
15 AGUSTOS 1932 

7 inci sene No. 2~39 

NUSHASI 5 KURUŞTUR 

n 
• 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

r 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 
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Hindenburg-Hitler müzakeresi akim kaldı, l 
Almanya vahim bir 

• 

• 

mücadelenin arefesinde bulunuyor •• 
-~~~~~~~~~~- .... -~~~~~~~~~~-

Hitler 1914 le kaybedilen hükumete ve bütün idareye hakim olmak istiyor •• 

Hitler, metalibi kabul edilmediği takdirde kıyasıya bir mücadeleye girece. 
ğini söylüyor. Hindenburg'un istifasından bahsedenler 

Hifler de var. Von Papen son dakikaya kadar hükumeti bırakmıyacak •• 

Cihan buhranının teza 
hürleri ve buhran 

karşısında r-Türkiye •• 

Hindenburg - Bitler 
mülakatı 

nasıl akim kaldı? •• 
t\vrupa huzur ve sükuna değil Büyük mücadelenin bir başın. 

her gün bir az daha da Hindenbur , öbür 
iiınitsjpiğe, pnarşiye gidiyor •• başında Bitler yer aldılar •• 
lürkiyede mali ve iktı•adi vaziyet- Hü- Von Papen yerinde kalırsa meclisi fesh 
kumetin te!ebbüsleri - Devlet ~ü!çesin- ve idarei ürfiye 

de muvazene esası - Ha!1cı . • ilan edecek - Resmi bir tebliğ neıredildi •• 
politikamız ve beynelmilel vazıyetunız •• 

Politika hareketlerine vaktin 
~en evvel kuvvetli bir ümit ile 
ağlanmak doğru olmuyor. 

lııııaanne ve Cenevre konfe
r~ılarının umulan neticeleri 
11erınemeıi, mHletleri yeniden 
•llkutu hayale uğrattı. Batkal~ 
rı hakkında en ağır hükümlen 
•oğukkanlıhkla vermek mev
kiiııde olan diplomatlar, timdi 
de onları yeni ümit ve hayaller
le yeniden oyalamağa ça
lıtıyorlar. Şu muhakkak ki, 
llıilletler arasında tam bir 
~Yutma ve anla,ma olmak 
•erin galip, mağlup, büyük, 
kiiçük her milleti tatmin ede
cek Yeni bir formül bulmak la
ı:.ıındır. Yoksa umumi harp mu 
k!1edelerinin meriyeti esası ba-

kaldıkça buna imkiiıı yoktur. 
On iki sene evvel kurulutu 

'nlarında Akvam Cemiyetine 
b,ğlanan ümitler tahakkuk et. 
~edi. Alman müsbet neticeler, 
11.••bidir. Bu müesseseyi daha 
~'Yade kuvvetlendirmek lazım
• 1~· Amerib gibi, Ruaya gibi 
•kı büyük devletin dabil olma
dığı beynelmilel bir sulh mües
•eaeainin umumi cihan politika 
d111da, sulh itlerinin tanzimin-
e büyük tesiri oh:r 

Umumi harbin neticeleri 
~illetleri siyaıi hir buhranla 
•rtılaştırmıftı. Bul!dan birkaç 

:,erıe sonra batlayan iktısadi 
~hran, bu ıiyasi ve manevi ger 

tınliği, tiddetli ve maddi bir ia
~ı.r,ba kelbetti. Bir kaç senedir 
• ~· Yalnız hialer ve yürekler de 
tıl; ciıimler ve mideler de taz
Yik ve mahrumiyet ateıleri için 
d.e kıvranıyor. Senelerden beri 
d1Yaai ve iktııadi konferana!ar
.•n, müzakereleo-den bu vazıye-

:• ıslah edecek mucizeler bek
CJen halk timdi ümitsiz ve 
~Yus, ne yapacağını fatırmıt 
•r. Her memleket, kendine gö-

re mali ve iktıadai bir takım 
tedbirler alıyor, ihtiyaçlarına 
11Y&un sandığı sistemlere gidi
tOI'· Milletlerin bu gidişi; taş-

11 ve coşgun bir cazbandda, 

BERLIN, 14 A.A. - Dün aaat 
Siirt Meb'u•u: MAHMUT 16,15 de Hindenboura'un nezdine 

k , L giren Hitler, saat 16,28 de çılnnıt-
biribirlerinin ma am ve ""en-
gine bakmayarak,. biribirlerine hrM. Von Papen ile Dahiliye na
uymayarak aletlerıne ayn ayrı zın M. von Cayl hükümet namına 
tellerden çaldnan zencilere liu mülakatta hazır bulunmuılar
benziyor. Bu gidit, her teyden chr. Hitler'_!n yamn~a ~ ~~c~ 

1 . "d •1.• d • b" h 1 kıtaall erkanı harhl)'ell re111 :ruz-evve ıptı aı ıge ognr ır are b R hm ·ı Th · h'·•~-. . d · . atı oe ı e unnce ua.uoıe 
kettır. F ennın ve me enıyetin tinin meıhur baıvekili ve Nazi'le
vasıtaları milletleri hergün bir rin parlamento hizbi reisi M. 
az daha biribirine yaklaıtırıyor. Frick bulunmakta idi. 
Bunun neticesi olarak hudut- Hindenbourg, Hitler'e kendiai
lardaki gümrükleri.· b

0

üabütün ni hükfunet~ iıtir~~e .dave.t et-

k ld k 
1 • d"" .... )". mekte oldugunu aoyleıruı, Hıtler 

a ırma mea ea~ uıun~ nr- iae frrkaaının itlerin idaresini ta
ken her memleketıo kendı ka- mamile eline almak iatemekte ol
buğu içine çekilmesi mevcut duğu mukabele~inde bulunmuı
mütkülah bir kat daha arthrı- tur. 

or Muhakkak ki bizzat devlet Hindenbourg, b~a .k~rıı vicda 
y · b"k tt"kle · b rurun ve Alman mılletlnın menfa-

Resmi tebliğ 
BERLIN, 14 A.A. - R.e•mi teb

liğ muhte11iycıtına na-ran, Hin
dcmbourg, Hitler ile icra etınif ol
dQiu r.!ül<ikat eına•mda Hitla'in 
Reichata(l için yapılan intihabcıt
tan eo11ellti beyanatına teokilen 
Rt:Uicumharan itimadrncı m'""1cır 
olan milli bir hük8mete mü-he
ret edec:elr bir me1>ki ile ku111>ette 
olmamaaına teeuül etmiftir. 

HinJenbour(l, Hitler'i Na:ııi'le
rin mulıalelet mücadele.sini merf .. 
~eaine idame etmeie ve vatan ve 
millet karıumdaki meo'uliyeıleri
ni ııö:ıı önünde bulundurmaia da-
1>et eylemiftir. 

adamları, . tat 1 e 1 rı u ati kayguaunun kendiainin bu ta-
tedbirlerin isabetine in~nm~y~r lebe müıait bir cevap vermesine prlan mü:ı:alıercıler, tamamen cı-
lar Onlar radikal tedbırlen bıl mini bulunduğunu söylemiıtir. kim kcılmıfhr." 
m~z değildirler. yalnız o ted- Mülakat, ıu sözlerle hitam bul- Hltlerin slJzleri 

k . · b"' "'k • muıtur. 
birlere gitme ıçın uyu mes • "Demek Nazi'lerin Alman hii· BERLIN, 14 (A.A.) - Ha•aa 
"Jliyetleri yüklen~~k cesaretle: kômetine iftiralı/eri mak•adile ya <De.vamı 6 ıncı sahifede) 
r i yoktur. Onun ıcın de umu~ı ==========================
ıztırap devam edip gidiyor. Bır 
taraftan da hadiseler durmu
yor, mantıksız hareketlerin ak 
sülamelleri başlayor: 

fıte muhtelif memleketi~: 
de buhranın yeni tezahürlenm 
görmekteyiz: 

Almanyada ba9layan karıtık 
lıklarm idaresizliklerin nerede 
karar kılacağım tahmin etmek 

. güçtür. Avrupamn ~öbeŞinde 
yafayan altmış, yetmıt mılyon 
Juk olgun, maddet~ ve ~ane~ 
kuvvetli bir mil!etın gayrıtabıı 
gidi,inden, ümitsizliğe d~tme: 
sinden ve nihayet gayrışuurı 
hareketlerinden daima korku

lur. 
Gene Avrupamn ortasında 

rayrimemnun kuvvetli bir İtal
ya var. Umumi harpten muza.E.. 
fer çıktığı halde muahedelenn 
ahkamından memnun değildir. 

Hayati bazı sebep ve zaruret 
!erle bu muahedelerde tadilat 
istiyor. Şuur ve kudreti sayesin 
de memleketin bütün sevgi ve 
saygısını şahsında toplamağa 
muvaffak olmuş Mussolini gibi 
demir bir e);n neler yapacağını 
kestirmek mümkün müdür? 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yeni kadro dün tebliğ 
ve tatbik edildi 

Bir Başmüdür ve bazı memur 
lar açıkta kaldı •• 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 
merkez teıkilatınm tevhit esaama 
göre hazırlanan yeni kadrolan 
filen tatbik edildikten aonra, ura 
mülhakat idarelerinin tevhidine 
gelmitti. ilk defa olacak latan
bul Tütün ve Müskirat Batmüdür 
lük)erinin tevhidine ait hazırlanan 
kadrolar ikmal ve dün tebliğ edil , 
miştir. latanbul inhisarlar Batmü
dürlüğüne, Tütün lnhiaan latan• 
bul Batmüdürü Llitfü B. tayin e• 
dilmit, ihdas edilen Batmüdürlük 
Muavinliğine Tekirdağı Müıkirat 
Müdürü Sırrı B. getirilmi,tir. MiU 
kirat lnbiaan lıtanbul Başmüdürü 
Süleyman B. açıkta kalmıttır. 

lnhiıarlar lstanbul Baımüdür
)ÜğÜ kadrolarında mülaa Batnıü
dÜrlükler kadrolarında mevcut ha. 
zı vazifeler ilga ve yeni bazı va
.tifeler ihdas edilmiı, lüzum gÖ-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 
İnhisar umum nıüdürU 

H6.6oü Bey 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün 

akşama doğru otomo
bille Millet çiftliğini 

ziyaret buyurduktan 
MJnra motiJrle Denizde 
bir tenezzüh yapmış

lardır. Gazi Hz. saat 
20 de kaplıcaya avdet 
buyurmuşlardır. 

Rus heyeti 
Ve Şeref B. 

iktisat Vekili fs
tanbula geliyor 

Mustafa Şeref B. 

lktıaat Vekili Muıtafa Şeref 

B. Ankara'ya giden Ruı mütehaı
.,.larile göriiJtükten aonra, bu haf 
ta içinde şehrimize gelecekı;r. Ve 
kil B. burada teıiı edilecek Sana· 
yi Offiai ve Sanayi Kredi Banka· 
11na ait itlerle bir kaç aün metcul 
olduktan sonra tetkikat için Av· 
rupa'ya gidecektir. 

Burhan Cahlt, Selim Nüzhet, KIJprillü zade Fuat B.leı 

Karagöz'e galiba me
zar yapılamıyor! 

Hacivadın da, Karagöz'ün de 
hayali birer tip 

olduklan tahakkuk ediyor-
Çekirge caddeıi civarındaki ar· 

aalardaıı birinde metfun olan Kara
gözün harap mezanrun yaptırılma., 
için Burlll Halkevine Darülbedayi 

aan'atkirlanndan Huim Be,ia da
vet edilcliji.i Ye bu IC.aragö:ı: meae
leainin Bursa Hallreriade bir müna· 

<Devaııu IS ıacı ahi/ede) 

Keriman Hm. Paris'te 
bir hafta kalacak!. 

Ece teşrifat ve herkes tarafın. 
dan alkışlanmak yorgun. 

luğundan kurtulmak istiyor •• 
PARIS, 13 ~ 

(Milliyet) -
Dünya a:üzeli 
Keriman Ha-Rus heyetine terfik edile-

cek mütehassıslar nım, bugün ya, 
rın, burada bek-

lktıa;.ıt vekaleti, Sovyet Rusya- lenmektedir. 
dan gelen mütehaaıııların yanma i Keriman Ha
bazı Türk mühendisleri de vere- liı Hannn Pa
cektir. latanbul sanayi müdiriye- riıte bir 'bafta 
tinde bulunan sanayi müfettifleri, bile kalmayacak 
yakında bu makıatla Ankaraya 
davet edileceklerdir. 

Bugün 
2 nci •ahifede 

Kemalizm ııedir? 
3 üncü •ahlfede 

Darü/Aceze nasıl ve ne 
zaman ıslah edilecek? 

4 tincü •ahifede 
Felek 
HiklJye 

s inci •ahifede 
Çocuk ı•e Sinema 

tır . .>ünya gü
zeli :ıin pelr sev
diği anneıine 

1 bir an evvel ka. 
vuımak İçin sa
bır11zlandığı an 
laşdmaktadır. 

Güzelimiz, el' 

1 

a~, Baule şehri
run Avrupada 
bir miıli daha 
olmayan plajla-
rında terefine 
tertip edilen ei 
lcncelere Ye res 
mi kabullere it .. 
tirak etmekte-
dir. 

Keriman Hanmı içia - °" I olmuıtur. Her taraftan lropan allnı 
(D~amı 6 ınn ,;ahif~d~ 



Siyasi ve tarihi tefrika 6 

KEMALİZM NEDİR? 
Selanik - Ana/ arta - Ankara .. 

Yazan: Edirne meb'u•u Mehmet Şeref 

Yalnız cemiyetin . h.~yuli.i ı ıabalık~. ucu bucağ.~ Y?.k kar~n
korkusu, papuç gürültiısu orta lık kulubelenle du9kun, ezık, 
ya bir (Meşrutiyet) çıkarmış. duygusuz ve dü§Ünceaiz sürünü 
tı, yor. 

Bunda amil ve yegane mü- (içtimai nizam) sözü mükel 
essir olan ordu, metrutiyet top lef hukukunun telkin ettiği on 
!arını atarken o topların hür- üç asırlık köhne ve müstehase 
riyet, adalet, uhuvvet, müsa- mefhumunu asla değiştirmiş de 
vat vadeden tarrakalarından ğil. 
kim bir şey anlamıştı?! 

Osmanlı camiasının dağınık 
unsurlan bilakis bu top sesle
rinden kendi milli mefkılrele
rinin şahlanarak artık Türk 
~nduruğundan kurtula
bileceklerini umuyorlardı. Öte
de asıl mal sahibi Türk bu iti 
ba9armak ile devleti İzmihlal. 
den kurtardığı halde, henüz 
kendisine tarihin tevdi ettiği 
buyük işi, büyük vazife yolunu 
bulmuş değildi. 

İşte Mustafa Kemal Bey, 

T ürkiyede bir inkılap yap
mak için 1839 yılından beri çar 
pışan muhtelif şahsiyetler, züm 
reler, cemiyetler hep, hep §ark 
kin ve şark kafasile bir inkı
lap yaparak "şeriatle" yeni fi
kirleri evlendirmek İstediler ve 
bunun icindir 1.:i Tanzimatı hay 
riye, ısl~hat, meşrutiyet, hepsi 
hepsi güdük kaldı. 

Yeni içtimai nizamı bir kad 
roya sokmak İsteyorlardı ki o 
kadro, çölde Arap kafasile 
henüz insanlar derin uy-

daha o zaman, bu gafillere, bu 
doğru yolu göıtennek istedi kuda iken yapılmış ve asla 
ve kudretle gösterdi. ı tekamüle tabi olmayarak hur-

Li.kin anlayamadılar. 

Zaten tarihin seyrini değiş
tirmek kudretile yaratılmış sa
yılı büyük ve müstesna fıtrat
lar önce hep bu mazhariyetle 
karşılaşmıtlardır. Lakin bu söz 
dinlemeyi§, onun orduyu vazi
fesi başına göndererek it bö
lümünü meydana getirmek iste 
yişinin anlatılmaması, İttihat 
ve Terakki erki.nma da, mille... 
te de çok pahalıya mal oldu. 
Yoksa tarih isbat ediyor ki 
daha o zaman, genç erkanı 
harp Selinikli Mustafa Kemal 
Bey milli Türk devletini kur
muş ve kurtarmıştı. 

Sakm bunu şarkın ezeli mü
tevekkilliğine hamletmeyiniz. 
Hayır, bin kere hayır. 1908 de
ki Mustafa Kemal Bey henüz 
1919 mayısının 16 ıncı günü 
Samsuna çıkan olgun Mustafa 
Kemal Bey değildi. 

O ahdın Türkleri de bu yı. 
lın biribirini kovalayan felaket 
ler potaıında hallolmaş Türkle 
ri değildi ve nihayet milli şuur 
o gün sönüktü, bugün uyan
mıştır. O duygulan birleştire
cek bağ itte timdi Karadenizin 
bu sevimli ıehrine çıkmıftı. 

Sonra. ... 

Balkan harbinde Komanova
da silah arkadatından hiyanet 
görmüş, bir mısır koçanı için 
kendisine kurıun atmıt ama. 
vudu ... çöllerde Türkü öldüren 
Arabı... peygamberin ıehrinde 
müslüman Türkü zehirleyen 
Medineliyi... Kabe etrafında 
habaaetteo, hileden, ahlaksızlık 
tan kudurmuş Mekkeliyi ve şu 
yapmacık Oımanlı camiaımın, 
İttihat ve-. Terakki milletinin 
kıymetini tamamile anlayan 
Türk, kendi tarihi ıeyrini bul
muş, milli dehasının fırladığını 
duymuıtu ve bu avamildir ki 
kader denilen görünmeyen bir 
hayali kudreti ehemmiyetten iı 
kat eder. 

ma dalına asıldığı gibi kalmış-
tı . Ve işte son 1908 kıyamı da 
böyle şeriate rüşvet vererek ya 
pılmak isteniyordu. 

Sonra ... 

Burada bir "milliyet" kokusu 
yoktu. Hala Osmanlı yapmacık 
milletinde bu yabancı malzeme 
!eri eritip değiştirmeğe çalıştı
lar. O zaman Mustafa Kemal 
Bey haykırmıştı: "l,te hu ola
maz! Burada asıl hak sahibi bir 
millet var ki tarih onun huzu
runda hürmetle eğiliyor." 

Lakin dinleyen bulunmadı ve 
Osmanlı devleti büyük gürültü 
)erle yıkılarak dağınık enkazın 
dan 14 devlet kuruldu. 

Tarihin büyük çocuğu Türk 
ortada kalmıştı.. Kurtarıcısını 
bekliyordu. 

Samsundan, Erzurum.lan Sı
vasa ve oradan Ankaraya ge
çen büyüğümüzün ne yaptığını 
hepimiz biliyoruz. 

Yalnız bir noktada dur
mak isterim; 

Mustafa Kemalin kurduğu 
devlet tarih meydanından yok 
olan Osmanlı İmperatorluğu ile 
asla alakası olmayan bir Milli 
Türk devletidir. 

Bin bir ıztıraba tahammül ile 
kahramanca mukavemet eden 
Türkler nihayet büyük şefin ba 
ta geçmesi ıayeainde esir vata
nın hürriyetini, dütkün ve peri 
şan milletin varlığını, milli dev 
!etin iıtikliı.lini kurtardılar ve 
Türkiye Cümhuriyeti kuruldu. 
Haricin ölçüsüz hırslan, Garp 
emperyalizminin istismar arzu
ları, Türk vatanına göz diken 
düşmanların emelleri kırıldı. 
Artık Türkiye soyulmağa mah 
küm bir müstemleke olamazdı. 

Hür Türkiyede hür vatan
daşlar yaşar. Her millet müsa
vi şartlarla Türkiyenin yanında 
mevki alır. 

Sukutun dehşetini duyan çok Türkler ne yakıcı, ne yıkıcı, 
ne de haksız olarak Asyai de-

olmuştur. Sebepleri arat- dikleri haşin ve barbar bir ka-
tınrken Türk tarihinin vim idi! 
materyalist cephesine te- . . .. 
mas eden bulunmamıttır. Huzu~~n~_ıı: _tarıhle~ın. hur-
Dünya inkılaplarının kökünü met.le e!f~~~ıgı, ı~sanlıga ~~k me 
kavrayan yoktu. yalnız bir in- d_enıl'.°etı og.retı;n~ş olıtn T urkler 
kılaba liizum vardır sanıyorlar l 'tmdı kendılerını !.a.~ı yolda bı
dı. Halbuki artık 0 inkılap ce- rakmıt olan her kotu ve durdu
miyette kendi kendine zemin rucu bağı kopararak .. g~e m~
hazırlayordu. Gariptir ki müte- vaz_zaf oldukları o buyuk vazı
fekkirler, alimler, fileıoflar, ya feyı alıyorlar. 
ni bizde böyle sayılanlar, uya. Yalnıs pala sall~akla hak
nan milli meramı sezemeyettk sız yere ıe;h.retlendirilen... ta
içtimai muhiti saran, ortayı rihçilerin hadiselerden değil, 
kamçılayan asri cereyanları hayallerden, propqandalar
hep diyani ve şer'i çerçeveye dan mesmuattan uydurdukları 
sokmakla,, hadiseyi ka91e uy- (TUrk) zaten yoktu. Yalnız 
durmakla izaha çalıııyorlardı.. çok sakin munis, kahraman, 
Bir izah ki manasız, düşük, ber bak tanıy:..n ve hakkını tanıtan 
bat ve çürük! Eski nizam ile bu kabiliyetli bir Türk milleti var
gidişin ıonu çıkmayacaktı. c1ı ve iıte Ankara yaylasında 

Herkea .ııamemnun idi. (Eti) devletinden sonra ikinci 
olarak kurulan Türkiye Cüm-

Alabildiğine İstismar edilen huriyetinin temellerini koya:n 
bir vatan var!... Büyük Gazi Mustafa Kemal 

Bunun üstünde yaşayanlar
dan maada herkes ondan İstifa 
de ediyor. Ona bir iyman ve 
duygu ;le bağlı olmayanlardır 
ki Türk vatanında sudet ve re 
iab bullDllflardı. 

DQa ötedeki ...ı lıü ük ka-

Hazretleri kendisinin ve mille
tinin büyük kat'i meramını bir 
cümle ile bütün cihana ilan edi 
yordu: 

- Cihanda sulh, yurtta sulh. 

HARİCi HABERLER 
Otta va 
Konferansı 

ı Sovyet Rusya 
Ve Japonya 

Başlıca meseleler 
cumaya 

kadar halledilecek ı 
OTf AVA, 14 A.A. - lngiltere 

ve Canada heyetleri, dün uzun u
zadiye görüşmüşlerdir. Araların
daki müşkili.tı lzale etmeğe ve ni
hai bir iti1i.fa yaklaşmağa muvaf-1 
fak olmuslardır. 

Yeni bir mukavele
name imza edildi 

İspanyada 
Mücadeleler 
Eyaletlerde hadi

seler 
devam etmektedir 

MADRIT, 14 A.A. - Madrit'· 
te ve eyaletlerin bazı noktaların .. 
da bir takım hadi&eler zuhur et
mekte berdevamdır. 

Huelva eyaletinde bir silah de
po.su meydana çıkarılmıştır. 

-• 
Anadoluda su işler 
Üzerinde tetkikat 

Nafıa Vekaleti tarafında 
tertip edilen 

18 heyet tetkikata başlad 
K9nfer~naın başlıca mesaisi ih

timal cuma günü hitam bulacak .. 
tır, fakat yine halledilecek bir ta
kım tali meseleler kalmış,tır. 

MOSKOV A, 14 A.A. - Bir 
buçuk seneden beri Rusya namına. 
Karahan ile Japonya'nın büyük 
elçisi M. Koki Hirota arasında ba· 
lıkçılık meselesi hakkında cere
yan etm,..kte olan müzakerelerin 
hitama ermiş olduğu haber veril· 
mektedir. 

Bu ayın 13 ünde Rusya ile Ja. 
ponya arasında münakit 1928 ta· 
rihli balıkçılık mukavelenamesi
nin tatbikine müteallik ihtillaftan 
miitevellit başlıca ıesaili halle
den bir itilifname imza edilmiş· 
tir. 

Gronade eyaletinde sivil muha ANKARA, 14 (A.A.) - Nafia j ve en mühimlerinden başlamak 
fızlarJa ahali arasında teati edi- vekaleti ıu umum müdürlüğü tara· tile kat'i bir proje tertip edil 
len tüfek ateşi yüzünden 4 kişi öl fından garbı Anadoluda su işlerı üze tir. 
miiJtür. rinde tetkikat yapmak ve ilk istik-

OTTA VA, 14 A.A.- lngilizler 
le Canada'lılar arasında bilha$Sa 
men~ucat meseleleri hakkında ve 
İngilizlerle Avuıturyalılar arasın .. 
da da et melM."lesi hakkında faa· 
liyetle müzakerata devam olun .. 

Carşamba günkü vak'ayi sıra- şaf seferberliği ohnak Üzere birer 
sınd~a Madrit'te yaralanan birçok su mühendisi ile birer fen memurun 
askerler ölmüş olduğundan Mad· dan mürekkep 18 heyet tertip edil
rit kurbanlarının miktarı 1 l e ba.. miştir. 

Garbi Anadolu tetkikatı bitti 
aonra bu postalar şarka nakledil 
tir. Ta şark hududuna kadar m 
ket dahili ayni auretle tetkik e 
cek ve bu suretle umum meml 
hakkında su noktai nazarından 
fassal ve etraflı malfırnat cemedi Nazik bir 

Vaziyet 

liğ olmu~tur. Bu heyetler ay İptidasından itİ-
F esat hareketi i.miJlerinin Gui· baren arazi üzerinde çalışmak üze-

maktadır. 1 

Avuaturalya heyeti murahhasa ı 
aı, lngiltere tarafından koyun, ku 
zu ve domuz ithali.tına vazedil
mit olan ruıumun Arjantin öküz
lerine df' te~mili husuaunda israr 
etmittir. 

Askerlerin müdaha
lesi bertaraf edildi 

1 nee'ye nakli için hazırlıklar yapıl- re merkezlerinden hareket etmişler 
maktadır. Carabanch_el. kararga- dir. Heyetler kendilerine tahsis edi
hında vuku bulan hadıse dolay~- len mıntaka dahilindeki nehirlerin, 
sile birkaç hafta evvel tevkıf 1 göllerin ıslahı hataklık1.uın kurutul
edilmis olan mira tay ManP,"ada ser ması ve arazi~in sulanması velhasıl 
best bırakılmıştır. . su işlerine ait olan her türlü hususa.-

olacaktu·. 

Ankara İçnıe suyu 
ANKARA 14 A.A.- Ankara iç 
yu komisyonu tarafındanyaptınl 
ta olan Kosunlar yeraltı bend' Yeni tedbirler tı mahallinde tetkik ederek birer 

MADRIT, 14 A.A. - M. Aza· rapor tanzim edeceklerdir temeli dün konmuştur Devam 
mekte olan İnşaatın bir ay zarf 
arkasının ahnac.ağı memuldür. 

Hindiatan'ın Hint çayı ve pirin
ci hakkında rüçhan esasına müste 
nit bir muamele yap1lmak muka
bilinde lngiliz pamukluları itha
latı meselesinde fedakarlıklarda 
bulunacaktır. 

ATINA. 13 - Başvekil M. Veni
zelos gerek kraliyet taraftarlarına 
ve gerek kendi tarafını iltizam eden 
erkanı a.keriyeye yaptığı şiddetli 
ihtarat üzerine bugün siyasi aziyet 
daha ınüsait bir safhaya girmiştir. 
Askeri kıyam tehlikesi bertaraf edil 
miştir. BugUn M. Venizelos reisi· 
cümhuru ziyaret ederek uzun müd
det müdavelei efkarda bulunmuş• 
tur. 

na, dün saat 17 de M. Alcala Za· Buraporlara göre mevcut su iıle
mora tarafından kabul edilmiştir. ri tasnif edilerek sıraya konulacak 
M. Azana, reisicumhura muhtelif 
kararnameler imzalatmıştır. Bu 
kararnamelerden birisi, karabinye 
ter müdüriyeti umumiyesini ilga 
ve bu idareyi hariciye mü~teşarlı· lmperatorluk konferansı Mali

ye encümeninin netİcPİ mütaleatı, 
"Beynelmilel m:ı.hiyetteu bir çare 
aramanın zaruri olduğ"unu natık 
olan t.,klifleri tasvip eder •ekilde 
dir. 

26 idam mahkumu 
OOESA, 13 - Cenubi Ruayada 

trenlerj yağma etmekle maznun 
26 kisi idama mahküm edilmiştir. 

Azadenin 
Mezarı 

--·-
Taş ta yerinde me
zar da yer"ndedir .. 
Evvelkı gunkü nüshamızda Pariı 

; Voltaire Iİseai Franıız, Latin ve Yu

M. Venizelos, reisicümhura vazl 
yelin normal bir şekilde inkişaf ede
ceğine dair kat'i teminat vermiştir. 
Atina kolordusu kumandanı ceneral 
Otoneoiun kendisine verilen bir ay 
hk mezuniyeti, bugünden itibaren 
istimale başlaması, vaziyetin sali.hı
nl\ hi•· dPlildir. 

Hariciye na:1:1rı da pazarte5i gü
nü Avrupadan dönüyor. Mumailey
hin avdeti akabında meclisi nuzzar 
derhal fevkalade olarak toplanacak 

! ve müstakbel intihabat için alınacak 
tedbirleri müzakere edecektir. 

Hariciye nazırı avdet eder etmez, 
başvekil vilayetlerde intihabat tur
nesine çıkacaktır. 

Fransa 
Reisicumhuru 

METZ, 14 (A.A.) - Met_z'clen 
Fhionelle'e giden Moselle denur ma 
denleri kanalının resmi küşadmda 
bulunmak üzere Fransa reiıicümhu
ru M. Lebrun ile M. Heniot ve M. 
Daladier bu sabah Metz'e vasıl ol
muşlardır. 

Resmi küp.t eana11.ncla söylene
cek nutukta M. HeTriot, siyaseti ha
riciyeden bahsedecektir. 

nan edebiyat mu-- ı 
allimi M. Ther
ri.ot' nun :sehrimi
ze IJeldiiini ve 
Topkapıya gide 
rek meşhur F ran 
ıız romancııı 

Pierre Loti'nin 
Azide namında. 
ki eserinin kah
ramanı Azi.denin 
mezarını bulduğu 
nu yazmı,tık. A. 
zadenin hakiki 

İddiası corh ve ;p. bir Türk kadmı ltalya bahrİyesİn-
tal •dilen profesör olup olmadığı di f 

Therriot uzun zaman mü- den en fe• 
naı.a.a edilmi,tir. Bundan üç sene 
eVYel Pierre Loti vefat ettikten son PARIS, 13 - Franaı:ı ga:ıete
ra bu yoldaki münakafa ve ne,riyat leri ahiren hitan> bulan ltal,...n 
daha ziyade ehemmiyet keıbetmi•· bahri manevralarından uzun Ulla
tir . dıya bahaedlyorlar. Blltiin ga:aate 

J ter, Fransa ile ltalya anamda bir 
Dün bu meıeleye dair Fuat Sa- harp patladığı takdirde ltalyan 

mih Beyden 14yanı dikkat bir mek- · filosunun Bahri Sefitte Fnuıaanm 
tup aldık. Fuat Samih Be,. M. Tber- 1 aıkeri sevkiyatına mani olabilece 
riofnun iddialanndan bazılannı cer- ğini yazmaktadır .. 
hetmektedir. Fuat Samih Bey diyor 
ki: Marconi'nin 

Yeni tecrübeleri "Azade Topkapı haricinde met
fundur. Orada bunu bilmeyen yok
tur. Her hangi bir ecnebi, Topkapı- ROMA, 14 (A.A) - Marconi'
da her hangi bir adama Pierre Loti nin meaai refiki olan Marki Solari, 
ve Azide iıimlerini söylese derhal şöhretşiar muhteriin yeni tecrübele
gösterirler. ri hakkında matbuat erkanına malü· 

mat ve İzahat vermiştir .. 
Kapıdan çıkınca kar,ıdaki yol- Bu mevceler, hakiki ziya şuaatı 

dan elli adım kadar gittikten aonra gibi muayyen bir mahalle tevcih edil 
ıağdaki yıkık duvarı atlayınız, .. ;. mektedir. 
da, etrafı parmaklıklı sade ve mün- Ayni zamanda "Baıri mevceler" 
ferit bir mezar. ~ ucunda küçük de denilen bu mevceler, çok ı.. .. ol
bir de servi var. Rivayete nazaran duğundan dolayı arzm mlnhaniaini 
bu ıerviyi bizzat Pierre Loti dikmiı, &1&madıklarından ~'.'~ın nakli tec 
veya diktirmİ\ .. Mezar ta~ının üze- rübeleri ancak yekdıgerınden pek az 
rinde aynen şu cümleler yazılıdır: ı mesafede bulunan mevkiler araarnda 

Ah mine/mevt icra edilmi,tir. Fakat tecrübeler, bu 
mevcelerin 300 kilometreden fazla 
mesafeyi a,abileceğinl göıtermi,tir. 

iına raptetmektedir. 
San .. Jurjo ıivil muhafızlar u

mumi müdürlügünden azledildik
ten sonra, karabinyeler müdürü 
umumisi tayin edilmit idi ve ge
çen çartambaya kadar bu mevkii 
işgal ediyordu. Malüm olduğu veç 
hile karabinyeler, asker olarak İ
fayı vazife eden gümrük memur· 
landır. 

San Jurjo'ya karşr şiddetli su· 
rette hareket etmiş olan miralay 
Pui.gdongala, kumandanı miralay 
Varela azledilmi5 olan Cadix pi
yade alayı kuma;,_danlığını deruh 
te etmiştir. 

---·~~~-~ 

~vrupa 
ittihadı 

PARIS. 14 (A.A.J - M. Herriot 
Avrupa ittihadı konferansı reiıi 
Kont Koudenvove Kalergi'yi kabul 
ederek 1 teırinievvelden 4 t~rini 
evv•le kadar Bale' de toplanacak o -
lan Avrupa kongresi hakknıda gö
rüşmü,tür. 

Fransa - Amerika 
PARIS. 14 (A.A.) - M. Herriot 

Amerika maslabatciizan M. Nonnan 
Annour'u kabul etmitlir. Maalabat
ıüur M. Herriot'ya Briand-Kellog 
misakı hakkında son beyanatından 
dolayı M. Stimson'un tqekkürlerini 
ihtiva eden notayı tevdi etmittir. 
Notada ezcümle M. Stimaon'un mi
..ı.a vücut veren iki milletin noktai 
nazarları araımdaki müf&hedabn bu 
milhim muahedenin ıulhun idameai 
için cihanıümul en kuvvetli t~irLr
dea biri olarak kalacağına kani oldu 
tu bildirilmektedir. 

Kozmik ıuaatı 
STUTrGART. 14 (A.A) 

Stuttıart profesörlerinden M. Re
gener teııcil cihazlarile mücehhez 
balonlar ianeoile 20.000 metre irtifa 
da Kozmik fUa&tını oahib bir suret
te ölçmeğe muvaffak olmu,ıur. 

Şimdiye kadar kabil edilıni, olan 
farazi1eler hilafına olarak M. IUge
ner'in taharriyatı, Kozmik !uaalar 
kuvvetinin 12.000 metre irtifadan 
sonra eksilmekte olduğunu beyana 
müsait bulunmaktadır. 

30 üstat tablosu 
ViYANA, 14 (A.A.) - Wiemer 

Journal, heyecan engiz bir telgraf 
ne,retmekteılir. Bu habere göre Çe
koılovakya' da Bethhoven'in "Sonate 
au Clair de lune"ünü bestelemi! ol
duğu Koropa 14toıuncla ltalyan ve 
Flamand üstatlarına ait 30 kadar 
tablo meydana çıkarılmı,tır. Bu me· 
yanda bilhas.. Vinei'nin Jocond'a 
ait bir etüdü, Rubenı'in. Verones, 
Holbein ve Van Dyck'in eoerleri bu
lunduğu beyan olunmaktadır Bu sade tenha mezarda yatan çeş

mi nazenin 
Göz bakmaga kıyamazdı hüsnü 

anına. 

Soldurdu ah mevt ant pek civan 
iken 

Venizelos istifa etmiyecek 
Allah llyık görmedi yere. aldı AT1NA, 14 (A.A.) - M. Venizelos ile M. Zaimis arasm-

yanına. daki milli.kat vaziyet hakkında tam bir görüt mütabakati mevcut 
Kafkasyalı Abdullah Efendinin olduğunun tesbitine imki.n vermittir. M. Venizeloa gazetelere be 

kerimesi Hatıce Hanımm ruhiçin yanalında istifa niyetinde olmadığını ve memleketin intihabata 
rizacnlillahiteala elfatiha 1881-1297 1 doğru normal bir vaziyette yürümekte olduğunu bildirmi,tir. 
fi zilkade 19... t ATINA, 14 <A.A.) - M. Venizelos matbuata verdiji bir 

Fuat ~ih Bey me.ktubunda fU tebliğde, bütün tahminler hilifına olarak ahali fırkası intihabat-
.. ıırları ılave etmektedır: M. Ther- t k cümhuriyetin himayesi hususunda ki.fi derecede 
riot Azadenin mezannı Marc Hela a azanır ve . . . . . . 
· ! d b' k ılı l"nı u"z-ı'ne teminat vermezse ıktıdar mevkımı mezkUr fırkaya tevdı etmeye-
ıamıa e ır a run p .. ~· ec1· o· - f h lef .. .. h . 
bulmağa muvaffak olduiunu ve. me- ceğini bildirmekt. ır. ıger tara tan mu _a ~ ru_eaaaı cum un-
zar ta,mın bir hatıra olarak Pıene yetin hiç bir tehhkeye maruz bulunmadıgını ıddıa etmekte ve 
Loti tarafından alınıp gö~düğü- protestoda bulunmaktadır. 
nü aöylüyor Bu doiru değıldır. 

Pierre L~ti ta,ı deii•. ıa,ınm. Prens de Gaf /es Kor/o' da 
aynen bir modelini yapbrıp sötiir· 1 
mü, ve bunu m"fhur Şark .. ıonuna BRENDlZl, 14 (A.A.) - Prens de Galles ile Prens George 
koymuı ur. Üzerindeki yazılar da 1 dGn Brendiziye gelmitlerdir. Prensler, mahalli hükümet tarafın
buradaki kitabenin aynidir. Pi"':"' dan istikbal edilmiıler ve deniz tayyareleri üuülhattkeai kuman 
Loti clo.tu muhterem ~_!~~~t · danının bir çay ziyafetinde hazır bulunduktan ıonra, ıaat 16 da 
arzu 1 • 11 ı.r'"" ı... _,.ı _ono 1 K f -•· t · · 

- ••• n oroa ~ee 

Adliye Vekili geligor · 
ANKARA, 14 (A.A.) - Adliye vekili Yusuf Kemal 

bu akşamki trenle lstanbula gitmiştir. 

Nafia Vekili Derinc~de 
ANKARA, 14 (A.A.) - Nafia vekili Hilmi Bey trav 

fabrikasını teftiş etmek üzere bu akşam Derinceye hareket et 
tir. 

Maarif Vekilinin seyahati 
ANKARA 14 (A.A.) - Maarif Vekili Esat Bey Kays 

ve Niğdeye müteveccihen yarın saat 11 de trenle şehrimizd 
hareket edeceklerdir. Vekil Bey tetkikat maksadile icra etmek 
oldukları bu seyahati lüzum gördükleri takdirde merkezi Ana 
luya doğru temdit etmeleri ihtimal dahilindedir. 

Dahiliye Vekili Ordutla 
ORDU, 13 (A.A.) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey 

sabah Orduya muvasalat etmit ve hararetle karşılanmıştır. V 
kil Bey vilayet konağında yapılan kabul resmini müteakıp bel 
diyeyi ve C. H. Fırkasını ziyaret ve Ulubey nahiyesine azirn 
ve avdet eylemiştir. Şükrü Kaı11. Bey belediye tarafından şer. 
ne verilen akşam yemeğinde hazır bulunmuş ve halk mümessı 
!erile vilayetin ihtiyaçları etrafında konuşmuştur, 

Hariciye Vekili Çeşme~qe gitti 
lZMlR, 14 <A.A.) - Şehrimizde bulunmakta olan Haricif 

vekili Tevfik Rüttü Bey bugün Çetmeye gitmişlerdir. Müıarii 
ileyh birkaç gün Çe,mede kalac11.klardır. 

ve Darülfünun müderris 
talebeleri Eskişe .. 

lıirde tayyare ile uçtular 
ESKlŞEHtR, 13 (A.A.)- lıtanbul Darülfünun heyeti d" 

sabah şehrimize gelmiı ve Eıkitehir Halkevi tarafından miıafi 
edilmittir. Heyet resmi nriiesıeseleri, mektepleri, fabrikaları 
tayyare meydanını ziyaret etmit, müderrt. ve talebeden bazıla 
tayyare ile UÇUf yapmıtlardır. Müderris Hamdi ve Mazhar Be1 
!erle iki talebe bugün halkevi salonunda umuma bir konfera • 
vermişlerdir. Akşam belediye tarafından misafirler şerefine bı 
ziyafet verilmiş, ziyafette nutuklar teati edilmiştir. Heyet yarı 
Ankaraya gidecekir. 

idam hükmü verildi 
ZONGULDAK, (Milliyet) - Ereyli Şirketinin 43,000 li 

raıını airkat eden şerirlerden üçü idama ve diğerleri de cereya 
eden muhakemeleri neticesinde muhtelif cezalara m"hküm edil 
mitlerdir. 

Rus lıegeti Ankarada 
'ANKARA 14 <A.A.) - Anadoluda fabrika tesisatı iç 

Türk mütehaH;ılarile beraber tetkikat yapacak olan Sovyet nıii
tehassısları bugün tehrimize gelmittir. Mütehassıslar Sovyet 
firi M. Suriç tarafından lktısat vekili Mustafa Şeref Beyfendif.' 
takdim edilmitlerdir. Öiledaı sonra mütehassıslar Tütün inh~ 
sarı Ankara batmüdiriyeti binasında Sanayi umum müdürü Şerif 
Beyin riyasetinde toplanarak ne ıibi pamuk menıucat fabrika!~· 
rının nerelerde tesiı edileceii ve bu mahallerde yapılacak tetkilı 
seyahatinin ne tarzda tanzimini görütmiiflerdir. 

Trabzon-Erzurum yolu 
ANKARA 14 (A.A.) - Nafia vekaleti tarafından idare o

lunan Ankara ~ivarı yollarının teniyeyi turabiyeleri hemen bit 
mit ve azami kıımınm ıoıeleri yapılmıtbr. Üzerleri- asfalt dll 
külmektedir. Ayni müteahhide yaptırılan Trabzon - Erzurum • 
Karaköae • Beyazıt yolu üzerinde de faaliyetle çalı9ılmaktadır· 
Bu faaliyetin merkezi sıkleti Gümütbane vili.yetindedir. 

Muğlada zelzele devam ediyor 
MUCLA, 14 (A.A). - Düıı gece ıaat sekizde Daya'nın S.fl 

leymaniye mmtakaaında ve 9 buçukta Dadyada hafif surette zel 
zele olmu!tur. 

MUCLA, 14 (A.A..) - Vilayet dahilinde buat bitmiıtir• 
Harn:an ameliyatı devam ediyor. Sahil mahalle!'deki mahıulittl . . . 



Darüliceze Nasıl ve Nezaman Islah Edilecek? .. 
Ekonomi Mahkemelerde 

Fındık lihracatımız 
tanzim edilecek .• 

Serseri 
d "'·1· egı. 

Beyoğlundaki do· 
laşışı sarahat ol

madığından 
cürüm sayılmadı 

• 
ihracatı tanzim için Ticaret 
ofisi bazı tedbirler alıyor Beyoğlunda istiklal caddesinde 

şüpheli bir vaziyette dolaşırken gö
rülerek hakkında zabıt varakası tan 
zim edilen serserilikten suclu Arna
vut Mustafarun dün ağır c;zada son 
duruşması yapıldı. Geçen celsede 
Mustafa, Hasan Efendi isminde bi
rinin aşçı dükkanında calıştığını id
di~ ediyordu. 

ihracat olUri bu aene lındıkla
;""ı"'n lıarif piyasalarda daha 
G.ıla .üriimBnii t~min için bazı e

ta.at teabit •tmektedir. 

1 Olia JIGptığı tetkikatta Türk 
•ndıklarına rakip olarak ve müs 

IQlı.ll vaaly•tte l•panya ve ltalya t b.,lnıu,hır, Os milılahsil mem
dtetin ayrı ayrı dünya piya•ala· 
~a mal sıkartmaları milstehlik 
:ı'Y<ııafarda mü.ait bir tuir hu•u 
"' lletirnıedlli gibi, llatler üurin
de de makliı teıir yapmaktadır. 
r ihracat ollai bunun ~ bu üç 
111dık mlüıtahsili memleket ara· 

1111da hntlık ihracatı için bir an-
1<lfnıa semini ha:1ırlamaktadır. 
"•«aen Bteden beri bazen tacirler 
ftrQlarında lıusuıtf anlaımalar yap· 
"1akta idiler. 

Zeytin yağı bor· 
saya alınacak mı? 
~•ytln yalınm da diğer nebati 

l>Qffar gif,I Ticarst borsasında mu 
""'•le 11örme•İne karar verildik
teıı """"a borıoda ,.., ıekild• mu
...,,.,., 118r•c.finin tayini için bor 
aıı kdtlt.i umumiliği tetkikat yap
"1akıa ue bazı ftllasat tesbit edil
"1ektetlir. 

Bor•ayı bilhaBBa hangi miktar· 
""" sonra JIGpılacak sat141ların 
"?r•ada muamele 11öreceğİ ııe han 
llr miktara /tadar uıtıfların pera-
4ende telıUıki edllecefi mesefe•İ 
"1efgul etmelttedir. 

A.ldılımu: m<ılı1mala na:ııaran 
ba hqaaaun teapiti lf'ln zeytin ya
lı ticareti!• m911lfll olanların li-
4irleri de alınacaktır. 

:Peynir fiatı boyuna 
düterken 

Ticaret odG11ı k<ıfar peynirle
rind.,,. ve beyaz peynir tenekele
rinden buzhanelerde alınan Ücret 
hakkında tetkikat yapmakta idi. 

Kaıar peyniri ve beyaz p•ynir 
liatleri mütemadiyen ucuzoladı'ğı 
halde bu11hane Ücretleri daima es-
4i seviyeaini muhalaza etmekte
dir. Soluk lıava d•poları kafar 
Peynirf•rin çuııalıntlan, yüz çuva
la kadar 250 ve peynirin teneke
•inden 1000 tenekeye kadar 50 
""'Uf almaktadırlar. 

Bu fiatl•r senelerden beri böy 
ledir. Fakat bu müddet zarfında 
Peynir liatleri yarıdan lasla uc~ 
larruftır. 

Benzin ffati 

liatleri meselesile meşgul olacak· 
tır. 

ingiltereye yaş 
incir sevki 

IZMIR, 14 - lngilteı·eye yaş Zabıtanın yaptığı mütemmim tah 
incir ihracab etrafındaki teşeb- kikatta., maınunun esaslı hiç bir işi 
büsler kuvvetlenmektedir. ve ikametgahı bulunmadığı tesbit 

A ''k r or edi1ırı1 ti . rpa yu se ıy Müddeiumumi, Mu•tafanın ser-
BANDIRMA, - Bu sene diğer · seriler baklandaki k~nunun 4 üncü 

senelere nisbeten şehrimiz ve ha- maddesine göre cezalandın1masını 
valisinde saman azlrğı vardır. istedi. 
Çiftçi daha şimdiden zamanın az- Maznun müdafaasını yaptı: 
lığından şikiye~çidir ·. Bu aene ha: _ Çoluğum ~ocuğum var efen-
valann kurak gıtmesı ma~•~ller~ dim, ben serseri değilim. iş güç •a
bodur bırakmış ve saman ıstıhsa1ı hibi adamım. Yirmi iki <;l.enedir l s
bu yüzden gayet az olmuştur. Ar- ten::. J 'ayım. Dedi ve Eyüpte dük
pa fiatleri altı kuruşa fırlanııştır. kan işlettiğinden bahsetti. Mahkeme 
Arpanın dahi diğer sene1e~e nıs~e icabını müzakere elti ve neticede, 
ten az yetişmiş olması fıat1erın zabıl v?•·akas1 mündP .. icatını cürme 
yükselmesini intaç etmiştir. esas telakki etmekle be•aber Beyoğ 

ipek piyasası 
L YON, 14 A.A. - Geçen haf

ta Nevyork boraasında k~y_dc~il-. 
miş olan tereffü hareketı, ıptıdaı 
maddelere de sirayet etmiş oldu
ğundan İpek te bütün menşe piya 
salarında yÜkselmittir. 

Vaziyetleri bahsus derecede .sa
liha yüz tutmuş görünen Ameri
ka fabrikaları vasi mikyasta mu
bayaatta bulunmuşlardır. 

Avrupa'da şimdi ölü mevsim
dir. Mühayaat bilhassa tacirlerle 
açıklarmı kapatmak mecburiye
tinde bulunan hava satıcılan ara~ 
Hnda yapılmaktadır. 

Esaoen Nevyork'ta başlamış o
lan tereffü hareketi, nazarı dik
kate alınmasa bil~ fiatlerin son 
derece düşük olması hasehile iş
lerdeki revacı umumi vaziyette 
bir tebeddül gibi bir sebeJ;,, isnat 
etmeksizin izah etmek kabildir. 

ltalya'da istokların miktarı 
mahsus derecede tenakus etmİ§ ve 
fiatler sağlamlaşmıştır. 

Pamuk fiatları 
LONDRA, 14 A.A. - Vadeli 

Amerikan pamuğu. Bu aeneki 
mahsulün noksan olacağı suretin
de Amerika federal büroau tara .. 
fından vaki beyanat Üzerine piya 
oade. sür'atle tereffü husule gel
mittir. Boraa meha~ili, f~atl~ri~ 
daha ziyade tereffu etmesıne ıntı 
zar etmektedir. Ancak vaziyet 
daha ınüsait bir şekil aldığı tak
dirde tereffü hareketi durabilir. 

lunda şüpheli gezdiği baklandaki 
kayıtt? sarahat bulunınadığrndan 
serseriliğini sabit görmedi ve maz. 
nunun beraetine karar verJi. 

Tevfik B. beraet etti 
Bazı evrakı merciine gönderme

yerek nezdinde alıkoymakla maz
nun serkomiser Tevfik Beyin dün 
ağır cezada muhakemesi intaç edil
di. 

Vekilleri, Tevfik Beyin müdafa-
asını yaptılar. 

1 
Mahkeme, neticede Tevfik Beyin 

bu hareketinde her hangi bir kast 
görmediği it;in kendinin beraetine 
karar verdi. 

Balıkçı Farukun 
muhakemesi 

Geçen kurban bayramının üçün
cü günü Balıkpazarında, bir tenteyi 
açıp kapamak yüzünden aralarında 
çıkan münazaa üzerine, bahkçı Sali
bi öldüren F anıkun muhakemesine 
dün ağır cezada devam eclildi. 

Müddeiumumi, maznunun 448 
inci maddeye göre cezalandrrılma~ı
nı ve cezayı azaltıcı sebeplerin na
z:rı dikkate alınmasını ta]ep etti 
Müdafaa yapılmak için durutmıı baş 
ka güne bırakıldı. 

Harcırah mı, 
Rüşvet mi? 

Belediyede 

Darülacezenin ıslahı 
için hazır

lanan proje ne oldu? 
Yeni nizamnameyi hazırlıyan 

komisyon 
• • • yakında mesaısını bitirecek? 

Darüliııcezeyi ihtiyaca cevap ve
rebilen bir müessese haline getirmek 
Üzere yeni bir nizamname hazırla
yan komisyon mesaisini - ikmal et .. 
mek üzeredir. Yeni talimatnamede 
bir çok esaslı jbtiyaçlar nazarı dik
kate alınnuştır Talimatname- Şehir 
meclisi açılınca müzakere olunacak 
ve tasdik edildikten sonra tatbike 
başlanacaktır. Yeni teşkilattan son
ra darülaceze daha çok faideli ola
cak, bir kunm aceze ve çocukların 
vaziyeti ayrıca tetkik edilecek onla
rın yerlerine himayeye mühtaç kim
seler müeıseseye kabul edilecckler-
dir. Aldığımız malU:mata göre !On 

bir sene içinde darülacezede 233 ka
dın, 238 erkek himaye edilmiştir. 
Bundan başka muhtelif suretlerle 
müe&seseye alınan çocuklar 104 
kız, 300 erkektir. Bir sene içinde 
himaye edilenlerin adedi 875 tir. 
Bunların 334 ü kadın 538 i erkek
tir. 

Yeni talimatnamenin tatbikinden 
sonra müessesedeki çalıtma ıubeleri 
kadroları ı;enitletilecektir. Halen 
darülacezede be, çalışma şubesi var
dır. Bunlar terzihane kundura, de
mirhane, marangozh~ne, halıhane
dir. T ... zibane son bir sene içinde 
12590 liralık , kunduracılık kısmı 
3485 liralık, demirhane 1000 lira
lık, marangozhane 1813 lirahk, ha
lıbane 1955 liralık iş yapıruıtır. 

Darülacezedeki çocuklar için mev 
cut ilk mektepte 76 talebe bqlun
ınaktadll'. Bunlann altısı kızdır. Mek 
tep beş smıflı bir ilk mekteptir. 

Yol parası 
vermiyenler 

Yol parası son taksit zamanı geç
tiği halde el'an bir çok kimseler yol 
paralarını vermemi,lerdir. Bu gibi
ler belediyece tesbit edilmiş olup 

Poliste 

mecburi olarak yol inşaatına sevke
dileceklerdir. 

Bu sene vazgeçildi 
Caddelerde seyrüseferi teshil İçin· 

beynelmilel seyrüsefer işaretleri vaz' 
ına karar verilmişti. Tasarruf dolayı 
aile belediye bu sene için bu iş.ten 
vazgeçmiştir. 

Ekmek fiatı inecek 
Belediye yeni hafta ekmek narbı 

fiatlarım tesbit etmeğe başlamıştır. 
Bu akşam kat'i hesaplar yapılacak
tır. Önümüzdeki hafta ekmeğin yir
mi para tenzilen satılacağı tahmin e 
dilmektedir. 

Belediye bütçesi 
için yeni sualler 
Dahiliye V eki.leli belediye bütçe 

ıi baklanda bazı yeni sualler sormııt 
tur. Vekalet, ldarei husuıiye ve be
lediyenin müşterek bütçeıinde müş
te-rek masraflardaki bissei iştirakt.e 
müsavat görmediğini bildirmiştir. 
Bundan başka itfaiyeye tahsis edi
len 70 bin liranın da fevkali.de büt
çeye değil adi bütçeye ithali ~~a
fık olacağı fikrini beyan etını§tır. 
Belediye bu noktai nazarlara cevap 
bazrrlamaktadır. 

Odun kömür fiatı 
Önümüzdeki kıt mevsiminde ıeh

rimizdeki odun, kömür fiatlan hak
kında belediye şimdiden tetkikata 
başlamı§tır. Halkın muhtekirler e
linde kalmaması içia lazım gelen ted 
birlerin alınması için l<lfebbüaata 
iıaılamnııtJr. Mümkün olduğu ka
dar bu &ene için otok mal bulundu
rulmağa çalıtılacalrtır. 

Bir genç kızın cesedi 
bostan kuyusunda •• 

Ticaret odaaı idare heyeti bu .. 
rUn toplanOlf!ak ve ben%in, petrol 

lfayret 
Edilecek 
Bir adam! 

Piyasaya yeniden mühim mik 
tarda mal gelmittir. Ve bütün 
pamuklann kolaylıkla piyasaya 
arzedilmeai hali hazırdaki fiat &e
viyeleri ile dahili vaziyetin salim 
bulunduğunu göstermektedir. 

Tütün 
Kanunu 

Emvali metrukeden sat.lığa çıka
rılan bir ormanın talibi olan :zattan 
kıymetini düşkün göstermek sureti 
le elli lira rüıvet talep ettiği iddia. 
sile maznun emvali metruke nıe
murlarından Ziya Kadı·i Beyin mu
hakemesine dün ağır cezada devam 
edildi. Dünkü celsede Ziya Kad<i 
Beyin kendisinden rüşvet istediğini 
söyleyen davacı, dinlendi. 

Bu, zat, Kadri Beyin Ömürlü ci
varında kendisinin talip olduğu bu 
ormanın ketfine memur edildiğini 
anlattıktan sonra ayrılan orman par
çaları için: "50 lira verecek olursa 
daha az kıymet takdir ederim." dedi 
ğini söyledi. Mazunun Ziya Bey, 
bu iddiayı serdederek dedi ki : 

Genç kızın bir cinayete kurban 
gidip gitmediği tahkik ediliyor 

Yılanlarla eş ve 
arkada, olan 

sarı adam kim? 
Nazilliden yazdıyor: - Bura-

da İbrahim isminde bir yılancı 
Ve.rdll'. SükUti ve 
oapsan benizli bir • ~ ~ 
adam olan bu yı--..~--
lancı tehriınizin '-....,,/ 
en ınethur tipi _
dir. Hergün bir 

1701 No. lı Tütün lnhi&an ka· 
nununda yapılacak tadilata me
mur konferans encümeni, dün de 
inhisarlar idaresinde toplanarak 
mesaisine devam etmİ§tİr. Konfe
rans heyeti umum.İyesi hafta so
nunda üçüncü defa ol'.'ra~ topla
nacak ve encümence §ımdıye ka
dar hazırlanan esaslan müzakere 
edecektir. 

Encümen şimdiye kadar kanu
nun 25 maddeaine ait müzakera· 
hm ikmal etmiftir. Bir aya kadar 
encümen mesaisinin ikmali muh
temeldir. 

- Hayır! ben, rüşvet değil, sa
dece harcırah istemiştim. 

Muhakeme, tebliğat- yapılmayan 
§ahitleriıı celbi için başka bir güne 
brrakdch. 

Grev suya düştü 
Tevkifhanede açlık grevi ilan e

den mevkuflar, cebri tagaddi usulü
nün ciddiyetle tatbik edilmesi Üze
rine grevden vazgeçmeğe mecbur ol 
muşlardır. 

Grevciler, eskisi gibi kendilerine 
verilen yemeği yemeğe ba,lamışlar
dır. 

Eyüpte Rıtmi civarında metruk 
bir bo•tan kuyuıundan evvelki gün 
on b"J yaşlarında bir genç kızın ce
sedi çıkarılmıştır. 

Ceset, te§bİs edilmiş ve bundan 
elli gün kadar evvel, ortadan kay
bolan Kemal Bey isminde bir asabi
ye doktorunun evlatlığı olduğu an-
laşılmıştır. . 

Genç evlatlığın bır cinayete kur· 
ban gidip gitmediği tahkik edilmek
tedir . 

Tramvay otomo
bille çarpıştı 

Üsküdarda Yenimaballede fıçıcı 
sokağmda 24 numaralı evde oturan 
şoför Mustafanın idare•İndeki 2088 
numarıılı otomobil Halk lranıvayla
n kumpanyasına ait 139 numaralı 
tavman Halim Efendi idaresindeki 
16 numaralı tramvay arabası ile 

nın oğlu Mustafa, Ahmedi bıçakla 
sol kolundan, yaralaıru,, Ahmet te 
buna mukabil Ömer ağamn sopa ile 
başını yarmıştır. Zabıta her ikisini 
de yakalamışhr. 

Eli bıçaklı adam .. 
Galatada Şeftali sokağmda kah

veci Rızanın hanesinde sakin Ereğli
li Ahmet sarho! bir halde elinde sus 
talı bıçakla dolaıırken görülerek ya· 
kalanmıştır. 

Hem dövmüşler 
hem de .. 

Bostancı vapn iskelesinde lçereG 
köylü sabıkalı Mustafa ve refiki lb
rahim, Abdullah iıminde bir şab11 
dövmüşler ve yaralamıtlar, bundan 
maada vak'aya giden zabıtaya da 
hakaret e~lerdir. Mütecavizler 
yakalanmıtlardır. 

Vllllyette 

Müfettişler 
Döndüler 

Şark mıntakasın· 
daki teftişler 
ikmal edildi .• 

Dahiliye vekaleti tarafından ge
çenlerde grup halinde §ark mıntaka 
sına gönderilen mülkiye müfettişleri 
!ebriınize avdet •!mitlerdir. Dahili
ye vekaleti müfetti§leri yeni mmta
kalara ayırmıştır. Evvelce yalnız 
büyiik tehirlerde çalışan müfetti§le
rin mıntakaları daha darıa,tmlmıştır 
Yeni vücude getiri.Jen mıntakalar 
§Unlardır: lstanbul, lzmir, Ankara, 
Konya, Trabzon, Kastamonu, Diya. 
nbekir, Adana . .Şebrirr .deki müfet 
tişler bir iki güne kadar miintakala
ra hareket edeceklerdir. 

Bir talip daha var! 
Sacide Hanım isminde bir harum 

dün viliyete müracaat ederek polis 
memurluğuna talip olduğunu bildir
·miştir Sacide Hanımın istidası mu
ameleye konmuştur. Başlangıç ol
mak üzere zabrtai ahta.kiye kısmın· 
da iıtibdam edilmek Üzere 4 hanı
mın polis memurluğuna alınması te
karrür etmiştir. 

Yerli mallar 
• • 

sergısı 

İpekiş müsabakası
nı kimler kazandı? 

Dördüncü yerli mallar sergisi 
dün pazar olmasından dolayı çok 
kalabalıktı... Dün akşama kadar 
sergiyi 271,700 kişi ziyaret elmiş 
tir. Bilhassa dün akıam üzeri .ser· 
ği çok kalabalık olmuı ve sergi 
komüerliği Halkın sergiyi tema
men ve kabil olduğu kadar ser
beste gezebilmesini temin için ;,,. 
tisnai tedbirler almağa mecbur 
olmuştur. Serginin müddetinin 
cuma akşamına kadar temdit edil 
miş olması memnuniyetle karı•· 
lanmıştır. Bursa, Edirne, Kırklare 
li gibi yakın ~ehirlerden sergiyi 
ziyaret için muhtelif kafileler gel 
mektedir. 

Dün ser11ide /pekqin ser11i mü
nasebetile tertip ettiği büyük eıya 
piyangosu çelıilmiıtir. Beyoğlu bi .. 
rinci noteri Saltihattin ve 11ergi ko
miseri Nazmi Nuri Beyin nezareti 
altmda piyangoyu lpekq memur
larından Münevver hanım çekmit 
tir. Piyangoda 14440 kişi muhte
lif kumaşları beğenmişlerdir. Ke
flde neticesinde fU hanım ve bey
lerin kazandıkları anlaşıldı. 

Maarifte 
• 
Istanbul 
Kütüphaneleri 

Kütüphaneler kami· 
len maarife geçiyor 

! &tanbuda mevcut kütüphanele
rin kamilen Maarif vekaletine devri 
için bazı teşebbüsat yapılmaktadrr. 
Halen lıtanbul kütüpbanleri ara-
11nda henüz V elıalete geçmeyen b"' 
kütüphane vardır. Bütün İstanbul 
kütüphaneleri adedi 88 dir. Kitap a
dedi de (151900) dür. Bu kitaplar
dan 1895 i yeni türk bareflerile, 37 
bin 245 i arap harflerile, 110520 ec• 
nebi lisanlariledir. 

13 5 yeni muallim 
. latanbul Maarif müdürlüğü em

rıne bu sene muallim mekteplerin
den mezun o]anlardan 135 genç mu 
allim verilmiştir. Bu gençler lstan
bulun muhtelif ilk mekteplerine ta 
yin edilmi!l~rdir. 

Maarif yıllığı 
lıtanbul Maarif müdürlüğü lstaL 

bul Maarif hayatı faaliyeti hakkın. 
da vücude getireceği maarif yıllıit 
için mesaisine devam etmektedir. 
Y ılhkta şayanı dikkat malumat ve 
İzahat vardır. Aldığımız malümata 
göre lstanbulda (350) tahsil mües
sesesi vardır. Bütün lstanbul mek
teplerindeki muallim adedi 41668, 
talebe adedi 75296 drr. Muallimle
rin 4800 i kadındır. Talebelerin 
33628 i kızdır. Darülfünun-
da 470 kız talebe var-
dır. Yüksek mekteplerde 1323 e,.. 
kk, 172 kız okumaktadır. Orta tah. 
sil mÜesgeselerinde 22318 talebe o
lup 9271 i kızdır. Meslek mekteple
rinde 940 talebe vardrr. Bunun 391 
i kızdrr. ilk mekteplerde 49066 tal• 
be vardır. 23317 si kızdır. 

Kitap panayın 
Halkevi müze ve sergi şubesınin 

30 ağustosta açacağı kitap panayiri 
için hazırlıklar de"am etmektedir. 
Panayir 30 ağustos günü saat 4 il< 
9 araıı açık bulundurulacaktrr. 

Darülfünun meydanında yapıla
cak olan sergide bütün kitaplar ye
ni Tü•k barfleriledir. Gaye bilhassa 
herkesin yeni Türk harflerile çık
mış bütün kitapları göremesini te
min etmektedir.Sergide tenzilatla ki 
tap sahtı da yapılacaktır. 

O gün Halkevinde bir bando mu 
zika da icı·ayı ahenk edecektir 

Darülfünun heyeti 
Eskişehirde •• 

ESKiŞEHiR, 14 - Darülfü. 
nun müderria ve talebelerinden mü 
rekkep heyet buraya geldi. Halkevl 
tarafından misafir edildi. Heyet Tay 
yare meydanını, tohum islah istasyo 
nunu ve fabrikaları gezdi. 

Sonra müderris ve talebeler tay
yare ile uçuşmalar yaptılar. Dün 
Halkevinde müderrisler konferanı 
verdi, aktam belediyenin ziyafetin
de hazır bulundular. Misafirler bu 
gün Ankara ya gidecektir. 

Erciş tepesinde •. 

1 - Saksı sokak 2 numarada 
Madam Viktuvar. 2 - Ortaköy 
Mimişoğlu sokak 89 numarada 
Şehdane Hanım. 3 - Kuleli as
keri lisesi 11 sınıf 315 numaralı 
Ramiz efendi. 4 - Kasımpaıa 
Yeniçefme cad. 16 No. lamail e· 
fendi .. 5 - Arnavutköy Ayazma 
mahallesi 26 No. da matmazel 
Kalyopi. 6 - Galata Yanıkkapı 
30 No. da Viktorya Hanım. 7 -
Harbiye Maliye şubes; memuru 
Suphi Bey. 8-Tophane llyas Çe
lebi 24 No. da Nikar Hanım. 9 -
Tünel Yazıcı sokak 113 No. da 
Melek Hanım. 10 - Saraçhane 
bafI Zeyrek cad. 14 No. da Nuran 
Hanım. 11 - Küçük fabrika sa
hibi Hayrettin B. refikası Mela· 
hat H. 12 - Feneryolu Gazi 
Muhtarpaşa çıkmazı. 4 No. da 
Senai B. 13 - Bebek Dere sokak 
1. No. da Hüsniye H. 14 - Kadı
köy Kurbalıdere birinci sokak No. 
42 Vasıl B. 15 - Çamlıcada Al
tınzade köşkü Selma Muhtar Hm. 

KA YSERI, - Ankaradaki Gazı 
Muallim Mektebi talebeleri son gür 
lerde çok faydalı ve eğlenceli biı 
dağ tenezzühü yapmışlar, tarihi Er· 
ciş dağının dört yüzmetre irtifaındcı 
ki karlı tepesine kadar çıkmak sure. 
tile cidden muvaffalayet göstermİt· 
!erdir. Bu talebeler tatil ır :inasebe
tile bu civordaki Zencidere Köy Mu 
allim mektebinde oturmakladırler. 

Kazananlar arasında birinci ve 
ikinci ve üçüncüye İstedikleri ku
maıtan /pekiş mamulatından bi
rer kostümlük verilecektir. 

Bir harabe .. 

lcöıe batında otu 
l'Ur, mendilindeki 

Feci bir ölüm 
- -- Şeyh camiinin önü.nde müsademe et- Bez fabrikasında Hurma kıralı döndü 

İrili ufaklı yılanla 
rı çrkanr, ayağı

IZMIR, 14 - Urla yolunda 
çok feci bir kamyon kazası. oldu: 

Şoför Ramazanın idareaındekı 
4 numaralı kamyon direksiyonu 
bozulduğundan idare edile
memiı, sağa sola yalpa yapa
rak giderken bir bağ duvanna 
çarpmısbr. Bu sırada kamyonun 
merdivenine asılmış bulunan yol
cu simsan 35 yaıında Cemal Ef. 
duvarla kamyon arasında kalarak 
batı ezilmif, batının yanSJ kopa
rak duyara yapı§ık kalmı§, ye~ 
düten gövde aıçnyarak can verm1t 
tir. 

Liman tarife miı her ikisi de bıraz hasara uğra-
mıştır. Tramvay ve otomobilde bu- yangın.. Baıra'nın en meşhur zengini koml"syonu b' im t olup •ehrimize ~elen ve hurada lunanlara ır şey 0 amış rr. Evvelki ak•am, Bakırköy bez fab • .. 

Afyonkarahisarın yazılıkaya kö. 
yünde e&ki Firiçyalılara ait bir ka
saba harabesi mevcut olup bu hara· 
be tamamen toprak altındadrr. Köy
lülerin, bu harabe üzerinde hafriyat 
yapı.klan haber alınarak '<eyfiyet 
Afyon Maarif müdürlüğıine yazıl

mıı ve derhal men'i es.babına teves· 
sül edilmiştir. Bu hafriyat esnasında 
zuhur eden bazı yazılı ta§ ve sütun
lar da mahallinden kaldırılmıştır. 

lla, boynuna do
lar, avucuııd"' hal 
lce. yapar. Herkes 
Üatünde deh§et 
oaçan yalanlar o
lllln elinde acına
eak derecede mu
ti ve iciz bir vaziyet alırlar. Yı· 
le.ntar bazen zehirlerini akıtmak 
İçin dillerini uzatırlar. Fakat İb· 
rahim orah değildir. 

Y rlanm dişi onun parmağı üze
rinde ancak bir sinek unrmaaı te· 
•iri yapabilir. lbrahimin yılan fak 
le.tması burada pek meşhurdur. O 
Yılanı kuyruğundan tutup yukarı 
lcaldınr ve sür'atle yere çarpar. 
Bu esnada tuhaf bir ses çıkar ve 
nlan ölür. Her gün bir yılan ya· 
kalar. Onun yılan yakalama.ar da 
çok kolaydır. lbrabim şurada bu
rada bir yılan görünce, yılanlar 
hemen miskinleşmiye uyuşmıya 
başlarlar. İbrahim de bunları alıp 
Çantasına doldurur. 

"Kilis,, gazetesi 
Yedi aydan beri tatil edilen Kiliı 

gazetesi tekrar intitara baılamıJtrr. 

-···· ... ····---·-·· .... · .. ---·······-
tur ki, onların en büyilklerini bile 
bir haınlede yakalryabilir. Doktor 
lar, renği daim .. aarı olan lbrahi
min kanında pek çok yılan zehri 
bulunduğunu ve artık vücudunun 

· e kar ı muafi et ka-

l ki ' bir Türk kızı ile nişanlandıktan Liman Tarife komİ•yonu, ekae Karşı ı 1 vuru,. rikasmda büyilk bir yangın çıkıruı- sonra Dİ§anı bozulan Sempani B. 
riyet olmadığrndan dün toplana- l sa da alınan seri tedbirler neticesin- Basraya avdet etmiıtir. mamıştrr. Komisyon, gelecek pa· muş ar•• de yangırun derhal önü almmı§tır. 
zar günü toplanarak limanda iıli- Samatyada, Sümbül efendi med- Yangın, iplik dairesindeki 3 nu- ........................ - ... --··-----..... _ 
yen kayık, motör ve emsali küçük resesi sokağında Akarca caddesinde maralı iplik bükme makinesinin çar- d.~ çdmıı§tır. Maamafih itfaiye ye
deniz vasıtalarına ait yeni ücurat 43 numaralı evde oturan Ahmet ile şaflarmdan bir parça koparak araya titınceye kadar fabrika mii&tahdemi 
tarifelerini tanzim ve mesaisini sucu Ömer arasında su almak me- dütmesi, ve devrin tiddetinden ma- ni yangını söndürmüş olduklarından 
i ct >ceottir. selesinden kavga çdmıı§. Ömer ağa- kinenin kızarak ateı alması yÜZÜn- miibiın bir zayiat olmamııtır. 
•'''''''''''''''' o•·c,,.,,,,,,, .... .,. ........ ,, '' ,,,,,,,,,,., ....... ,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,, '''o '''' ••••c· ,, 

vantilatörü iş/eti"Qor ama!.. Resimli hikaye Aşkı Ef. 

Mübadele işleri 
Muhtelit Mübadele Komisyo

nunda bitaraf aza, hakemlikleri
ne he.vale edilen 3 meseleyi ait 
kararlanru henüz tarafeyne bil
dirmemişlerdir. Bitaraflar, 1 O ıı:ü· 

kadar kararlarını ihzar ve ta .. 
::feyne tebliğ edeceL:ler.<:li~. .. ~u 
suretle, komisyondaka puruzlu 1§
ler kalmamış olacak ve ondan t::>n 
ra mevcut işler sür'atle tasfiye e
dilecektir. 

Necmeddin Sadık 8, 
geldi 

Cemiyeti Akvam'daki Daimt 
murahhaıuınız ve Cenevre'de top-
lanan Beynelmilel Tahdidi Teali
bat Konferanoına itfirak eden he· 
yeti murahhasamızdan Necmet
tin Sadık B. dün aktam Diyan• 



~srın umdeai "MiLLiYET~ tir. 

Strombolidir. Ötekiler tüter
ler. Bu, yanar ve ateş püskü
rür .• 

Stromboli'den kurtulduk
tan on, on iki saat sonra itte 
Vezuv yanar dağı!. Napollnin 

• 

İktisadi Bahisler J m 1 İş ve İşçi 
Umumi vaziyet ve Türkiye 

15AGUSTOS1932 
idarehane: Ankara caddeai, 

100 No. 
1 

süsü ve Akdenizin en şık vol
kanı ... Mavi bir gök üzerine 
va7rh hatlarla çizilmittir. Şez
longa oturmuşı rahat rahat si-

iki garip müşteri 
-2-

Dünya iktııat hayatının bugün
kü elemli vaziyetini muhafaza etme 
sine imkin tasavvur etmek için çok 
bedbin olmak lazımdır. Nihayet her 
hangi bir ticaret bilançoıunu açsak 
göreceğiz ki, adilane olmayan cebri 
müvazanenin gayri tabiiliği ile kar
ıılatırız. Meseli, şu bakır fiatları
nı gözden geçirelim: 

gatle takip edecekleri yegane kurtarı 
cı siyasettir. lnki.r etmemeliyiz ki, 
memleketimizde hayat etrafımıza na 
zaran pahalıdır, bu pahalılık nisbe
tinde de paramız ucuz ve bol değil
dir. Harici rekabette bize engel o
lan budur. Biz bir ton kömürümü
zün, bakırımızın, bir kilo tütünümü 
zün harici kıymeti ile memleket da
hilinde iki miali ihtiyaç teminine 
çalıtmalıyız. Evet istihsal masrafla
rımızı, yaşama şartlarını yarıya ten
zil etmeliyiz. f,te lngiltere har~ce 
kartı parasının kıymetini % 25-30 
tenkis ve ayni zamanda dahilde ha
yatı takriben yüzde 10 ucuzlatmak
la son senelere doğru muattal bir 
hal alan ihracatını canlandırdı, ih
racat yolunda birinci safha, refaha 
girdi, l ngiltere gibi sermayenin te
merküz ettiği bir memleket buna ce 
saret ederse acaba Türkiye buna 
müıabih cezri bir tedbir yapamaz 
mı? Türkiye gibi çok zengin bir ül
ke -Enflaıyon şeklinde değil- bir 
misli paranın daha ıirküle ve garan
ti etmesine müsait değil midir? lh . 
racat ve itbalitımız müvazene --hat 
ta son istatistikler fazlalık gösterdi
ğine göre- ne kaybederiz? Müte
hassislerin düşüneceği çok mühim 
nokta ... Fakat -ne olursa oslun
bir ıekil bulup satış fitlarımızı bu
günkü hayat ıeraitine uygun dünya 
rekabetine hazırlamalıyız. lhraççıla
rımızın çektiği sıkıntı en fazl• bu 
cephededir. Bilhaua beynelmilel sa
tış hayatında esas olan sterlinin su
kutundan sonra kömür, kromun vazi 
yetini tetkik bunu gösteriyor. 

Milliyet bu sütunda İş v 
i~tiyenlere tavassut ediy 
ve İfÇİ istiyenler bir me 
la it büromuza müraca 
melidirler. 

lhıan Beyle Lutfullah Bey raber, narsile içmek için Hili.l 
gazinoauna gittiler. Telgraf adresi: lat. Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbaa 24310 

garasını çeken ve dumanını hal 
ka halka havaya bırakan bir 

ı tiryaki intizam ile ufak ve beyaz 
dumanını üfler •.. 

ayni otele indiler. İkiai de ihti
yar olmalanna rafmen hail senç 
ıörünüyorlardı. Dediler ki: 

- Şayet geç ıelirıek, bekleye 
niniz vardır inşallah. Dediler. 

- Elbette. Koca otel bu. Sa
baha kadar açık. 

\BONE OCRETLERl: 
Türkiye için 

L. K. 
3 aylığı 

6 .. 

Akdenizin bu üç volkanına 
sahip olmak ltalyaya nasip ol
muş. Bu volkanlar ara sıra 
zelzeleli felaketler yapan unsur 
!ardır. Belki İtalyan tarihinde>

- Bize bir oda yeter. Şöyle 
iki yataklı bir oda kafi. Biz ço
cukluğumuzdan beri birlikte ya
şadık. Allah ayırmaaın. Hemen 
afağı yukan kırk ıenedir hep be
raberiz. 

i2 

4-
7 50 

14 -

Ha!İÇ içın 

L. K.. 
8-

14 -
28 -

' ki indifalar da İtalyanların vol 
kanlardan ilham almasından 
olmu•tur ..• Belki onlar bu vol .. . 

-------------••kanlara malik olmakla bahtiyar 

Otelci onlara iyi bir oda hazır
ladı. Gece tahta kurusundan ra
hatsız olmamaları için odanın 

her tarafını filit ile ıılattı. Gerçi 
bu otelin tahta kurularına filitin 

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti seçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
~ler için müdiriyete mürac:ut 
!dilir. Gazetemiz ilinlarrn meı'a
liyetini kabul etmeL 

BUGONKO HAVA 
Y 9'İl köy ukeri Naat merke

:inden aldıfanız maliimata naza
an busiia hava açık ıeçecek, 
üaslr mutedil kuvvette ıimal

lea • ı 'tir. 
14-8-932 tarhinde hava tazyi

a 762 milimetre, hararet azami 
?9, aaıaıi 18 aantlgırat idi. 

FELEKTEN 
Seyahat mektupları .. 

1 dırlar da ... Lakin insan nasıl 

1 
olur da tabiatın bu daimi ga-
dabına o ka.dar yakın oturabilir 

1 Napoliye çıkanlara bir "görü 
lecek ıey,, mevzuu olmuş olan 
Pompei harabeleri gözlerinin 
önünde iken nasıl, bu volkan
lara komsu olurlar? .. 

Bu istiilrabımı bir İtalyana 
açtım: 

1 
"- Evet! eledi. Hakkınız 

, yok değil, bu dağların ne za-

r

' man sakin ve ne zaman asabi 
olduğu bilinemez. Lakin bir 
memleketi tehdit eden tehlike 
ler içinde yanardağı ;ndifaı ve 
zelzele en küçük en az zararlı

de tesir ettiği yok ya. Neyse 
İf olsun diye kapılar pencereler 
kapandı. 

Ihsan Bey Lütfullah Beyle be-

--···········-······--··-·--··---
sarışın kadın da çıktı. Bu kadın 
bir barones imiş. Evli olduğu 
nu ve İtalyanın meşhur bir mi 
zah muharririnin kız kardeti bu 
lunduğunu öğrendim· .. Eğer 
bu malumat doğru iae bu küçük 
hanım, mizah yazıcısı kılrdeşi
ne başlı başına bir mevzu ola 
bilir ... 

Rıhtımda hanrm !arını karşı 
lamağa gelen iki oda hizmetçi 
sine (kılıklarından öyle anla-aıdır .. ., 

"' "' •· dnn) vapurdan ilk fırlattığı 
Dünyadan t;.k dil mefhumu söz hiç yanından ayırmadığı 

kalktığını anlamak güç bır şey köpeğinin bir gözü kazaya uğ-
1 değildir. Şöyle lstanbuldan radığını ha~er verme~. ol":1uş. 

------------• Akdenize cıkınca l,u hakikat İtalyanca bılenler soyledıler. 
{ OICUIUg" a, dile hemen gö~ünüze çar?ar.. . Bu küçük hanım bu tek gözlü 

Ben Pire'de vapura gelen 1 u~ak köpeği o kar.lar seviyor~u 

' 
• d • satıcılarla ruır.ca görüşme- ı kı; yemek salonunda herkesın esaJreye aJr ğe mecbur oldum. Yanımdaki önünde onu ağzından öpüyor

İtalga açıkları İngilize bizim para ile elli ku- , du. Kö_peğ.ini .~öyl~ çok in~i-
ruşa sattığı süngeri, ben yir- j şaf etmış bır n"vazış hareketıle 

1 ağusto.~ 932 mi beş kuruşa aldım. seven barones acaba kocasını 
Marsilya'ya, Cenevre'ye, Na Vapurda bazı garsonlar neresinde? öpe_r~ . 

oli'ye seyahat etmek, yanar fransızca biliyor lakin b;r kıs- Napolıden ıkı erkek ve bır 
aAdan, yanardağa konmak- mı bilmiyor. K~maracı kızla, k~na re~~li k'.'dı~dan mürek~ep 
.r. Bu yola pkanlar onu bilir- metridotel !le İnglizce görüş- bır lngıl_ız aılesı aldık ... Bıraz 
""· Btlmiyenlere de diter yolcu mek zarureti vardır. esrarengız tavırları var.· Erkek 
ır MSylediler. Korentten çıkıp N r d l .. terden birisi elli, elli beşlik. .. Di 
& Sidlya'ya doğruldunuz mu "'k apo 1 j vap~ra ge en :fm ğeri iri yarı nihayet otuz ya
Etna) yı beklersiniz. rul . 1 mem~r _arı, ımd_an mi ul a ız şında. Bir de kızıl saçlı kadın .. 

'"-ilya'nm bu yüksek dağı arı e goruıeme ım, ta yan- D 1 k' · 1 ·ı· 1 k ~.., d b k r b"l . 1 er er ı, ngı ız er ço mera-
aima tüter; tepeıini görmek ca an. at a ı~a~. 1 ~ıy_or ar- sim adamıdırlar.. Hatta bir 
abil değildir. Sicilyadan ev- ?1• ~ır gaz~t~ı ıçın goru!.m~k müddet bizde esaret hayatı ge
el süzülmüt bir mavilik arz&- ıateyıp te gonışememek buyuk çiren ceneral (Tavzend) in tek 
en sema, bulutlanmaya başla- sıkıntı oluyor. . başına yediği akıam yemek
•• mı, biliniz ki Sicilya yakın- Vapurda .• ~apolıye kadar !erini (Smokin) siz yemediğini 
ır. Bu bulutlar, Etna'nın rüz- arkadaş~ık ~ttıgım . lstanbulda söylerlerdi. Bir çok lüks vapur 
arla savrulan dumanları- yerleımış bır İ~veçlı tüccara !arda bu usul vardır. Birinci sı 
ır. Yirmi beş sene kadar ev- bakıp gıpta ettım. nıf yemek salonlarında akşam 
·el, Mesinayı hatta bütün Si- . B_u zat _Anad?l~d~ ma~en yemeklerine hiç değilse koyu 
ilya'yı hik ile yeksan eden 1 !lerıle .. ~graşt_ıgı ıçın . bıraz elbise ile gelinir. Diyelim ki; 
anıntıların amili olmasına rağ tiirkçe. ogre?_'"?1.'·· Haydı bunu bizim vapur bunlardan değildi. 
nen Sicilyalılar Etnayı sever- tam ~ılmed.~g~- 1~~~ •. .•aymıya- Diyelim ki; yolcunun sırtında-
er , eteklerinde villaları vardır. lım. işte goruştugu lısanlar: ki elbiseden başka elbisesi yok! 

Mesinadan çıkarsınız. Güzel l - İsveç dili Lakin yalın ayak - yani çorap 
erin ve akıntılı Mesina boğa- 2 - İngilizce sız - beyaz bir kostüm ve be-
.mı arkanızda bıraktıktan bir 3 - Almanca yaz sanclallarla bir vapurda 
aat sonra Stromboli yanar da 4 - Fransızca akşam yemegıne gidildiği 
:ı size fener tutar. Stromboli 5 - İtalyanca Çinde bile görülmemiş:ir. 
:ece olulsa otuz mil uzaklar- 6 - İspanyolca Erkeklerden genci hu kılık 
lan görünen bir ilahi fenerdir· 7 - Sevahili denilen şarki ta idi ..... 
) isimdeki adanın tepesine Afrika sahillerine mahsus dil.. Anlaşılıyor ki; 
:annedilir ki, denizcilerin ila- Türkçeyi de ilave edin... dütmek hususunda 
ıı onu ezelden yakmıştır. Etti sekiz·. Bu adam kırk yaşın müvazi gidiyorlar. 

Stromboli gece külah şek- dadır. Bu dilleri mektepte de- "' "' "' 

İngilizler 
liralarile 

inde bir adadır. Adanın şimal ğil ıeyahatte, itte ogrenmiş... NapoH'den dün altıda kalk 
re cenup yamaçlarında kasaba Ben kailim ki kitapla dil öğ- tık. .. Bugün bütün gün İtalya 
ar vardır. Şark ve garp yamaç renmek, öğrenmelerin en güç açıklarından yol alacağız .. Umu 
arından lav ve kızgın kayalar ve çorağıdır.. yoruz ki; yarın sabah onda 
.ahile dökülür Akdeniz yanar • • • Marsilya'ya çıkalım.. Deniz, 
fağlarından ateşini dışına dö- Napoliye çok yolcu bırak- sakin ve hava ılık serin! ..• 
<en yegane samimi yanardağ tık.. O meyanda otomobilli FELEK 

Ala. bir iki tane parlattılar. 
Yemek yediler. Kahve ve nargile 
İçin de gazinoya gittiler. Oturdu
lar. Hof bet ettiler. Buraya ka
dar hikaye ile hemen hiç alaka· 
mız yok gibidir. 

15 mart 1932 
Birioci kanun 1931 
Bir ıene evvel 

Elektrolitik 
39. 10. -

Otele ıeldiler. Yol yorgunlu
ğu, ihtiyarlık. Hemen yattılar. 

Ve horuldamağa batladılar. 
ihtiyarlıkta isan çabuk uyur. 

Sabah için iyi bir kahvealtı hazır 
lamalarını tenbih etmeği unutma 
mıtlardı. Hakikaten otel ıahibi 

onlara pek itibar ediyordu. Oda 
garsonu bu halim selim mütteri
lerinin kapılarını bir yokladı. 
Kalknuılar. 

Derhal bir mükellef kahvealtı 
ile odadan içeri rirdi. Fakat ne 
görsün müfteriler kalkmıtlar, kar 
yolalarının içine gömülmüşler, 
oturuyorlar. Fakat dikkatle bak
tı. Bunlar dün akfam gelen mÜt· 
teriler değildiler. Biri, beyaz tak 
keainin alhnda çeneai biribirine 
yapıfmıf bir ihtiyar, ötekiai de 
cas cavlak bafı ile hiç te dün ak 
famkilerden biriaine benzemiyen 
bir pinti. Garıon şafll"dı. Ve der
hal elindeki tepsi ile ıerlye dön 

1 ki sene evvel 
1931 en aşağı 
1931 en fazla 
1931 vasati 

44.-.-
48. 2. 6 
83, 17 6 
33. -. 

, 50. 8. 9 
' 42. 13. 3 

B. S. 
33. 18. 9 
36. 14. 4 1 2 
44. 16. 10 1 2 
69. 3. 9 
27. 14. 4 1 2 
47. 8. 9 

38. 7. 9 1/ 4 
Aıgari tahmin edilen geçen sene 

fiatlarında bu aene bir ıalah bekle. 
nirdi. Halbuki 1932 senesi bakırı 
daha ıedit Lir rekabet ile karıılaş
tı; son aylar zarfında elektrolit ba
kır 30 - 31 İngiliz arasında oynar
ken büyük fİrketlerin uzun müza. 
kereleri neticesi - beynelmilel si. 
yasi konferanslar akibetine uğı·a
maıı - anla.ıamamazhkları ve Ame
rikanın yeniden bakıra gümrük 
v•z'ı fiatlarda yine mühim bir tena.
kua ıöıterdi. l1te ton Londra bor-
sası: 

18 temmuz 
22 temmuz 

Elektrolik B. S. 
1932 28 1 / 2 25. 5. 8. 
1932 27 1/ 2 25. 3. 8. 

dü. Otel sahibine hadiseyi anlat -.· 
tı. 

Bu fiattan % 25 lngiliz lira11-
nın altın farla da tenzil edilec~k o
luna, dünya bu feci sukutu hiç bir 
gün kaydetmemiıtir. Evet, uı~umi 
harpte 114 lngiliz lirauna yükaelit 
kadar bu diifÜf le sayri tabiidir. 
Dünya atolw bugiin 1 ,000,000 ton 
tahmin ediliyor ki, aabılı:ına naza
ran 75,000 ton fazladır. Bu ıerait 
dahUinde "Deily Expresı,, &'azete,İ 

mütehauıslan yanında yaptığı tet
kikat neticesi önümüzdeki bir sene 
zarfında bllümum metal fiatlarında 
-fevkalade ahval olmadığı takdir· 
de- mahsus bir terakki beklenme
diği slbi daha fazla sukut ihtimali 
olmadıtını ilan ediyor. Evet reka· 
ı.et ., ıecllt devrinde; daha nereye 
kadar gidebilir? BugÜnkü aatı, fia
tına kaç maddenin iatihıal masrafı 
ve ne kadar tahammül edebilir? Bu
na binaen 3nümü;ı;deki uzun sene
lerde de bu dü,üklüğün devamı :m
lı:i.n haricinded;r. Yahut ki bakır fi
atlarımn sabıkına niıbeten bilUmum 
havayici ve ibtidai maddeler fiat1a
rının da tenezzülü li.zımdır. 

Bugün Türkiyeyi idaı·e eden el
ler milletin itimadına mazhar, diğer 
!erinin hiç birile mukayese kabul 
etmiyecek kadar müstakar ve kuv
vetlidiı·, Memleket dahili!lde her tür
lü disiplin ve teşkilcitı kurar ve ida
me ettirir. Bu gibj lafta kolay tat
bikatta mü,kül olan gayenin tahak
kuku için eıas ta budur. Bu temin 
edildikten sonra ihraç politikamız 
iptidai maddeleı· sanayii üzerine 
tekasüf ettirilm<!si kolaylaşır, ki 
meleketimi~in iktısadi inkişafı bu 
cephede çok ümitli ve kuvvetlidir. 

Merakın tiddetini taıavvur ede 
biliyor muıunuz?. Derhal otel 
sahibi önde, rarıon arkada (15) 
numaralı odanın önüne geldiler. 
Kapıyı vurdular. 

İçeriden bir aeı ı 

- Gel, dedi. 
içeri girdiklerl zaman yhıe 

baktılar ki müşteriler karyolala
rında oturuyorlar. Fakat bunla .. 
rın dün akşamki gelen müşteri

lerle alakası yok. Otelciler mÜt· 
terilere, müşteriler de otelcilere 
hayretle bir müddet bakıftılar. 

Nihayet lhaan Bey yanındaki do
labın üatündeki bardaktan dl,. 
!erini alıp taktı. Lutfullah lıey 

de karyolanın demirinde asılı o
lan perokasını yerleştirdi. Otel 
sahibi ile garson rahat bir nefes 
aldılar. işte ,imdi dün akşamki 
mü,teriler yerlerine avdet etmiı 
bulunuyorlardı. Bu takma taçlı 
ve takma ditli mü,terilerin hika
yeoi de bu kadardır. 

Eyy ... Sonra ne oldu diyecek
siniz? •. Ne bileyim ben sonra o 
oteli beğenmediler. Oteli değiı
tirdiler. Öyle ya böyle terbiyeaiz 
otelcilerle onlar ne yapacaklar? 
Başka otele gittiler. Sonra ora
dan da ya trene, ya vapura bin
diler.. Batka bir memlekete git
tiler. Kim bilir elbette bir fey 
yapmııla.rdır.. Bana ıorar&anız 

vallahi bilmiyorum ki ıize anla
tayım. 

Gayjp aranıyor 
Bir müddetten beri hasta oldu 

ğu halde Ağuıtosun 13 Üncü Cu
martesi akıamı gece yarısı Topha
nede Mesçit sokağında 26 nume
rolu kahveden çıkarak nereye git .. 
tiği meçhul bulunan Yirmi yatla
rında Vahit oğlu Mevlutu gören 
ve nerede bulunduğunu bilen var
sa İnsaniyet namına yukariki ad
rese malürnat vermeleri rica olu
nur. 

Şu vaziyet difer maddelerde de 
-bakır kadar karaktersizlik olmaz
oa bil- &f&ğı yukan aynidir. Bina
enaleyh elde mevcut mlivazene, ik
tııat lı:anunlan. tecrübeler, tarih ve 
nihayet Lauıanne'nın ilk anlaşm• 
puıeleri, --çok uzak olmayan bir 
iatikbald- bunalan betere yeni 
bir devre açıldığını röateriyor; bu 
muhakkaktır. Türkiye bundan naaıl 
ve ne ıuretle iıtifade edecektir? Hiq 
,üpheaiz • çok.. Çünkü Türkiye 
topraklan iptidai maddeler, zaruri 
ihtiyaçlar çıkaran bakir ve zengin 
biı· ülkedir. Bu ve ön(imüzdeki se
nelerde yükaek ıanayie, lüka ihraç 
eden memleketi.,.. daha fazla sıkıntı 
çekebilir. Zira beterin iıtihlik kabi
liyeti azahrut, bu iıtihlak kabiliyeti
nin artmuı da zaman mesel.esidir. 
Fakat zaruri, İptidai maddelerin sü
rümü daha seri ve kolaylıkla temin 
edilecektir. Mamafih, iıtikbel, ne ,e
kil alına alaın, biz vaziyeti bugüne 
nazaran ıimdiden tanzim etmeliyi:.. 
Bunun için ne yapmalıyız? ihraç 
meta.larunızın İıtihıal masraflarını 
indirmeliyiz. Bu mutlalı bir gaye <>
!aralı çal11ılacalı: bir eıastır. Hükü· 
met ve halkın el ele verip munta
zam bir proğramla, büyük bir fera-

Sadreddin ENVER 

İrtihal 
Kavala eşrafından Bükli za

de Hasan Tahıin Bey duçar ol
duğu hastalıktan rehayap ola
mayarak dünkü glin vefat et
miştir. Cenazesi bugün Beyoğ
hı Osman Bey Şafak sokak 77 
numaralı hanesinden öğle üzeri 
kaldırılarak Maçka kabri.tanı
na defnedilecektir. 

/stanbul Ticaret Müdiriyetin
den: Rehin üzerine ödünç para 
verenler hakkındaki nizamname
ye tevfikan icrayı san'at etmek Ü· 

zere kendi&İ.ne mezuniyet verilmiı 
olan lstanbulda veznecilerde Cam 
cı Ali mahalleıinde Tramvay cad 
desinde 91 numaralı ticaretgahta 
maaş cuzdani teminatı mukabilin
de ödünç para vermek ıan'atını 

ifa etmekte iken 24 Mart 1932 ta
rihinde vefat eden 1294 tarihinde 
Filibede doğmu, lncezade lımail 
Hakkı Beyden yukanda zikrolu
nan muameleden dolayı her ne ıu 
retle oluraa olsun ali.kaaı olanla
rın haklarını talep etmek Üzere 
Üç ay zarfında evrakı müabitele
rile müdiriyete müracaat eyleme
leri Te bu müddetin hjtamında mfi 
teveffanın mevcut teminatı vere .. 
ıelerine iade edileceğinden bu 
baptaki müracatların mesmu ol· 
mayacağı niza.mnamei mahsuıu .. 
nun ıs inci maddesine tevfikan j .. 

li.n olunur. 

f ş istiyenler 
478 - Kadın terziliği 

genç bir hanım iş aramak 
Milliyet iş bürosunda N. rüm 
na müracaat. 

479 - Beşiktaş 
kasap Kamil ıokak No. 28 
Alp. Arıcılık ve tavukçulukta 
lar, al8.tı ziraiye, makiniat ve 
ki idareden anlar, tamiratını 
yapar. İş arayor. Taşraya gı 

480 - Küçük Muıtafa 
da Gül canıii ıokak No. 5 
kı, 20 yaşında orta mektep m 
nu katiplik yapar. Tatrada 
katipliği yapar her hangi it 
sa dahi yapar. 

481 - Milliyet iş büroıu 
S rümuzuna müracaatları. 
lik işletme ve mühendiılik işi 
de, ormancılık ve bu gibi işi 
anlayışlı muktedir bir zat it 
yor. Taşraya dahi gider, m" 
şerait ve maaı ile taliptir. 

482 - Bayezit Cümhur 
caddesi tramvay durak maha 
de No. 41 kuru kahveci Me 
efendi va11tasile İbrahim. O 
yazar, her hangi bir İf olursa 
par 30 lira maaf iatiyor tatr 
gider. 

483 - Cağaloğlu Cerrahh 
ıokak No. 3 lsmail Hakkı 27 
şındadır okur yazar. Memuri 
arayor taşraya gider. 

lstanbul ikinci icra Memur 
ğundan: lzaleyi fUYUU tahtı k 
ra alınıp, paraya çevrilmeıi ta 
rür eden ve tamamına ( 1810) 
ra kıymet takdir olunan lıtan 
da Süleymaniyede Deve oğlu 
kuşunda Kepeneci sokağında 
İn eski 13 yeni 11 No. ile mur 
kam maa bahçe bir bap hane 
İcra kılınan birinci açık artt 
si neticesinde (500) lira bede 
talibi uhde•inde ise de bedeli m 
kUr gayri menkulu mezkürun 
hammen kıymetine nazaran d 
görülmüş olmakla ikinci açık a 
tırma.sı icra kılınmak Üzere t 

rar arttrrmaya vazedilmittİ.r. 1 
9/932 tarihine miiıadif Cumart 
rünü saat 14 den 16 ya kadar 
za dairede ikinci arttırması ic 
kılınacaktır. Arttırmaya ittir 
etmek isteyenlerin mezkur ray 
menkulün kıymeti muhammlne 
nin % l O teminat akçesi venne 
ri lazımdır. Hakları tapu aicille 
le ıabit olmayan İpotekli alaca · 
!arla diğer alakadarların irtif 
hakkı aahiplerinin müracaat! 
ve husuıile faiz ve maırafa d 
olan iddialarını tarihi il&ndan i 
baren yirmi gün zarfında evra 
müıbitelerile birlikte daireye m 
racatları lazımdır. Akai takdirci 
hakları tapu aicilliğile .. bit o 
yanlar ıatıı bedelinin paylatm 
aından hariç kalırlar. Müterak" 
vergi ile belediye ruıumları ve v 
kıf icareai mütteriye aittir. Da 
fazliı. malfunat almak iateyenler 
15/ 8 / 932 tarihinden itibaren d 
re divanhaneıinde asılı bulund 
rulacak olan arttırma şartnam.es 
le beraber 932 / 1696 N o. lu doıy. 
ıına müracaatla mezkUr dosya d 
rununda mevcut ve mahalli mez 
kUrün evsaf mesaha ve sai.reıin 
havi vaziyet ve takdiri kıymet ra 
porunu görüp anlayabilecekler 
ilin olunur. 

Milliyet'in Edebi T?.omanı : 63 
•• 

!eri kabul ve yahut reddetmek Nasibin müsaadeıinden 
bizim elimizde değildir. Talii- 1 fazla bir şey olamaz ki .• 
mizin her cilvesi evvela fezada 

1 
- Nasip bizi felaketten 

cereyan eder sonra arza İner.. 1 felakete çarpacağını henüz her 

züktü .. Evlendiğim takdirde 
vukubulacak meı'um neticeyi 
haber verdi .. 

casının huzurunda manyetisma ta korkuya uğrayacağım. O d 
lar. Kadın şunları söyler: kika bir zaaf hali geçireceğim .. 

oı··ıer yaşıyorlar mı? 
(Felsefi fantaatique roman) 

- Demek ki bu maddi ha- hangi bir vasıta ile tebliğ et
yatımız gökteki manevi baya- medi ya .. 
tımızın bir in'ikasıdır. - Etti diyorum sana .. 

- Evet .. Bu muvakkat ha- - Bu senin kendi kurun. 
yattan sonra yine geldiğimiz tun .. Biz şimdi sevgimizin bize 

Keramet İse hemşiresinin hm almıyor. Seni asılsız bir yere çekileceğiz. Ölüler olacağı işaret ettiği yola gidelim •• Zu 
uğradığı felaketten dolayı ru- vehme tutulmuş görüyorum.. dirilerden daha iyi bilirler.. huru muhtemel her fenalığa 
hi meselelerle uğraşmaktan a- - Vehim değil, hakikat.. - Bu şeyleri aklım pek al- karşı sonra çare dütünürüz .. 
deta yılgınlık getirmişti. Aile- Hakikat müsbet şeylere 1 mıyor.. - Bu yol hangisidir? 
sinin hayatına karışan bu _esrar denir. . . .. j - Böyle olmasaydı babaaı - Biribirimizle evlenmek. •• 
engi". ~uhların habasetınden 1 - ~er ~~~ıkat bıze mus- Jan Vitalis'e öleceği dakikayı - Ah işte benim için feli-
kendısıne de bir fe_nalık bulaş- bet şeklıle gorunmez .. Onu ara haber verebilir miydi?.. . ket orada? 
ması ihtimalile titrıyordu. yıp bulmak iktiza eder .. Hazan - Jan Vitalis? Bu da söy- - Neden? 

Herr.şiresi gibi Leman da da kendi kendine münkeıif o- lediğin müellifin eşbaaından?.. - Şimdi hepsini 
bir katil ruhun belalı sevdasına lur .. Madam Hortans'a böyle _ Evet ... mem •.•. 
mı uğramıştı? Gençliğinin ilk ·olmadı mı? - Lemancığım .• Biz gen- - Analarımızın, babaları-
ateşlerile sevdiği kızın da bu - Kim Madam Hortans? ciz .. Me,galemiz bütün neıt'e- mızın bu izdivaca itiraz edecek 
cihetten özürlü zuhur etmesi -.- J:lenüz on beş günlük sile hayata ait olmalıdır.. Bu !erini hiç varit görmüyorum .. 
çok canını sıktı .. Fakat her ne hamı! ıken doğuramıyacağını ya9ta ölümle ne taallOkumuz - Benim babam izdivacmıa 
de olsa onu şiddetle seviyordu.. söyleyen kadın. olabilir? hiç razı değil .. 
Vazgeçemiyecekti.. - Bunu nereden duydun? - Ölüm gence ihtiyara ba- - Senin baban? 

Genç sevdalarının arasına - Camille Flammarion kar mı? Evet ... 
giren bu müvehhiş kuruntuya (Ölümden enel) adlı eserinde - Bakam bakmasın.. Onu Merhum değil mi? 
kapılıırak bir müddet meyus yazar.. dü9ünmeyelim •• Şimdi biz biri Çoktan .. 
bakışlarla düşündüler. - Okuduğun her fena şeyi birimizi seviyor muyuz? - Bir ölünün izdivacın hak 

!'f i~a!et Keramet . kızı b_u [niçin nefsine tatbika kalkıtıyor - Suale hacet yok.. kında reyi olabilir mi? 
sabıt fikırden kurtarabılmek ı- ' sun? - O halde bu sevgiden aaa- - Oldu. 
çin: - Nasibimizin bizim ıçın detler, şetaretler doğdurmaya - Nasıl? 

- Bu söylediklerini hiç ak ' hazırladığı iyi veya fena 'ey- uğra.malıyız. . - Babam bana apayan gö-

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 

söyliye-

Keramet kolunu kızın boy
nuna attı •. Hazin bir okşayııla 
saçlarını düzelterek: 

- Lemancığım kendine 
gel .. Sen korkunç bir rüya için 
de ya,ayorsun. 

- Korkunç fakat rüya de
ğil hakikat .. 

- Bu meş'um netice ne-
dir? 

- Şimdi onu sana söyleme 
ye sıkılırım .. 

- Merakta kaldım.. Anla
mak istiyorum ... 

- O halde Madam Hor-
tanı vak'asını oku... Flamma
rion'un (Avant la mort) eaeri .•• 
Sahife (341) 

- Bu kitap bende yok. . 
- Ben ağabeyimin kütüpha 

nesinden çalar. Ariyeten sana 
veririm .. 

Leman o giin kitabı sevgili 
sine verir .. Keramet merakla 
yaprakları karıştırır (341) inci 
sahifeyi bulur. Hadise doktor 
(Alphonıe Teste) in Manuel 
pratique du magnetisme univer 
sel adlı eserinden müktebes .... 

Doktor Madam Hortası ko-

"Ben on beş günlük gebe- Sonra pek şiddetli bel ağrıları
yim • Lakin vaktinde doğuramı na tutulacağım.. Bu ıztırap 
yacağım için çok meyusum. Bu gün ve bütün gece devam ede. 
ayın on ikisinde bir şeyden kor cek. Çarşamba sabahı kan zayı 
kup düşeceğim. Sıkıt vukubula etmeğe başlayacağım, bu seye-
cak. . ., lan gittikçe çok artacak. F akal 

Doktor soruyor: J perşembe sabahı iyileşeceğim . 
"- Neden korkacaksınız Döşekten çıkabileceğim .. Lakin 

madam? ,. aksam üstü saat beş buçukta 
"-Bilmiyorum. seyelan gene başlayacak. Ve 
"- Bu korku size nerede bunu hezeyan takip edecek. 

gelecek? Nereye düteceksiniz? Perşembe akşamı yani cuma 

"- Bilmiyorum. Bir şey söy geceıi iyile,eceğim ... Merak et 
liyemem. meyiniz. Deliliğim geçecek.. Öl 

"-Bu kazayı menetmek meyeceğim. Çok ıztırap çekece 
için hiç bir tedbir alınamaz ğim. İşte bu kadar •. " 

mı? Doktor ve Madamın zevci 
"- Alınamaz. • meraktalar. Kadını hiç yalnız 
"- Sizi hiç yalnız bırakma bırakmıyorlar. Nihayet sa!ı. gü 

mıt olsak?. nü büliil eder. Saat üç buçuğa 
"- Bu tedbir fayda ver- yaklaşır .. Madam ayak yoluna 

mez... girer. Birdenbire karşısına bir 
"- Bu sukuttan çok hasta fare çıkar .. Acı bir feryat kopa 

lanacak mısınız ? rarak oraya düşer. Ve bütün de 
"- Üç gün çok hastalana- dikleri dakikası dd'.ikasına, ay 

cağım... nı aynına biribirini takiben vu-
"- Ne haller geçireceğinizi kua gelir •• 

şimdiden hissedebiliyor musu-
nuz? (Devamı var) 
"- Salı günü saat iıç buçuk-



Gökyüzünde neler var? 
~uşlara, Tayyarelere, bulutlara ve yıldızlara 

dair ufak tefek bazı malumat 

ı-,!. ' 
girerler. 1 

Bunların içinde en yüksek 
tabakalarda bulunan bulutlara 
Cirru• derler. Bu bulutlar aabi\ 
gibi görünür, ince, uzun ve dal .. 
ıralıdırlar. Sanki atılmış pamu· 
ğa benzerler. Güzel zamanlarda 
bu bulutlar peyda oluna, umu
miyetle yağmur ve kar yağacak 
demektir. 

Bundan batka Cumuluı deni
len diğer bir çefit bulut daha 
vardır. Bu bulutlar iridir ve yu
varlak yuvarlak bulutların heye
ti umumiyeıini teşkil ederler. Oat 
tarafları günet ışığında bem be 
yaz parlar. Bu bulutlar yazın 
ırünef doğduktan sonra iki ıaat 

< • 

-==·'--'',__ ..... 

le utraşan ilimler büyuk telea
koplarla gök yüzüne baktıkları 
zaman elli binden fazla yıldız 
görürler. Fakat bizim gibi şöyle 
gözlerimizle bakanlar azami bet 
binden fazlasını göremezler. Hat 
ta daha atağıya inerek iki bin 
diyebiliriz. Çünkü havayi neaimi 
bu yıldızlardan çoğunun ışığını 
maueder. 

Bize en yakın olan yıldızların 
ziya• küremize ancak üç, dört 
aenede gelebilir. En qzak yıldız 
lana ıtıiı ise altı bin senede kü
remize eritebilir. 

-·--... 
aonra teıekkül ederler. Biribiri 
".-ine yığılırlar. Yığıldıkça bü
Jilrler. Öğleye kadar devam e-

Size hatırlatalım ki, ziyanın 
aür'ati saniyede üç bin kilomet
redir. Tuhafı ıudur ki, birka9 
bin ıene evvel aörunüı olması 
muhtemel bir çok yıldızların biz 
hali •tığını ırörürüz. Sanki o yıl 
dız hali yerinde imif gibi .. Kutlar 

1 1.teınleketimizde kaç çetit kuş 
t 1 1111duğunu belki hiç aklıruza 

rı1 l'tnediniz. Tahminlere naza
~.' dört yüze yakındır. Yalnız 
i~ >upada altı yüz çeıit kut var· 
·~· !(~şiar iklimlere ve arazi· 
dla.bıatına göre dağılmış bu

l\ ltkları içi.n, meseli. sıcak 
, lrıleketlerdeki kutlara aoğuk 

t. lrıleketlerde tesadüf edilmez. 
r YÜzünde on dokuz bin çeşit 

d.,~ ınevcut olduğu anlatılmakta 

~'Siz tepenizde uçan kırlanırıç
~~ııı ve yahut yaban ördekleri
-' ründe ve hiç bir yere kon
.,~·? .yüzlerce kilometre katet

"'tlnı de bilir miıiniz? 
!İııdl'lunlar, bu uzun seyahatle
~' • Uzun müddet havada kalır
.. "e dakikada iki kilometre-
~ fazla yol ıriderler. 

~1 l(':'tlann. en t•Yaııı hayret 
ili Usıyetlerı ıudur: Mesela bir 

.. '°trcini yuvaıından alınız. iki 
, ~ ldlometre uzağa götürünüz 

der. Öğleden oonra da yavaf ya
vat dağılmağa baılarlar. Eğer 
bu bulutlar dağılmaz da bir gÜn 
den fazla kalırlarsa, yağmur ya
ğacak demektir. 

Bundan batka Stratna deni
len batka şekil bulutlar da var· 
dır. Bunlar uzun uzun bulutlar· 
dır. Ve müvazi bir halde biribir
lerinin Üzerinde dururlar. Şekil
leri muntazamdır. Bu bulutlar 
havanın iyi olacağına alim.et .. 
tir. 

Bir de dördüncü , ekil bulut 
vardır ki, ona da Mimbus der
ler. Bunlar kocaman bulutlar
dır, kurşuni renkte veya siyahım
tıraktırlar ve yağmur getirir ... 
ler. 

Yıldızlar 
Astronomi denilen yıldız ilmi-

Bir perdelik piyes 

Bu yıldızları daha iyi tanıya
bilmek için ilimler hepıini 
"Bürç,, halinde ırurup gurup taı
nif etmişlerdir. Bu yıldızları gök 
teki yerlerinde bulmak ıçın 
evvela "Dübbü Ekber., i yani 
«Büyük Ayı» bürcünü ve yahut 
°Kehke4an0 ı bulmak lizmıdır. 
Kehkeşan gök yüzünde bir uç
tan Obür uca k;ı.dar uzanan uzun 
ve beyaz 19rittir. Şimale doğru 
bakınca, her mevsimde Dübbü 
Ekberi görmek kabildir. Bu gu
rupta yedi tane parlak yıldız var 
dır. Bu yıldızların son iki yıldı
zın iıtikametinde dört misli me
safeye bakarsanız, Çoban yıldı
zını görürsünüz. Eskiden puıla 
olmadıfı zamanlarda, gemiciler 
bu yıldıza bakarak istikametleri 
ni tayin ederlerdi. 

UÇURTMA 
1 °rada aa1ıveriniz. Bakacaksı· 
ı~ ki, az aonra güvercin asıl yu- [Bu piyeste vak'a deniz kena 
~i/~ ıre.~mit .. A~a ~iyecekai- nnda geçiyor. Fakat evde de 
~. 0n" guvkerc1ın guvercc"':~ b~n- . pek ili oynanabilir. lki çocuk, 

un o ayı var.. uvercın- ı d -ı · "'den b · · · b kırm babası deniz kenarın a eg enı-

gözünü çıkarıyormu,sunuz. Ba 
banızı hapse mi göndereceksi. 
niz? · 

Kır'al - A, a, a, .. Bu kadar 
cık şeyden inaan hapse gırer 
mi? 

'ır ınnın oynuna ızı . S 
~ k11rdela bağlamak kafi .. Kır- yorlar. Babanın ismı uat, ço-
~tıçlar da kı'ın yüzlerce ki- cuklardan birinin ismi Vur'al, 

~•lre uzaklardaki aıcak mem
~.1•tlere giderler. Baharda av

•d•tti.ld~ri zaman kuytu bir ke-
~ 

1 
blu küçücük yuvalarını der 
ulurlar. 

Tayyareler 
ld 'tayyarecilik şu son senelerde 

~.~· YÜrüdü. Bundan otuz sene 
>, ar evvel yapılan iptidai tay
•ııı'Jlerle çimdiki tayyareler ara
~, e. ne kadar fark var.. Bugü 
~İ tayyareleri o kadar emin bir 
~/ getirildi ki, hava aeyahat
t-i 11

, otomobil ve tren aeyahatle
bı,. !•bi hiç korkulmayacak tatlı 
11 1

&eyahat halini aldı. Şu var 
~. ayyareler otomobil ve tren
d;~ d~ha aür'atle yolcuları iıte
Şİııı ·~ yere nakledebiliyorlar. 
~. dı yeni bir fikir daha var .. 
lıı;ryarelerle en azami aür'ati te
d• 11 etnıek... Şimdi tecrübe halin 
~ 0 1an bu İf, bir ııün ameli aa-

)'a girerse - ki girecefine ıüp 
b,1 Yoktur - dört aaatte Jatan-
1~ dan Amerikaya gitmek müm

ıı olacaktır. 
~.~~ehrin üıtünden geçen tayya

~ aeyretmekte bile ne büyük 
"tt va.r değil mi? 

Bulutlar 
ha,ınuzı göğe kaldırdığımız 

"'-n, bulutları da görürüz. 
l>eınizde 800 metreden 9000 
!reye kadar olan mesafede 
bulutlar ne acayip •ekillere 

ötekinin Kır' al. J 
Suat Bey (Koltuğunun al

tında bir uçurtma ile gelir] -
Bakın, çocuklar size ne getir. 
dim? 

Vur'al (o kadar memnun de
lil) - Ne olacak uçurtma? 

Suat Bey - Şimdi kim bu u. 

Suat Bey - Verin, fU uçurt 
mayı bana .. Ben uçurtayım da 
görün .. 

[Suat Bey uçurtmayı alır. 
Koşar ve en nihayet havalandı
rır. Osırada başka iki çocuk pey 
da olur.) 

çurtmayı uçuracak bakalım?.. Çocuklar - Bey amca, o U• 

Vur'al - Sen.. çurtma bizim .. Hazır uçuyor. 
Suat Bey - Nasıl ben? U- İpi de bize verin. Uçurtmayı 

çurtmayı ben sizin için getir- da ... 

dim ayol. Suat Bey [Şaşırır J - Nasıl, 
Vur'al - Evet amma, bize nasıl? Bu uçurtma sizin mi? 

ne oyuncak aldınsa, hepsi ile Çocuklar - Bizim ya .. Si-
bi;ı; değil, sen oynadın. zin oğullarınız Vur' al ile Kır'al 

Kır'al - Tahtadan bir kü- bu uçurtmayı bize sattılar. Ba
rek almıştın. Tünel kazacağım !onumuzu verdik, teneke kova-
diye kırdın. mızı verdik, tahta küreğimizi 

Vur'al - Bir balonumuz verdikd.~nl-c ~~b biz~ uçurtma-
vardı. Çember çomağını bir ı Ybü~. ~~r 1 er. alkil a sız k onların 

d P ti tt 
tun oyunca arını ırmı<sı vur un. a a ın. Y • 

Kır'al - Teneke kovamızın 
dibini çıkardın. 

Suat Bey - Vay, vay vay .• 
Ne kadar kabahatımız varmış. 
Haydi şu uçurtmayı alın, biraz 
eğlenin. Ben de dinleneyim. 

[Suat Bey oturur, yarıda ka 
lan romanına dolar.] 

Bir kadın [Telaşla ve elleri

ni kollarını oynatarak gelir]

Efendi, efendi çocuklarınız u
çurtma ile gözümü çıkardılar. 
Hem de bunu mahsus yaptılar. 
Şimdi polise gideceğim, jandar 
maya gideceğim, mahkemeye 
gideceğim. Akıllı uslu yolları
na giden kadınlara zarar ver
mek nasıl olurmuş, görürsün? 

[Kadın polis aramağa gider. 
Fakat o tenha yerde o sıra
da polis filan yok. J 

Suat Bey - Bu kadın deli 
midir, nedir? [Yerinden kalkar 
ve çocukların bulunduğu yere 
gider] Küçük beceriksizler! Bi
raz sağa, sola dikkat etseniz ya. 
Bak, kadıncağı:mı az kabm 

nız. 

Suat Bey - [Kızar. Uçurt
mayı vermek istemez. Fakat 
tam o sırada, deminki kadının 
yanında bir jandarma ile geldi
ğini görünce, fikrini değiştirir] 
Peki, mademki öyledir çocuk
lar, alın uçurtmanızı .. [Uçurt. 
mayı çocuklara verdikten son
ra, iki elini cebine sokarak u
zaklaşır.] 

Deminki kadın [Jandarma
ya Suat Beyi gösterir] - işte 
jandarma efendi, bu adam .. lş. 
te uçurtmayı da hala uçurtuyor 
lar. Az kalsın gözümü kör edi
yurlardı. 

Jandarma [Suat Beyi çağı
rır] - Mesele nedir efendim? 

Suat Bey [Omuzlarını sil
ker] - Benim hiç bir mesele
den haberim yok. Bu hanıme. 
fendi uçurtmadan filin bahsedi 
yor. Bu uçurtma benim değil. 
İşte şu karşıda oynayan ikı ço
cuğun ... Ben bu çocukların kim 
olduklarını bile bilmem. 

[PERDE] 

• 
1 E M 

Annabella sanatında gittikçe 
kuvvetleniyor •• 

Bu 20 yaşındaki Fransız 
kadar kaç film 

artisti 
çevirdi 

şimdiye 

A 
Greta Garbo Ameri
kadan ayrıldı mı? 

Sllylendiğine ıröre, Greta Gar
bo'yu Ufa Şirketi angaje etmif-. 
tir. Bu takdirde laveçli artiıt 
Amerika'dan Berline gelecektir. 

Hatta Jan Dark'a dair bir 
film çevireceği de aöyleniyor. 

Franaızlar büyük bir iatikbal 
vadeden yeni bir ıinema artiıti 

şum& gidiyor. Diier taraftan si
nema benim ıporculuğumda hay
li terakkiye &mil oldu. Ben film· 
)erim aayesinde ata binmeği ve 
otomobil kullanmağı öğrendim. 
Motoıiklette o kadar muvaffak 
olamıyorum. Hatta bu motosik
let yüzünden baıımdan geçen na 
hoş bir kazanın hatırasını aakla
nm. 

derhal bir ıoför mektebine git
tim: 

Diğer taraftan Greta Garbo
nun kimaeye haber vermeden 
Hollyvood'dan ayrıldığı da pyl. 
dir. 

Gürültü ile 
mücadele 

yetiftirdiler: 
Annabella .. Daha yirmi Yat•· 

na yeni basan bu artiıti Abel 
Gance bulup çıkardı. Daha küçü 
cük bir kızken, kendi yaıında 
diğer bir çok kızlar gibi "Napol
yon., filmindeki Vialine rolü için 
o da müracaatta bulunnıuıtu ve 
bu rol için de Annabella intihap 
edildi. O zamandan beri bu artiı 
tin ıinemada şayanı gıpta bir 
kariyeri vardır. 

itte çevirdiği filmler: "Mal· 
donne,, filminde Flora, cOç çıp· 
lar kın da Lotte, •Atk nağmele
ri» in~e Giaele le Cardec, «Meç
hul bır kadına romana» da Poldi 
cl.amairon de la Fleche» de Be~ 
ty Norlowe, «Milyon» da Beat· 
rice, cBir tahkikat etrafında,. da 

Birkaç ay evvel, Albert Prejan 
ile film çeviriyorduk. Bu kaza o 
zaman oldu. Bereket verain ucuz 
kurtulduk. Motoıikletle bir tren 
pasajını ıreçecektik. Tam ıreçe
ceğimiz sırada pasajın tel kapıaı 
vaktinden evvel ıür'atle kapandı 
ve motosiklet tellerin içinden 
geçti. Bereket versin, yüzüme 
bir şey olmadı. Yalnız vücudünı
de hafif yaralar, bereler hasıl ol 
du. Sekiz gün istirahatten sonra 

- Bana iki derste otomobil 
kullanmasını Öğretebilir miainiz 1 
dedim. 

ti: 
Mektep müdürü hayret et-

- Kızım, bu ne acele? 
Ah, acelenin ıebebini bir bil

ae .. 
Hüliaa film günü ıreldi, çat

tı. Otomobile bindim. Yarubatım 
da da Genuanie F oner ism.lnde 
bir figür ant vardı. Fak at flgü
rant diyip le geçmeyin. Bu kız 
mükemmel otomobil kullanması· 
nı biliyordu. Yalnız tU var ki be
nim otomobil kullanamadığımı 
bilmiyordu. Bu suretle hayatını 
tecrübeıiz bir aceminin eline ver· 
diğinin farkında değildi. Otomo
bil bir yolun köıeaini döneceii ••· 
rada film çevrilecekti. 

Arabaya bindim. Germaine 
de yanıbaşıma bindi. Motörii it
lettim. Hemen birinci vitese baa
mışım. Ok gibi fırladık. 

Yolun köıesini dönmek nere
de? Otomobil hendefin kenarın 
da duran bir ağaca şiddetle çarp 
tı. Bütün camlar şangur şun· 
gur qağıya indi. 

Zavallı Tavano benim ve ya
nımdakinin belki de ağır yara· 

Amerikalılar ırürültüye kal'!I 
1iddetli bir mücadele açmıf bu
lunuyorlar. Birçok doktorlann 
müşahede ve tetkiklerine naza• 
ran, tehirlerin aükUnetini ihliı 
eden giirültü niıbetinde iıı.sa.nlal' 
da nevresteni artmaktadır. Bu
nun için gürültüyü azaltmak Ç&• 

releri taharri edilmektedir. Bu 
çareleri aramak için sesli ainema 
mütehasııılan araıında bir anket 
yapılmaktadır. 

. Bu mütehaasıalar Nevyork Ye 
Şikaıro aokaklanna ıra)'Tİ tabii 
aealeri kayıt ve zaptetmek üzere 
aletler koymutlardır. Bu aletler
den aldıkları neticelere ıröre d-. 
bazı ıalahat tekliflerinde bulu ... 
mu9lardır. Bunun Üzerine demir 
tekerlekler menedilmittir. Bu aa
yade tehrin ırürültüaü mühlna 
bir niıb~t dahilinde azalmıftrr. 
Otomobıllerin ne zaman kllk...-. 
çalabilecekleri kayda tabi tutul 
muıtur. Lüzumıuz klikaon çalan 
toförler tiddetle tecziye edilmek
tedirler. 

landıgımızı zannederek, büyük 1 
bir teli.ş ve endişe ile kaza yerine 
koştu. Bereket verain, ikimize 
de bir fey olmamıttı. 

Dikkat edersek, lstanbuhuı 

da giirültüıü hayli artmıttır. Pen 
cere açık durursa, bazı yerlerde 
telefonla konu, mak, hesaplara 
bakmak, dikkatle meıgul olrr :. 
kabil olmuyor. Acaba biz de J-1 · 

rültüye kartı ne zaman m J.cadele 
açacafız? 

Annabella " Haşmetmeap, aşk Hz. ,, filminde 

Greta .. «Hatmetmeap atk hazret 
leri» , t:Patiı - Akdeniz• , «Bir 
baskın gec.eai» , «Amerikanın ço
cuğu» ve en nihayet te «Bir atk 
macera••• nda mükemmel bir ko 
mediyen olarak kendisini tanıt
tı. 

Annabella bu son filmini çevir 
mek üzere Budapeştede bulunu· 
yordu. Şöyle anlatıyor: · 

- Budapeıteden Pariae dönü 
yorum. Orada Paul Fejoı'un ida
resinde «Bir atk maceraaı » ru 
bitirdik. itiraf edeyim ki Maca
riıtan beni pek meshur etti. Fran 
sadan her celen teYt Macaris· 
tanda hota ıridiyor. Ne ırüzel 
memleket orası! Martta gitmit
tim. Oturduiumuz Boldog köyü 
derin bir uykuda gibiydi. Fakat 
bahar gelip te akaayalar açmafa 
ba,ladı mı, ber şey değitti. ld-ı 
bir dekor haaıl oldu. Bu aon filın 
çok pyanı dikkattir. Mükaleme 
az, fakat akıiyon çok.. Fransız
ca, İngilizce, Almanca ve Macar 
ca olmak Üzere dört veraiyonda 
çevirdik. Hatta ben Macarca bir 
Berceuse bile teganni ettim. Paul 
Fejoı artistlerin kabiliyetlerin-
den tamamile istifadesini bilen 
harikuli.de bir rejisördür. Bu 
filmde ben ıztırap çeken küçük 
bir köylü kadını rolünü aldım. 

Akterislik hayatımda ıadece 
stüdyoda geçirilen günleri aevdi. 
ğimi zannetmeyiniz. Yalnız İsmi 
bütün bir programı ihtiva eden 
cParia - Akdenız» dekorlu ha. 
yata daha çok bayılırım. Bu film 
gibi aşk ve neş'e filmleri çok ho-

tekrar filme devam ettik. 
Otomobilden yana da bahtım 

yok. Bakınız anlatayım. Bir gÜn 
rejisör Tavano bana sordu: 

- Otomobil kullanmak bilir· 
misiniz? 

Naad•a: «:Bilirim ıt 

-
A1111abella 

Fakat merak ettim: 
- Niçi~ sordunuz? 

dem itim. 

- Mademki biliyorsunuz, ga-
yet iyi! 

Bu ııualin sebebini anladım. 
Yeni !lenariyoda verilen rolde, 
benim otomobil kullanmaklığım 
İcap ediyormuş. Bunu anlayınca 

Rejisör gelip te periıan otomo
bilde ikimizin de güldüğünü ırö
rünce, ı oh» diye derinden bir i
çini çekti. 

- Affederıiniz, 
dedim, arabaya çok 
du. 

M. Tavano, 
yazık ol· 

- Arabanın ne zararı var, 
size bir ıey olmadı ya? Ona çok 
tükür! dedi. 

lıte benim şoförlüğe ilk ba,ıa
dığım gün ... Fakat şimdi her han 
gi bir otomobili mükemmel kul
lanırım. 

Parlayanlar ve 
sönenler 

Yıldız olmak, ainema ilem.ia
de en yükaek aınıfa çıkmak de
mektir. Bu paye öyle kolay kolay 
her artiste verilmez. Sanki en 
mütkülpcaent bir akademiye asa 
ıeçilir ıribi.. Hollyvoo'1'da bu oe
ne bu payeye 0 terfi edenler· ol
du. Bunlar on uç k~idir. Fakat 
buna mukabil de yirmi üç kiti yıl 
dız olmak payeıini kaybetti. 
Yeniler araaında şunlar var: 

Jameı Dunn, Sally Eilen, 
Kay Francia, Jamea Cagney, Chic 
Sale, Ricardo Cortez, Lealie Ho
ward, Edna May Olwer, Sidney 
Fox, Boria Karloff, Sylvia Syd. 
ney, Jackie Cooper, ve Warner 
Baxter. 

Yıldızlık payeaini keybeden 
yirmi üç kiti içinde fU iaimler 
bulunmaktadır: 

Grace Moore, Lawrence Tib
bet, William Haines, Jack Oakie, 
Winnie Lightnev, Frank Fay, 
Dorothy Mackail, Marylin Milla, 
Otis Skinner, Marian Mauh, Lil 
Dagover, Berth Wheeler, Robert 
Woosley, Eddie Quillar, Mary 
Astor, Jhonea Boleı, Genevieve 
Tolain, Norma Talmadge, Evelyn 
Laye, Chester Morris, lna Claire 
ve ...• Clara Bow. 

lıfİİ de biribiri11e nelıadar lıenzl'11orlar tlefiil mi? llalhulıi 1>0/dıın .~aya dogru: 
l.uri<Je Hl'aı :-;, İ11a Cliıire, .Joa11 Blondell 

Sinema Haberleri 

* Lilian Harvey "Sarışın hül
ya,, ismindeki aon filmini çevi

rirken, bir merdivenden düşmüı 

ve oldukça ağır ıurette yaralan
nuıtır. Bir aralık hayatından bl 
le ümit kesilmiftir. Bereket ver 
ıin, ırenç artiat tehlikeyi atla!mıt 
Ye iyiletmlttir. Hatta tekrar film 
çevirmefe batlamıthr. 

• Artık ıpor mepbiri de si
nema artiati olmaca batladılar. 
Tenia pmpiyonu Tilden bir film 
9"1Virmitti. Şimdi koşucu Ludou
megue de bir film çevirmek Üze

redir. 

Yalnız ıporcular mı, edibeleı 

de... Maruf Franaız kadın ~aır

lerinden Comteue de Nvailler 
,.Yıldız olmak için,, iamind... bir 

film çevirecektir. Bu filıne kibar 
llemine menaup zevat ittirak 
edecek ve film yine bu alemlerd• 
amatörler tarafından oyaanan 
komedi ve revüler yerine côste .. 
rllecektir. 

* Son zamanlarda Lilian Har
vey'i anıaje etmİf olan F ox film, 
ayni artiatle bil'90k filmler 'Çe· 
virmlt olan Franaız artiat Henry 
Garat'yı da angaje etmittir. 

• Şarlonun nitanlısı Mary 
Reeves ıimdilik Berlinde i•tirahat 
etmektedir. 

• Henry Plesı meıhur ceneral 
Lodendorf'u Tannenberg İsminde 
ki filminde temıil etmektedir. 

• Arnavutluk sinemalarında 
Franaızca ve Rumca filmler daha 
makbule ıreçiyor. 

* Şarlo'nın iki çocuğu Nev· 
york'tan Hollyvood'da gidiyorlar 
Bu iki çocuğun muhafazası için 
kendilerine bir polis kuvveti re

fakat etmektedir. Lindberg'in 
kaçırılan çocuğundan sonra ih
tiyat lazım. 

* lktııadi buhran yıldızların 
haftalıklarına çok müeuir ol
muttur. Metro Goldwin Mayer, 
bin bet yüz dolardan fazla hafta 
lıkların yüzde otuz bet tenzil e
dileceğini ilan etmiıtir. Bu karar 
dan en ziyade müteeaair olanlar 
arasında Joan Crawford, Buster 
Keaton, Marion Dawia, Ramon 
Novarro, Lionel Barrymoore ve 
Greta Garbo vardır. 

• Ufa'mn yakmda çevirece-
11 "J.F .1' den haber yok" filmi
ne Marcel Vallee de iştirake
decektir. 

,. Rober de Flers'in piyesin
den alınan "Hot bir macera" 
filminin almanca versiyonunda 
su artistler vardır: 
• Kate von Nagy, Wolf abach 
Retty, Adele Sandrock, lda 
Wüst. Otto Wallbourı? 
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Birinci Sahifedeıi Geçen Yazılar 
Keriman He 
Pariste 

(Başı 1 inci sahiil'd~) 

fırtınaları arasında, vakitli vakitıiz, 
halka ırörünmek mecburiyeti, ııü;.e
Jimizi epeyce ıarsmııtır. Maamafib 
KCO"İman Hanım, ırkının güzelli(ıini 
f&h•ında temsil etmenin verdiği bü
yük haz ile bütün bu yorucu me
rasimden en ufak bir ıikiyet iz,. 
har etmeyor ve bütün bu yonıcu ve 
.-ıırtıcı tezahürata, sevimli tebes~ 
aümü dudaklarında olduğu halde 
mukabeleye çalıtıyor. 

Baule'den Pariae gden bazı ze
vat ile göriittüm. Bunlar, gÜzelimi
zin her uğradığı yerde hu ımıf 
halk tabakaları araaında, çok büyük 
bir alika uyandırdığını aöylüyor ve 
Keriman Hanımın yaphğı mükem
mel teairi anlata anlata bitiremiyor
laır. 

Baule belediye reiıi, bu münaıe
betle irat ettiii bir nutukta, Keri
man Hanımın bütün dünya münev· 
verlerini kendi etrafında toplayan 
sılıirklır ırüzelliğinden ve emaalıiz 
manevi meüyetlerinden bahsederek 
kendiaine ıehir namına ~Hoı geldi· 
niz!" demittir. 

Keriman Hanımın dün aktam 
Baule'den Vichy"ye hareket ettiği 
söyleniyordu. Dünya aüzeli, Vichy' 
de bir nihayet iki gün kaldıktan 
sonra doğruca Pariae ııelecekti. Fa
kat son dakikada programın deii,ti 
ğini öğrendim • 

Keriman H&DRD, vaki olan tarar
lar kartısmda '"""""°be gÜnÜne ka
dar La Baule ıehrinde kalmaja ka· 
rar nrmittir. Şu halde güzelimiz, 
tricby'ye uğramayacak n per4e.nbe 
günü alqamı, nihayet cuma günü 
Pariate bulunacak demektir . 

Pariate giizeller giızelinin ve di
ter lıir kaç millet güzelinin ıerefine 
büyük reomi kabull... yapılacak-
tır. 

Spa tehrinde, dünya güzellik 
karaliçesi intihabinı tertip ve idare 
eden lntrıınoijan ırazetesi de ııüzel. 

!eri bir araya toplamak veıilesini 

bahtiçin aynca muhteıem bir mÜ•a· 
mere hazırlamaktadır. Müsamere i
çin lntranıijan ırazetesi, dünya gÜ
zeline bir davet mektubu gônder
m.İftİr. Mektupbı. Bütün Parisin 
güzeller glizeline aabırsızlıkla İntizar 
ettiği yazılıdır. Keriman Haliı Ha
nım 18 ağuıtoa pel"!embe ııünü öğ
le üzeri lntranailan gazetesi idare. 
hanesini ıdyaret eclecektir. 

Keriman Hannn, bu ziyareti, 
Columbia, Amerika Brezilya Ye Le
biatan giizelleri rela.katinde olduğu 
halde yapacaktır. 

Müsabakanın 

tetmlli 
ANKARA, 14 (Huauıi) - Ke

riman Halia Hannmn dünya güzeli 
intihabı etrafında her tarafta uya· 
nan alaka burada daha devamlı a
kialer bırakmaktadır. Keriman Hanı 
mın muvaffakıyeti, Ankara muhitin
de denn bir memnuniyet uyandır
m14tır. 

Gelecek aenelerin Türk gÜzelleri 
intihabı müaabakaamın lstanbul ha· 
ricindeki tehirlere de tefmili hak. 
kında burada ciddi bir ar:ııı izhar e
dilmektedir. 

Sofradan kaldırılan 
fesler 

Keriman Haliı Hanımın pederi 
Halis Beyden gelen geçikmiş bir 
mektupta Spadaki güzellik müaaba
kasma dair uzun uzadıya tafailiıt 
ve.-ilmektedir. Halis Bey mektubun
da Spa belediye teiıinin ziyafetin 
den bahaederken diyor ki: 

- Belediye reisinin masasına o
turunca bir şey nazan dikkatimi cd 
bettı. Etrafımız bayraklarımızla do
nanmıt olınakla beraber maaarun 
her tarafına kağıttan yapılmıt küçük 
küçük fesle.- konmuştu. Sinirlenme
mek kabil değildi. Bunu, bizi tanı· 
madıklanndan. tabii bir cemile ol
aun diye yapıyorlardı. Belediye re
isine: 

- Gazi'nin inkı!aplanndan sonra, 
Türkiyede fes ve çarfAf kalmamış
tır. Ve Türkler, en medeni sayılan 
milletlerden, biç bir noktada geri d.,. 
jı1lerdir •e böyle şarklı an'anelen 
•eya huausiyetlen yoktur. Keriman/ 
tam bir Türk kızı, ben de bir Türk 
erkeğiyim, ve bütün Türk kadını ve 
erkeği bizim gibidir." dedim. 

Belediye reiai pek ziyade mahcup 
oldu, itizar etti ve fesler derhal kaJ. 
chrıldı. 

Krallfe nişanlanıyor mu? 
Dün akıam geç vakit kraliçe Ke

riman Halis Hanmun Avrupada bu
lunmakta olan genç mühendiıleri
mizdeıi bir beyle nitanlanmak Üzere 
olduğuna dair tehrimizde bir ıayia 
çıkınıttır. Bu ,aiyiayı ihtiyatla kay
dediyoruz. 

Cihan buhranının tezahürleri 
Ve buhran karşısı~da Türkiye 

(Başı ı inci sahifede) 1 bir manzara arzetmektedir. Va-
Rejimile, askeri ve teknik kıa bu iyilik nisbidir; fakat ha

kabiliyetile, nüfusunun çoklu- kikidir, vakidir. Bundan başka 
ğu ile büsbütün başka bir alem mevcut iyiliğin nisbetini biraz 
olan Rusya'nm, dünya tarafın. daha arttırmak için hükômet 
dan daha ne vakte kadar ihma- cephesinde devamlı bir 
le tahammiil edeceğini kestire- faaliyet hüküm suru yor. 
bilen var mıdır? Hükumet tarafından ol-

Yugoslavyada, Romanyada sun, hususi müesseseler 
ve umumiyetle vasati Avrupa- veya efrat tarafından olsun, 
da vuku bulan gayritabii haller · memleketin muhtelif yerlerin. 
gözönündedir. Hasılı, Avrupa, de alınan teşebbüsler; yalnız 
huzur ve sükuna değil, hergün binlerce vatandaşın geçinmele
biraz daha ümitsizliğe, anarşi- rini temin ;ıe kalmıyor, halkın 
ye gidiyor. Bu umumi gidiş ise, tediye kabiliyetini arttınyor ve 
İnsana emniyet verecek bir ma. dolayısile devlet hazinesine yar 
hi~ et arzetmiyor. Böyle karan- dımı oluyor. Memlekette asa· 
lık bir gecenin seherinden ha- yiş ve dP.vlet bütçesinde tam bi 
yır umulur mu? müvazene teminini her mülaha 

Umumi vaziyeti şöylece tes zanın üstünde tutuyoruz. Dev-
bit ettikten sonra, ayni noktai 1 · · h 1 1 '- h" 

d 1 k 
. . . h 

1
. et otorıtesıne a e verece... ıç 

nazar an mem e etımızın a ı- b " h k ·· h · 
d ··t 1 t k .d. ır are ete musama a etmıyo 

n, e mu a ea e me zarurı ır: . . · 
Bu Umum• b hra · · d T "" • 1 ruz. Dahılde yürüthığümüz bu 

1 u n ıçın e ur h .. r "k 
kiyenin ıztırapsız ihti a sız esap ve m••vazene po ıtı ası. 
huzur ve refah ici~de buiu~du~ ı nın bugünkü neticeleri, ilaveye 
ğunu iddia etmek çok gülünç 0 • hacet var mı ki, harici vaziyeti 
lurNe hükumet adamlarımız,ne mize, beynelmilel mevkiimize 
de hiç bir vatandaş böyle ham de hergün biraz daha kuvvet ve 

1 

bir iddiada bulunmamaktadır. asalet veriyor, 
Ancak şu da var ki, Türkiye, • Siirt Meb'usu 

MAHMUT bazı memleketlere nisbetle iyi 

Karagöz'e 
Mezar 

(Başı ı iııci sahifede) 
kB.fa zemini açbğını dünkü nüıha
mızda yazmı,tık. Buraa Halkevinde
ki münak~ada bazı zevat KaragÖ· 
zün muhayyel bir adam olduğunu. 
mezarı bulunmadığını, bazıları da 
böyle bir adamın hakikat<"n yaşadığı 
nı "Ve mezarı da Burıada olduğunu 

iddia etmitler ve münaka~run neti .. 
ceıi halledilmek üzere bu i'in erba 
bı vukuf tarafından bir kere tetkik 
edilmesine karaT verilmiıtir. 

Bu karar verilirken biz Karagö
zün kim olduğunu anlamak üzere 
tehrimizde tarih işlerile alakadar ba 
zı zevabn bu huınııtak; fikirlerini al 
mağı faydalı bulduk . 

Karagözü tanımayan yoktur. He
pimiz çocukluğumuzda Karagözü 
seyretmiş ve- ~aatlerce karşısında 
ırülmüşüzdür. Acaba böyle nükteper 
daz bir adam tarihte hakikaten ya
,amış mıdır, ya~maınış mıdır? Fil
vaki şimdiye kadar asırlardan beri 
onu herkes peyaz perdede aeyretmi,, 
onun İnce uzun sakalını, arkaya dü
,en külahını kimse hakikatte gör
memiştir 

Fuat R. ne diyor? 
Bu hususta müracaat ettiğimiz 

Köprülü zade Fuat Bey bir muharri 
rimize demiştir ki: 

- KaragÖ:.t: an'anelerde ya~yan 

bir şahsiyettir. Tarihte böyle bir a
dam gelmemiştir. O bir rivayetten 
ibarettir. Tarihte onun hakkında Yll· 
pılan bütün tetkikatta yaşadığına 
dair hiç bir müıbet vesika elde edile 
mem.iştir." 

Mahmut Kemal B. 
diyor ki .• 

Diğer taraftan kendiıine müraca· 
at ettiğimiz 1 bnilemin Mahmut Ke
mal Bey de şunları söylemiştir: 

- Karagöz diye tarihte bir adam 
yaşamı,br. Tarihçe mü•bettir. Bir 
çok kitaplarda da onun yaıadığına 
dair vesaik nefredilmİftİr." 

Bu iki tarihçimizin h..--~ıinin id
diaoımn doğru olduğunu bilmiyo
ruz. Fakat hakı1tatte Karagöz diye 
bir insanın yatadığına dair biç bir 
kuvvetli vesika olmadıgı muhakkak
tır. 

811rhan Cahlt B- uok .. 
diyor 

Buraa Halkevindeki yapılan mü
nakap.cla bundan bir kaç aene evvel 
Karagöz gazetesini idare edenler 
tarafından mezarının tamir etti
rildiği söylenmiıti. Bundan bir kaç 
sene evvel Karagöz gazeteajnin ba-

Yeni kadro dün 
tebliğ edildi 

(Başı 1 inci sahifrd•) 
rü1en kısımlar takviye olunmuş, 

§Ube .iunirliklerinde bazı nakiller 
yapılıruştır. 

Tütün lnhisan lstanbul Ba§mÜ· 
dürlüğünün işgal ettiği Sirkeci'de· 
ki bina tabliye ve mezkür binada 
ki te,kil.it Müskirat Başmudürlü
ğünün çalıftığı Kabataş'taki bina
ya naklolunmuştur. Bu suretle bir 
bina tasarruf edilmit ve inhisar· 
lar lıtanbul Başmüdürlüğü Kaba· 
tat'ta bir binada yerlettirilmiştir. 

Ay başına kadar lzmir, Sam· 
sun, Edirne ve diğer bazı mülha
katta bulunan Tütün ve Müıkirat 
Başmüdürlükleri de tevhit edile
ceklerdir. Buralarda müstahdem 
başmüdür, müdür ve memurlar
dan bazılarının açıkta kalacaklan 
anlatılmaktadır. 

..... ..... . 
M. Beck geziyor 
Bir ay kadar kalmak üzere ıeh 

rimize gelen ve Polanya sefirine 
misafir olan Lehistan Hariciye 
.Müsteşan M. Beck, Y eniköydeki 
aefirin ikametgi.hında kalmakta· 
dır. M. Beck, evvelki gÜn, motörle 
Eyip'e gitmiş, camii, Gümüşsuyu 
mezarlığını dola,mı, ve geç vakit 
Yenikôy'e avdet etmiştir. Dün de 
bir tenezzüh yapan ve müzeleri 
gezen misafir Lehli reculü aiyaai. 
latanbul'un güzelliklerine pek 
meclup olmuftur. 

Tayyare bayramı 
30 Ağustoa Zafer ve Tayyare 

bayramını parlak bir aurette tesit 
için bugün (pazartesi) saat (17) 
de Cağaloğlundaki Tayyare tube
ainde kaza ve nahiye şubeleri reia 
lerinin ittirakile bir içtima akte· 
dileccktir. 

...................................................... -
göz hakkında tetkikatta bulundum. 
Bu şahsiyetin muhayyel olduğu neti 
cesine vardım. Eski bir bahkhane na 
zın da Kar&JIÖZ hakkında tetkikat
ta bulunmu,tu. O zat ta Karagözün 
muhayyel olduğunu ishal etmiştir. 
Karagöz diye muhayyel bir tipi Çin
liler icat ebniştir, onlardan Araplar 
almışlar, AraplRrdan da biz almı· 
flZ.'' 

Bizanslı kıpti mi? 
Selim Nüzhet Bey Türk temaoa 

ıı isimli eserinde Karagözden baha~ 
derken Evliya Çelebinin rivayetini 
nakletmektedir. Evliya Çelebi haya
li hakikatle mezcetmeği adetedinınit 
tir, demektedir. Lvliya Çelebi kita
bında Karagözün bir Bir·an•lı kıpti 1 

olduğunu söylüyor. Selim Nüzhet 
Bey Evliya Çelebinin bu rivayetini 
cerhetmektedir. 

Selim Nüzhet Bey kitabında Ka 
raeözün Bursadalri mezarı hakkın· 
da ıunları yazmaktadır: 

B ha katili çocuk tında bulunan Burhan Cahit Beye a . - mürncaat ederek böyle bir hiidiaenin 
Kızılca hamamın Jyıceler ko· geçip geçmediğini aorduk. Burhan 

yünde altı yaşında aadık namında Cahil Bey bize dedi ki' 
bir çocuk babasını balta ile öldür 

Eskiden beri Buraada halk ara· 
aında Karagözün mezarının Çekirge 
ye giden yol üstündeki mezariıtan_., 
da olduğu rivayeti mevcut imi,. Ha 
yali Mustafa Tevfik Efendi iıminde 
bir zat ve Bahri dergibı şeyhi 
bu rivayetten bqka elleTinde müı
bet hiç bir delil olmadığı halde 1310 
tarihlerinde Kant.göz namına bir ta1 
dikmeye teşebbüı etmişler. Ve 1eteb 
büslerinde de muvaffak olmuşlar." 

mÜ§IÜr. 1 . - Keragô~ diye. hakikatt~ bir ~ah 
Katil cocuk cınayeti müteakip l sıyet olınadıgı tanhçe muabcttır. 

yakala~ıttır. Baba katili cinaye Bursat!aki ezan da tantir ettiril~ 
tinin aebebinı söylcm .. mektedir. mit dei:;!dir. Ben bir vokitler Kara-

Bütün bunlardan Karagözün he
pimizin kafa31nda ya§&yan bir hayal 
olduğu. fakat bizzat Karagözün } a
şamildığı anlaıılnuıktsırlır 

Hindenburg - Bitler mülakatı 
nasıl akim kaldı? 

(Ba§ı 1 ıncı sahift!de) 
ajanaının muhabirinden: 

Hitlerin aerdetmi, olduğu mu
talebat, Nazilerin gazetelerinde 
itrap ettikleri metalebatm tama· 
mile aynidir. 

Hitler, dün fırkaaı için iktidar 
mevkiini hemen hPmen tamamile 
istemiştir. Mumaileyh, M. Yon 
Papen'e ezcümle şu sözleri söy
lemiştir: 

'' Hükümetiniz. hiçbir suretle 
halkın iradesine İstinat etmemek 
tedir. ihtimal, reisicümhur Hin .. 
denbourg'un itimadına mazharsı· 
nız. Fakat iktidar meı>kiinde yal· 
nı:z bürokrasi ile büyük çilçüer 
ııe büyük sanayi erbabının teşkü 
etmekte oldukları ulak bir sınıfı 
temsil ediyorsunuz. Nazi hareke
ti, bizden memlekete 1918 de 
kaybetmiş olduğu hükümeti tek
rar vermemi.zi bekliyen Almanya 
ntn en faal ve en salim kuvvetle
rini temsll etmektedir. Nazi fırka
sının halk kütleleri Üzerindeki ca· 
zibe kuvveti, o derecedir ki şimdi 
ki siyasi meıelenin yegine hal su
reti, bütün iktidarı Nazilere ver
mek şuretile müntehiplerin izhar 
etmİ• olduklan temenniye açıkça 
mukabele etmf"kten ibarettir. 

Reisicumhur Hindenbourg'un 
müzaberetinden emin olan von 
Papen, kabinenin hemen, hemen 
müttefikan vuku bulan tavsiyesi
ne istinaden başvekileti terk ve 
ferağ etmekten iıntina eylemiştir. 

Hitler, M. von Papen'in muka
bil tekliflerini reddetmi,tir. 

Hindenbourg'un von Papente 
müzaheret edeceği zannolunmak· 
tadır fakat aon saatte bir takım 
aürp;izler olmaıı ihtimalini de gö. 
zönünde bulundurmak icap eder. 

Kıya.~ıya miicadele 
Hitler, dün M. Von Papen'e 

Nazi'lerin tamamile tatmin edil
medikleri takdirde Almanya hü
kümetine kartı her aahada kıya· 
aıya mücadeleye eiriıeceklerini 
aôylemekten çekinmemittir. 

Hitler'in itilafgirizliği 31 tem
muzda elde edilen neticelerin 
mahsulüdür, çünkü Nazi') er, taraf
tarlannı müıbet surette tatmin et
mek için iktidar mevkiini ellerine 
almalarının veyahut pıek yakın 
bir zamanda bir ihtilal hareketi 
teklini alacak olan bir muhalefet 
te devam etmelerinin lizım oldu-
ğunu anla~ı,Iardır. .. . . 

N azi'lerın amele ve koylü küt· 
Jelerinin müzaheretine nail o1ma
dıkça inkitafa mazhar olmaları 
mümkün değildir. Halbuki Ren 
havzaaındaki mühim intihabat 
dairelerinde Nazi'ler 31 temmuz
da 18,000 rey kaybetmitler ve 
komünistler ise 250,000 rey ka
zanmı,lardır. 

Hitler'le muavinleri, muvakkat 
tesviye auretlerile kanaat etmek 
aiyaaetine devam ettikleri takdir
de kendilerini sür'atle terkedecek 
olan halk kütlelerinde memnuni
yetsizliğin artmakta old.uğunu bi· 
liyorlar. Binaenaley~. Hıtler, kıta· 
atı üzerinde uzun muddet bahşet· 
miş o1duğu progr~ı nihayet i.c~a 
edeceği intibamı hasıl etmek ıçın 
Almanya başvekilliğini istemek 
mecburiyetinde kalmıştır. 

Tatmin edildikleri takdirde 
N azi'lerin Almanya' ya karşı ne 
şekilde bir mü~ade]eye girif':~eği 
bilinmemektedır, fakat, Nazı ler 
müstesna olmak Üzere, Almanya' 
da hiç kimae Hitler'cil~rin ~ehdit 
lerini ikaa kıyam eyledıklen tak· 
dirde ıür'at ve şiddetle tenkil e· 
dilmek •uretile mukabele görecek 
!erinden şüphe etmemektedir. 

Hlndenburg istifa mı 
ediyor? 

BERLIN, 14 A.A. - Ekseriyet 
le iyi mallı lat almakta olan Hi
ristiyan sendikalarının mürevviçl 
efkan D.,r Deutache, N azi'lerle 
merkez fırkası, Von Papen hükli
metine karşı ınüs.amahalı daVTan 
madıkları takdirde Hindenbourg' 
un istifa etmek tasavvurunda bu
lunduğunu yazmaktadır. 

Bu haberi, ihtiyatla telakki et
mek lazımdır. 

ihtimal Hitler, vukuatın aevkl
le az çok uzun bir müddet sonra 
Almanya reisicumhurluğunun İn
hilal edeceği mütaleaomda bulun 
maktadır. 

Mumaileyhin ele geçirdiği tak· 
dirde kendisini devletin bakimi 
vazivetine sokacak olan bu mev
kii ~le geçirmek tasa vvunında ol
duğu zannolunabilir, ihtimal mu
m~İleyh bu mevkii ele geçirinci
ve kada; muhalefet mevkiinde 
kalmasının fırkasının menafiine 
muvafık olacağı kanaatinde bu
lunmakta olması muhtemeldir. 

Von Papt>nln sualine 
Hltlerin ceıJabı 

BE.RLIN, 14 A.A. - Havas a· 
jansmın muhabirinden: Ekaeriyet 
le iyi malümat almakta olan bir 
membaın almış olduğu haberlere 
nazaran M. Von Papcn, dün Hit .. 
ler'e icabında "Berlin Üzerine yü
rümek" tasavvurunda bulunup bu 
lunmadığını sonnu,tur. 

Hitler, bu suale menfi cevap 
verıniftir. Bunu.n Üzerine M. von 
Papen, 8f"rlin üzerine yÜrÜyÜ5 te
~rh~üsünün pf"k şiddetli bir muka 

vemete maruz kalacağını ihAAa 
eylemiıtir. 

Bundan batka N azi'leri gayri 
me,ru ufak bir harekete kıyam 
etmeleri takdirinde hükümetin he 
men müfrit milliyetperverler rüe
saaını tevkif etmek tasavvurunda 
bulunduğuna dair bir ıayia deve
ran etmektedir. 

M. Von Papen ile Nazi'ler ara
sındaki müzakerelerin akamete 
uğramaaı dolayıaile Almanya ka· 
binesi şiındilri şeklini muhafaza 
etmektedir. 

Kabine, ay nihayetinde parla
mento huzuruna çıkacaktll" ve za 
manı gelince parli.mentoyu fes
hetmek hakkını muhafaza etmek 
tedir. 

Kargaşalıklar vuku bulduğu 
takdirde Almanya hükümeti he
men icabında bütün Almanya'ya 
şamil olmak Üzere örfi idareyi i
landa tereddüt etmiyeceği söylen 
mektedir. 

illi/er bekliyor 
BERLIN, 14 A.A. - 13 ağua· 

tos 1932 günü, Nazi hareketinin 
tarihinde kara bir gün olacaktır. 

Berlin' de İnlita.r eden Der Ang 
riff ismindeki Nazi gazetesi, dün 
Oğ 1eden sonra çıkan nüıhaaında 
tarihi günler yaşanılmakta oldu
ğunu, fakat vak'ayiin aon dakika 
ya kadar kör körüne muvaffak o
lacaklarına itimat etmit olan Hit
ler'cilerin intizanna muvafık çık
mamış bulunduğunu yazmıştır. 

Dün aabah, Hitler von Schlei· 
cher'den milli müdafaa ordusu ef· 
radmm müfrit milliyetperverler 
hücum kıtaatı zabitlerini aelimla 
malannı talep etmiıtir. 

Fırka için, bu dakika vahim bir 
dakikadır. Bundan aonra meşru 
su....-,tte iktidar mevkiine gelme
sinin hemen hemen imkAnaız oldu 
ğu tahakkuk etmi,tir. 

Fakat hükümetin de, ne kadar 
aağlam olursa ol.un, vaziyeti teh· 
likeden azade değildir. Çünkü ge
ni• bir milli eaaaa iatinat etmemek 
tedir. Ve Nazi hareketini tiddetle 
krrmağa mecbur kaldığı takdirde 
aol cenah Marxiate koaliayonu ile 
merkez katolik koaliayonunun ber 
taraf etmeıine müsaade bahtedil
miş olan koalisyonu tahrip ede
cektir. Binaenaleyh hükümet, ihtl 
yatla ve eliı.atiklyetle hareket et
mek mecburiyetindedir. 

Hitler'in itilifgirizlltini takvi
yeye medar olmuı olan faraziye. 
yi de ihmal etmemek icap eder. 
Bu faraziye, ,udur: 

Riyaseti cumhur makammm in
hilali. 
lıstzllfle kal'lı mDcadele 

BERLIN, 14 A.A.. - Mare,.t 
Hindenbourg, M. von Papen'e tl>
yle demittir: Siyaal vaziyet, timdi 
artık tevazzuh etti. lşaizliğe kartı 
mücadeleyi tensik etmek icap e
der. Bu huausta bana giivenebillr 
siniz". 

Müzakerat akamete urJ
radıktan sonra 

BERLIN, 14 A.A. - lmperatör 
luk bükümeti ile Nazi'ler araaın· 
daki müzakerahn akamete uğra
ması, milliyetperver Almanlar me 
hafilinde elim bir intiba tevlit et
miştir. !..u intibaın akisleri müt~ 
dil aağ cenah gazetelerinde görül
mektedir. 

Bu gazeteler, dünkü mülakatla· 
nn müsbet bir neticeye iktiran et
memiş olmasma teessüf etmekte
dirler. Bu gazeteler, Na:zi'lerin bü 
kümele karşı yapacakları muhale
fetin bilahare bir itilaf vücude ge 
tirilmeıine mani olacak ş,ekil ve 
mahiyet iktia.ap ebneıini temenni 
etmektedirler. 

Berliner Boeraon Zeintung, ya
ziyor: Reiaicümhur ve imperatör
luk hükümeti ile naayonaliat tefi 
arasındaki uyutamamazlık, milli 
hareket için büyük ve vahim bir 
darbe olınuştur. 

Liberal demokrat matbuat, diln 
kü müzakerelerin bir noktadan 
iyi bir netice vermiı olduğu müta· 
leasındadır. Bu müzakereler, Hit
ler'in fırka menfaatini menafii u
mumiyenin fevkinde tutmakta ol
duğunu göstermektedir. 

Hitler'in reisicumhur tarafın .. 
dan kabul edilmesi, müfrit milli
yetperverler reisine milletin Nazi 
fırkasından her halde çok daha 
büyük bir,ey olduğu ve Almanya 
reisicümhurunun gerek kendi vic 
danı ve gerek Alman milleti huzu 
rundaki mes'uliyetlerinin fırka 
kaygularmdan daha ağır basmak
ta bulundusunu anlatmıt olmau 
0

lizım gelirdi. 
Hlndenburgun seyahati 

BERLIN, 14 A.A. - Hinden
bourg'un şarki Prusya' da 
kain Neudeck'da aayfiyeaine bu· 
gÜn hareket etmesi muhtemeldir. 

Voli ajansının tebUğt 
BERLIN, 14 (A.A.) - Wolf A· 

jaım bildiriyor : 
'"Reiıicümhur Maretal Hinden

burg M. Hitleri kabul ederek kabine 
ye dahil olma11m teklif etmiştir. M. 
Hitler münhaaıran fırkanın bir kabi
ne tetkil etmesinde ıarar eylemiş ve 
rcisicümhur da bu talebi reddetmit
tir. 
~ Hitlerfin cevaben muhate(et 

f OLİMPİYAT 1 
lardır. Almanlar, ikinci ve A 
ka'lılar üçüncüdür. 

LOS - ANGELES, 13 A. 
200 metrelik kurbağalama Y 
2 dakika 45 4 10 saniyede J Yüzme müsabaka

larının neticeleri 
LOS • ANGELES, 13 A.A. -

Bundan evvelki telgrafta bildiri· 
len kürek (dört kürekçi • dümen· 
ci ile) yarıtında Fransa üçüncü, 
Brezilya dördüncü olmuttur. 

LOS • ANGELES, 13 A.A. -
10 metre sırt üstü yüzme (final) 
1 · Riyokawa, 2 - İric; 3. Rawatau 
4 • Zehr; 5 • Ruffera; 6 • Kerber; 
Birincinin zamanı: 1 dakika 8 .&a· 

niye 6 / 10 dur. 
LOS • ANGELES, 13 A.A. -

Kadınlar araaında 4 X 100 serbest 
yüzme bayrak yarıtı: Sıraaile: A· 
merika, Holanda, lngiltere, Cana
da. Zaman: 4 dakika 38 saniye. 

Amerikalı kadınlar yarıtı çok 
kolaylıkla kazanmıtlardır. 

LOS - ANGEL:ES, 13 A.A. -
Daha evvel bildirilen kürek (dört 
kürekçi • dümenci ile) yan§ta aı
raaile elde edilen zamanlar: Birin 
ci 8 dakika 35 saniye 8 / 10; ikin· 
ci 8 dakika 31 saniye 2 / 10; üçün 
cü 8 dakika 41 ıaniye 2 / 10; dör
düncü 8 dakika 53 ıaniye 2/?0. 

Birinci gelen takım: lshauera, 
Rieffer, Y enning' den mürekkepti. 

Yiizme bayrak yarışı 
LOS - ANGELES, 13 A.A. -

Olempiyat rekoru için yapılan 
4 >( 400 metre yüzme bayrak ya
rı~ı: 

300 metreye kadar Amerikalı· 
lar Lehlilerle yan yana bulunuyor 
!ardı. Bu noktadan itibaren Ame
rikalılar diğer yüzücülerin önüne 
geçerek gitikçe artan bir mesafe 
kazandılar. Franaızlar ikinciliği 
temin ebneok için hemen hemen 
baılangıçtan itibaren büyük bir 
gayret aarfettiler. 600 ile 1500 
metre araaında Franaa Bolonya' ... 
dan dört adım boyu ileride bulun 
makta idi. Bunlar fevkalade bir 
gayretle Amerikayı pek yakmdan 
aıkıttırdılaraa da Amerika yanm 
adım boyu farkla birinciliği aldı. 

Yat müsabakaları 
LOS • ANGELES, 13 A.A. -

Yat müaabakalan (Monotip) do
kuzuncu yantta Franaız Lebrun'· 
un itirazı nazan dikkate alınmıt 
olmaaı aayeainde Fransa, Holanda 
yerine fAmpİyon ilin edilmiıtir. 

Yüksek atlama 
LOS - ANGELES, 13 A.A. -

Yükaek dalma .. Bu müaabakalar· 
da en ziyade Amerikalılar muvaf· 
fak olmutlardır: 

1 - Smith (Amerika) 124,80 
puan, 2 - Gallitzen (Amerika) 
124,28 puan, 3 - Kurtz (Ameri· 
ka) 121,98 puan, 4 - Staundin· 
ger (Avusturya) 103,44 puan, 
6 - Curiel (Mekaika) 82,92 pu· 
an, 6 - Elbon (Meksika) 77,94 
puan, 7- lahida (Japonya), 8-
Philipa (Canada). 

3 Amerika'lı, kendilerine gayet 
hakiın idiler. Fevkalade mükem· 
mel dalmalar yaphlar. Yalnız A
vuıturya'lı Staundinger, ciddi bir 
rakip ııibi görünüyordu, fakat o 
da kliaik müsabakalarda ancak 
8,88 puan kaydedebildi. 

LOS • ANGELES, 13 A.A. -
Kayık yarıtı: 4 kürekçi (Dümen· 
ciaiz). 

İngilizler, 6 dakika 8 2 / 10 sa
niyede birinci gelmitlerdir. Alman 
ya, ikinci; 7 dakika, 0,3/10 aani
ye; ltalya, üçüncü; 7 dakika, O. 
4 / 10 aaniye; lngilizler, iki buçuk 
boy ileride gelmi,lerdir. 

lngiltere, daima batla gelmit
tir. Yan,ın 500 üncü metreıinde 
Almanlar, ltalyanlardan ikinciliği 
aldılar. 600 üneü metrede Ameri· 
ka'lılar, bütün yanşçıların en ge· 
riıinde bulunuyorlardı. 1500 üncü 
metrede ltalyanlar, Almanlan geç 
meğe muvaffak oldular. 1700 ün
cü metrede Almanlar, tekrar ltal· 
yanlan geçtiler ve lngilizlere ye
tişmek için fevkalade gayret aar
fetiler. Buna rağmen lngilizler, 
kolaylıkla muzafferiyeti kazandı· 
!ar. 

Boks 
LOS - ANGELES, 13 A.A. -

Boka. Tasnifte üçüncü olacak bok 
aörü tayin için yapılan maçlar. 
Tüy sikletler •• Salica (ltalya), 
Pardoe (lngiltere) yi mağlüp et· 
mİ§tİr. 

LOS • ANGELES, 13 A.A. -
Boka. Villanreva, aayı heaabile 
Lang'a galip gelmittir. 

LOS • ANGELES, 13 A.A. -
Boka (Yeniden Taanif) 

Carlaon ( laveç), Sayı heıabile 
Aleaaandri'ye ııalip gelmittir. 

Alberg, (Fenlandia), Mac Cle
ave'ı dövmÜ§tilr. 

Feeary (Amerika), Maugham 
(Canada) ya galip gelmiıtir. 

Peirce, (Cenubi Afrika), aayı 
besabile Michelot (Franaa) ya 
ıralip gelmittir. 

Polo 
LOS - ANGELES, 13 A. A. -

Polo (Su Topu). Water-Polo tam
J>iyonlufunu Macarlar kazanmıı-

ya'h Tsurata tarafından kaz 
mıştır. 

• 2 - Koike; 3 - ldelfonzo: 4 
etaa; 5 - Adjaluddin; 6 - Na 
'\.Va. 

Tsurata, bu yarJ~ı kendis.İ 
hasaa son 20 metre mesafede 
yakindan sıkıttırmış olan Ko 
den ancak 15 santimetre ile 
gelmek ıuretile kazanmıştır. 

LOS • ANGELES, 13 A. A 
Serbest yüzme. (Kadınlar) 
metre. Final. 1 - Madison 5 d 
ka 28 5 110 aaniye (Dünya 
nı), 2 • Knight; 3 • Maakal; 
Cooper. Modison ile Knigbt, rı 
!erine çok faik olduklannı, oıı 
pek çok geride bırakmak •U 

iabat etmişlerdir. Knigbt, pe 
den yüzüyor ve onu o derece ı 
brıyordu ki aon saniyeye k• 
hangisinin birinci geleceği 
bir surette bilinemiyordu. 

5 - Godard; 6 • F ordea. 
LOS • ANGELES, 13 A. A· 

Kayık yarışı. iki kürekçi. 
1 - Amerika, 7 dakika, 17 4 

aaniye; 2 • Almanya, 7 dakika, 
8 1 O saniye; 3 - Canada, 7 d 
ka, 27 6 11 O saniye; 4 • ltaly• 
dakika 44 2/10 saniye; Ame · 
lılar, boyla kazanmışlardır. lk

0 

ci ile üçüncü arasında 3 çe 
boy var idı. 

Almanlar ( Bulrtz ve Boe 
len) başta geliyorlardı. ltalya 
Cannda 2 boy mesafede bulu 
yorlardı. Fakat dördüncü olan 
merika'lılar, 500 üncü met 
Canada'lılarla ltalyan'lan g~ 
rek Almanlara yaklaştılar. 17 
Üncü metreden itibaren tehlike 
acil olduğunu hiaaeden Almanl 
aür'atlerini arttırmışlardır. Am 
ka'lılar, yükaek bir gayret sarf 
derek birinciliği elde etmiılerdİ 

Y anştan aonra Almanlar, 
rika'lılarla giritmiş olduklan b 
his mucibince onlara yanş göml 
lerini verdiler. 

LOS-ANGELES, 13 (A.A) 
Yüzme. Serbest yüzme. 1500 ın 
re (Erkekle.-). Japonyalı Kitamu 
bu müaabakayı 19 dakika, 12 41 
saniyede kazanmıştır ve yeni bir 
limpiyat rekoru tesis etmiftir. 

2.- Makino Birinci ile arasında 
meaafe: 2,27 metre 

3.- Criıty: 
4.- Ryan; 
5.- Crabbe; 

6.- Tarin. 
LOS-ANGELES, 13 - (A.AJ 

Mayık yar•!•· 8 kürekçi . 
1.- Ameria 6 dakika, 37 3 / 10 

niye; 
2.- İtalya 6 dakika, 37 4 10 • 

niye; 
3.- Canada 6 dakika, 40 2 ' 10 

niye; 
4.- 1 ngiltere 6 dakika, 40 4ı1 

saniye, 
İtalyanlar Amerikalardan O. 

metre geriden geldile.-. 
Amenka takımı, Saliaburıı, BI · 

Gregg, Dumbop, Jaıtram, Chankl 
Towe.-, Hail ve Graham (dümenci) 
den mürekkep idi. 

Bu yanşm finali, kayık yarışls 
tarihinin en heyecanlılarmdan olmıll 
tur. Bidayette ltalyanlar batta g 
yorlardı. Fakat yarı,ın 500 üncS 
metresinde Amerikalılar, onlan yat' 
boy geçırıeğe muvaffak oldular. A• 
me.-ikalılar, 34-35 kürek darbesi i 
dirdikleri halde lta!yanlar 40 kürek 
hamlesi yapıyorlardı. 

1000 inci metrede ltalyanlar /.• 
merikalıları aıkıştırmağa batladılat• 
Canadaldar ile lngilizler ile yanya· 
mı bu]unuyorlar ve hararetle üçürt' 
cülüğü biribirinden kapmağa çıJıtl' 
yorlardı. 
1700 üncü metreden aonra 1 tal ya 
!arla Amerikalılar, ayni hizada bulu· 
nuyorlardı . 

Fakat Amerikalılann aon bir gaf 
reli, bu yarışı kendilerine bir ka~ do
ıimetre farkla kazandırmıştır. 

LOS ANGELES, 12. A. A. _. 
Japonya, deniz yantlan !'lll'Piyonlll' 
ğunu kazanmıttrr. 

insandan 
Canavar! 

Azılı bir haydut 
nihayet yakalandı 

CEYHAN, 13 - Bir müddet• 
ten beri firar halinde bulunan azl' 
lı §erirlerden Süleyman oğlu Mut 
tafa isminde bir adam, aon günlet 
de jandarmalanmız tarafındaJS 
yakalanmıthr. Bu mel'un herif ir 
!ediği çok feci cinayetler üzerin• 
Cebelibereket Ağırceza Mahke
mesi tarafından idam cezaım& 
mahkUın edilmitti. Fakat bir tür
lü ele geçirilememişti. 

--·- - Yapılan muhakeme neticesin• 
yepacağmı aöylemeai üzerine reiıi- de §erir herifin kansının kulağm•r 
cümbur iktidar mevkiini münbaaı- burnunu keıtiği, gözlerini oyduğıl 
ran fırkalan hesabına kullanmak ia- ve çocuklarını da diri diri yaktı• 
teyen m.illiyetperve.- ıoıyaliıtlere ğı sabit olmu,tur. idam kaçkıııl 
hükumeti tevdi etmek mes'uliyetini Mustafa jandannalanmız tarafııı 
vicdani ve vatani vazifeleri dolayıai dan Güllüpınar mevkiinde ele g• 
le deruhte edemiyeceğini bildirml,, çirilmiştir. Mel'un idam kaçkıfl! 
ve M. Hitler'e muhalefette nezih jandarmalarımı:r.a ateş etmek cii· 
kalmasını ve vatana karşı olan mes' retini bile göstemıi4, fakat alınal' 
uliyetini daima müdrik bulunmasım 1 tedbirler Üzerine tliri diri yakala.il 
çok ciddi bir tarzda tavsiye eylemi§- mış, Cebelibereket Ağırceza mab-
tir. , kemeaine aevkedilmiatir. 



Boşanma _kara_r!arı j l 3 üncü kolordu ilanları 1 
ve netıcelerı L.------------------------------------~-

müdiriyeti 1 1 Evi.af Devlet Demiryolları idaresi ilanları ilanları 

LONDRA, 14 - Okaford'da 
toplanan beynelmilel hukuk§İnaa
lar cemiyeti konferanıı, talak me 
&eleaine dair hazırlanan milhim 
lıir raporu tetkik etmektedir. 

Bu rapora nazaran, bir memle-.. 
kette hükmü verilen bir bOf&"ma 
davaıının hukuki neticelerini her 
memlekete te,mil etmek mümkün 
dür. 

ÇIKTI 

Moskova - Roma 
Falih Rıfkı Beyin eoki mütabe

~elenni tamamlayan, iki inlol&p re
J•mini Kemalizm ile kartılaıtıran, en 
•on ~jim davalarını tahlil eden ıon 
e.erı bugün çıktı. 75 kurut. Kitap
cılarda arayınız .. . 

Berberlerin 
Tenezzühü 

Berberler cemiyeti tarafından 
19 Aiuato• Cama gönü Suaıliye 
Plôjıncla ue gazinoıunda bir ge
ıinti ve •ilence tertip edilmiftir · 

Ayni flÜnde daimi 11eya altı ay
lık ondüle, manikür, •rlt.ek saçı 
ke&me, dans, yüzme müıabalıala
'' yapılacak diler rekorlar temi
ne çalıfılacaktır. 

Berberleri saat 14 de Köprü
den kalk~ak bir 11apur muhtelif 
İ.kelelere ujnyaralt plaja götüre
cek 11e müsabakay,, saat 16 da 
baflanacaktır. 

A•keri tebliğat 

Kadıköy Kartal ile Adalar fU· 
beainde ltayitli 316 ilci 324 dahil 
D. lu kı- h~metli ef. lerle (D) 
fıkrasına tabi olanlar se11ke tabi
dirler, Serian fUbeye müracaatla 
kayitlerini yaptırmaları akai tak
:iirde haklarında ceza tatbik olu
nacafı ilôn olunur. 

Tafrada olanlar mufas&al adres 
!erini bildlrmeie mecburdurlar. 

1 
1.t. Mr. Kumandanlıfıı 
Sahnalma kom. llAııları 

Harp Akademisi hayvanatı 
ihtiyacı için 15 ton arpa pazar 
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 15-8.932 pazartesi günü sa
at 10 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı Satınalma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin komiayona müraca-
atları. (151) (4072) 

* * * 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müessesat ihtiyacı için 
i0,000 kilo sadt yağı ve 500 ton 
arpa iki şartnamede kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 
Münakasaları 21 Ağustos 932 
pazar günü saat 14,30 da Top
hanede merkez kumandanlığı 
satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin şartna· 
mesini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
şartnamesi vechile hazırlıya
~akları teklif mektuplarını iha
le o-ününün muavyen vaktinde 
ko~isyon riyasetine vermeleri. 

( 110) (3509) 
• * • 

Askeri Baytar mektebine 
kaydı kabul s.erai ti: 

1 - Tam devreli lise mezu
nu olmak. 

2 - Hüsnühal mazbatası. 
3 - Velisinin katipadildcın 

musaddak taahhüt senedi. 
4 - Tam tesekküllü bir he

yeti s.hhiye ta;afmdan verile
cek bir raporla tamüssıhha ol
duğu anlaşılmak. 

5 - Talip olanlar için Tür
kiye Cümhuriyeti tebaası bu
lunmak ve Türk olması esas
tır. 

6 - Taliplerden İstanbul'da 
bulunanlar yukardaki madde
lerde zikredilen vesaiki pullu 
bir istida.ya bağlıyarak altı ve
sika fotoğrafile birlikte Hay
darpaşada Askerl Baytar tatbi
kat mektebi müdiriyetine taş
rada bulunanlar bulunduğuma 
hallin As. Şubesi Rs. müraca
atta bulunacaklardır. 

7 - Kaydı kabul ıs EylUI 
9'32 tarihine kadardır. 

(152) {4073) 
• • * 

Maltepe Piyade Atış mekte
bi ihtiyacı için ve def'aten tes
lim edilmek suretile 13500 kilo 
kuru ot 17-8-932 tarihine müsa
dif carşamba günü saat 10 dan 
12 ye kadar pazarlıkla satın a
lınacaktır. Talip'erin Tophane 
de Merkez Kumandanlığı satı
nalma komisyonuna müracaat-
ları. (153) (4103) 

1 Fırka ambarındaki 3500 
un çuvalına verilen fiyat komia 
yonca muvafık göriı1mediğin. 
den pazarlığı 22-8-932 pazarte 
ai günü aaat 14 te tekrar edile 
cektir. Çuvalları görmek iste
yenlerin fırka ambarına ve pa
zarlığa ittirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komiayonu 
muza müracaatlan 

(655) ( 4017) 

gün öğleden evvel komisyona 
miiracaQtları ve münakasaya 
iştirak edeceklerın de vaktin
de teminatı muvakkateleırile 
birlikte komisyonda bulunma.la 
rı. (603) (3614) 

* * * 
Niğde'deıki kıtaat için 

(160,000) kilo ekmek kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
İhaLesi 16-8-932 salı günü saat 

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

Fazla tafailat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer lira 
ya satılan şartnamelerde yazılıdır. (3853) 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baştabipliğinden: 

* * * 16 dadir. Taliplenn v.a.kti mu-

Heybeliada Sanatoryomunda yapılacak olan mutbak, su de
posu ve pavyon kapalı zarf usulile münakasaya konulmuttur. 23 
Ağustos 932 salı günü saat ikide Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdiriyetinde Mübayaat komisyonunda ihale oluna
ca tır. Şartnameyi görmek ve tafsilat almak için komisyona ve 
Sanntoryom müdiriyetine müracaat edilmesi. (3752) 

Tıbbiye nıektebındeki kırk ayyeninde Niğde'de 41 fırka 
bir kalem köhne eşya yeniden Sa. Al. Kom. na müracaatları. 
aleni mü.aıyedeye konmuştur. ( 601) ( 3612) 
İhalıesi 29-8-932 Pa7,artesi gü- ,. ,. * 
nü saat 14,30 da yapılacaktır. Edremit'teki k;taat hayva-
Eşyayı görmek isteyeııler i. ı natı icin kapalı zarfla mürıaka 
Mp Md lüğüne ve mü·:ayedeı- ' ı:o ava konulan 290,000 kilo kuru 
iş.tirak edeceklerin de vakti mu ota talin cıkmadı 1Yından bir 
ayyeninde komisyona müracaa. hafta müddetle temdit edilm" · 
!arı. (646) (3933) ı y i~e talip çıkmaınıjtır. Bir ay 

lstanbul Sıhhi Müesseseler mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

* * * muddetle pazarlrga konmu -
Trab,,ondaki kıt'at için ka- tur. Pazarlıgı 4-9-932 pazar gü

palı zarf usulile 348,000 kilo i- nii saat 15 tedir. Taliplerin Ed
kinci nevi fabrika unu münaka remit satın alına komisyonuna 
saya konmustur. İhalesi 31-8- müracaatları. (653) (3983) 

Sıhhi müesses.,lere Mayıs 1933 nihayetine kadar lüzumu o
lan Pastörize süt olbaptaki şartnamesi• .:;hile ve 6 Eylul 932 salı 
günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek ıizere mıinaka
saya konulmuştur. Bu baptaki şartnameyi görmek ve fazla iza
hat nlmak isteyenlerin Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğünde ko
misyona müracaatları. < ( 4079) 

932 Çarşamba günü saat 16 da- " " " 
dır. Taliplerin Trabzonda sa- Catalca mustahkem mevki 
tın alma komisyonuna müraca kıt'~tı için ~000 kilo sade yağı 
atları. (648) (3935) aleni münakasaya konmuştur. 

Jandarma matbaası müdürlüğünden: 

* * * Münakasası .5-9-932 Pazartesi 
Muğla'daki kıtaat için sene- günü saat 10,30 dadır. Şartna

lik 317, 586 kilo ekmek kapalı meyi almak isteyenlerin her 
zarfla münakasaya konmuştur. gün, münakasaya istirak ede
İha.lesi 20-8-932 cumartesi gü- ceklerin vakti muayyeninde 
nü saat 15 tedir. Şartnamenin komisyona müracaatları. 

Jandarma matbaasına 50 lira ücretli bir kağıt kırıcı işçiai 
alınacaktır. isteklilerin berayı imtihan 11 8 932 saat 14 te Mer 
can - Yaldızhanında Jandarma matbaasına müracaatları. (4093) 

ÇANAKKALE 
Şehitlerini ziyaret 

bir sureti komisyonumuzdadrr. (673) (4098) 
Taliplerin Muğla'da dağ alayı " " .,... 

15 EYLÜL 
GÜLCEMAL vapurile 

satın alma komisyonuna müra- Gümüşsuı·u ve Haydarpaşa 
caatları. (637) (3830) hastanelerinin 55000 kilo ko-

-.BONO.--. * * * yun eti tekrar pazarlıga kon

Mugla'daki kıtaat için sene
lik 209,808 kilo arpa kapalı 
zarf.la münakasaya konmuştur. 
İhalesi 20-8-932 cwnartesi gü
nü saat ıs tedir. Şartnamesi 
bir sureti lkomisyonumuzdadır. 
Taliplerin Muğla'da dağ alayı 
satın alma komisyonuna müra 
caa tları. ( 636) ( 3829) 

* * * 
Diyarıbekirdeki kıt'at hay

van.atı için senelik 400,000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla münaka
saya koıunuştur. İhalesi 27-8-
932 Cumartesi günü saat 10 da
dır. Taliplerin Diyarıbekir<leki 
7 K. O. Satınalma Kom ua mü
racaatları. (624) (3759) 

* * * 

mustur. İhalesi ı 7-8-932 Çar
§amha günü saat 16 dadır. Şart \ 
name~·i almak isteyenlerin ta
liplerin vakti muayyeninde ko
misyona müracaatları. 

(674) (4099) 

her türlü bonolarla mazbata ve 
senedat üzerine her şekilde mua~ 

mde yapar. Balıkpazar Mak 
sudiye han No 35 Uğurlu Za· 
ele M. D E R V 1 Ş . Tel. 23397 

Sı'hhat işleri dairesi için ya- Piyango Keşi desi 
pılacak defa.tir ve evrakı mat- Yurdumuzun tertip ettiği eşya pi-
bua pazarlrğı tekrar edilecek-
tir. İhalesi 17-8-932 car<amba yangoıuna ait olup muhtelif yerlere 

gönderilen biletlerin mühim bir lcıs-
gilnü saat 14 te ihalesi yapıla- mından he - ·· be fi b' . nuz mus t veya men ır 

caktır. Sartnanıe ve n umunele- netice elde edı"I d·- · d heyetı· ·-. . 
1 

. . \ • h .. me ıgın en ı 
rını a mak _ıst.l\·~n erın er gun daremiz kara;ile keşidenin 4-11-932 
":e pazarlıg~ ıştırak ı;decekle l tarijıin kadar temdidine mecburİ)et 
rın dl" vaktı muayyenınde ko- 1 hasil olduğu iliin olunur. 
misyonumuza müracatları 

(677) ( 4102) 
• J!, ~ 

K. Deniz Ereğli !ciman Yurdu 

ZAYi: - 1791 Sicil numaralı eh-
liyetnamemi ve nüfua teskeremi 
2ayi ettiğimden yenisini alacağım 
dan eakiainin hükmü yoktur. 

Hamdi bini Haaan 

K. O. vt" 1 inci fırka kıt'c.la
rı yaş sebze'eri tekrar pazarlı
ğa konmuştur. İhalesi 16-8-932 
salı günü saat 14 te yapılacak
tır. Şartnamesini almak istiyen 
!erin her gün ve pazarlığa iqti-
rak edeceklerin de vakti muay- lstanbul ikinci icra Memurlu
yeninde komisyonumuza müra ğundan: Bir borçtan dolayı mah
caatları. (676) {4101) cuz ve u.tılmaaı mukarrer kriıtal 

J(. ~ ~ aynalı rafh jardjnyer, akaju mer-

Göz Hekimi 
Profesör Dr. ESAT 

H.ıbı:a ı \nkorı r ıddo ). tıO 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 

Samsunda bulunan kıt'a.tın 
ihtiyacı için {90,000) kilo sı
ğır eti kapalı zarf usulile alına
caktcr. 25-7-932den itibaren yir 
mi yedi gün müddetle ve müna 
kasaya konmuştur. 20-8-932 
Cwnartesi saat 15 te ihalesi 
yapılacaktır. Teminatı muvak 
katesi 1350 liradır. Taliplerin 
sera.iti görmek ve anlamak üze 
re her gün komisyonumuza mü 
raca.atları. (622) (3733) 

K.O. ve merbutatı için 55000 mer taşlı masa ve saire 20 ' 8 932 
kilo ıın pazarlıkla münakasaya tarihine müsadif cumartesi günü Cumadan maada hergün öğleden 
konmustur. İhalesi l i-8-932 .aat 13•30 dan itibaren Sandal ıonra oaat (2,30 dan Se; kadar lı-

.b ·· ·· t 15 t d" bedastanında ntdacağından ta--
• • 

Manisadaki kıt'a.tın senelik 
ihtiyacı olan (70800) kilo kuru 
fasulya kapalı zarfla alınacak
tır. İhalesi 27-8-932 Cumartesi 
saat 15 tedir. Ta,liplerin şartna 
meyi görmek için komisyonu
muza teklif ve teminat mektup 
lan ile Manisa 16 Fırka Satı
nalma Kom..na vakti muayye
ninde müracaatları. (621) 3732 

* * * 

çarsam a R;UnU saa e ır. 1 tanbulda Divanyolunda 118 ruma. 
Ş. · l k · t ' 1 · lip olanların mahalli mezkUrda 
artnameyı a ma ıs ıyen enn . ra.>- hususi dairesinde dahili haıta-

h l · • k d hazır buluninaları ilin olunur. er gün. pazar ıga ıştıra e e- l lıkları uuayene ve tedavi eder. Te-
ceklerin vakti muayyeninde ko lcfon: ı.tanbul 22398. 
misyona müracaatları. lstcınbul 4 üncü icra Memurlu-

(675) (4100) ğundan: Temamına iki bin beş 
'I' " " yüz 2500 lira kıymet taktir edilen ' 

Muğla'daki kıtaatın senelik Sultan Ahmetde Bin bir direk ma
sığır etine talip cıkma<lığından hallesinin Su teı·azi sokağında a
hir hafta müddetle pazarlık tik 2 mük.,rrer yeni 32 No. Ju 34 
mü~deti temdit edilmi~tir. İha metrn mikdarlı halen kargir bir 
lesı 16-8-932 salı günü saat ıs bap hanenin temamı açık arttir-
te Mug·la'd ı k T ' · · . . a vapı aca trr. a- maya vazedılmış olup 27 8 93? 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, istiklal caddesi Bu 

riik Parmak kapu, Afrika hanı . 

na biti~ik Apartanan No. 21.
TeL Beyoğlu 2797, Saat: 14-18. 

Guraba hastahaneai için lüzumu olan iki yüz on altı kalem 
eczayı tıbbiye kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmiştir, Ta
lip olanların şeraiti anlamak ve liateyi görmek üzere her gun 
levazım müdiriyetine ve ihale günü olan Eylulün yedinci çarşam 
ba günü saat on be,te yedi yüz elli lira teminatı muvakkate akçe 
sini müstashiben idare encümenine müracaatları. (4053) 

• 
inhisarlar Umumi 

Müdürlüğünden: 
A. -Biri aaatte8 ton mayii 8metreye ve diğeri (5) 

ton mayii sekiz metreye çıkaracak iki adet) l 9 l 932 
devvar tulumba (Liste: No. 1) ) Perşembe 

B. - Muhtelif alat ve edevat: (Liste : No. 2) ) Saat 14,5 
C. - Mütenevvi boru, musluk, demir ve sair leva) 

zım (Liate No. 3) J 

D. - Paşabahçe Fabrikasına, resmi mucibince,) 5 9 1932 
üç ağızlı ve Flanşlı pirinç musluk ) Pazartesi 

E. -. Muhte.'if elektrik levazımı: (Liste No 4) ) Saat 14,5 
Dıyarıbekır Müskirat fabrikası için mübayauı takarrür e. 

d~n muhtelif alıi.t ve levazım -liateleri muhteviyatına tevfikan
hızalarında gösterilen günlerde aleni münakasa ile satın alına
caktır. Talipler listelerimizi tetkik ve münderecatına vukuf ha• 
sıl ettikten sonra münakasaya i'irak etmek üzere miadında yüz 
de yedi buçuk teminatlarını hamilen Galatada Mübayaa korftis
yonuna müracaatları. (3896) 

Nafia Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

SOmakas t~kımı için muktazil950 adet meşe makas traversi ka 
palı zarfla muuakasaya konulmuştur. Münakasa 4-9-932 tarihine 
müsadif pazar günü saat 15 te Ankarada Nafia vekaletinde icra 
edilecektir. Münakasaya iştirak edeceklerin teklif mektupalnnı 
ve muvakkat teminatlarile Ticaret Odası vesikalarını ayni gün 
ve saatte komisyona vermeleri lazımdır. Talipler bu husustaki 
şartnameleri İstanbulda Haydarpa,ada Liman İşleri Müdürlü· 
ğünden ve Ankarada Nafia vekaleti Levazım Müdürlügünden te 
darik edebilirler. ( 4086) 

Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü 
Kayıt ve kabul şartları 

1 - Mektepte bu sene açılacak leyli pansiyona talebe kayıt 
ve kabulüne başlanmıştır, 

2 - llk mektep mezunları birinci sınıfa diğer orta derece. 
deki mekteplerden gelecekler ait oldukları sınıflara kabul e
dilirler. 

3 - Bu sene yalnız 40 leyli talebe alınacak ve müracaat sı
rasile talebe kabul edilecektir. 

4 - Her türlü izahat için Mektep Müdürlüğüne mürac at 
edilmesi. ( 3922) 

• • 
Barut inhisar idaresinden: 
Barut ve mevaddı infilıi.kiye fişek ve av mühimmatı ve a~ 

aaçmaaı, ve el'abbı nariye bayileri yedlerindeki beiyye ruhsatna
meleri tecdit edilecektir. 

İstanbul Vilayeti hududu dahilinde bulunan bilcümle bayi
lerin eski tezkerelerini, adreslerine gönderilmiş taahhütnameleri 
ve ikişer fotograflarile beraber tarihi ilandan itibaren bir ay zar 
fında idaremize müracaatları lüzumu ve bu müddet zarfında mü
racaat etmiyenlerin yedinde bulıman eski tezkerelerin hükmü kal 
mıyacağı cihetile bayilik hakkını zayi edecekleri ve yedlerinde 
bıtlunan emtiayı inhisariye ticaretindeg menedilip haklarında bi
li ruhsat mevaddı inhiıariye satanlar gibi muamele ifa olunacağı 
ilin olunur. (3953) 

Gedikpaşada Ja~darnia satınalma 
komisyonundan: 

Gedikpa~ada Jandarma eşya ve levazım ambar binası üzerıo 
ne bir kat daha İnşasının kapalı zarfla münakasası 4 Eylul 932 
pazar günü saat on beşte yapılacaktır. Şeraiti anlamak için her 
gün ve münakasaya i,tirak için mezkôr günün muayyen saatine 

Fırkanın Çorlu kıtaatı için 
on bir bin Tekirdağ 'ata.atı i 
cin on iki bin kilo gaz yağı ayrı 
ayrı sartnamelerle aleni müna 
kasaya konmuştur. İhalesi 18· 
8-932 perııembe günü saat . 1~ 
te yapılacaktır. Şartnamesını 
almak istiyenlerin her gün ve 
münakasaya iştirak edecekle
rin de vakti muayyeninde Çor
lu'da 61 fırka alım satım ko
misyonuna müracaatları. 

!ıplerın Muğla"daki birinci dağ -
alayı satın alma komisyonuna tarihinde .arln:ıme•i divanhaneye 
müracaatları. (671) ( 4096) talik edilerek 12-~-932 tarihine 1 

1 kadar teminat ve teklifnamelerile komisyonumuza müracaat· 

(617) (3714) . " . 
Kolordu ve birinci fırka kıt' 1 

atı ihtiyacı için yaş ~ebze 
27,868 fasulya, 27.868 patlıcan, 
13,544 bamya, 8685 kilo doma
tes kapalı zarfla miinakasava 
konmuştur. İhalesi 5-9-932 Pa
zartesi saat l 1,30 dadır. Sartr:a 
meyi almak isteyenlerin her 
ıriin münakasaya iştirak ede-
h • • 

ceklerin vakti muayyenınde ko 
misyona müracaatları. 

(672) (4097) 

* * * Çatalca müstahkem mevki 
kıtaatt ihtiyacı için 84000 (Sek 
sen dör> bin) .kilo odun aleni 
münakasa ile alınacaktır. Mü
nakasası 16-8-932 salı günü sa
at 11 d" icra edilecektir. Şartna 
mesini almak istiyenlerin h<.-

~ ~· /il- müsadif pazarteaı günü 3 aat 14 ları. (4094) 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 

Birinci sınıf mütehasslS Mahallesi Sokağı No. Cinai Mulrammt-n Muddeti 
ic•ıı ~enev; ... , 

(Babıali) Ankara caddesi No.60 L1RA 

Kolordu ve birinci fırka kı- den 16 ya kadar latanbul 4 üncü j 
ta.atı ihtivacı için Ağustos ayın icra daire•inde açık arttirma sure 
da pazarlıkla kavun.karpuz mü tile satılacaktır arttırma ikincidir 
bayaa edilecektir. İhalesi 16-8- birinci arttırmada en ziyade bin 
932 salı günü saat 15 tedir. beş yüz elli 1550 liraya müşteri 
Şartnameyi almak istiyenlerin çıkmıştır. Bu kcrre en çok arttıra
her gün, pazarlıga istirak ede- nın üz,.rinde bırakılacaktır, art
ceklerin v:ı kti muayyen inde ko tırmaya iştirak için yüzde yedi le- 1 

_ Kılınçali P. Topçular 399 409 Dükkan 85 
90 
96 

Bir senediı 

misyona müracaatları. minat akçesi alınır müterakim ver 
lstanbul Yedinci icra Memur- » » » 381/391 

luğundan: Bir borçtan dolayı mah » » » 423 433 
• " » 

(6 70) ( 4095) gi, Belediye, Vak1f icareıi, müşte-
cuz ve paraya çevrilmesi mukar

rer bir daktilo makinesinin 21/8 
932 Pazar günü saat 10 - 12 de 

* * * riye aittir. icra ve iflis kanunu· 
Manisa.da.ki kıtaat ıcın nun 119 uncu maddesine tevfikan 

82500 kilo bulgur kapalı zarfla hakları tapu .icillerile sabit olına
münakasaya konmustur. İha-. yan ipotekli alacaklılar ile diğer 
lesi 1-9-932 oer~embe günü sa- alakadaranin ve irtifak hakkı sa
at 10,30 dadır. Talipler:n Mani hiplerinin bu haklarını ve huıu-

Sirkecide Erzurum hanından sa .. 

tılacağı ilan olunur. 

sa satın alma komisyonuna 
müracaatları (628) (3791) I 

Fatih Mal müdürlüğünden: 
Eyüpte Cezrı Kasım mahal

lesinde Çömlekçilerde atik 23 
cedit 22 No. lı maa oda dükkan 
kiraya verilmek üzere 9 Ağus
tos 932 tarihinden 18 Ağustos 
932 tarihine kadar müzayedeye 
k~muştur. Taliplerin 28 Ağus 
tos 932 tarihine müsadif Pazar 
günü müzayede .,. ihale konıis 
yonuna müracaatları. (4063) 

aile faiz ve masarife dair olan İd· 
dea.1arını ilin tarihinden itibaren 
20 gün içinde evrakı müıbiteleri~ 

Fatih Malmüdürlüğünden: 

Kocamustafa paşa Maliye sube 
si arkasındaki ahşap baraka a

le bildinneleri lizrmdır, akıi hal
de hakları tapu sicillerile sabit ol- çık müzayede ile satılacaktır. 

f .ati• bed 1. . 1 Kıymeti yüz yinni liradır. Mu··_ mayan ~r "" e ının pay aş-
masından hariç kalırlar alakadar zayede müddeti 8 Ağustos 932 
!arın i•bu maddei kanuniye ahka tarihinden 27 Ağustos 932 ta
mına göre tevfıkı hareket etmele- rihine kadar yirmi gündür. 27 
ri ve daha fazla m;.lumat almak Ağustos 932 tarihine müsadif 
isteyenlerin 931 1063 dosya nu· cumartesi günü saat onda mü 
meroıile menıuriyetimize rnüra.ca- zayede v• ihale komisyonuna 
at etn1-e-t~ri ili\.n olunur. 1 nıür;ıı~"l'ltları. (396fi) 

" " " 359 ı 369 
» » • 395 405 
• • » 443 453 
)) " )) 

" » » 

» " » 
Çavuşbaşı » 
Hacı ağma Y enikapı 
Okçu Mt•sa Şehsuvar 
Hacı Ağma Y enikapr 

» )) 

il » • 
" l) )) 

» )) 

» ı • 
Sütlüce Karaağaç 

355/345 
248 12 
339/ 349 
339 1349 
12 
3 30 
4 
20 18 
22 
24 
16 14 
10 

» ,. 
» 

» 

190 
108 
366 
450 

Barut m•i•"" 250 
Dükkan 220 

" 72 
» 75 

Hane 125 
Dükki.o 80 

» 95 
» 120 
• 72 
" 108 
• 90 

Tuğla harmanı3()() 

• 
" ,. 
» ,. 
» ,. 
" • ,. 
» 
)) 

)) 

)) 

D 

» 

» .. 
,. 
,. 
.. 
" 
" 
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" 
il 

" 
» 
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Balada evsaf ve müddeti muharrer eır.valin yirmi gün müd. 
detle müzayedeye konulmuştur. 20 Ağustos 932 cumartesi günü 
aaat on altıdan on yediye kadar teminat akçelerile Beyoğlu Mal 
dairesinde mütesekkil komisyona müracaatları. (37()5' 
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•tanhiıl'da : Sultanhrunamı'nda ~ 

Rehberi Ticaret 
SORIANO ve HANANEL 

Büyük tuhafiye mağazasının 
MU.c.ir i]e ' ·aki olan İlil3f \;zerine kemafiııabık aynı mağazada İcrayı 

ticarrle devam etmektedir. 
Muhter~m mü~terilerinin te~riflerine intizar ve yeni tanzim ettiği 

bütün dairelerinde en münt•h.r.p ve en son moda malları pek 
elvttitli fiatlarla bulacaklarmı arz eyler. 

Sabah .ybdu .,._ dllia 
pslanmıt bnbmman, mideni• 

nhatsızl•gma allmettir. Tabil 
lıazmi temin ft iıılcibudan mllfe

Yell it &Tarızdaıı sizi Tikaye 
edecek olan Eııo's "Fnıit Salt" 
mtıstahzaruu almak için mcıhlilc 
lıalltın hudıısıunı belrlemeyiııiz. 

Sabah ve akşam bir bardak au 
deronunda bir kalrve kaŞl!}I 

• "'ıi'! _., 
.. a.o•" -----........ -

mıkdan ,h8fidiJ; ~ U iT SA • 
!!!!!!!ll'""'o• S • 11 'il - L ~ 

İ#~ :..=... Y -!.a. • &Anu&. 

Tepebaşı Bahçesinde 

LUN p 
Hergün açıLtır. 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde - Bedeli keşfi 23780 lira ve 68 kurustan ıba
ret Ankara - Çubuk yolunun 21 - 31 inci kilometreleri arasında 

tat ihzaratı mukavele tarihinden itibaren 45 gün zarfında ikmal j 
edilmek üzere kapalı zarf usulile 4 18; 932 tarihinden 1-9-932 ta
rihine kadar 26 gün müddetle münakasaya konulmuştur. M üna
kasaya dahil olmak iıtiyenlerin: 

Bedeli ketfin yüzde yedi buçuğu olan 1783 lira 50 kuruşu 

Vilayet idare; Hususiyeıi hesabına bankaya tevdi ettiklerine 
dair makbuz senedini veya milli bankalardan birinin teminat 
mektubunu yahut milli esham mukabili Muhasebei Hususiyeden 
alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

ikinci madde - Münakasa enakı ketfiye ve şeraiti mahsu 
saaına tevfikan icra edilecektir. 

Üçüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve iha
le kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kapa
lı zarfı 1/ 9/ 932 per,embe günü saat 15 e kadar Vilayet Daimi 
Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Dördüncü madde - Münakasa 1/ 9/ 932 pertembe günü An
kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Betinci madde - Evrakı ketfiye ve projeyi görmek veya da
ha ziyade maliimat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilayeti 
Nafia Batmühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine müra 

caatlan ilan olunur. (3954) 

Deniz Sabnalma 
Komisyonundan: 

1000 çift aletci kundurası: Açık münakasaaı 31 Ağustos 932 
Çarıamba günü saat 11 de 

10000 metre Amerikan bezi: Açık münakasası 31 Ağustos 

932 Çartamba günü saat 14 de. 
10000 Adet ateıçi peçetesi: Açık münakasası 31 Ağuılos 

932 Çarıamba günü saat 15 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukanda yazılı malzemenin 

hizalannda gösterilen tarihlerde münakaaaaı icra kılınacağından 
tartnamelerini görmek iıteyenlerin her gün ve vermeğe talip ola
caklann da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat mak 
buzlarile birlikte Kaaımpata'da Deniz Levazım Satınalma Komiı 
yonuna müracaatlan. (3901) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

' 'Oncii Vakıf Han fstanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin (°O 60) ı Türkler elindedir. 

Türkiye it Bank... tarafınd- te91dl olunmu9tur. İdare meclisi ve 
mildilrler heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mül'ekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Tfll'kiyenin her tarafmda (200) fi geçen 
acentalarının hepsi Türktiir. Tiirkiyenin en mfihim miiesseselerinin ve 

bankalarmın sigortalar... icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
s:gortalarmı en iyi şeraitle yapar. Hasar vukuuoda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf : IMTİY AZ - Telefon: lst. 20 531 

OSMANLI BANKASI 
31 Mayıs 1932 Tarihindeki Mali Vaziyet 

MEVCUDAT VE MATLOBAT 
Ş. P. 

HIHe aenetlerırun teSTiyesi talep edilmanit olan kıımı 
Kasada "e Bankalarda mevcut nukw 
Kısa vadeli avanslar .-e röporlar 
T ahsıl olunacak ·~etler 
Cüzdan<ltl ınevcur Kıymetler 

laterlin 
5.000.000 
4.167.525 

698.351 
7.162.138 
2.014.766 
4.940.939 
1.429.918 
1.219.637 

1 5 
1 10 1 
9 3 1 

1 10 1 

Bor~l..ı lıe•abı cariler ' 17 9 1 

Rehin mukabilinde avanılar 
Kabul tarikile borçlular 

11 9 1 

4-
Gayri rr.enkul mallar ve mobih 
Müteferrik 

666.757 3 8 
234.844 17 5 

1 

27.534.878 
00YUNA1 

laterlin 

-; 11 1 

1 
Ş. P. 1 

10.000.000 
!l: izamrıameı dahili mucıbıncc ifraz edilen ihtiyat akçesi 1.250.000 
Mevkii tedavülde bulunan banknotlar 407.230 
Görüldüğünde ödenecek senetler ve vadeli senetler 262.136 
Alacaklı hesabı c~riler 12.071.692 
Vadeli bonolar ve he.ahı cariler 
Kab,dler 
Mütef~ı:rik 

1.834.229 
l.219.637 

489.952 

47.534.878 

14 -
6 2 
2 9 

14- ı 
4-
8-

8 11 

Kuyuda muvafık olduğu ta•dik olunur 
Mudür Umumi Müdür Maavini 

E. HODLER A. H. REID t.ıuı 

Açık arttırma ile sabş ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: ı 

Sıra Cinsi Emlak Maliye de Muham 
No. No. v?r K. lira men K. 
132 Dükkan 30 O 350 
133 )) 32 o 350 
134 » 34 o 350 
135 )) 35 o 350 
136 )) 49. 58 o 350 
137 » 45 o 250 
138 )) 43 o 250 
139 )) 41 o 350 
140 )) 11 o 250 
141 )) 13 o 210 
142 )) 9/ 18 o 350 
143 )) 20 o 180 
144 » )) )) 22 o 180 

Naim Vapur idaresi • 
lzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lülu 

~DNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata nhtımından aaat 
tam 18 de hareketle doğru 
lZMIR'e 

ve paz.ar günleri lzmir'den aaat 
14 1/2 da hareketle latanbul'a av 
det eder. 

Tafıilat için Galata, Gümrük 
luırJısında Site Franıez Han No. 

12 yazıhanesine müracaat. 
Td. B. O. 1041. 

SEYRISEF AIN 
Merke.z acıenta: Galata Kilpril 

bqı B. ı:se:ı. 'ube A. Sirlrec' 
Mllhllrıdarsade ban 2. 3740. 

İZMlR - PiRE - İSKENDE
RİYE POST ASI 

(EGE) 16 Ağustos salı 1 ldı 

TRABZON POST ASI 
( KARADENİZ) 17 Ağus
tos çarıamba 18 de. 

ıZMİR - MERSiN POST ASI 
( KONYA ) 17 Aiustos 
çarşamba 10 da Galata 
nhtıınıtıdan kalkarlar. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postaaı 

Sakarya 
Vapuru IS Ağustos 

PAZARTESİ 
günü akıam ııaat 18 de Sirkeci 
nhtmundan hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Samaun, Or-
du, Giresun, Trabzon ve Rize' .. 
ye azimet ve avdet edecektir .. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey. 
menet ham albnda a.centalığına 
müracaat. Tele. 22134. 

MARSİ.LYA 
• • 8 inci beynelmilel sergısı 

Akdeniz sevahili ve müıtemlekib pazarı 

ila 2 T esrinievel 

TURliYEi 

F eriye saraylarında 
Kabataş Erkek Lise i 

1 -- Leyli talebe kaydü kabulüne baş 
lamıştır. 

2 -- Cumartesi, pazartesi ve perşenı· 
be günleri saat 1 O dan 17 ye kadaı' 
müracaat olunabilir. 

3 -- Leyli ücreti 225 liradır. 
4 -- Memur çocuklanndan •;, 1 O ve 

kardeşlerden ~. 1 S-20 tenzilat yapıht• 
( 4030 ) 

Açık arthrma ile sabş ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii Cinsi Emlak Maliye de Muhaıll 
No. No. vir K. lira men 1'· 
113 Mahmudiye Kıtla C. si Dükkan 17 2.000 2.450 
114 )) )) )) )) 19 2.000 2.450 
115 )) » » )) 21 2.000 2.450 
116 )) » )) )) 23 2.000 2.800 
118 )) » • ll 25 0.000 1.550 
119 )) » » )) 27 0.000 I.400 
120 )) )) )) » 29 0.000 ı.400 

1 
120 Mükerru » » ıı Arsa 00 0.000 1. 750 
121 » » » Dükkan 31 0.000 1.400 
122 » )) • )) 32 2.000 2.450 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Yunan emvalinden 113 ili ıt6 
sıra numaralı mülklerin tamamı ve 118 ili 121 sıra numaralı 
mülklerin nıııf hisseai ve 122 aıra numaralı mülkün tamamı bit 
Ağustos 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve pefİn para ilı 
müzayedeye çıkarılınııtır. Haziran 928 tarihli talimatnamedel<i 

1 - Yukarıda 'evsafı yaz;lı Yunan emvali 192 hissede 21 
hissesi 8 Ağustos 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin 
para ile müzayedeye çıkarılmıştır. Haziran 928 tarihli talimatna 
medeki "!kile göre bak sahiplerine verilmit olan gayrimübadil 
bonoları da nakit makamında kabul olunur. 

Dr. T A Ş Ç 1 y A N etkile göre bak sahiplerine verilmit olan gayrimübadil bonoları 

Zührevi ve bevli haatabklar teda- da nakit makamında kabul olunur. 
vihanesi. Eminönü, Köpriilıatı Re· 2 - Mezkilr emlakin ihaleai yirmi iki Ağustos 932 pazarte
taıliye caddeıi, Hüıeyin efendi han. si günü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında müteşekkil 

2 - Mezkur emlakin ihalesi 29/ 8/ 932 pazartesi günü saat 
onda Mersin Ziraat Bankası binasında mütefdckil heyet huzu
runda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede ma- 1 

hdlinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 
3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde 

yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede saatinden ev
vel banka veznesine yatınlıp teminat makbuzu alınmış olması 
icap eder. 

4 - Satış ve müzayede ıeraitini anlamak ve daha ziyade 
tafsilat almak isteyenler bankada Yunan emvali semaine müra
caat edebilirler. (3812) 

DOKTOR 

r ı~tN ŞÜKRÜ 
C.Jıili haatalıklar mütehua111 
Her siin öfleden aonra lıtanbul 
Türbe Babıili Caddesi No. 10 

Telefon 2,2622 

heyet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte mü:t• 

1 

yede mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lj· 
zımchr. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzdı 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede saatinden e'1• 
vel banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmış olması 

icap eder. 

Dr. A. KUTiEL 
4 - Satıt ve müzayede teraitini anlamak ve daha ziyade 

tafsilat almak isteyenler bankada Yunan emvali servisine müra• 
caat edebilirler, <3662) Cilt ve zührevi haatalıldar tedaviha-

nesi K.aralröy Bönkçi fmm aıraaın
da 34. 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Nümunesi gibi 25000 takım kısa kol •e bacak çamatır kapalı _S_ı_h_h_a_t_v_e-:l:-ç-ti-.m-a_i_M_u_a_v_e_n_e_t_V_e_k_a_l_e_t_in_d_e_n_f _D_r_._H_Q_R_H_Q_R_U_N_İ_ 
zarfla alınacaktır. Taliplerin nümune ve tartnameyi görmek 

Yüksek Baytar Mektebi 
Rektörlüğünden: 

"Cerrahi baıtalıklar" kitabının tabiyesi aleni münakasa usıJ 
lile 15 eylul 932 çartamba günü saat 16 da ihale olunacaktır. Ta· 
!ipler ıeraiti anlamak üzere mektep idaresine, münakasaya itti· 
rak için de yevmi mezkurda teminatlarını hamilen Fındıklıd11 

için her gün ve münaka~aya ittirak için teminat ve teklif mektup Vekalet için 90 ton kok kömürü alıncaktır. itaya talip olan 
larile beraber 20 ağustos 932 cumartesi günü saat onda komisyo ların şartnameyi görmek üzere Ankara Sıhhat ve İçtimai Mu 
na müracaatları. (3622) avenet Vekaleti içtimai Muavenet Umum Müdürlüğüne ve lı

tanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat 

eyelemeleri. (3741) 

Zührevi ve Bevli haafalıldar 
teda.vihaneai - Beyoflu Mulen
ruj yanında Zambak ııokak No.41 

Ankara Nümune Hastanesi 
Baş Tabipliğinden: 

Hastanemizin ınahtelif şuabatınm ihtiyacı olan " 127" ka
lem alalı cerrahiye 28 temmuz 932 tarihinden 28 Ağustos 932 
pazar gününe kadar bir ay müddetle ve aleni münakasa sure
tile münakasa.ya konmuştur. Talir- olanlar ıartname ve listesini 
görmek için lstanbulda Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlü
ğüne ve Ankarada her gün öğleden evvel idare memurluğuna 
müracaatları ilan olunur. (3672) 

r MAMA '4llllıı. Yüksek Mektepler Muhasibi mes'ullüğünde müteşekkil Müba· 
' bayaat komisyonuna gelmeleri, (4002) 

--------------------- , Dr. Hakkı Şinasi 1---------------------
Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: Yavrunuzun en 11hht gıdasıdır. İstanbul Gümrük Muhafaza 
Bedeli keşfi 4500 küsur liradan ibaret olan Anadolu T ahli. 

siye mıntakasmın Fenerden Şileye kadar imtidat eden sahada .-- HACI FİDAN :ı Başmüdürlüğünden: 
mevcut muhtelif mebaninin müteferrik tamiri aleni surette mü- tlerhumMun• hEalefMi: FeinnNI sünnetçi 1 - 35 No. lı motörün güverte tamiri, tanzim kılınan keşif· 
nakasaya konulmuştur. 25 Ağustos 932 tarihine müsadif per- namesine göre pazarlıkla yaptırılacaktır. 
şembe günü saat 14 de ihalesi icra kılınacağından talip olanla- Eeıiktaş: Müzılan Han . 'o. ~ 2-Yevmü ihale 18 Ağustos Perşembe günü saat 14 te icr• 
nn bu baptaki şartnameyi görmek üzere Tahlisiye Umum Mü- edileceğinden isteklilerin yevmü mezkurda yüzde 7,5 teminatla• 

dürlüğüne müracaatları. (3842) MİLLİYET MATBAASI rile Baınıüdiriyette hazıı· bulunmalan. (3984) 


