidden ıeviyor isen 
ona acır zavallıyı ruhi felake
tine İştirak ettirtmekten çeki. 
nirsin .. O çocuğu ayni hale dü
türmek bir sevgi değil büyük 
bir hiyanet, cinayet sayılır .• 
Seni düşündüğüm gibi elin ev
ladını sakınmayı da bir vicdan 
borcu bilirim .... 

- Anneciğim bana hiyanet 
cinayet İsnadına göynün nasıl 
razı oluyor?. 

- O maaum çocuğun başını 
böyle müthiş bir derde sokar
san b11 har.eketine hiyanet ci-

Şartnameyi almak İsteyenlerin ı (3936) 

İstanbul Gümrükler Muhafaza 
, 

Başmüdürlüğünden: 
1 -Yeni Sayyat muşu ile Tünhisar ve Mekik motörlerini~ 

makine ve aksam tamiri fenni keşifnamesine göre pazarlığa kO' 
nulmuttur. 

2-Y evmi ihale 14 Ağustos pazar günü saat 14 te icra edİ' 
leceğinden isteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile hazır bulunmş• 
lan. (3924) 

Piyango Keşjdesi Dr. HORHORUNi 
Yurdumuzun tertip ettiği eşya p.İ· 

yangosuna ait olup muhtelif yerlere 
gönderilen biletlerjn mühim bir kıs
mından henüz müabet veya menfi bir 
netice elde edilmediğinden heyeti i
daremiz kararile keşi denin 4-11·932 
tarihjne kadar temdidine mecburi yet 
baıil olduğu ilB.n olunur. 

K. Deniz Ereğli idman Yurdu 

nayetten başka yaraşıklı bir ta 
bir bulunur mu? O iki vahşi 
cinayet kimin yüzünden vuku 
buldu? Meseleyi inceden ince
ye tahlil edersek hepimize te
veccüh edecek hatalar; mes'u
liyetler karşısında kalırız .... 

Şehamet annesinin kucağın
dan silkinerek: 

- Anne ben herçebatabat 
deyip te Orhanla evlenmek ız. 
tırarında kalırsam ... 

-Eyy? .. 
- Ona evvelce her şeyi an-

lattıktan sonra varırım .. 
Rasime Hanım bir itiraz fer 

ya dile: 
- Sakın ha ... işitiyor mu

sun Şehamet sakın ha ... 
- Orhan her hakikati bile 

bile beni aldıktan sonra kimin 
ne derneğe hakkı olabilir? 

- Gençliğin aşkı kördür. 
Onun şimdi gözlerini sevda du 
manı bürümüştür. Her şeye 
razı olur. Fakat bu izdivaçla 
diri diri kendinizi ateşe atmış 
olursunuz. Kaç defa söyliye
yim ... Bizi, yani anaları baba. 
ları bir tarafa bırakarak evvela 
kendine sonra o çocuğa acı ... 

- Ruhum öyle bir ıztrrap , 
,,.,ndere inde boğuluyor ki. .. 

Zührevi ve Bevli hastalık!•' 
tedavihaneai - Beyoglu Mule~· 
ruj yanındn Zambak aokak No.41 

Dr. A. UTiEL 
Cilt ve zuhrevi hastnlıl...lar !eda ıh~ 

nesi Karaköy Bör ekcı fırını sırasıt' 

da 34. 

Vicdani hürriyetine malik htl 
kız gibi yaşamadıktan sonrl 
ölümden niçin kaçıyorum? Be
ni sevdiği için Orhan da öliim' 
müstahaktır. İkimiz de baya· 
tın şiirini bu çifte. ölümümü;ı:fe 
tatmış olacağız ... 

- Sus ... Yine damarların• 
cinler mi doldu? Şeytandan d• 
ha ziyade şeytan olmaya kalk 
ma kızım ... 

Bu esnada pencereden içeri 
aydan daha kuvvetli bir ışı~ 
girer. Odanın duvarlarındl 
büyük bir kelebek gibi geziw 
dikten sonra kaybolur. 

Şehamet - O ne? 
Annesi yenmek istediği bif 

helecanla: 
- Uzaktan geçen bir vapu· 

run projektörü olmalı .. 
- Belki Sakıp'ın ruhu .. 
- · Haydi arlık yat uyu ... 
Parıltı duvarları bir dahi 

dolaşır ... Kaybolur ... 
Şehamet - Bu gece yiıı' 

kızdırdık onu ... 
Rasiha Hanım inler: 
- Aman Allahım ne ola· 

cak bu isin sonu?. 

(Devam1 vat! 
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kazanan numaralar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Listemizdeki ikramiyeler Beyazıtta Yeni ikbal ve Fatihte İtimadı milli gişelerinden tediye edilecektir. 
No. 

66 
77 

141 
217 

~ 
468 
504 
513 
524 
525 
527 
527 
680 
865 
866 
887 

1047 
81 
78 

121 
220 
247 
284 
360 
397 
478 
574 
666 
668 
805 
872 
896 
916 
974 
979 

2063 
222 
239 
377 
414 
589 
7811 
792 
795 
7116 
796 
850 
8!11 

Lir" No. 

50 3091 
30 111 

30 1 184 
30 374 
30 472 
30 579 
so 621 
30 1145 
JO 7M 

160 890 
30 98% 
30 9"1 
30 4010 
30 82 
30 1711 

150 342 
1000 4ııi 

30 529 
50 671 

1000 795 
50 798 

1000 811 
5000 ! 861 

30 898 
30 9n 
30 5079 
30 103 
50 140 

150 25.Z 
JO 475 
30 490 
30 505 
50 659 
50 69:1 
30 73' 
30 7118 
30 8" 
30 9Z2 
30 951 
J.O 8043 

2500 589 
30 su 
30 636 
30 662 

30 -50 701 
50 TIJI 
30 831 
30 967 

Lira No. 

30 7018 
30 19 

150 Z64 
10000 293 

30 4ZT 
30 494 
30 519 

1118 551 
30 561 
30 651 
30 808 
JO 880 
50 983 
30 8212 
30 273 
30 478 

1000 482 
30 586 
30 685 

2600 712 
30 813 
JO 9194 
50 354 
50 360 
30 1 442 

50 1 491 
30 1 530 
30 565 
30 573 

150 548 
30 613 
30 755 
30 806 
50 832 
30 930 
30 10013 
30 88 
50 283 
30 528 
30 805 
JO 119 

'° 688 
30 833 
30 952 

150 992 
30 11032 
30 3S 
30 151 
50 179 

Lira No. 

1000 206 
30 246 

1000 28% 
30 290 
30 390 
30 413 
50 454 
30 531 
50 574 

1000 613 
30 696 
50 772 
30 810 
30 853 
30 864 

150 955 
50 98 7 
30 990 
30 992 
30 12162 
30 255 
30 270 
30 290 
30 387 
50 431 

1000 SO& 
30 521 
30 526 

150 582 
1000 628 

50 685 
30 724 
50 738 
50 &91 
30 909 
30 927 

uoo 13136 
30 146 
30 174 
30 236 
30 339 
30 351 
30 409 

1000 552 
30 569 
30 662 
30 404 
30 716 
30 733 

Lira No. 

30 750 
150 775 

50 &S4 
30 908 
30 953 
30 959 

1500 9M 
50 967 
50 14009 
30 100 

150 127 
30 132 

1000 154 
30 234 
30 249 
50 305 

1000 359 
30 448 
30 525 
50 907 
30 15033 
30 92 
30 128 
30 149 
30 200 
30 218 
30 384 
30 414 
30 5114 
50 624 
30 682 
30 707 

150 776 
50 847 
30 16013 
:m 146 
30 231 
30 309 
50 466 

1000 565 
30 626 
30 653 

30 667 
30 79& 
50 800 
30 840 
30 928 

50 17083 
50 147 

Lira No. 

30 126 
30 221 
30 265 
50 274 
30 282 

150 315 
1000 326 

30 354 
30 480 

1000 562 
50 18018 
30 127 
30 264 

150 301 
30 325 
50 404 
30 421 
50 498 

150 687 
30 834 
30 951 

150 955 
30 1 973 

60 19041 
30 216 
50 262 
30 318 
30 444 
30 469 
30 616 
30 . 662 
30 663 
30 667 
30 737 

30000 &94 
50 937 

30 20035 

30 181 
30 186 
30 252 
50 448 
30 456 
30 595 
30 807 
30 !113 
30 829 

150 848 
30 938 
30 21025 

Lira No. 

30 ısı 

150 302 
30 4411 

1000 580 
30 601 
30 627 
30 670 
50 756 
so &36 
50 &97 
30 980 
30 945 
30 22043 
30 103 
30 146 
30 125 
30 337 
30 451 
30 459 
JI) 640 
30 924 
30 23165 

30 417 
30 276 
30 289 
50 461 
30 595 
50 621 
30 679 

30 1 G86 
30 693 

ı: 1 ~!! 
301 882 

1000 886 
30 24106 
30 243 
30 263 
50 420 
30 441 
30 481 
30 521 
30 629 
30 720 
30 876 
30 907 
50 942 

30 125001 
30 . 265 

Lir" No. 

30 526 
30 560 
50 609 
30 621 
50 778 
30 814 
30 841 
30 26005 
50 73 
30 88 
30 117 
30 218 
30 226 
50 223 
30 283 
30 283 
30 328 
50 347 
30 374 
30 376 
30 522 
30 519 
50 543 
30 619 
30 693 
30 700 
30 695 
30 716 
30 862 
3() 864 
30 981 
30 27269 

150 279 
30 295 

1000 304 
30 425 

150 442 
30 451 
30 542 
30 600 
50 685 
50 754 
50 796 
50 803 
30 28017 
30 34 
30 84 

150 200 
30 410 

Lira No. 

30 476 
30 582 
30 666 
30 776 
50 842 

301 929 
50 945 

1000 1 29012 

30 1 106 
30 176 
30 296 

1000 507 
30 516 
50 665 
50 ' 782 

30 ' 785 
30. 827 

30 878 

30 911 
1000 975 

31) 986 
150 30035 

3., 190 
30 1 216 
30 347 
30 413 
30 452 
30 472 
30 590 
50 606 
30 654 
30 659 
30 727 
50 808 
50 819 
30 835 
50 ı 902 
30 908 
30 916 
30 31163 

395 
412 
482 
754 
803 
8\ô 
951 
961 
978 

Ankara Nafıa İstanbul Küçük Sıhhat Memurları j 

Lira J No. 

50 1 32005 

50 91 
50 8 
30 1 283 
30 403 
50 1 412 
30 423 
50 511 
30 747 
30 1 765 

: ı ~~ 
30 1 953 
50 961 
30 33002 

30 48 
30 ' 67 

1 
50 1 85 
50 90 
50 118 
30 211 
30 269 

30 405 
30 574 
30 611 
30 662 
50 746 
50 769 
30 822 
30 34043 

150 1 998 

: ı ~= 
30 277 
30 367 
30 434 
30 452 
30 494 
30 521 

30 524 
30 704 
30 747 
30 766 

150 . 796 

: ı : 
30 ' 35113 

30 1 131 
30 135 

Lir~ No. 

80 197 
30 204 
30 244 

150 287 
50 306 

1000 318 
30 421 
30 431 
50 512 
30 546 

150 736 
50 918 
30 963 
30 36010 
30 336 
30 382 

150 512 
150 513 
30 517 
30 630 
50 900 
30 833 
30 847 
50 912 
30 941 
30 370:&.. 
30 200 

30 216 
30 278 
30 287 
50 381 
50 464 
30 484 
30 489 
50 681 
30 709 
30 810 
30 873 
50 893 
50 944 
30 971 
30 988 
50 38016 
50 21 
30 42 
50 134 . 
30 163 
30 328 
50 388 

Lira No. 

1000 535 
30 569 

150 661 
30 704 

150 744 
50 746 
50 752 
30 795 
30 J9')46 
30 56 
30 81 
30 165 
50 239 
30 267 
50 3tı 

50 338 
30 359 
50 359 
50 395 
30 1125 
30 864 
30 976 
30 40105 
:ıo 

50 1 
50 1 

50 
30 
:ıo 

30 
30 

: ı 
50 

: ı 

301 
318 
357 
422 
423 
·154 
526 
623 
699 
788 
~3 

944 
949 

50 972 
30 11008 
50 75 
31) 178 
30 231 
50 ?43 

150 294 
50 3:<1 
50 474 
30 508 
30 545 

626 
631 

Lira No. 

30 720 
30 /80 
30 783 

150 815 
30 916 
50 926 
30 42073 

150 118 
50 306 
50 308 
30 648 
.10 727 

1000 781 
30 852 
30 43019 
50 112 
30 147 
30 270 
30 286 
30 352 

150 415 
50 471 
30 516 
30 520 
30 404 
50 539 
30 667 
50 865 
30 870 
r.o 889 
30 44037 
30 48 
50 207 
30 282 
311 518 
30 610 
50 877 
30 891 
sn 963 

1000 45060 
15n 
50 
30 
30 

180 
232 

238 
264 
361 
385 
388 

Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 8 

.. • •..., • Maktebi Müdürlüğünden: 
aşmuhendısligınden: ı Pazar ve ~alı günl~ri saat 9,30 dan 13 e kada~ kız ve erkek 

. . . . . talebe kaydedılmektedır. Kayıt müddeti her senenın Ağustos ayı 
Bırıncı madde - Bedelı ktıtfi (11856) ltn. ve 17 kuruıtan nihayetı"n k d d 8 t "h 1 b k b 1 d"I 

1 - 18 No. lı motön.in güverte tamiri keıifnameaine göre 
pazarlığa konulmu,tur. 

jL . . e a ar ır. u arı ten sonra ta e e a u e ı emez. 
uaret olan Ankara - Kırşehir yolunda 14 ı 468 ve 18 608 mcı Tahsil mu""ddetı" ı"kı" se ed" N"h • "d" M kt t k"I . n ır. ı arı ve meccanı ır. e ep en me 
_
1 ornetreler arasındaki ıoaa tamiratı esuiyesı mukavelename ta zun sıhhat memurlarının ilk senelerde haremde derecesi ( l "/) 

rıhinden itibaren 4 ay zarfında ikmal edilm~. üzerf' ve kap~lı dir. Sonraları kidemine göre diğer devlet memurları gibi maatla
Zarf uaulile 1-8-932 tarihinden 25-8-932 tanhıne kadar 25 gun rı arttırılmaktadır. Mezunlar kısa hizmete tabidir. Müracaat Sıh. 
ınuddetle münakasaya konulmuıtur. hat Vekaletine veyahut mahalli sıhhat müdürlül<lerine kendi el 

ikinci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı mali- yazdarile yazılmış bir İstidaya aşağıda yazılı evrak ve vesaikin 
erini iabat edenler kabul olunur. Bunun İçia münakasaya dahil asıl veya musaddak suretlerini bağlıyarak göndermek ile olur. 
ılnıak isteyenlerin: Fazla izahat almak istiyenler Sirkecide Demirkapıda mektep ida 

A - Bedeli ketfin yüzde yedi buçuğu olan 890 lira vilayet 
idarei husuaiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair makbuz 
senedini veya milli bankalardan birinin teminat mektubunu ya. 

hut milli esham mukabili Muhasebei Huausiyeden alınacak ilmü 

haberi ibraz etmeleri lazımdır. 
8 - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibarı mali

lerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını Vilayet Ba,. 

ır;Qhendialiğine göstererek münakasaya dahil olabileceklerine 

dair ya bir ehliyeti fenniye vesikası almaları ve yahut ellerindeki 
Vesikanın zirine şerh verdirmeleri iktiza eder. 

resine müracaat edebilirler. Arzu edenlere ve taşraya matbu ve 
mufassal duhul şartları kağıtlarından gönderilir. 

Şartlar: 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğuna dair 
hüviyet cüzdanı. 2 - Tahsil etmİ§ oldukları müesseselerden alın
mış hal ve hareketlerinin mazbut ve kusursuz bir der~ede bulun 
duğunu müş'ir hüsnü hal varakası. 3 - 4,5 X 6 ebadında sekiz ta
ne fotograf. 4 • Aşı kağıdı. 5 - Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyarıbe 
kir nümune hastanelerile İstanbul Çocuk hastanesi, lzmir, Bur
sa, Konya; Adana; Samsun haatanelerinin birinden alınacak ra
por (Bu rapor bir zarf içerisine konacak ve zarfın kapadıldığı bir 
mühür mumiyle ve hastane başhekimlerinin mühürile mühürlen 
miş olduğu halde istidalarına leffedecektir. 6 - Yaş itibarile 324 

' 325, 326, 327; 328; 329; 330 doğumlulardan askerlikle alakası 

2 - 17 Ağustos Çarşamba günü ihalesi icra edileceğinden 
isteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile aaat 14 le Başmüdiriyette ha
zır bulunmaları. (3982) 

Konya Vilayeti Muhasebei 
Hususiye Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti satılmak üzere evvelce müzayedeye vazolunan 
Konya'nın Dere köyünde ve Delikli taş mevkiinde bulunan Ma
arif değirmeni namile maruf un fabrikasının pazarlık suretile sa. 
tılmak üzere müzayede müddeti 14 8 932 tarihine kadar temdit 
edilmittir. Talip olanların encümeni vilayete müracaatları. 3868 

Hilaliehmer ha•t• bakıcı Hemıireler mektebi 
Müdürlüğünden: 

Genç kızlarımıza parlak ve emniyetli bir istikbal hazırlayan 
mektebim ize yeni talebe kabul edilecektir. Tahsil müddeti iki bu 
çuk senedir. 

Mektep leyli ve meccanidir. 
Talebenin iskan ve iaşesi, giymeleri Hilaliahmer cemiyeti 

tarafından temin edilir ve ayrıca ki.fi mikdar harçlık verilir. 
Kabul şartları: 

Lira No. 

50 577 
30 605 
30 696 

1000 778 
150 858 
so 46024 

30 236 
150 248 

30 269 
50 281 
30 332 
30 482 
30 562 

150 629 
50 696 
30 770 
30 793 
50 801 
30 t R83 

50 910 
30 842 
30 918 
30 958 
30 993 
50 47074 
30 111 
30 164 
30 

150 
30 
30 
50 

30 1 

: ı 

178 
193 
342 
402 
648 
767 
804 
940 

30 1 964 
30 148236 

50 1 404 
1000 1 +t3 

30 480 
30 512 

1:1 ~~ 
31) 712 
30 876 

1000 49008 
30 46 
50 149 
30 \63 

30 
30 
30 
50 
30 

100-0 
30 
50 
30 
311 
30 
30 
50 
30 
JO 
30 
30 

150 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

1000 
30 
50 
30 
3Q 

30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
50 

30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
31> 
30 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
Vapuru 15 Aiu•toa 

PAZARTESi 
günü •k••m saat 18 de Sirlceci 
nhbmından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samsun, O.· Bu üç farlı tamamen haiz olmayanların münakasaya i!tİ

rakleri tayanı kabul olmayacağından teklif zarfları açılmayarak 
kendilerine iade edilecektir. 

olmıyanlar (yani hizmeti askeriyesini ifa etır.i• veya henüz mu
ayenei İntihaiyeıi İcra edilmemiş bulunanlar) alınabileceklerdir, 
Lise mezunları bu kayda tabi değildir. Tahsil, itibarile: Orta tah 

1- Türkiye Cumhuriyeti tebaasından bulunmak. 
2 - 18 yaşından aşağı 30 yaşından yukarı olmamak. 
3 - Evli olmamak. 

ı du, Gire.un, Trabzon ve Rize•. 
ye azimet ve avdet edecektir .. 

Üçüncü madde - Münakasaya evrakı 
ınabıusasma tevfikan icra edilecektir. 

keşfiye ve ~eraiti sili ikmal edenler ile bu derece tahsil gördüğünü imtihanla ispat 
e<ienler kabul olunurlar. (3839) 

4 - Sıhhati iyi olmak (Sıhhi muayene mektepte yapılır) 
5 - llk tahsili ikmal edenler imtihanla, orta tahsili ikmal 

edenler imtihansız kabul edilir. 
Dördüncü madde - Talipler 661 numaralı mi.ınakasa ve 

ihale kanununun 10 uncu maddesi mucibince ihzar edecekleri 

kapalı zarfı 25-8-932 per,embe günü saat ıs e kadar Vilayet Da 
inıi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Betinci madde - Münakasa 25-8-932 per,embe günü An
kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Altıncı madde - Evrakı kqfiye ve projeyi görmek veya 
daha ziyade malumat almak isteyenlerin her gün Ankara Vili-

Yet Nafia Basmühendisliğine yeya Encümeni Daimi kalemine 
taüracaatlan-ilin olunur. (3841) 

Pazarlıkla kiraya verilecek dükkan: 

Topçu Baıı Elhaç Ali Ağa Mütevelli Kaymakamlığından: 
Beyoğlunda Şahkulu mahallesinde istiklal caddesinde 426 - 2 

No. lı gramofoncu dükkanı: 
Balada yazılı emlak 20 temmuz 932 tarihinden itibaren bir ay 

ınüddetle ve pazarlık suretile müzayedeye vazedilmiştir. Talip 
olanlar 22 Ağustos 932 pazartesi günü saat 14 e kadar lstanb<t' 

· de ülhak Vakıflar kalemine ve mezkuı- gün 

Istanbul Gümrük Muhafaza 6-Tahsil esnasında hastalıktan gayri bir sebeple mektebi 
terkedenler ve şahadetname aldıktan sonra beı senelik mecburi 

Başmüdürlüğünden: hizmet ifa etmeyenler tahsil masrafını ödeyeceklerine dair noter 

A d den musaddak bir taahhütname vereceklerdir. l - 6 çık eniz motörü için nümunesine göre (bezi idare-
7 - Mecburi hizmet esnasında evleneme:ı:ler. den verilmek şartile) tente yaptırılacaktır. 

2 - Yevmi ihale, 15 Ağwtos Pazartesi günü saat 14 le İcra Bu ,artları haiz olan hanımların hüviyet cüzdanı, aşı ve mek 
edileceğinden isteklilerin yüzde 7,5 teminatlarile Başmüdiriyet tep §ahadetnamelerini, ve mahallesinden hüsnü hal ilmühaberini 
binasında hazır bulunmaları. (3974) beraberine alarak IS eylôle kadar Aksarayda Haseki caddesinde 

--------------------------! mektebimize müracaatları. 
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlüğünden: 

500 kilo üstübü ile 280 kilo kaül ve 78 adet Milli sancak ve 
30 kilo sancak ipi aleni münakasa suretile mübayaa edileceğin
den münakasa 25 Ağustos 932 perşembe günü saat on dörtte Ga 
!atada Karamustafa paşa sokağında lstanbul limanı sahil aıh. 
hiye merkezinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. Taliple
rin şartnamelerini görmek üzere Ankara'da Hudut ve Sahiller 
sıhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasipliğine ve lstanbul'da 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

F eriye saraylarında 
Kabataş Erkek Lisesi 

1 - Leyli talebe kaydü kabulüne batlamıttır. 
2 - Cumartesi, pazartesi ve pertembe günleri saat 10 dan 

17 ye kadar müracaat olunabilir. 
3 - Leyli ücreti 225 liradır. 
4 - Memur çocuklarından o/o 10 ve kanlqlerdeo o/o 15-20 . . 

Fa:r:la tafsilat için Sirkeci Mey 
menet hanı altında acentalıiına 
müracaat. Tele. 22134. 

SEYRISEF AIN 
Kerlııea acenta: Galata Kllprü 

bqı B . J362. Jube A.. Sir-.ı:.· 
MIUatınlarnde lııın J. J740. 

lZMIR - PiRE - İSKENDE
RİYE POST ASI 

(EGE) 16 Ağlll"tos salı lld 

TRABZON POST ASI 
( KARADENiZ) 17 Ağu -
tos çarıamba 18 de. 

IZMJR - MERSiN POST AS 

( KONYA ) 17 Ağustos 
çarşamba 10 da Galata 
rıhtımından kalkarlar. 

Dr. T A Ş Ç 1 Y A !\' 
Zührevi "'" bevli hastalıklar t..ı.. 

vihaneıi. Eminönü, Köprübatı Re 



Zafiyeti umumiye, ittihasızlık Fosf a 
ve kuvvetsizlik halatında bü-
yük faide ve tesiri görülen ı Sark Malt H 1 as Ku11an'nı 

Her eczaıı 
de satılır 

A ~ 

HAZ 1 M müleyyin ve müshil HAPLAR 1: Sıhhatin nazımıdır.Her eczanede arayını1 
Vakıf Paralar 

Müdürlüğünden 
Kat'i karar ilanı 
• 

Merhunab• aemti meşhuru 
ile Ciuı •e MÜJtemilitı 

c 
:;J 

ı:: ·-..E. 8 
" "' ... ·-o 

ı:ı:ı 

. 23 Oıkiidarda Hacehesna hatun mahallesinde Pa
talimanı caddesinde cedit 100 numaralı 738 zirıı. 
mikdannda 229 lira kıymeti ınuhammeneli maa 
ahır bir kıta arsanın tamamı (240) 

Muhittin Kuddusi B. veresesi. 

Kansızllk 
'1e kuvvet

sizlikten 
.. mütevellit 

SURA SKİ 
• 
lngiliz Kumaş Ticarethanesi 
Yalnız 15 Ağustosa kadar 

20l18 42 Lalelide Mesihpata mahallesinde Linga cadde. 
ıinde 3 mükerrer 3 mükerrer emlak ve 35 ada ve 
779-780 harita numaralı ve 836 lira kıymeti mu
hammeneli yeni yüzü on metre olmak üzere 240 
metre murabbaı bir kıta arsa11ın tamamı (57). 

müz'iç başağrıları . - 2 Aspirin 

tableti ile sür'atle ve kat'i olarak 

izale edilebilirler. 
Bilumum yazlık fantazi kumaşları üzerinde 

Mehmet Sadi B. 
12 Taıkaaap civarında Yüksekkaldırımda Sarımusa 

mahallesinde Dedepa§a sokağında cedit 22 nu. ' 
maralı ve 172 lira kıymeti muhammeneli 375 zira 
bir kıta arsanın tamamı. (142) Mehmet Naki Ef. 

82 Koakada Çobançavuş mahallesinin Camiişer;f 

1118 

ıokağmda atik ve cedit 24 emlak ve 1 l ada ve 
412-2 harita No. lu ve 532 lira kıymeti muhamme 
neli :reni yüzü 7 metre 19 santimetre olmak üzere 
152 metre terbiinde bir kıta arsanın tamamı (56) 

Vahit B. 
Mollaaüranide Seydibey mahallesinde Saraybos
tan sokağında cedit 58-60 No. lu 1440, 50 metre 
murabbaı sathında 1884 lira kıymeti muhammene 
Ji bir kıta arsanın tamamı (93) Hüsamettin B. 

veresesi. 

' 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ f 
• 
ISRARLA • • 

ASPIRI 

20891 

20900 

~47 zırii bir kıt'a arsanın tamamı, (82) f atma 
Zehra Hüınümelek H. 

53 Bakırköyünde kartaltepe mahallesinde yüksek
tarla mevkiinde kabristan caddesinde mükerrer 
19 No. lı ve 347 lira kıymeti muhammeneli 347 
zira bir kıt'a arsanın tamamı. (82) Fatma Zeb-

ra Hüsnümelek H. 

0/0 20 tenzilat 
PEIGNES - SCOTCHS - FRESCOS • maruf markalar mamulatı vesaire .. 

DiKKAT: Bu münasebetle ve mahza muhterem 
müşterilerini memnun etmek emelile hakiki lngiliz 
kumatları hakkında vaki olacak muhik bir tika
yet üzerine değiıtirmek veya tamamen geri almak 
suretile hakiki bir teminat teklif ve takdim eyler. 

20623 1 82 Sultamelimde T abakyunus mahallesinde Bakkal 
27 Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinde Rüstem. 

pa§a sokağında atik ve cedit 19 No. lı ve 335 li-' 
ra kıymeti muhammeneli 470 ziri bir kıt'a arsa. 
nın tamamı.(184) Fermude H. ve HaHn Efendi 

Türkiyenin en e•ki hu•u•İ mektebi: Ni .. ntaıı'nda 

20714 

20782 

20817 

20870 

20878 

20877 

20878 

20882 

20891 

arkuı aokağmda atik ve cedit 10 No. h 210 zira 
terbiincle 150 lira kıymetinde bir kıt'a arsanın ta
mamaı. (94) Mehmet Fuat Ef. ve Münevver H. 

16 Sultanahmette Nakilbent mahallesinde Şeftali 
çqmesi sokağında cedit 12 mükerrer 14 emlak 
ve 9 ada 173 harita No. h yeni yüzü 10 metre 30 
MDtİmetre yeni ıatlıı 128 metre 48 santimetre 
terbiinde 269 lira kıymeti muhammeneli bir kıt'a 
arHDlll lllltt hiaami. (95) Hasan Şükrü H. 

11 Sultanahmette Nakilbent mahallesinde Tülbent
ağa çeımesi sokağında cedit 12,14 emlak ve 9 ada 
Ye 174 harita No. h yeni yüzü 10 metre 20 santi-

20914 

20930 

metre, 8 metre 80 santimetre, 3 metre 80 santi- 20930 
metre ve yeni sathı 163 metre terbiinde 513 lira 
kıymeti muhammeneli diğer bir kıt'a arsanın nı-
sıf hissesi. (95) Hasan Şükrü B. 

126 Sultaıı.ahmette Gün aörmez mahallesinde Dervit 
aokajmda cedit 10 ila 19 emlak ve 16 ada 301 20935 
harita No. lı 214 zira mikdarında 149 lira kıymeti 
mubammeneli bir kıt'a ananın tamamı. (134) 

Necmiye, Şükriye, Aliye ve Hamdiye H. lar 
42lO Şehzadebatında Eminnurettin mahallesinde ve 

sokağında cedit 2, 9 11, 13, 15 emlak ve 1 ada ve 2094-0 
3, 10, 11 harita No. h yeni yüzü 72, 61 yeni sathı 
1288, 27 metre terbiinde (3000) lira kıymeti mu 
hammeneli bir kıt'a ananın tamamı. (136) 

Kazım ve Ali Kimiran Beyler 
32 Boğaziçinde Patabahçesinde Suadiye sokağında 

udit 64 mükerrer No. lı ve (330) lira kıymeti 

muhammeneli (550) ziri bir kıt'a tarlanın tama- 20940 
4 mı. (161) Safiye Hanım 

89 Be,iktafta Cihannüma mahallesinde Mazharpata 
ıokağmda cedit 4 No. lı ve 663 lira kıymeti mu
hammeneli l 10,50 ziri mikdarında bir kıt'a arsa
nın tamamı. (164) Emine ve Mükerrem H. tarla 
Hasan Fehmi ve Abdullah Şerafettin ve Ahmet 121024 

Galip Beyler 
158 Aksarayda Çukurçqmede Mollakester mahalle-

ıinde atik 6 mükerrer No. lı 519 ziri bir kıta' müf 
rez arsanın tamamı. (175) Nahit B. 

42 Bakırköyünde Kartaltepede Yüksektarla mev- 21024 
kiinde Çukurbostan sokağında 19 mükerrer No. h 
ve 345 lira kıymeti muhammeneli 345 ziri bir kıt'a 
müfrez ananın tamaIDI ( 181) Ahmet Şükrü B. 

ve Fatma Süreyya H. 
53 Bakırköyünde Kartaltepe mahallesinde Yüksek- 21094 

tarla mevkiinde Kabristan caddesinde 19 müker-
rer No. lı ve 518 lira kıymeti muhammeneli 345 
ziri terbiinde bir kıt'a ananın tamamı. (77) 

Ahmet Şükrü B. Fatma Süreyya H. 

• 

32 Ahırkapıda Akbıyık mahallesinde Ahırkapı cad- 21123 
desinde cedit 62 No. h ve 209 lira kıymeti mu. 
hammeneli 139ziri bir kıt'a arsanın t '\)amı.(182) 

Hafize ve Emine Nevzat H. lar 
lI 6 Kaıköyünde Oamanağa mahallesinde Yoğurtçu 

caddesinde cedit 34 No. lı ve 1060 lira kıymeti 21125 
muhammeneli 536 ziri terbiinde bir kıt'a arsanın 
tamamı. (78) Fatma Zehra Hüanümelek H. 

70 Bakırköyünde kartaltepe mahallesinde yüksek-
tarla mevkiinde çukurbostan sokağında 19 mü

27 Koıkada çobançavuş mahallesinin Havuzlu kül
han sokagında atik mükerrer 17 emlak ve 13-1 
ada ve 420.1 harita numaralı ve 291 lira kıymeti 
muh;ımmeneli yeni sathı 116 ziri 6 parmak ter-

biinde bir kıt 'a arsanın tamamı. ( 67) Hüseyin ZiyaB. 
37 Fındıklıda Yahyaçelebi mahillesinde Karakol 

çıkmazı sokağında cedit 17 numaralı ve 615 lira 
kıymeti muhammeneli 123 zira 66 parmak terbi
inde bir kıt'a müfrez arsanın tamamı. (185) 

Kabile Firdevs H. 
37 Fındıklıda Y ahyaçelebi mahallesinde Karakol 

çıkmazı sokağında cedit 17-1 numaralı kezalik 
123 zira 66 parmak terbiinde 615 lira kıymeti mu 
hammeneli diğer bir kıt'a müfrez arsanın tama
mı. (185) Mumaileyha Firdevs H .. 

37 Aksarayda Ağayokutunda Y akupağa mahallesin 
de Ortaçeşme sokağında cedit 7 emlak ve 49 ada 
ve 2178/5 harita No. lı yeni yüzü 5,24 ve yeni 
sathı 63, 82 metre mürabf>aında (333) lira 

kıymeti mubammeneli arsanın tamamı. ( 192) HafizeH. 
21 Ayasofya Küçükayasofya mahallesinin Çatladı

kapı sokağında atik 5 mükerrer ve 17 emlak ve 
6 ada, 29 harita No. lı seneden yeni yüzü 3 met
re 65 santimetre sathı 68 metre 43 santimetre 
terbiinde, keşfi mucibince 54 zira mikdarında 

(162) lira kıymeti muhammeneli bir kıt'a arsanın 
tamamı. (70) Ahmet Natit B. 

37 Ayaıofyada Küçükayasofya mahallesinin Çatla
dıkapı sokağında atik 17 ve 15 ve 5 mükerrer em. 
lak ve 6 ada ve 28 harita No. lı yeni yüzü 4 mare 
yeni sathı 68 mere 43 santimetre terbiinde 357 
lira kıymeti muhammeneli diğer bir kıt'a arsanın 
tamamı. (70) Ahmet Natit B. 

105 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinin Söğütlü 
çeşme çıkmazı sokağında atik ve cedit mükerrer 
11 No. lı (164,6) ziri terbiinde (657) lira kıy
meti muhammeneli bir kıt'a arsanın tamamı. 

(201) Mühendis Vasfi B. 
126 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Söğütlü 

çeşme çıkmaz sokağında mükerrer 11 No. lı ve 
(929) lira kıymeti muhammeneli 185,18 ziri ter
biinde köşebaşına müsadif diğer bir kıt'a arsanın 

tamamı. (201) Mumaileyh Vasfi B. 

Leyli nehari Feyzı·ye Lı·sesı· Tesis ta-
Kız ve erkek rihi 1885 

Yava, İlk, Orta ve Lise kısımlarıııı muhtevidir. Kayıt için hergftıı Ni,aııtaıı'ııda Teıvikıye 
karakolu karıısıııdaki mektabe mftracaat edilebilir. Bfttün sımflara ku: talebe kabul 
olunur. Bu sen-: levli ücretlerinde büyük tenzilat yapılmıfhr. Talep vukuuncla mektep 

tarifesi takdim olunur. Tel. 8. O. 4039 

Saraçhanebaıında Mtlnir P ... konapnda 

Nehari - Ana - iık - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif •ekileti celileıinin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi JLuadeleti tasdik edilmit olan mektebimizde talebe kaydına 
baılanmııtır. Ecnebi liaanlarıııa ilk 11mflardan itibaren baılanır. Nehari talebe mektebin 
husuıi otomobil ve otobüılerile nakledilir. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

• muameleıi yapılmaktadır. Talep vukuunda poıta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

Leyli ve Nehari ~ 

Kız F eyziati Lisesi 
Boğaziçi • Amavutköy Çifte uraylarda 

Ana ıınıfı • ilk kı11m - Orta ve Lise ıınıfları 
t ağu•to•tan itibaren kayıt muamele•İn• 

baılanmııtır. 

Cumarte1i, Pazarteai ve Çarıamba gllııleri saat 
18 e kadar müracaat kabul edilir. 

Telefon: Bebek 210 

Dr. Ihsan Sami -

Öksürük Şurubu 
Ôkıürük ve nefes darlığı 
boğmaca ve kı11mık ökıü
rftkleri için pek temirli ilaç
hr.Divanyolu Sultan Mahm11 

türbesi No, 189 

1 ISTANbUL 
' Deniz kumandanhğır~aııı 

Gölcük Deniz Fabrikaları U. 

• 

Karaciğer, Mide, banak, tq ve kum bastahklanna ~ 

TUZLA İÇMELERİ 
Köprüden 6,30 • 8,20 - 9,30 - 11,40 da Haydarpaşayı hareket 
eden vapurların trenleri ve Cuma sıbıhlan lllveten 7 npuronun 

treni membalara kadar giderler. lçmeler4en son tren J 5,.~5 dlr. 

Md. lüğüne ait Gonca vapuru• 1 
nun tamiri 15 Ağustos 932 ta• ! 
rihine müaadif pazartesi günü 
ıaat 14 te. Yukarda yazılı va
purun hizasında gösterilen güıı t 

ve saatte kapalı zarf usulü ile 
münakasası icra olunacağmdaıı 
tartnamesini görmek istiyenle
rin her gün tamiratı yapmak is· 
tiyenlerin de münakasa gün ve 
saatinde Ka11mpa1ada lstanbul 

desinde cedit 1 mükerrer 3 mükerrer emlak ve 4 Deniz K. lığında müteşekkil 
harita No. lı ve 9588 lira kıymeti muhamıneoeli komisyona lüzumu müracaatla 
799 zira terbiinde bir kıt'a araanm tamamı. (71) n. 
Nebil Ziya B. veresesi Atiye ve Münire H. !arla •••••••••••• .. 

Kemal Bı ı Kok Kömürü 
Yukarda ikraz mımaralarile cins ve me_vkii ye ıair evsafı ya. 1 Ecnebi mamulitile rekabet 

zıh aayn menkul emval icra kılınan son müzayedeleri netice.in ' eden en mükemmel evsafı 
haiz 

de hizalarında gösterilen bedellerle mütterileri üzerinde takar- KOK KÖMÜRÜ• 
rür etmiı ise de mezkilr bedeller haddi liyıkında aörülmediğin. 

84 Aksarayda Kovacıdede mahallesinde Haznedar 
sokağında atik mükerrer 8 emlak ve 59 ada ve 
1746 harita No. lı 261,25 ziri terbiinde (1045) 
lira kıymeti muhammeneli müfrez bir kıt'a arsa
nın tamamı. (204) Nefise H. 

79 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Hasırcı. 

batı sokağında cedit 29-5 emlak ve 4 harita No. 
lı 765 ziri mikdarmda (765) lira kıymeti muham 
meneli müfrez bir kıt'a arsanın tamamı. (206) 

Vasıf B. 
42 Akaarayda Oruçgazi lsmailağa mahallesinde 

Karanlıkçeşme sokağında atik 3 emlak ve 25 
harita No. lı ve 414 lira kıymeti muhammeneli• 
188 ziri bir kıt'a arsanın tamamı. (207) Mehmet 

den tekrar ilin edilmelerine karar verilmiı ve 29 ağuıtoa 932 

tarihine müıadif pazartesi günü saat on dörtten itibaren müza- ' 

yedeye batlanarak takarrür edecek bedelleri haddi liyıkında gö 
rülclüğü takdirde saat on bette kat'i ihalelerinin İcrası mukar
rer bulunmu§ olduiundan talip olanların mezkur aünde saat on 
bete kadar yüzde on nisbetincle pey akçelerile bizzat veya tas
dildi vekaletname ile Bahçkapıda 4 üncü Vakıf hanın 2 inci ka. 
tında 17 ve 20 No. da Vakıf Paralar Müdürlüğüne müracaat et
meleri ve evvelce talip olup ta kat'i ihale zamanında hazır bu- 1 

SATIŞ MAHALLİ: 
İıtanbul Hasırcılar No. 12 
-• Telefon 20907 --

Doktor M. TEVFiK 
Verem, Sari hutalıklar 

mütehassısı 

Üjtleden onra: Beyazıt ezne 
cil er ~el ameı apa· ıımonı 2nci h· 

Bahattin B. 
h•.J?.'"'";::;;;;T~~~--

lunmayanlardan son talipten maadasının müzayededen çekil. ! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!9!1!!1!1!!!!!t' 

miş sayılacakları ilin olunur. MiLLiYET MATBAASI 


