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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Alman 
Buhranı z 

Bitler mücadelesinde 
yeni yollar arıyor 

Gazi Rz. 411\ Vapurcular 
Reiıicümbur Hz. dün Millet Ne yapacak? 

çiftliğine giderek bir ı~nezzüb 

vapmıtlardır. 
---

Hükumetin alacağı -

31 Temmuzda intihap edi
len Reicbataıı'ın içtima ııünü 
Yakla,tıkça Almanyada siyasi 
lı.ıııran vahimleımektedir. lnti
lıabatın mevcut fırkalardan hiç 
lıirine hükUmet t"!kil edecek ka 
dar büyük bir ekaeriyet temin 
O!bnediği malumdur. Bununla 
beraber, Hitleriatler, 31 Tem
ID11z intihabatından Almanya
llın en kuvvetli siyaai fırkası o
ltJ"ak çıkmışlardır. 

Mutlak muvaffak olabilmek Yeni 
ancak on, 

on bet vapur var 

İntihabatın akibinde Hitle
ıiatlerin, Yon Papen hükumeti 
le teşriki mesai edecekleri veya 
lıut herhalde bu hükômetin ik· 
lidarda kalmasına ya müıbet 
•ahadaki müzaharetleri veya
hut il demi itimat kombinezonla 
tına iştirak etmemek suretile 
lnenfi sahadaki müsamahalari
le razı olacal<ları zannedilmiş 
İae ele son zamanlarda hükôme 
ti doğrudan doğruya ellerine al 

llıak icin teşebbüsata girittikle 

ıi görünmektedir. 

Diğer taraftan hükümet,Hıtleristle 
l'in en büyük siyaıi fırka sıfatile kabi 
lleye iştirak haklarını tanrmakla be
ta.her, iktidar mevkiini onlara ter 
lretmek niyetinde değildir. Bir haf 
ladan beri hükümetle Hitler te· 
IJ>a&tadır. Ve hükümete ittirak 
dereceleri etrafında pazarlık cere 
Yan etmektedir. Pazarlık mevzuıı 
olan ehemmiyetli mevkiler şunlar
dır: Başvekalet, Dahiliye nazrrlı
i:ı, Milli Müdafaa nazırlığı ve 
Prnsya Bafvekaleti. Dikkate ıa
Yan olan nokta şudur ki, Hitleriıt 
ler, en ziyade fiili kuvvet ifade 
•den mevkilerde ısrar etmekte· 
dirler. Milli Müdafaa nazm Al· 
lllanyanın aıkeri kuvvetlerine hi.
lröndir. Dahiliye niızırı polis tet
lı.iliıtına hükmeder. Batveki.lete 
•erilen ehemmiyetin sebebi başka 
dır: Hindenburıı seluen bet ya§ı
"a Yannıthr. Ve ikide bir çekil
"'esinden bahsediliyor. Eğer İsti· 
fa edecek olurıa veya herhangi 
laiı- vaziyette Reiaicümhurluk mev 
kii boş kalacak oluna, yeni Reiai
<iimhur intihap edilinceye kadar 
Ba,vekil o mevkie geçecektir. Hit 
leriatler, Milli Müdafaa nezareti· 
nin Yon Scbleicher'de kalmaarna 
ra:ıı olmutlardır. Fakat diğer mev 
kileri istiyorlar. Von Papen de İn· 
tibabatta ekseriyet temin edeme· 
dikleri halde iktidan ellerine tes 
li.,, etmek demek olan bu taleple· 
ri kabul etmemektedir. 

Bu terait altında Reisicümhur 
hindt;nburg'un ne yaziyet alaca
iııu bilmek çok ehemmiyetli idi. 
liitler ile Hindenburıı araamda 
leçen gün vuku bulan on üç da· 
lıikalık müliıkattan sonra na§redi 
len reımi tebliğ Reia.icümhurun 
•aziyetini tanih etmektedir. Bu 
tebliğden anlayoru:r. ki, Hitler, ik· 
tidan tamamile eline alacak tekil 
lelılif etmit, Hindenburg ta bunu 
recJdetmittir. Bunun Üzerine Hit
ler, muhalefete geçeceğini bildir· 
llıİf. Reiaicümhur da muhalefeti 
temiz yapmaaını ihtar etmİ§tir •. 
Bundan sonra da Hindenburg ıay 
fiyeaine git.mittir. 

Hükümetle Hitleriatler araaın
daki müzakereler bu aralık çıkma 
Zil girmit görünüyor. Ancak mec
lia ay aonunda açdacağına naza
ran bir itiliıfa varmak için daha 
illi haftalık zaman vardır. Bu müd 
det zarfında bir itiliıf ha11l ola
"'adığı takdirde hükümetin, timdi 
ki tekilde Reichstag huzuruna çı· 
lup ademi itimat beyan edilmeıi 
İçin Hitleriatlere meydan okuya. 
cağı anlatılmaktadır. Hattiı yeni 
"'ecliıi tekrar dağıtmak bile mev 
"uu bahaolabilir. Acaba Hitleriat
ler iti bu raddeye kadar vardıracak
lar mı? 

Herhalde Reisicümhurun ikti
dar mevkiini bir fırka hükUmeti
ne terketmak İllemediği anlaıal

lllaktadır. Ve Hitler, aon intiha
batta ka:r.andığı on bat milyon 
,...,yden bahsettikçe, Raisicümhura 
istinat eden Von Papen de Hin
denhurg'un birkaç ay evvel aldığı 
20 milyon reyi ileri sürebilir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Nafia Vekili 
Derincede 

Nafia Vekili Hilmi B. Derince'de 
ki travers fabrika11ru teftit etmek 
iizere dün Derinceye gelmiştir. 

için vakit ve zaman kazanmak 1 Kurulacak 
üzre kıtaata 8 gün izin verdi 1 Fabrikalar 

Marsllyaya vapur işle

tilmesi düşünül/Jyor 

BERLIN, 15. A. A. - Dün bü
tün Almanyada tam bir sükun ve 1 
intizam hüküm sürmüttür. 34 dere
ce hlD'llJ'etten yanan fehir halkından 
büyük bir lusnn ıayfiyelere kaçmıt
lardır. Berlin, dün adeta bir çöl man 
zanuı &'Österiyordu. 
Halkın ıon günlerin hararetli hiı· 

diıatı eınaımdaki asabiyeti geçmiı 
ve sükunet bulmuştur. 

HitJer'in hücum lutaa.tının erkim 
harbiye reisi jenenıl Rochn'nin em
ri albndaki kıtaata, son haftalar zar
fında sarfetmİf olduklan gayretler
den dolayi yorgunluk çıkarmak üze 
re 8 gün müddetle mezuniyet vennit 
olduğu rivayet edilmektedir. 

Maamafih diğer mehafilde bu ted 
bir tamamen batka türlü tehir edili 
yor ve bunun, ittihaz edilen tedbir
lere bu suretle bir nihayet vermek 
hususunda Nazi fırkası idaresinin iz 
har eylemit olduğu niyetten ileri 
geldiği söyleniyor. 

Ayni zamanda Hitler'in Almanya 
devlet reisi ile yapmıt olduğu mü
zakeratın menfi neticesinin, müfrit 
fırkanın faaliyet taraftarı anasır ara 
sında tiddetli bir inkisar tevlit etti 
ii ve bu anasırdan kat'i olduğu söy 
lenilen zafere birkaç gün intizaren 
sabretmeleri iıtenilmit olduğu husu 
•una nazarı dikkat celbediliyor. 

Bu teri.İl altında hücum kıtaatı 

(Devamı 6 ıncı sahifede) Bitlerin bir karikafürü 

Dün Tayyare cemiyeti merkezinde toplanan istanbul 
teşklllJt reisleri · 

Zafer bayramına 
hazırlık yapılıyor 

rfayyare cemiyeti vilayet 
merkezinde 

dün bir içtima yapıldı 
30 Ağuıtoa Batkumandanlık 

Zafer ve Tayyare Bayramının mu 
azzam tezahuratla teıidi için ha· 
zırlıklara batlanmıttır· Dün bu 
münasebetle Tayyare Cemiyeti 

Vilayet merke:r.inde cemiyet mü
dürü Fehmi Bayin riyuetinde bir 
içtima yapılmıtbr. 
I~ Tayyare caniyeti kaza ve 

(Devıuıu 6 ıacı salıiiede) 

Halkevi Tiyatro şubesi mektebinde diin ilk ders 
verildi. Yazısı ic sahifemizde .• 

Posta vapurculuğunu Devlet inhi
ıanna alan yeni kanunun bu ayın 

Rus mütehassısla- 11 inci gününden, yani yanndan iti 
beren meriyete gireceii yazılmıttı. 

rının planlarına Kanun, neşri tarihinden 2 ay sonra 

göre tertip edilecek meriyete gireceği va resmi ıaz.ete
de de 17 temmuzda intifar attiii ci-
hetle, kanunun bu ayın 17 sinde de-

Rusyadan gelen mütehassıs· iil, eylfılün 17 sinde meriyete gir&
lar yakında i!lerine ba,layacak cektir. O tarihten itibaren husuıi va 
!ardır. Haber al purculann beyannameleri kabule 
dığmnza göre, ha§lanacak ve 17 K. evvele kadar 

mevcut huıuıi vapurlardan ev•eli 
mühendisler ara poata vapuru evsafında olanları,ıon 
sında mensucat, ra bunlardan aeyrüaelere kabiliyetli 
su, boya müte- bulunanları seçilecek ve banlar ka-

l nuncla yazılı tekilde takdir ya ıı. 
hassısları oldu- ı sap edilecek kıymetler üzerinden bü 
ğu gibi bir de ki'ımetçe satın alrnacaktır. Seyriıe-
iktıaatçı vardır. fain idareıi,,imdiden hazırlıklar yap 

ı makta, yeni bi.r seyriaefer tarifesi ve 
Her mütehasaıs ı· aynca bir iıletme programı projesi 
kendi işine ait tanzim etmektedir. Ucürat tarifela-
hususatı tetkik -~--· 1 rinde de deiitiklikler yapılacağı an 
edecektir. Müte Rus Hey<ti R•isi laıılmaktadır. 
hassıslardan biri pamuk nümu- Diğer taraftan, hususi vapurlar •-

nelerini alıp Rusyaya gidecek 

ve orada nümuneler üzerinde 
tetkikat yapacaktır.-Bu tetki: 
kat neticesinde pamuğun ne gi
bi nesce elveri,li olduğu anla· 

1 tddıktan sonradır ki fabrikala-

rın nerede kurulacağı ve ne tip 
makineler ısmarlanacağı anla,ı 
lacaktır. Binaenaleyh İtalya ve 

Rusyadan alınan kredi ve ma
kineler bu mütehassısların tet
kikatlan ve planlarına ıröre sar 
fedilecektir. 

Milli vapurcu/ar şirketi 

umumi klltlbl Muzaffer B. 

rasında yaptığımız tahkikata naza
ran., henüz biç birisinin takip edecek 

Emniyeti umumiye kanunu- !eri hattı hareketi kararlattırmadık-
lan anlatılmlftır. Yelkencizadelerin, 

nun tadili münasebetile polis Marıilya hattma sef ... yapmak iate-

Birinci şube 
Muavinliği 

kadrolarında ba dikleri söylenmektedir. Diğer vapur 
zı değişiklikler cular timdilik intizar etmeyi ve be-

yann~eyi verdikten sonra vapurla-
olmuştur Bu mü nna konacak kıymet itlerine gelirse 
nasebetle latan- onları hükumete satmayı, itlerine 
bul kadrosunda gelm"2ıe h~çt~ ~üıteri . aramayı 

dütündüklen gorulmektedır,. 
bazı tedrici te-
beddüller yapıl- Halen, huıusi vapurların adedi, 
maktadır. latan biri tahliıiye olmak üzere 79 parça-

1 

dan ibarettir. Bunlann bir kıımı ha 
bul Polis Müdi- len bağlıdır. 78 vapurdan 50 si ti
ri yeti bat me-

d S I
• lep ve 28 i poıta vapurudur. Hüki'ı-

murların an a metçe alınarak vapurlar, bu 28 pos-
dullah Bey de birinci şube miı- ta vapurundan hakiki poıta vapuru 
dür muavinliğine tayin edilmiş evsafını haiz ve aefer kabiliyetine 
tir. Sadullah Bey, yeni vazifesi malik bulunanlardır. Bunların bedel 
ne batlare1ttır. leri, Tahliaiye idaresinin fazlai vari

Meclis reisimiz 
Yalovada 

B. M. Mecliıi Reisi Kuim Pt. 
H:ı:. iki günden beri Y alovada bulun
maktadrrlar. 

Adliye vekili geldi 
Adliye vekili Yusuf Kemal B. 

bir müddet istirahat etmek üzere 
lıtanbula gelmiıtir. 

Fransız sefiri Pa
risten döndü 

Fransa hükümetinin daveti üze
rine bir müddet evvel Pariıe gitmiı 
olan Fransız sefiri Comte ele Chamb 
nm dün ıehrimize ndet etmittir. 

Bııg n 
2 ncı •ahifede 

Kemalizm nedir? 
3 ilncii ••hifede 

Meyve tacirleri buğün 
toplanıyorlar 

4 üncü ••hifede 
Felek 
Hikaye 

5 inci aahifede 
Çocuk ve Sinema 

dab olarak elde mevcut paradan teı
viye olunacaktır. Tefrik muamelesi
ne memur edilecek komiıyon, eylul 
bidayetinde tetkil olunacaktır. Mev
cut 28 posta vapurundan 10-15 ka
darının matlüba muavfık görüleceği 
tahmin eclilmektedir. 

Kendiıile görüıtüğümüz hususi 
vapurculardan l ımail B. demiıtir ki: 

- .. Bizim vapurlarımızın ekıeri
ıi ıiJeptir. Yalnız Sür'at vapurumuz 
postadıı'. Buna 60 bin liraya yakın 
masraf ettik. Eğer verilecek kıymet, 
bizi tatmin etmezse hariçte müıteri 
aramak veya onu dıt şilep gibi kul
lanmak icap edecektir; bunu o za· 
man dütüneceğiz!' 

--·········-··············-·-·-···-···-· 

J.~tediyin başı koy 
vücut deglşnıez!. 

- Bir Rus karikatllrll -

Sahip ,-e Baımuliarriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 1 

ETEM İZZET 

• e 1 •• 
Prusya hükômeti gü

zellik müsa
bakalarını menetti •• 

Güzellik müsabakaları umumi 
ahlakın ifsadına vesile olurmuş 

Bizim güzel, lstanbulda alh atlı bir 
araba ile gezdirilecek. 

Belediye ev ve cadde ismi vermiyor •. 
PARlS, 13 [ _ _ 

Milliyet - Gü 
zallarden onye 
cliainin meını .. 
kellerine dön· 
dükleri anlaıal 
maktadır. Ke
riman Halis H. 
batta olmak il 
zere 8 memle
ket güzeli ayın 
OD yedinci gü
nüne kadar bu 
rada buluna
caldardır. Spa 
da filme almır 
ken, Üzerin• 
tevcih edilen 
on binlerce 
mumluk pro
jektörlerin zİ· 

yaamdan Krali 
1 • • b. 
çemızın ırpar 

ça gözleri bo
zulmuıtu. Ke
riman H. ın 

gözlerinin te· 
daviıini Bol'un 
en yükaek göz 
doktorlan bili. 
Ücret, memnu
niyetle deruh
te etmişler, &
nzi bir halden 
ibaret olan bu 
rahatsızlık ta-
mamen geç- Keriman Halis H.ın en geni bir rasmi 
ı:nİftİr. Kraliçemizin aıhhati yerin 
dedir. Neıeli ve :r.inde bir halda 
terefine tertip edilen eilencelere 
ittirak etmektedir. Maamafib dok 
torlar kendiıine büyük yorsun-

luklardan mümkün mertebe ke> 
runınaaını tavsiye ettiklerinden 
Kraliçemiz, hiç bir §eyle ınetıul 
olmuyor, hatta pek aevdiii kitap-

(Devamr 6 ıncı sabitede) 

,A%ade'ntn Topkapı haricindeki mezarının başında .. 

Azadenin mezarı Eyip 
temi, Topkapıda mı? 
Topkapı dışında başı uçan 

dibindeki mezar! • • 
.servının 

Şükrü kaptan ne anlatıyor? - Mezar üs
tündeki bu kadın kim? - Eyip sırtların
daki mezarlar ve kapııılan fotoğraflar 

Burada da hayat gibi bütün yol
lar mezarlıia çıkıyor: Topkapı ÇOf: 
meainin önünde bir müddet hangı 
yola ıapacağımı kestiremiyerek. _du
raldadıın. Kö,edeki kahvede cıger 
kebabı yiyen bir adama ıordum: 

- Burada Azade hanımın meza
rı varmıı ... Acaba nerdedir? 

.\zadevi veni "ömiilmüı bir ölü 

zannederek içini çekti: 
- Allah gani gani rahmet ehin. 

E ... ne olacak beyim .... Hepimiz o 
yolun yolcuıuyuz!, 

Neden sonra. bu sözlerin benim 
sualimin cevabı olmadığını anladı: 

- Vallaha, dedi, ben de buranın 
yabancıaıyun .•. En iyisi mezarcıya 

<Devamı 6 rncı sahifede) 
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Siyasi ve tarihi tefrika 7 

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

Yazanı Edirne meb'u•u llebmet Şeref 

Gazi Mustafa Kemal milli 
cidale karar verdiği vakit Türk 
milletine bunun yüksek mef
humunu Türk tarihine yala
ıan şu canlı cüm \e ile bildir. 
misti : 

· ( Hayat demek mücadele, 
müsademe demektir. Hayatta 
muvaffakıyet mutlaka mücade 
lede muvaffakıyetle mümkün
dür. Bu da, maddeten, manen 
kuvvete, kudrete istinat eden 
bir keyfiyettir. ) 

işte bu kudret ve kuvveti 
Turk milletinde birleştirerek, 
haricin tecavüzüne mari oldu, 
yine o kudret ve kuvvetle şu 
milli devleti kurdu 

benliğini unutturmaya çalıt
mıf. 

Güzel ve canlı dili, kendi 
ses düzenini, tatlı akışını bozan 
yabancı kaideler ve sözler ara 
sında kaybolmuş. Tarihi ona 
ait olmayan yabancılara mal 
edilerek hünkar destanlarına 
çevrilmiş ve yahut kapı kapı 
okunan ilahi şekline konul
muf. 

MlLLlYET SALI 16 ACUSTOS 193.2 

HARİCİ HABERLER 
intihap 1 Muhasamat 
Manevrası mı? Durmadı mı? 

Hoover bir iktısat 
konferansı toplayor 
VAŞiNGTON, 15 .A. A. - Sa 

nayi liderleri ile büyük İf erbabına 
28 Ağustoıta iktisadi İnhitatın ö
nüne geçmek İçin toplanacak bir kon 
feransta bulunmaları hakkında M. 
Hoover tarafından v•ki olan davet, 
birçok mahafilde ciddi bir davet ol
maktan ziyade bir İntihabat hareke· 
ti ıtil>i telakki edilmektedir. 

Konferansın taıri.h edilen maksa
dı, konl(re tarafından hükUmete 
tevdi edilen genİf kredi enflasyonu 
salahiyet1erini d;.ha müe,,ir kılmak 
için lüzumlu çareleri buhnaktır. 

Bolivyalılar bir is
tihkam zaptettiler 
ASSOMPTION, ıs. A. A. - Bo 

livya kıtaah biç bir muvaffakiyet ka 
zanmakıızın Paraguay eraziıi üzerin 
deki F alçone iıtihki.mına taarruz et
mişlerdi!'. Falaçone İ•tİhkimı , 31 
Temmuz tarihinde Bolivyalılar tara 
fından zabtedilen ve Gran Cbaco 
mıntakaıında tabiyevi büyük bir e .. 
hemmiye-ti haiz olan Boqueron is
tihki.mırun 75 mil cenubunda ki.in 
bulunmaktadır. 

ASSOMPTION, ıs. A .A. - M. 
Aya]a, riyaseti cümhur makan1ını İf 
gal ebneıinin arifesinde fU beyanat 
ta bu1unmu:ttur: 

Harbi bir budalalık telakki ede
riın. Maamafib, Paraguay bükilmeti 
hakkını müdafaa için mücadele et 
meden Bolivyaya boyun eğmeyecek 
tir . 

1 Tenkilden 
Sonra 

Asi ceneraller sor
guya çekiliyorlar 

MADRIT, S A.A. - lspanya'
nın muhtelif mahallerinde tevkİ
fata devam edilmektedir. Bilhas
sa Valence'da birçok kral taraf
tarları tevkif olunmuştur. Seville' 
de aüklinet iade edilmiıtir. Aıkeri 
tarasaut hitam bulmuf, askerler 
kararei..h1artna dönmÜftÜr. 

Faı'ın İspanyol nüfuzuna tabi 
mıntakaıında da tevkifat icra e
dilmiştir. 5eville'de jeneral San 
Jurjo caddesinin ismi değittiril .. 
miştir. 

MADRIT, ıs A.A. - Ziraat 
nazırı, son fesat hareketinde met~ 
haldar bulunan mutlakiyet taraf
tarı şahsiyetlerin sahip oldukları 
arazinin bili tazminat istimlik e
dilmesir.e ait bir kanun liyihası 
tevdi edeceği söylenİytır. 

D" D.A&.i 
Yeni demiryollarımı 
Sivas _ Samsun hattı bu ay 

sonunda işlemeğe başlayaca 
ANKARA, 15 (A.A.) - Haber aldığımıza göre takviye 

dilmekte olan Sıvas - Samsun battı bu ay nihayetine doğru işi 
meye açılacak ve tahkimat bittikten sonra ayrıca muntazam s 
ferler için küşat resmi yapılacaktır .. Ulukışla - Kayseri hattıtı 
Niğdeye kadar açılan kısmı takviye edilmektedir. Niğdeden B 
ğazköprüye kadar olan kısımdaki demir köprülerin inşaatı b 
lamıştır. Hazırlıkları itmam edilmek üzere olan ray döşenm 
de yakında münakasaya konulaeaktır. Irmak - Ereğli hattııı 
Filyostan itibaren l 35nci kilometreye kadar ray dötenmesiniıı 
ayın 24 ünde münakasası yapılacaktır. Çankırı tarafından f' 
yosa doğru olan kısım üzerinde mevcut büyük tünelin açılmasıD 
devam edilmektedir. 

Hı/ zısıhha kongresi 
Büyük Reiı o zaman, kur. 

to.rdığı varlığı derinden derine 
duyduğu milli hars ile ölçerek 
bu devlete şandan evvel can 
vermek lüzum.unu hissettiği 
içirdir ki inkılaba, asıl inkıla
ba hazırlık yaptı. 

Muhiti ihtizaz ettiren ma
nevi birliği meydana ~etiren 
edebiyat ya tekkelerde hoyku
ran bir ilahi, ya müstebitlere 
mübalağalı vastflar veren ka· 
sideler, ya murdar meyhaneler 
köşelerinde haykınlan bedbin 
gazeller ve şarkılardan ibaret 
kalmış. 

Bedayii, gi;zelliği sevdiren 
ince duygulara haram damgası 
vurularak güzel v,.. kulağın kal 
be verebileceği ince duygu ve 
zevke bedel et dokunu,unun 
hayvani !ezzeti anlatılmış. 

VAŞiNGTON, ı5 . A. A. - ikti
sadi inhitatın önüne geçmek için ak 
dedilec:~k konferansta münakaşa o
lunacak teklifler arasında S günlük 
mesai haftası ile ziraat ve ıanayi İ· 
çin kredi bulmak kolaylığının vasi 
mikyasta geniıletilmeıi meselesi 
mevcut bulunmaktadır. ----·-----

Bulgar hariciyesinde 
mühim tebeddüller 

Bazı sivil efhasın Juby burunu
na teb'it edilecekleri zannediliyor.

1 /{af eeneral? 

ANKARA, ı5 (Milliyet) - Marsilyada toplanacak ol• 
Hıfz11sıhha kongresinde hükümetimizi Sıhhiye müsteşarı Hii•' 
meddin Bey temsil edecektir. 

O sıralarda idi ki, artık bü 
tün dünyada eski nizamların 
artık manası kalmaz olmuş
tu, 

1 ztırapların doğurduğu ye
ni umdelere sarılmıs milletleri 
mütalea ediyordu. . Bunların 
içinde eski nizama yapışmış 
kalmış , hali Hekemonyayı elin 
de tutmak istiyenleri tetkik et 
ti. 

Latin kavminin iflasa va. 
ran eski mevzuatı artık bir ma
na ifade etmiyordu. 

Jermen milleti bozulan ni
zamını düzeltmek için çırpınır 
ken eski mefhumların tesiri 
o muhitlerde akıülameller mey 
dana getiriyordu. 

Anglo - Sakson kavminin 
kuvvete müstenit iatiımar ikti 
saclı ifli.ı eylemi, körcesine . 
itaata alıştırılan müstamereler 
çözülmek için vesileler arayor. 
du. 

Bir millet ne kadar çok za
yıf v,. aciz olıa dahi batka 
milletlerin tahakkümüne ta
hammül eclemiyecek kadar hav 
salaları darlatmıt bulunuyor. 

Şimaldeki Büyvk Rusya 
da şiddetle sola giclen yeni bir 
nizamın sarsıntılar içinde yer. 
leşmeğe çalıştığı görülüyordu. 

Hülisa: Dünya artık aris· 
tokraainin, değil demokrasinin 
kaidelerini bile çiğneyerek eski 
rejimlerin yıkıldığına ,ahit o. 
luyordu. Milletler bir sey İs

tiyordu. İ!te o teyi bulmak la
zımdı. 

Ve büti;n bunları tetkik 
eden Büyük Türk inkılapçısı 

ruhunun derinlilrlerinde seneler 
den beri taşıdığı samimi duy
gulara, fikrinde yaşattığı dü
şüncelere artık tl\m v,. kamil 
bir ~ekil vermek lüzumuna ka 
ni olmuştu. 

O zaman ırkının tarihine 
sokuldu. Yarattığı "'seri yaşat
mak için ona tarihin verdiği 
der•ten asla !atmadı. Bir kere, 
millı devletin, batan, sönen Os 
manlı devletile hiç alakası yok 
tu. 

Hür bir vicdanın istediği 
gibi İnanmağa hakkı olduğu 
tamamile in kir edilerek ona: 
(Düşünme inan v" inandığın 
da benim dediğim olacaktır.) 
En:ri verilerek fikrin yüksek 
ve araştırıcı kudreti zincirlen
mış. 

İnsanlığın yüksek meziyet
leri yerine etek öpmek, kavuk 
snllamak konulmuş, tem;z bir 
ahlaki hayatın gösterdiği şuur 
lu bir ıctimai nizam ortadan 
kaldırıl~rak tesanüt fikirleri 
darmadağınık olmuş ...... 

Mükellef hukukun un asla 
değişmiyen köhne kaidelerine 
bağlanan aile rabıtaları müte
kabil hak ve vazifeden uzak
lattırılarak kadın kümes mah 
lıikatı sırasına indirilmi! ... 

Devlet fikri, ferdi em;r şek
linde kalarak yalnız kör bir 
itaat ve korku bütün bu muhit 
te asırlarca &evlet mefhumu- ı 
nun y;;ksek !f:sirlerini yumru
laştırmış ... 

Her iyi şeye taallük eden 
selim aklın düzeltici ve eleyici 
mantıkı yerine "kul" konula
rak düşünmek ve muhakeme 
etmek hı:kkı tarramile nt!zedil. 
mış .... 
Tecrübe ve müşahede ;ı., •abır 

lı ceht mahsulü oian ilim ye
rine hafızalara yüklenen baş
kalarının makulatı konulmuş ... 

Ahret fikri, cehennem kor
kusu, cernf't arzusu l)P. kıvra
nan insanlara hayatı sevecek 
bir şey bırakılmamış .... 

Beşer fikrinin sorsuz geni, 
liği bir çelik saksıya gömül
müş cmar atiacı gibi yumrulup 
açılamamıt v,. bundan dolayı 
insanların l<emale koşan yük
sek mesais; bu muhitte asla 
yer bulmamış .... 

lstihkaksız menfaatlerin 
uştüğü resmi muritte hükumet 

Yeni Zeland'da 
zelzele 

VELLINGTON, ı5 .A. A. -
Dün. mel'kezi Vellington'un 1000 
mjl fimalli garbisinde olduğu tah
min edilen bir zelzele kaydedilmiı
tir, 

Zelzele saat 8,28 de batlamış ve 
!O dakika zarfında şiddeti bİ11edil
miş olduğu gibj bir buçuk saat de
vam eden harekatı raksiyesi de ay
ni zamanda Chatam ve CanteTbu~ 
ryt de hissolunmuıtur. 

Otrantoda resmi-

Sofyadan yazılıyor: Türkiye 
ve Bulgaristan araaındaki ihtiJif .. 
lı emli.k mesailini müzakere eden 
muhtelit komisyonda Bulgar he
yetinin reiıi hulunan M. Panço 
Doref Bulgariıtanın Prağ' sefare
tine tayin edilmittir. M. Panço 
Doref sabık Osmanlı meclisi meb' 
uaanıoda Manastır meb'uıu idi. 
Zaten lahıilİnİ de Türkiyede gör
müttür. Çok kıymetli bir Türk do• 
tu idi. Kendisinin şimdi muhtelit 
komisyondan alınması bizim için 
hakiki bir zrya'dır. Demokrat fır 
kasının nafiz; azasından ve Bulga 
ristarun kıymetli diplomatların· 
dan olduğu için kendisine Prağ 

geçit gibi mühim ~ir sefaret tevdi ol':'n 

J 

muştur. Aynı zamanda Bulgarıa-
OTRANTO, ıs A.A. _ Re•mİ tanın Bükr~ se~iri K~seivanofun 
't k ti ı34 emi da Belgrada sefır tayın olunmaaı 

gecı yapan uvve er g · y la h"k• · d · 'f 
d · 200 t d ı070 b h · 1 uıı:oı vya u um•hn en ıatı sar en, ayyare en, a rı- d'I . · . y 'd b' k 

b.t. d 2770 k.. "k b 't e ı mııtıı enJ en ırco yer-ye za ı ın en, uçu za ı - I . · . 
t ı 6 785 b h . f . den 1 "re yenı konıoloılar lay•n o-en ve , a rıye ne erın . 

.. kk 'd' l k 1 k nd n lunmuştur. Bulırarııtanın Londra mure ep ı ı. • e eye uma a R f' 1 • . d k b' 
1 k b ki k·ı · t' A · 1 ve oma ıe ır erının e ya ın ır 

1 ayra arı çe ı mıf ı. mıra ..ı b ·ı • ... . . · kr ı· zamanc>a te dı olunacagr kuvvet-
netrettıgı Pmrı yevtnıde a ın l 'd' U · 1 B 1 · k ı· d e şayı ır. mumıyet e u gar tayfanın hareketındeıı fev a a e H · · t' d .. 1 • 'ld. · · arıcıye nezare ın e son gun er-
memnun oldugunu bı ınnıstır. d b" "k b' f ı· et d · e uyu ır aa ıy var ır. -·- -
Brezilya'da asiler 
taarruza geçtiler 
RIYODOJANEYRO, ıs . A. A. 1 

Kıyamcr lar, Parana nehri üzerin
de ki.in parto T aboado mevki ini 
tekr:ı.r is tirdat etmek Üzere taar
ruz f"derP,k 11 ölü zayiat vermiı
lerdir. 

Egypt vapurunun 
altınları 

LONDRA, ıs A.A. - Artiglio 
İtalyan vapuru, geç~n hafta zar ... 
fmda mağruk Egypt vapurundan 
çı:carılmıt olan 200,000 lira kıy
metinde altın ve gümüş hamuleai
le Plymouth'a gelmi~tir. Bu ha
mule, cubuk halinde altmı muhte 
vi 26 •~ndıkla 46,000 lngiliz lira
sını ve 53 gümüş safihayı ihtiva 
ebnt!'L.te<lir. 

Kasırga 
HOUSTON, ıs A.A. - (Tek

sas) Mekıika körfezi ıahillerinde 
bir ka~urga zuhur ederek mühim 
hasarata oebebiyet vermİftir. 4 ki
şi telef olmuf, ıos kiti yaralan
rnıttır .. Be inin yaraaı ağırdır .. 

Fırtınanın sür'ati bazı yerler• 
de saatte ı20 kilometreyi bulmuf 
tur. Bilhaasa f'!n ziyade müteeıair 
olan ye rler, Trupport ile Angle
ton'dur. 

Markoni'nin tec
rübeleri 

ROMA, ıs. A. A. - Markoni,fev 
kal8.de kıflöa mevcelerle büyük mesa
felere cereyan nakli tecrübelerinin 
muvaffakiyetle hitam bulmut oldu
ğuna dair münakalat nazırı M. Cia
noya bir telgnf göndermiıtir. 

M'ümaileyh, k~bili npkil bir pro
jektörle j,tibıal edilen 57 santimet
relik mevcelerle ?70 kilometreden 
gayet •ar!b haberler alabilmiştir. 

~\.rtiglio vapuru, bugün Fransa Nazu, cevaben bu keşiften haııl 
ya mütevect:ihen hare1~et edece!-:- · olan ciddi algkasını izhar ve teşek- 1 
tir4 kürlerini ibli~ eylemittir. 

- . -

Ottava konferan
sında 

MADRIT, ıs A.A. - Tevkife
dilen Cenerallarla zabitanın mik
darı hali hazırda altmışa baliğ ol
maktadır. 

Mevkufların hepıi ihtilattan 
memnu bulundurulmaktadır. 

Harak<;ıların tecziyesi 
MADRlT, 15 A. A. - Siyasi 

mehafil, ziraat nazırlarının meb' .. 
usan meclisi divanına bir kanuni 
teklif tevdi edeceğini temin et
mektedir. Bu kanun, cumhuriyet 
aleyhindeki son ihtilal hareketine 
iştirak etmiş olan kraliyet tarafta 
rı bazı zevata ait arazinin bedeli 
mukabilinde istimlik edilmesini 
natıktır. 

Kortez'lerin bu projeyi bilimü 
nakaıa kabul edecekleri ve ihti
lalde zimethal birçok •İvillerin 
cumhuriyetin müdafaaaı kanuni 
ahkamına tevfikan Cap Yuby'ye 
gönderilecekleri zannolunmakta ... 
dır. 

Teı•hifat deuam ediyor 

VALENCE, 15 A.A. - Mutla
kiyet taraftarlığı fikrile ve mem· 
nu silah taşnnakla ittiham edilen 
müteaddit şahsiyetler tevkif olun 
muşlardır. 

Mevkuflann arasında bir rahip, 
bir kiliae adamı ile bir karhs mah 
felinin bütün azası ve birçok em
lak sahipleri bulunmaktadır. 

Fransada şiddetli 
sıcaklar ve fırtınalar 

PARIS, 15 A,A. - Son günle
de 21 aeneden beri görülmeııllt 
müthiş bir ucakla müterafik tu
fan gibi yağmurlardan sonra şid· 
detli fırtmalar, bütün Fransa Üze 
rinde büküm sümıektedir. Fena 
havalardan mütevellit hasarat, 
çok ehemmiyetlidir. Birçok yerler 
de yağan dolular, mezruatı ba4tan 
başa hasara uğratmıttır .. 

Pario yakinindeki Alfort Ville, 
kilisesi Üzerine dün bir yıldırım j .. 

s.abet etmiş ve ancak birçok saat
lik gayretlerden sonra söndürüle
bilen bir yangm ikama sebep ol
muftur. 

Binadan ancak kapı ile çan ku
lesinin bir kısmı kalmıştır .. 

Dahiliye Vekili Giresunda 
miihim bir nutuk söyledi çilik bile şuurlu bir idare fik- OTI AVA, ıs A.A. - Perşem-

rinden kaçarak tüluatçı yevmi be günü bir heyeti umumiye içti- G1RESON, ı5 (A.A.) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey
ve maslahat icabı şeklinde yu- ~":' ya!'mak için konferans mesai fer.di dün saat ı 4 te motörle Ordudan Giresona gelmitler ve me 
varlanıp karışır.ış !-:almış.. . sını tacıle çalışmaktadır. 1 murin asker ve kalabalık bir halk kitlesi tarafından hararetle is

.. st.'.'nda~dioation ta~i.komisyonu, tikbal'edilmi•lerdir. Şehrimizde bulunan meb'uslarla hükünıet ve 
Milletin maddi VP. manevi Buyuk Brıtanya dahılınde ve do- 1 .. ~il · 1 el il 1 · d • B · k 

kuvvetine hic hir kıymet veril minyonların her birinde merkezi hal~ mumessı erı, sporcu ar san a ar a gı ~rek Vekıl eyı açı 
mediği gibi,, vl\t•mn sinesinde bir Standardisation tefkilatı ihdas denızde karşılamışlardır. İskelede asker ve Jandarma tarafından 
gömülü refoh VP saatlet vere- etmeği tav1İye eden bir rapor neş selam re!mİ ifa edilmiş ve halk namına bir hanım tarafından bir 

O sönen devletteki inkılap- cek raz;nelerden kimsenin ha. retmiıtir. Bu merkezler sınai inki- buket takdim edilmiştir. Vekil Bey, evveli belediye dairesini zi-
ların , sıc_ramaların, kıyamların berı· olmamıs. .... şafata muv'.'fık Sta~d'.'rd'~arı mu- yaret etmis ve bu esnada halk arasında bir gene tarafından Vekil 

hafaza ve ıpka salahıyetıne ma- B h' b. h 1 b' k .. ( · · • v k'l B b 
biıaz ı;onra hep hareket ettiği Büyük kalabalıkta el lik olacaklardıT. k eye ı~a en ~y;;::a~~ ~ nu~u so~·e:mıttır.k .e .ı eY_ t nut 
noktaya nicin döndüğünü, r.ı- ile tutulan cehalet hu- T 1. k . b'lh l'k . 

1 

a ceva en ve a a ıta en ıymet ı ır nutu ırat etmış er ve 
çin muvaffik olamadığını araş raf evi hayatı da gecer~!c adeta ~aatk~r.:':::r.

0

s~nai :~n~~e
1

r,' ~~ ~ur~d.ah8,üyük1 Gazi;in ~al1pleı:de birk!man gibi yerleşen büyük 
tırdı. Denenmiş olanı hir kere ve bililtizam koştuğu ök-üzden Tai İstihsalat ve zirai malöneler ısrrmı uımet e ya ctmış erdır. Ve ıl Bey, bundan sonra maka
daha d~nemek gafletini göste- J biri söyler, diğeri söylerr.ez aksamile meşgul olmuştur. 1 mı vilayeti teşrif ederek program mucibince bir kabul resmi yap 
r-~mezdı. ı derecesinde magdur, biçare Kanada gazeteleri, M. Nevill mışlar ve bilibara iadei ziyaretlerde bulunmuşlardır. Halkevinde 

Chamberlain'in nakit komisyonun belediye tarafından Vekil Beyin şerefine bir akşam ziyafeti veril 
Evvela yaşatmağa azmetti- mensi, mütevekkil ve ezik bıra- da irat elmiş olduğu nutku neşret miş, ziyafetten sonra suvare tertip edilmiştir. 

ği n:illi devleti ortasından çe- ı kılmış...... mektedirler. Mumaileyh bu nut
kip aldığı tarutl'ar enlrazı birer .. ~şte ~u m.ı\nzara karşı~ında kunda, ll'eçen sene altın mİyarının 
birer eledi har.gi müstahaseler buyuk ınkılapçmın genış gö tezelzüle sebebiyet vermiş olan 

d ı' k J r" " gı'd'lec k 1 · el' şeraite çaresız olabileceğine kati ... pes zen e er, ~rta a anlar bu u,u 1 e yo u çız ı: yetle kani bulunmadıkça Büyük 

lzmirde nakliyat kumpan,qa
ları tenzilat yaptılar 

temiz Türkün üstüne çökerek Asri Türkiye Britanyanm altın miyarına avdet 
onu asırlar, ası.tar kendi sarni etmemek niyetinde olduğunu SÖy· 1ZMİR tS (Milliyet) -İsmet Paşa burada iken bir mevsim 
miyetine dönmekten menettiği Kararını vermisti ve o bü- !emektedir. devam etmek üzere nakliyat kumpanyalarının ne kadar tenzilat 

Muallimlerin terfi listesi 
ANKARA, 15 (Milliyet) - Muallimlerin terfi listesi Ref 

mi Gazetenin çarşamba günkü nüshasında intişar edecektir. 

Istanbul adliyesinde 
tebeddül/er 

ANKARA, 15 (Milliyet) - Adliye vekaletinde İntihap eıt 
cümeni münhallere tayin edilecek hakimleri seçmiştir. lstanb~I 
adliyesinde bazı tebeddüller vardır. 

Kii.mes hayvanlarını korumak 
nizamname hazırlanıyor • • 

ıçın 

ANKARA, ı5 (Milliyet) - Kümes hayvanlarını tehdit• 
den ve fazla mikdarda ölmelerini intaç eden tavukların sari bt 
yaz ishal hastalığının bulaşık hastalıklar arasına idhalile mücacl' 
lenin sureti icrası hakkında bir nizamname hazırlanması Heyet• 
vekilede takarrür etmiştir. 

Yüksek ziraat mektebine 
girmek isteyen hanımlar 

ANKARA, ı5 (Milliyet) - Yüksek Ziraat mektebine gir· 
mek isteyen talipler arasında üç hanım vardır. Talipler Erenkö1 
lisesinden Fahrünnisa ve Necmiye Eşref hanımlarla Bursa lise
sinden Sıdıka Suat Hanımdır. M~ktebe bu sene otuz talebe alı• 
nacaktır. 

Altınordu Sakızda galip 
lZMlR, IS (Milliyet) - Sakızda Altınordu ile Sakız ,anı• 

piyonu Lelapsi takımı arasında yapılan maç bire karşı dört safi 
ile Altınorclunun galibiyetile neticelendi. 

9 Eylul programı hazırlandı 
İZM1R, ı5 (Milliyet) - 9 Eylul ihtifali alayı progranı' 

kum:en hazırlanmıttır. İhtifal Gazi heykeli önünde resmi geçit!~ 
başlayacaktır. Gazi Hazretleri ile, Meclis Reisi, Başvekil, F eTS• 
Paşa Hazeratı, vekiller davet edileceklerdir. 

Kraliçe lzmire davet edildi 
1ZM1R, ı5 (Milliyet) - Belediye tarafında dı.inya güzeli 

Keriman Hanıma bir telgraf çekilmiş ve kraliçe kurtuluş hayra· 
mma davet edilmiştir. Keriman H. şerefine o gece bir balo veri· 
lecektir. 

Maarif vekili Kayserige geçiyor 
ANKARA, ı5 (A.A.) - Maarif vekili Esat Bey refakatin· 

de teftiş heyeti reisi ve hususi kalem müdürü olduğu halde bıı 
gün saat ı ı de Kayseriye müteveccihen şehrimizden hareket et• 
miş ve istasyonda Maarif vekaleti erkanı ve bir çok zevat tarafın 
dan teşyi edilmişlerdir. 

Rus heyetinin tetkikatı 
ANKARA, ıs, (A.A.) - Türk • Sovyet mütehassısları 

bugün sanayi umum müdürü Şerif Beyin riyasetinde toplanmıf 
ve fabrikalarla seyahat programı etrafında müzakeratına devanı 
etmiştir. Heyetin önümüzdeki perşembe günü seya:1cıta çıkması 
muhtemeldir. Haber aldığımıza nazaran heyet ilk evvel Eskiıe
hire gidecek ve oradan ikiye ayrılacaktır. Birinci heyet Eskişehir, 
Konya, Malatya, Kayseri havalisinde büyük pamuklu mensucat 
fabrikaları tesisatı etrafında ve Sarayköy; lsparta, Burdur, Ma
latya, Arapkir; Kemalpaşa ve Kastamoni havalisinde de ev sana· 
yiinin ıslahı için yapılacak santrallar hakkında tetkikatta buluna 
caktır. PamuklarıO".ızı tetkik edecek olan heyet pamuklarımızdao 
alınacak nümuneleri Sovyet Rusyaya gönderecektir. Bu heyetler 
bazı mahallerde beraberce tetkikatta bulunacaklardır. 

ANKARA, IS (Milliyet) - Adana pamuk istasyonu müdü 
rü Kemal Bey Rus mütehassıslarının Adanada pamuk hakkında 
yapcakları tetkikat esnasında heyete refakat edecektir. 

Uç buçuk kilometrelik tünel 
ni araştırdı ve şu manzara kar yük ;manı millete .telkin ede- yapr·bileceklerinin kumpanyalardan sorulmasını ihracat tacirleri-
şumda kaldı: rek derhal kuvvetle, kudretle, Afganistan1n milli nin ricası üzerine emretmişti. Vilayetin sualine cevap gelmiştir. ÇANKIRI, ı5 (A.A.) - Irmak - Ereğli hattı üzerinde Ba· 

"Yok olan Osmanlı malga- samimiye-tle işe başladı. Üç kumpanya ton başına iki buçuk şilin tenzilat yaptıklarını ve tıbeli mevkiinde üç buçuk kilometrelik tünelin inşaatı bir tarafın· 
masmın İçinde bin bir felaket (Devamı var) bay!"amı tc r. u 25 siline nakledeceklerini bildirdiler .. Geçen sene rekabet dan ıGOO, diğer yüzünden ı200 metre ilerlemiştir. Dün, inşaatı 
"'Örmüş bir Tür< milleti var. 20 ağustos cumartesi günü Af- yapan Norveç kumpanyası ise ton başına 26 şilin istemektedir. görmek üzere meb'uslarımızdan ve belediye encümeni azasındar. 

"On iic asırdır bu ır.illetin Telefon şirketi gan istiklalinin senei devriyesine mürekkep bir heyet tünele kadar gitmişler, ve Türk mühendisi, 
ruh v~ fik~ine verilen gıda ken tesadüf etmektedir. Dadyada 216 ev hasara ugw radı Türk fen memuru ve Türk amelesinin eseri olan bu muazzaıtl 
ı1i milli ocağında pişirilip kur- müdürü Bu münasebetle o gün sefaret- tüneldeki mesaiyi takdirle görmüşlerdir. Tünelin intasında 25 
taplmış bir gıda değil. hane tarafında':' Ter'.'biya'da~i MUGLA ıs (A.A.)- uün oğleye kadar Dadyada iki defa Türk mühendis ve fen memuru iki bin amele çalışmaktadır. Tü· 

D·ı· d ANKARA, lS .A. A.- afia ve- Tokatlıy~n otelı bahcesınde bır h f'f ' 'dd ı· b' 1 1 1 y 'd 1 d k 
' ıne, uygusuna varınca- kaleli ile temaolarını ikmal eden ı. . ı·esmi kabul yapılarak, çay verile ı a ı v~ saat ı5 le şı et ı ır ze ~e e o muştur. en_ı -~n hasarat ne önüm6z e i teşrinievvel nihayetinde delinmiı olacaktır. Bil 

Ya kadar musallat olmus yaban tanbul t.,lefon şirketi müdılrü bu ak cektir. Vali v 'lıuavini, hükümet ve zayıat yoktur. Son alman malumata n"zatan butun Dadya suretle üç senede bitirilmek üzere ihale edilen tünel iki senede - . .. .. .. , , .. .· ., . . "l•ııl~lııl.iiı.~ ... ~~·-~;;i;iii~~~~;.J.~--~,~· ~ı.;·;.:i·!.::.z.ı.!;U::ı..!ı.ıı.ıı.ıı.ı:a..w!:ı:.ı:n.uını:---------....::.-uı.....ı-&;i...;,..ı......ı--..ı.. ....... -----------------• •••••"•'i'•i'•' 1 • •,• , .. ' • 1·1 !.,• ... ,... •r":!ır,;.-,..p,,?1~P1 Ö'· • 
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eyve ecirleri bugün opl nıyor 
Ekonomi 

Meyve tacirleri bir 
içtima yapacaklar 

Almanyaya yaş üzüm ve mey. 
ve ihracatımız arttırılacak 

Berlin link ticaret odasından 0-
fiıe gelen bir raporda, Türkiyeden 
~lrnaayaya yaş meyve &evkiyatınm 
;"'tlamna .. mn büyük bir alaka ile 
""'fılanchiı kaydedilmektedir. 

banka müdürlüğünden de izahat İs
temiştir. 

Şikayetçilerin bir çoğu hisaedar
lardır. 

Ofisin faaliyeti Muhtelif Alman müeHeseleri 0-
~Ja müracaatla Türkiyeden taze 
ı&i:iirn ibracatçılarile derhal tema· Türkiyenın ticari mt.İnasebetlerde 
'- girmek arzusunda bulundukları bulunabilece·i mcml•kctlerle coğ-
llı bildirmişi...- ve Türk üzümlerinin rafi ahval, ticari teamüller oatış ve 
"1ınan plyasaıında rağbet göreceii teslim şartları, gümrük u•ülü ve ta
ı...naatinde olduklarını .öylemitler- ı·ifeler ve seyyar tüccarlan hakkın-
dir. j da ihracat ofisi her türlü malümatı 

()fi 
. _ . toplamıttır. 

ı göıterden bu alaka uzerıne 
>..,.apaya taze üzüm aevkine teşeb-- iplik tacirlerinden 
lo;;, eden tacirlerimizi bir içtimaa da 
•ete karar vermiıtir. şikayet 

Vi/Ayett~ 

Tahkikat 
Neticesi 

iki kazanç memuru 
Vt:kalet 

emrine alındı 
Y enicami iki numaralı kazanç: 

memuru Fikri ve muavini Saim Bey 
ler hakkmda bir müddetten beri tah 
kikat cereyan ediyordu. 

Tahkikat neticesinde iki numara 
lı kaza.ne memuru Fikri ve muavini 
Saim B.;yler vekillet emrine ahnmıt 
!ardır. Tahkikat devMn etmektedir 

Varidat müdürü 
işe başladı 

Defterdarlık v11ridat müdürlüğüne 
tayin rdilen Amir Bey, dün i'e bet
lamı,tır. 

--·····----
alkevi 

ı Temaşa 
Bu içtimada yaş meyve ıevkiya

lnıa ıösterilen alaka ile mütenasip 
lıit- teldlde cereyan verilmesi etrafın 
de IUım ıelen tetbirlerin alınmaaı 

ipekli kumaş fabrikatörb·i Tica - J M kt b• 
ret müdürlüğüne müracaatla iplik ı' e e ı 

luır..rlqtırılmıttır. 

Yeni mahsul fındık 
T ralıııon ticaret odaımdan ofİle 

relen lıir telgrafta ilk olarak ayın 14 
inde ycmj mahaulclen 22 çuval iç 
fındık Triyeıteye ihraç edilmek ii
•ere vapura yüldemniftir. 

Bu •enenin ilk hndığı yüklenir
ken kadim teamül olduiu yeçhile me 
... İm yapılmı,ıır 

Avrupamn tütün 
istihlak kabiliyeti 
lhracat ofiıi 1931 seneainde Av

..,pa memleketlerinin tütün iıtihliôk 
••biliyetlerini tetkik etmi,tir. 

Bu tetkikata aöre batlıca Avrupa 
"'-leketlerinde 1931 ıeoeainde tü
lün iatihlöi.tı 930 ıeneaine niıbetle 
rizde 9,.6 nokııandır. Anıturya, 
~ika, Çekoılovakya ve Fransada 
lab'lılAk yüzde 5, Yunanlttan, İtalya 
~e Lelıiatancla yüzde 5-10, Bulgariı-
1andan Romanya ve Mae11ristanda 
Yİizde 14, Almanyada yüzde 25 azal 
""•tır. 

Bunda bafhca amil bir çok mad
cklerin 6atleri düttütii halde gene 
bir çok memleketlerde tütün fiatı
llın arttır.lmış olmasıdır. İkinci bir 
sebep te halkta iştira kabiliyetinin 
•zalmı, olmaııdır. 

Bir banka hakkın
da tahkikat 

Bir benkanın muamelatmdan do
lay, ticaret müdürlüiüne ı..~ı ıikl
Jetler nki olmaktadır 

Bu şikiyetlere nazaran, ~ ~ 
l>ın muamelatı ve hesap ı,lerı pek 
•olunda Jitmemektedir. 

Ticaret müdürUlğü bu hususta 
ıiddetle tetkikata hatladığı gibi, 

ı _-~BORSA __ _ 
( tş Bankasından alınan (etvt:ldir ) 
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tacirlerini şikayet etmişlerdir. _ ---

Celal 
Fabrikatörlerin tik&yetinc naza- 1 

ren ipek :pliği ıat~ tacirler hiç ~.,.. ı Şube Reisi 
hep yokken 1000 !ıraya satılan ıp- • 
lik huıusi balyaları için 1100 lira Tahsın Bey pro-
iatemeğe batlamı~Jardır. Fabrikatör • d" 
ı..,- bu fiat me•eleıi hakkında !etki- gramı ızah e ıyor 
kat yapılma11nı istemektedirler. 

Ticaret müdUrlüğü, iktisadiyatı 
koruma kanununun verdiği selahiyet 
le bu husu&ta tetkikata ba,lamıştır. 

Fazla fiat isteyen 
kahve tacirleri 

Ticaret müdürlüğii yeniden bir 
kaç kahve taciri hakkında fazla fiat 
talep ettiklerioden dolavi tetkikata 
başlamı,tır. 

Paris borsası 
PARIS. 15. A. A. - Temps ga 

zeteıi, ··Mali Hafta" sında yazıyor: 
Pek okadar mühim olmıyan temev
vücattan sonra hafta. sağlam bir ha 
va içinde hitama ermi,tir. 

Şayanı ehemmiyet bir nisbette te
reffü etmiş olan İptidai mevat es
hamı müstesna olmak üzere fiyat 
zimmetleri, ehemmiyetli değildir. 

3 günlük ta.til devreıi . dolay.i.si.~e, 
piyasada hiçbır aode faalıyet gorul
memiftİr 

Evvelcede tebeyı ı edildiği veç
hile. Nevyork bor•."" müamelelerin
deki revaç, bura pıya•aaı tarafından 
ihtiraz ile takip edilmittir. 

1 ntizar vaziyeti muhafaza edilmek 
tedir. Maamafib, M. Hoover'in nut 
kundan ıonra umumi hiı ve intiba
lar, daha ziyade iyiletmittir. 

Geçen cuma rünu, Nevyork eı
ham piyasa11nda birçok eshamın 
4-5 puan lıaybetmeıi suretiode gÖ
rülmÜf olan inhitat, hakikat halde, 
evvelce meşhur olan tereffü hareke
tinin bir kısmını teıkil etmektedir. 

Amerika halkında haaıl olacak 
akıülimel ile bu tenezzül eababını 
anlamak için birkaç ııün h<-klemek 
lazımdır. 

Esham bor&aıının paz.arteai giin
ki celıeıinden sonra salı günü vazi~ 
yetin sarahat peyda edt'Ceği zanno
lunmaktadır. 

Nevyorktalıi tahavvül ne !"luraa 
ohun muhtemel bir akıüliımelın Pa
ris borsaaı üzerindeki tesiri pek mah 
dut olacağı aöylenebilir. 

Suadiye· balosu 
Haber aldığımıza göre Sua

diye gençleri 18 Ağus~o~ pe~~ 
ıembe günü a)qamı ıçın mu 
kemmel bir b•lo hazırlamı§lar 
dır. Balonun hi.ıılatı Tayyue 
cemiyetine teberrü edileceği gi 
bi, biletlerin yüzde yi~i b_eıi 
de gene Tayyare cemıyetıne 

aittir. 

Halkevinin temail şubesi tale
be•İne dün aaat 1 7 de Alay köı
kündeki temaıa ıubesinde mual
lim doktor Celal Tahıin Bey tara 
fından ill< dera verilmittir. Dün 
Ya,ar Nabi Beyin (Mete) eserin; 
den ders gösterilmiştir. Halke"1 
temsil ,ubeai rei&i Dr. Celil Tah· 
aın Bey bir muharririmize diyor 
ki: 

Temsil tubeai için ge)en tali 
matname tanzim edilerek riyaae~ 
te takdim edilmi,tir. Üç &ene üze 
rine ders programı tanzim edilmif 
tir. Her dershane için 20 talebe 
ile iki hanım kaydolunmu,ıur. 
Şubeye Orta mektep talebeıi alm 
maktadır. Talebedeo gayri bir de 
temsil grupu teıkil edilecektir •• 
Tem5İI grupu talebenin içinden 
sahnede faaliyet ııösterebilecek 
&7 çolc ders görmüt ve iatidadı te 
barü:z. etmiş olanlardan ayrılacak 
tır. 

Halk~'1İnin tem.sil dershaneleri 
medeni memleketlerdeki muadil
lerinin ufak bir nümuneai halinde 
memleketimizin ve halkrmızın ih
tiyacına göre tadil edilmi~ şekli
dir. Üç sınıfta gösterilecek dera
ler şunlardır: 

Birinci sınıf: Edebiyat, kıraat, 
intal, tiyatro ve sun'i aabne, teıri .. 
hi bedii, terbiyeibedeniye, mak· 
yaJ. 

ikinci 11nıf: Edebiyat tarihi, 
ruhiyat, felsefe ve içtimaiyat, fizj 
yonomi ve makyaj komedi, trajedi. 

Üçüncü sınıf: Temaşa tarihi? 
tatbiki ruhiyat veya etüt, komedı, 
trajf':di derslerinden ibarettir. 

Her derahanenin bir muallimi 
olacak ve bu mualim 11nıf usulü 
tedrisatta bulunarak, sene sonun .. 
daki imtihan neticesinde talebesinin 
Ür:Üncü !unda kadar götürecektir. 

Temsil grupunun vazifesi: Tet 
kil etti~ gençler müoevver taba
kaya değil, aaıl halk kütlesinin 1 
ekseriyetine hitap edeceklerdir. 
Bıı gençler seyyar kütle halinde 
grup grup köylere giderek mec
cani tem.iller vereceklerdir. Köy 
Jülerin seviyelerinı yükseltecek, 
temata zevkini verecek ve tiyatro 
yu bir ihtiyaç haline getirecekler 
dir. Burada temsil edilecek eser
ler halk araaıoda fena itiyatlar 
maziden kalma batıl akideleri v; 
sair huausat ile mücadele eder ma 
hiyeıte olacakt>r. Şimdilik Yaşar 
Nabi Beyin (Mete) sinin temsil.,. 
dilmesi için çalışılmaktadır. Ümit 
ederim ki bir buçuk ay aonra ha
zırlanarak ilk temsili verecekler. 

Şimdiye kadar kabul olunan 
eaerler şunlardır: 

Mete, Akın, Beyaz kahraman, 
Mavi yıldmm, Sel .. 

Bu ıene bütçemiz az olduğu ci
hetle programın tamamını tatbik 
etmeğe imkan bulmağa çalııaca
ğız .. ...................... 

Mahkemelerde 

Maznun komünistler 
mahke-

meye gelemediler 
Açlık grevine nihayet verdiler,, 
fakat dün mahkemeye gele_ 
miyecek kadar mecalsiz idiler 

Tevkifanede komünıatlerin haf ı 
ladığı açlık grevi evvelki günden 
itibaren nihayet bulmuştur. Grev· · 
de ı!\rar eden komünistler, daha ı 
fazla mecalsiz kalmamaları için 
kendilerine cebri tagdiye yapıla· 
cagını anlayınca grevi terketm~.. 1 
ler ve yemek yemeğe başlamışlar
dır. 

Fakat ayın üçüncü gününden 
beri devam ede-n bu rev mevkuf 
komünistleri yol yUrüyemiyecek 
kadar mecal•iz dütürdüğünden 
tevkifane doktoru muhakemeleri· 
nin on gün tehirine lüzum göııter .. 
miştir. 

Bu münasebetle komüniıtlerin 
dün yapılacak olan muhakemele
ri on gün sonraya talik edilmit ve 
keyfiyet mahkemeye gelen ve 
gayri mevkuf olarak muhakeme 
edilen komünistlere tefhim edil
miştir. 

Sahte yaver 
Üsküdar müddeiumumiliğine 

müracaatla kendiaine riyaseti cüm 
hur yaveri süıünü vererek muame 
le yaptırmak iıtiyen Saliıhattin 
hakkındaki tahkikat ikmal edil
miş ve evrakı aon tahkikatın açıl
ması karariyle ağırceza mahke .. 
mesine sevkedilmi!\tİr. 

Muhakeme yakında batlıyacak
tır. 

Esrar kaçakçısı 
Earar kaçakçılıı:ından maznun 

koçonun muhakeme~i dün ağır 
ceza mahkemesinde "fttaç edilmit 
muhakeme neticeıinde Koço alb 

Bandırmaya 
Su getiriliyor .. - -
Tesisatın teırinlerde 

ikmali muhtemel 

• 

Borular nakledilirken •. 
Bandırma muhabirimiz yazı

yor: Kapıdaı:ı .. yarım adaaın~a 
(Tatlı au) koyu aırtlarmda aahıle 
muhtelif mesafelerde bulunan 
muhtelif ınemba auları bir sn top 
lama deposunda cemedilerek sa· 
bili takiben Bandırmaya ıetirile· 
cektir. Şimdiye ka~ depoya ıula
rın toplanma amelıyeıl l!ıı:mal o
lunmuş ve Yapıcı köytlne kadar 
4 kilometrelik font boru döıen
miştir. Suyun m~ya~ı 1!'• derece 
ai 2 dir. 29000o ıu:a. ıle ıh'!'J~ olun 
muştur. Şehir dahılınde hırı kışla 
civarında, diğeri de d~~İrmenler 
sırtında 600 metre mık ahı hac• 
minde iki su depoou yapılacak ve 
bu suretle tabii ta:ıyik vücude ge 
tirilecektir. Ameliyata bir sene 
evvel başlanmıt ve bu sene teşrin 
!erde ikmali mukarrer bulunmut
tur. 

"'Y hapse ve 100 lira agırcezayı 
naktiyle mahkum olmuştur. 

Seyrisefain havu
zundaki suiistimal 

Seyri&efain havuzlarında çalıı
madıkları halde çalıımıılar eibi 
gösterdikleri amelelerin· yevmiye
lerini alarak zimmetlerine geçir
mekle maznun havuzlar idaresi 
kalem amiri Ihsan, muhasebeci 
Sabri ve yoklama memuru Musta• 
fa efendilerin muhakemelerine 
dün ağırceza mahkemeıinde de
vam edilmittir. 

Dünkü muhakemede müddei 
umumi ehli vukuf talebinde bulun 
muş, fakat mahkeme bu talebi 
kabul etmemiştir. Bunun Üzerlne 
müddei umumi iddiasını aerdet
mit ve maznunların tecziyelerini 
iıtemi,tir. 

iddianın aerdini mütekip maz
nunların vekilleri müdafaalannı 
yapmışlar ve ortada ~ui istimal ol
madığını söyliyerek beraet tale
binde bulunmuıtur. 

Muhakeme karar tefhimi için 
başka güne talik edilmiftir. 

Kaçak likörler 
Taksim kiliıesi Papası Yorgi e

fendinin odasında kaçak likör ve 
•aİr neviden kaçak içkiler bulun· 
mustu. 

Dün Papaa Yorgi efe11dinin mu 
hakemesine ihtisaı mahkemeain
de d~vam edilmit ve muhakeme 
~ahit c~lbi için batka güne bırakıl 
mıttır. 

Sergide 
15inci gün --
Son günler yaklat

tıkça 
kalabalık artıyor 

Dördüncü yerli mallar swıi.ı.in 
aoıı ııünleri çok kalabalık olmakta
dır. Serci kat'iyetle cuma günü ak
şamı kapanacaimdan gönneyenl• 
-ııiri ziyaret edebilm k ve sören 
terde bir defa daha ıörebllmek için 
tehalük göıtermektedirler. 

Dördüncü yerli mallar -siıiıd 
cl6n akf&llU' kadar 288,900 kiti zi
yuet etmittir. Sergiyi dün hım me
buslarımız zlyar« etmlttir. 

lpeldşin •ersi münaıebetlle ter
tip ettiği .,.ya plyankoıunda kaza
nan hanım ve beylerden bir çolu 
düo akf&llU' kadar hediyelertnl al
ma kiçin müracaat etmiılerdir. 

Sergi bilhasaa dön akf*IJI üzere 
çok kalabalık olmuttur. Alıtam saat 
17 den sonra aeralde bahriye bando 
ıu terennüme bqladığından halk bu 
sıralarda sergi bahçesini doldurmak 
tadır Sergi radyoıucla rekllm usuli 
taammüm etmistlr. 

Sayanı dikkattir ki ıerııinin açıldı 
ğından beri ıerıi latanbulun en kala 
balık yeri olduğu halde henüz eaas 
lı hiç bir zabıta vak'ası olmamııtır. 
Bu huıuıta sergi zabıta teıkilatı ve 
ıergi tertip heyeti ne kadar tebrik 
edilse azda. 

Halk evi 
Konferansları 

Bu perıembe Halkevinde Mü
derris Doktor Nizamettin Ali Bey. 

" Bizde ve cihanda ikti .. di vui
yet", rnevzuu. etrafında bir konfe
rans verecektır .• 

Rıu•,.ıl J,)\i ~~ i Vartu•ı 
A•ını fS,8~ 5. Pt,te 
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~·tıh• t:ı7.!4 ı Belırat 

•• 1 

''·"7 ,ı 
l\l,JQ6. 

Suadiye gençleri bu balonun 
mevsimin en güzel balosu olına 
sı için hiç bir huırlığı ~sirge
memİ§lerdir. Zengin eglence
ler fotion ve varyete Hbaha 
kadar devam edecektir. lki c.z 

bant vardır. 
Aşkı Ef. yastıkla sinekleri öldürecekti! •• 
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Türklyenin en güzel pli.jı o 
lan Suadiye'nin mükemmel k•
zino•unda tertip olunan bu eğ 
lenceye iştirak etmemek bu yaz 
kaybedilmiş bir fırsat olur. 

Polonya hariciye 
müste,an 

Şehrimizde bulunmakta olan Po
lonya hariciye ınii•tef&'l M. Beck, 
dün •cfİr M. Ol•omıki ile birlikte 
Odalarda bir tenezLÜh yapmı~tır. 

:;:,. 

1 (_,, 

Beled, edtJ ------
Konservatuar 
Islah edilecek 

Bütçe gelir gelmez 
bir müte

hassıs celbedilecek 
Bdediye tehir konıervatuvarmı 

eaaafı aurette ıılah etmeğe karar 
vermiftir. Bunun İçin de Vi} ana
dan bir mütehaısıı getirilecektir. 
Mütehaaaıı için bütçeye 10 bin li
ra tahıisat konmuştur. Bütçe tas- , 
dik edilince mütehaosı• derhal cel 
bedilerek faaliyete başlıyacaktır. 

Bundan başka Şehzadebaşmda 
aari bir konservatu'"·ar binası inta
sı tekarrür etmiştir. Binanın ma
halli teabit edilmi'- Belediye istim 
lik komisyonu arsa aahibi ile te-

Maarifte 

Terfi 
Listesi 

Bugünlerde tebliği
ne intizar ediliyor 

Liae ve ortamekter muallımle
ri terfi listesi tasdiki iliye iktirarı 
etmiftir. Listenin bugünlerde lı
tanbul Maarif müdüriyetine bildi· 
rilmesi beklenmektedir. Bu aenc 
tehrimiz lise ve orta mektep mu 
allimlerinden 40 kadar muallimi 
terfi edecegi ümit edilmektcdır 
Terfi eden muallimler üç seneden 
beri kidem almamış. olanlardır •• 

Maarif müste arı 
Romanyaya gitti 

masa girişmi~lerdir. Şehrimizde bulunmakta olar: 
Konservatuvarda yeni bir teşki- Maarif müsteşari Salih Zeki B. 

13.t ve yeni talimatname vücude 1 ~erayı tedavi Romanyaya gitmita 
getirilecektir. Alaturka kısmı lifi:- tır. 
vedilecek bu bu usa aarfedilen 'F 
tahsisat diğer i lere harcanacak- ua t Bey Ankarayı:: 

gitti tır. Konıervatuvarda bir alafranga 
müzik ve bir de folklor müziği 
kısımları bulunacaktır. Alafranğa 
kıemmda aynca şehir opereti ve 
operasi içio muıtakil şubeler fa
ali\'ete geçecektir. 

Konse-vatuvarda helen en ae
niı faaliyet sahasını alaturka kr
ınn işgal etmektedir. Bugün kon
ıervatuvarda 159 talebe 30 mual
lim mevcuttur. Belediye her •ene 
müeueseye 30 bin lira kadar bir 
lahsiaat vermektedir. Kon&ervatu
var ne,riyatıodan, plaklardan ve 
talebeden df! bir miktar varidat 
temin edebilmektedir. 

Konservatuvar yeni ,ekilde fa
aliyete gectikten sonra bütçeai bir 
kaç misli daha artırılacaktır. 

Yanlış plaka taşı
yan otomobiller 
Blr kıtı~ otomobillerin batka 

tehirlerin plakalarını, yahut yan
lı, numaralı plakalar takarak aey 
rü sefer ettikleri görülmüştür. Bu 
aibi otomobiller ,iddetle takip e
dilecektir. 

Erenköy elektriği 
Göztepe ve Erenköy civarı e

lektrik tesisatı kamilen ikmal edil 
mif, evlere dahi teaisat konmuı .. 
tur. Ancak cereyanm seçmeai için 
konacak yer altı lcablolan yÜziin
den ıirketle belediye araıında bir 
ihtilaf çıkmı,tır. 

Belediye kablo konurken yollar 
kazılarak kaldrnmlar bozulacafı 
için, kablo fer,i ameliyatını müte
akip yolların tamirini tirketio yap 
maaını temin için bir miktar depo
zito i.temektedir. Şirket de bu pa
rayı vermiyor .. 

Bu civar halkı Belediyeye mü
racaat ederek bir an evvel ihtila
fın bitmesini ve cereyanın veril
mesini iıtemi.lerdir. 

Belediye inşaatı 
Belediyenin bu yaz mevaimin

de ba9latmak mecburiyetinde ol
duğu bir çok intaat vardır ki, büt 
çenin henüz tasdik edilip gelme
mesi yüzünden faaliyete geçileme 
mektedir. Bir ay sonra yağmurlar 
başlıyacağı cihetle İnşaat geç kal 
m.ış olacaktır. Bütçe hakkında ye
niden bir çok •ualler •orulduğu i
çin, bütçenin taotik edilip gelmeıi 
en afağı bir aydan evvel mümkün 
görülmemektedir. 

Bütçenin tutiki me&elesi bele
diyeyi her &ene bu tekilde oyala
maktadır. Gelecek ••nelerde, büt
çenin tetkik için Ankaraya gön
derildiği vakit vekaletin sualleri
ne cevap vermek Üzere sahibi sa
lahiyet bir zatın da Ankaraya 
gönderilmesi muvafık görülmüş
tür. 

Tramvay durakla
rında otomobiller 

Tramvay durak yerlerinde oto 
mobillerin durması memnu oldu
ğu halde, gene bir çok otomobiller 
buralarda durarak aeyrüıeferi İt· 
kiıl etmektedirler. Dün bütün du
rak yerleri ve kalabalık meydan
lar teftit edilerek mururu uburu 
haleldar eden otomobillerin numa 
raları teabit edilmiftir. Bunlar ce
zalandırılacaktır. 

Re•imli hikAye 

• 

• .,. c 

Maarif vekaleti orta tcdrısat u 
mumi müdürü Fuat B. Ankaraya 
avdet etmİftir • 

Husu i mektepler 
~ylulden itibaren lıtanbuld. 

ye~ı~en husu&i bir lise ve b·r hu· 
ıusı ılk mektep tedrisata batlıya 
caktır. ilk mektep müteakıp ..,. 
nelerde bir lise olacalıtrr. 

Son ae!'eler zarfında lıtanbul
da hususı mektep) r çoğulma§a 
batlamıftır. Şehrimizde halen f 
hususi lise ve 3 ortnmektep ve ... 
ilk mektep vardır, Bu mektepler: 
de okuyan talebe adedi 4 bine 
baliğ olmaktadır. Maarif vekaleti 
hususi mektepler hakkındıt daha 
sıkı kontrol ve teftişler yapmahta
dır. 

Pollstr 

Eli kanlı 
Sarhoş 

Pendikte genç bir 
balıkçıyı öldürdü 
Evvelkı ııece saat onda Pendikte 

f"'."i ve kanlı bir cinayet olmuf, he
~uz .. ç~ ~en~ ~n bir balıkçı kama 
ıle oldurulmüıtür, 

Pendikte oturan 25 yaşlarınd• 
Yanyalı Mehmet veya Mena İsmin 
de biriıi bir hayli rakı içmiı, sonrfl 
Hacı Ali Efrndinin kahv İni! gide
rek bir iıkemle almıf, kahv•nin .;. 
nünde oturmuıtur Bu aırada kah"' 
nin Önünden Kasımpatalı Sül ymen 
isminde genç bir çocuk geçiyormuı. 
Süleyman henüz 17 yaıındadır ve 
balıkçılık etmelıtedir. Süleyman P 
diğe balık tutmak için gitmittir. Ev 
velce de Y &n)-alı Mehmet ile Sülev 
man arasında CAn ıı:ıkacak bir hiidise 
geçmiştir. itte Yanyalı Mehmet ge 
rek sarhoşluğun, gertkse bu hi.diıe 
nin tesirile kamasını çekmi, v Siı
leymanın Üz.erine hücum etmittir. 
Süleyman kendisini hemen bu teca
vüzden kurtaramamış ve Mehmet e. 
!indeki kamayı bir hamlede zavallı 
gencin karnına saplamış ve Süley
man kanlar içinde yere yıkı1mı$tD' 
Mehmet kaçmıya baslamıf, Sıiley
man da sürüklene ıürüklenc kah'\ e 
riİn içine kadar ~inniı, fa.kat biraz 
•onra olmüştür. Katil M•hmet yaka 
lanmı,tır 

Katil İzmire kaçmı 
Geçenlerde büyük po•tahane önün 

de Kimil efendi ismındc biri~ini bı. 
çakla öldürerc k kaçan katil Cevdet 
hakkmda tahkikat de am etmekte
dir. 

lstanbul dahilinde v•ki ol•n baz 
ihbarlar ve .. üpheler Üzerine ınuhte
lif yerlerde ara~bnna yapılınışıa da 
Cevdetin izi bulunamamıştır. Polise 
son yapılan bir ihbarda Cevdetin h 
mire laıçtıii:ı bildirilmiştir. Zabıta o
rada tahkikat icruı icin lzmır poliı 
müdüriyc-tine müracaat etmi,tir& Bu 
rada da tahkikat devam ediyor. 

Çaldı, kaçarken 
yakalandı 

Ankara caddesinde Mnz.inci Nu
ri efendi bir otomobile benzin erir
ken sabıkalı Recep dükki.na ginnış, 
çekmeceden on iki lira çalmıttır. Re 
cep kaçarken yakalanmıtlır 

imam efendi, bo
ğuluyordu 

Beylerbeyinde oturan r.ami İmamı 
altnu bet ya,ında Haci Emin efen
di hergün Üıküdarda Çöp iıkeleain 
de d~İze ginneği itiyat edinmİf. 
Hacı Emin efendi dün de deoin 

girmiş, fakat kendisini akıntıya kap 
tırmıttır. Bu esnada Turhan efendi 
isminde birisi kendisini bayğın bir 
halde denizden çıkarmı' 'Ve sUn'i te
neffüz ile hayalı kurtarılmıstır. 



1 kine aı-amı' bulamamı,, niha- ( 1 ) 
' yet kendisi sağır olmu, ta kur Lisan bahisleri Kemal Cena~ 
1 tulmuş ... Bu büyük mucidin, --------------------··-----

Asrın umdcsı "M l LLlY ET" tir. ! o muvaffakıyetsizliği insaniyet 
1 için, ve hassaten bizim Kirinal Latince_ Yunanca meselesi 

vapuru yolcuları için ne kadar 
esef edilecek şeydir. 16AGUSTOS1932 Nurullah Ata Beyefnıdige 

idarehane: Ankara caddeıi, 
100 No. 

Tel&'ı·af adreai: lıL Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

1 dare ve Matbaa 2431 O 

ABONE OCRETLERl: 
Türki.,. İfin Ha.!'iÇ için 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-
6 

" 
7 so 14 -

i2 
" 14 - 28 -

Gelen evrak ıeri verilmez -

Müddeti geçen nüıbalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 

i!ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann meı'u
liyetini kabul etmeE. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Yetil köy askeri raaat merkezin

den alınan habere söre busün ha· 

•a ~cık ve timalden rüzgilrlı ola
; rak devam edecektir. 

ı S-8-932 tarihinde bava tazyiki 
762 milimetre, en çok hararet 28, 
tn az IS santi&'ral kaydedilmit
tir. 

İnsan vapurda seyahat eder "Hwnaniım ve imli." Ünvanh 
ken her •eyden evvel bir iati yaunızın bazı kmmları muhterem 

"Y muarızlarımıza, bu davayı güden 
rahatı mutlaka arar. Sakin bir Ier araaında bile hali fikirbirliği 
uyku ve dağdagasu: bir ha- olmadığı zannını verebilirdi. Fa-
yat... kat derhal söyliyelim ki, varaa bi-

Benim için bu sakin uykuyu le bu ayrılık ancak teferrüatta
bulmak kabil olamadı. Bundan dır ve bunlar Üzerindeki müna· 

kata da e5U davayı aarsmak fÖyle 
evvelki mektuplarımda de. dursun, bilakis onun temellerini 
yazmıştım. Bizim vapurda gü tarsin eder. Zaten meaeledeki hak 
rültünün erıvaı var ... Dün ak- ve hakikat o kadar barizdir ki 
,am da ilci herif gelmişler be- her gangi münevverimizle iki da
nim kamaranın ~enceresinin lı:ikalık bir miikalememiz derhal 
önüne yatm·.şlar •. Birisi gece bize yeni bir kuvvetin iltihakını 

intaç ediyor ve safımız, gün geç-
/ yansından iki saat soı>ra bir tikçe, &'enitliyor. 
aksırdı; derhal uyandım. On- Bu vadideki yazılarımıza öte
dan sonra serinlikte başladılar den beri sütunlarını açmıt olan 

1 muhabbete!.Dayanamadım pen muhterem matbuatımıza ve bu se 
ku fer de zatı i.linizle bu açık müki-

1 cereyi açıp işaretle uy uyu- lememize fıraat veren ,.Milliyet"e 
mak istediğimi anlattım .. Gitti- bu lühıfkir ve Türk harama ta
ler .. Sabahleyin saat beş buçuk alliik eden himmetlerinden dola
ta ayni mahalde iki kadın ve bir yı tükranlarnnızı tekrar ettikten 
cırlak piç! H~m laf ediyorlar, sonra sadede geliyorum: 
hsn çocuklarını ağlatıyorlar- Davamız, mazi veya haldeki 

felsefi mekteplerden "P. .::na-
dı ... Hayat nP. tatlı şey!... niam" veya aairenin çerçevesine ,,. ,,. ,,. 

iıter girain ister girmesin, iki ba
Vapurla limandan uzaklat- kım noktasından görülen bir me

, tıkça iki şeyin tazesine veda et aeledir: ( 1) Biz, Türkler, Latin e
meailiıiniz: Gazete ve et. Onun sasmdan alınan alfabemizle ve 

muazzam tarihi bir dönemeçle 
içir, seyahatte iken bayat ga- Li.tin harfli medeniyete girdik, 
zete okumaktan hoşlanmam.. (2) Bu itibarla da o medeniyete 
Bilirim ki; okuduğum haber ar muayyen uaullerle aaırlardan be-

l 
tık. y.erini bir yeni habere ver- ri tiar ve maledilmit olan beynel- ı 

milel mahiyette ilmi ve harsi garp 
, mııtır · aslından tabirler almak mecburi-

l Ete gelince; bunu ister iıte yetini hiasettik. "Gazi inkılaplari---------------'I mez yiyoruz. Buz dolabında le" bizde, cihanı hayretlere gar-

F ELEKTEN ıoğuk tesiri le muhafaza edildi keden bir renaiasanıe baıladı. Bu 
ğini bile bile yiyoruz. Ben bu- hareket, Türk münevverini alem 

Seyahat mektupları.. nunla iıtidlal etmek istiyorum karıısında imtihana çeken fıraat-
--------------•ı ki,· bazı muharrirler bayatlama lar veriyor. Yenileımek ve inkıla

bın bütün zaruretlerine ve icapla Limanlara, mak için soğuk yazıyorlar ve rına, tuurumuzla, ve kana, kana 
hakikaten bayatlamıyorlar.. uymak için autiçtik, içtik te bey-

Gürültüye Napoli'den et almadık.. Ta nelmilel tabirler meaeleai gelince, 
Vesaireye dair vuk almadık ... buna rağmen yenileımek için lazım geleni yı-

u- l 
8 

t her övünde et ve tavuk var.. kan bizler, Tanzimat'tan beri söy 
maral ya, agu& o• d 1 b lediğimiz bir yabancı dilden türk 

Y •taam buz 0 a ı.... çe diye fonetikçe yazılmak sure-
Bundan aekiz gün evvel ı.. Vapur yemdderinin hususi tile yapılan acayıp yapılı ve bize 

tanbul limanından gece hare- yetini anladım ••• Öfleyin soğuk çok müsait nota verdirmiyecek 
ket etmezden evvel liman ame et, rosbif. Alqama gündüzden tabirlerden ıilkinip hakikata yak 
lesinin na11l çalııtıklarını gör- artanlara bir aıcak salça ..• Olur latına.ktan çekiniyoruz!?··· Meıe-

-'- 1 b 1 1 d I& ahiren gazetelerimizde, bizim 
düm. Hele iki çocuk varaı, ıi:ıe a i ir sa ça ı ana... için, Türk köylüsü için yepyeni ol-
dökme arpayı saçtan anıbarl&- Al.tam yediğiniz İatakozdan mak lazım gelen bir (Üniversite) 
ra doldurup vinçe veriyorlar- artan parçalar erteai günü yine kelimesi görüyoruz. Bizde zeban
dı, o kadar ıeri çalı9ıyorlardı: dünkü mayonezle karışmıt üı- zet olan (Darülfünun) kelimesini 
ki; yolda tanııtığım lsveçlt tüne biraz süs yapdmıt ve didik kaldırıp yerine garp aslından, ya-

bl.le bana bunlardan bahsettı·. 1 · 1 k R 1 t · ni !atin eıııu.ndan bir yeni kelime enmış o ara us sa a ası ıa- . T" k h ı k · tt' 
h d 

. . . . l d . 1. B" .. yı ur arsına a ma ıcap e ı-
Bir kaç mavna am enyı iıç mı a tın a sıze g~ ır... utun ği bu zamanda, öyle bir zamanda 
saatte vapura yüklediler, her mesele bu yemeklerı hazırla- ki senelerden beri lalin alfabesine 
sapana altı yedi balya koyuyor makta değil isimlerini değiştir j malikiz, hô.la latin~e (_Üniv~.r~!· 
dular ... Oradan kalktık Pireye mektedir ... Zaten dünyanın tas) tan alınan (Ünıversıt) koku 
geldik. Vay efendim amele hep büyük ve mühim işleri yal her mede~i .?'ill"tin dilin~e ve ya-

t B il' k' B 1 'ki'" h d • · t' k 'b zısında gorulmekte oldugu halde vay... e ı ı; o şevı ıge e mz ısım egış ırme ten ı a- bizde, o müşterek mal, yabancı 
vesleri var. Malum ya! Amele ret!. dillerden birinin fonetiğince ve 
arasında bolşeviklik demek " ,,. " (Üniversite) şeklinde yazılıyor. 
tembelliğe yeltenmek demektir. Beni tevkif için uğra,an Hali mı Tanzimat hastalığı? Bu-
Üst tarafı palavra! ..• Pire ame- Holandalı poliı hafiyesi Napo gün garp aslından bir yeni tabir 

k alınırken, Türk milli alfabeai bir 
lesi gürültücü, kavgacı ve tem- !iye çıktıktan sonra içim sı ı- tarafa konulurmufçaarna, onu ya-
hel.. Eğer gemi zabitanı neza- lıyordu .. Nepoli'den binen kızıl 
ret etmezse hemen iti havyar- saçlı kadın v,. iki erkek yavaı ····-·-··--······-·······-·-················" 
cılığa döküyorlar.. yavaı mera.bmı mucip olmağa nin işte plançosu: 

Katanyadaki amele ile Pi- ba,ladılar .. 3 ü bir arada münze İstanbuldan pazartesi gece 
reliler arasında yalnız lisan far vi bir hayat yaşıyorlar .. Az gö on birde hareket çarşamba gü-
~ı var ... Napolide i,ler daha rütüyor cok düşünüyorlar. Ek- nü sabahleyin Pireye varış .. 
muntazam .. Amele aldığı şeyi seri üçü birden küpeşteden O gün saat ikide Pire'den 
utlara muntazam ist;f ediyor. saatlerce denize bakıyorlar.. hareket cuır.a sabahı sekizde 
Belli ki; artist bir ~illet ... La- Dün aktam üzeri bunların Katanya'ya muvasalat. 
kin bizimkilerin altışar altışar penceresinin önünden geçerken O gün 12 de Katan ya' dan · 
verdiği deri balyalarını üçer ü- tesadüfen çok garip bir şey gör hareket, cumartesi sabahı Na. 
cer indiriyorlar .. Vinçler yorul düm. Kızıl saclı kadın yaşlı poli. O akşam altıda Napoliden 
.:Oaaın diye!. .. Bütün bunlardan erkeğe bir tokat attı ... Genç hareket pazartesi günü sabah 
anladım ki; bizim limanda erkek te, araya girdi. Daha on birde Marsilya. 
_ başka itleri bilmem - ame fazla takip edemedim. Pence- Akdenizde zannederim im 
lenin çalışması iyidir... renın oancorunu kapadılar .. A- altıncı seferimdir. B11 kadar 

lf. ~' " cayip bir şey! sakin ,lenize rMt gelmedim. 
Edison için derler ki; her ,,. ,,. "' Bakalım, Marsilya bize ne 

düşündüğünü ;c~t etli' iş, yalnız Yedi gece ve altı gün süren tarzı kabul gösterecek. 
gürültüyü imha edecek bir ma İstanbul - Marsilya seyahati FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı : 64 

Ölüler yaşıyorlar· mı? 
(Felsefi fantastique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMİ 
Yirmi senedir bulundukları 

hanede bir tek fare görülmemiş 
ken o muayyen saatte bu hayva 
nın zuhuru vak'aya şahit olan
ları hayrette bırakır .. 

Hadiseyi eserinde zikreden 
doktor neticede şöyle diyor: 

"Buna benzer hadiseler kar
şısında mümkinata hudut tayi. 
nile hayatı be,erin bu nevi mu
cizelerini kim tahdit edebilir?" 

-33-

Leman'ın ölüm inadı 
Keramet gözleri önünde sev 

gilisinin açtığı sahifeleri dik
katle ağır ağır okuyup bitirdik
ten sonra ağız açmaz düşü
nür durur. 

Leman - Bekliyorum. Söy 
le. Ne diyeceksin? 

Keramet dal ınca: 
Böyle vak'alıır kaq·~·n
di ece"imi 

rum ..•. 
- lnanmadınsa sebeplerini 

bildir ... 
- Bu garibeleri tasdik te 

müşkül inkar da ... 
- Bak Flaır.marion'un alt 

taraftaki mülahazasını oku: 
Okurlar: 
"Müellifin sihhati ifadesin

den şüphe edilemez. Kadının 
veleh getirici bu ayan beyan 
ke,fir. den müellif kendisi de 
hayrete duçar olmuştur. Onun 
bu hayreti bizi de mütehayyir 
bırakıyor .. Ekseriya vaki oldu
ğu gibi her şeyi inkar etmek 
bütün tarihi beşeri de inkar 
etmek olacaktır.,, 

"Bu hadise, takip etmekte 
olduğumuz ve cok zengin bir 
tenevvü gösteren ha•ika.lar 
serı• nın en ziyade hay-
rete çarpanlarından biridir. Bu 
ıw da ö le &ellem.hüsselam 

j amiy. ı.e bir ;tirazla kar~ılarrak 
İ çok ır.ahalsiz düşer. Başına 

gelecekleri nakleden kadının 
bütün siizleri tahteşşuur bir 
telkini bizatihi tPsirile marazi 
hayalattan doğma saçmalar 
olduğuna hükmedilebilir mi?,, 

Bu mülaha::!a da okunur bi-
ter. Lakin Keramet hala dü-
şünür. L,.man yine sorar: 

- Peki siiyle ... 
- Ne söyliyeyim. Bu hadi. 

senin aynen doğruluğunu 
Flammaıicn cenaplarile bera
ber k:ıbul ehPr. de budan bize 
ne? 

- Nasıl bize ne? 
- Madam Hortans ölme-

mit ki ... Sen İse öleceğini iddia 
ediyorsun? .. 

Leman koşa koşa gidip kü
tüphaneden bir cilt daha geti
rerek: 

- Al bunun da 174 üncü 
sahifesini oku ... 

Bu, (Ölüm ve esrarı) külli
yatının 3 üncü cildidir. 

Okurlar: 
"Bir ölü ki kendini sağ zan

nederek öleceğini bildiriyor. A 
şağıdaki satıriarı 10 teşrini ev 
vel 1921 tarihile Şerburg'dan 
almış olduğum bir mektuptan 

bancı bir dilin alfabesiyle okuyo
ruz da ondan sonra (eh, §İmdi 
Türk Dünyasına girmiye liyakat 
kesbettin) dermi, gibi: 

İngilizcede University yazılıp 
lngiliz alfabesiyle Yunivenit-i, 
Fransızcada Univerıite yazılıp 

fransız alfabesile Oniveraite, 
Almancada Universitiit yazılıp 

Alman alfabesiyle Univeraitet, 
ltalyancada Univeraita yazılıp 1-

talyan alfabesiyle Universita 
okunan ve hepsinde litince (Uni· 
ver.si.tas) ın (Univerait) ten ibaret 
mütterek aılı göze görünen, Türk 
körlüsü için yep yeni bir tabir o· 
nun kamusuna, Fransız foneti
ğince ve (Üniversite) şeklinde ve 
binnetice beyneJmileliyet noktasın 
dan muharref bir tarzda giriyor! 
Bunları söyleyince derhal bir 
(Droit de cite) den bahsediliyor. 
Yani dil kapitülasyonu! Bir muay 
yen zümre Tanzimattan beri fran 
sızca söylemiye alışmış ta Türk 
köylüsü de o hatır için kendi öz 
harsına, bütün Dünya millet1eri 
gibi beynelmilel tabirleri ahrken 
o tabirler (ampul~ ve maaocre) 
~ekillerde alınsın, buna razi ol· 
sun! Bunu, yenileşen ve hararetle 
(Renaissance) 1n1 yaşamıya baş
layan Türkün r.ıaşeri vicdanı ka
bul ed"r mi? O halde niçin bizde 
de (Universite veya Oniverıita) 
değil de (üniversite) ? !.. 

Automobil ve otomobil - Yazı 
nızda, bendenizin takıldığım (oto
mobil) kelimesine dair iıaret gör
düm. Evet. hatti çocukların ağzı
na da artık girmi4 olan yanlrt bir 
(otomobil) i düzeltemeyiz, fakat 
bu hatır için, yani ( automobil), 
(otomobil) oldu ya diyerek, ilim 
tabirlerindeki beynelmilel ve yu
nanca asıllı ( auto) !arı da hep 
(oto) mu yapalım? Meseli. bir 
nevi boğaz muayeneıi. demek o
lan ( Autoııcopie - Türkçede Au
toskopi) yi, ( İstikıayı üzün .. ku· 
lak muayenesi) demek olan (0-
toscopi.e-otoskopi) haline mi geti
relim? ... Böyle fey olur mu? 

Kultur ve kültür? Kültür yeri
ne Kultur yazdığıma İşaret huyu· 
ruyoraunuz. Latince (Cultura) 
dan gelen bir tabiri Türk harama 
almak için, litin fonetiğine itibar 
edilir. MalUmu iliniz, itibar, ölü
dile! Ne almancaya, ne fransız .. 
caya ve ne de batka canlı ve top· 
lu tüfekli bir dile, aala ! Li.tince 
(Cultura), Tückçe ancak (Kultu
ra veya kultur) olabilirdi. Mama 
fih bu k"'lime üzerinde o kadar 
ısrara da mahal gönnem. Dava
mı gütmek içindir ki bilhassa 
(Kultur) yazdımdı. 

Phisiologia - fiıioloı;İa - Fisiolo 
gia için (Phisiologia) teklif edi
yorsunuz. Fakat bu gibi tabirler 
daha orta mekteplerden itibaren 
talebeye verilecektir ve bu gibi 
tabirler latinceden b~ka bir dile 
millileşerek alınabilir. Misal: ltal
yanca, fapanyolca veaairede Türk 
milli alfabesindeki gibi !itince 
(Ph) mecmuası (f) okunmaz ve 
(y) harfi (i) sadası vermez.Onun 
için kelimeyi ancak Fiıiologi .. ve .. 
ya {gaya gya, veya gia) yapabi
liriz. Fakat (Phisiologia), hayır! 

Litince bir kelime ve litince
den Türkçeye millileten kelime -
Bazı tabirler vardır ki Yunan .. 
li.tincedir, ve bazıları da tamamİ· 
le latincedir. Bunların bir kısmını 
millile,tirmiye n-- imkin ve ne de 
lüzum vardır. Meseli li.tince (cs.
auı belli sebebi harp) tabiri litin
cedir. Bunu türkçe diye ( Kazüa 
belli) diye yazmak hiç doğru de
ğildir. Zira bu tabir ancak münev 
verlere mahsustur, iatiyen kulla .. 
nır. Yokıa (harp) dav asile alaka 
dar olan halkı (kavka çıkaran se
bep) t"n başkası alakadar etmez. 
Ayni suretle ( Microbium) tabiri 
Yun-lalindir. Yunanca (Mikro -
kücük ve (bio .. hayat veya Y•ft· 
yaı;;) demektir. Oradan latinceye 
geçmiş. imdi bu, ıırf litince (mic~ 

hülasa ediyorum.,, 
Flammarion 

"İste hadise, 
"Madam Bullier 1918 sene

si eylulünün 13 - 14 üncü 
gecesinde kendini uyuyor san
dığı hir sırada isminin çağrıl
dığını duyar. Ve ilk düşündü
ğü su olur: 

"- A, ben uyuyorum. Rü
ya görmüf olmalıyrm ... 

Fakat o ande Madam Bul
lier nidasile çağrıldığını tekrar 
işitir. Bu defa uykuda olmadı
ğına emin bulunarak etrafına 
bakınır .. Pencere ile dolabın 
arasındaki duvardan yarım vü 
cut bir kadının zuhur ettiğini 
görür. Ve hemen korku karıtık 
bir hayretle sorar: 

- Kimsiniz? 
- Beni tanımadınız mı? 
- Hayır .. 
- Ben {Hal) de balık sa-

tan Arondel ana değil miyim? 
Daha bu sabah benden balık al 
dığınızı unuttunuz mu? 

- Ah, evet hatırladım •• Pe 
ki ne İstiyorsunuz? 

- Ben ölmüş olmalıyım. 
Yere serilmiş cesedimin etra
fında çocuklarımın ağlaştık
larını gi)rdüm. Onlara çok söy 

Sabır 

hiç olmaz.aa e~1er.i;;İ'l bjr h.erecık 
olgun azim bir kalabalıtı: huzu n 
<lu. oyn a ·~nı arzu cttij:i için, 
iki :!Lİn evvelden -11r~ bektemcbe 
gelen adamın, pİyc:1inc İ) i bir r ·k 
lam olacağını dÜşündü. Müellif 
hemen geldi, eline on frank. tulu-: 
turdu ve intizarı daha rahat ol· 
sun diye altına bir de açılır kapa 
nrr sandalya uzattı. Juslİ'l'ln key 
fine payan yoktu. Hemen ekmek 
ve söğüş ıamarladı. Gazetelerin 
muhabirleri koşup geldiler. Kendi 
sile mülakatlar yaptılar. F otog
rafla resimlerini aldılar. 

Sabahın saat ikisi olmu,tu. Mey ı 
hane sahibi, yegane müşteri ola
rak oturan Justin Picet'a yaklafh 1 
ve hafifçe omuzuna dokundu: ı 

- Justin, dedi, haydi bakalım, 
yatma saati geldi. 

Gece yanundan beri bot bir 
kadahin önünde uyuklayan Jua
tin doğruldu ve süzülen gözlerile 
patrona baktı: 

- Yahu ne çabuk vakit geldi, 
dedi, pekili, gideriz, gideriz. 

Ayaklarını aürüye aürüye aoka 
ğa çıkh. Kendi kendine aöylen
meğe batladı: 

-Yatma aaati .. dedi, sanki .4.m 
basador otelinde beni bekleyen 
odam vannıf gibi.. Herifçi oğlu 
da amma söylüyor ha ... 

Mevsim yaz, fakat hava serin .. 
Justin eski c~ketinin yakasını kal 
dırdr, rıınmak için bir az yürüdü. 
Nihayet bir ağacın dibinde bir ka 
nape gördü ve oraya uzandı. Be
lediyenin fıkaraya hazırladığı be
dava yatakta tam uykuya varaca 
i• sırada, iki polis geldiler, zavat 
lr Justini omuzundan ~ar~arak u
yandırdılar. Birisi: 

- Bana bak, burası sokak, ya
tak odası değil. dedi. 

Juatin doi!ruldu 
- Pekili.9 dedi, amma otur

mağa da hakkım yok mu? 
- Bu saatte oturmak ta olmaz. 

Yürü bakalım, tut caddenin yolu 
nu .. 

Juıtin ne 

.. --·-·-····················-·-···········-···· 
robium) tabirinin Türk münevveri 
için ıekli yine ve ancak ( microbi
um) olabilir. Fakat (mikrob) ke
limesi halkı da alakadar ettiğin
den dolayı, tabiri millilettirmek 
icap eder. Millilettirrirken ne ya
pacağız? Türk halkı için, litince
dir di:1e ( micro) yazamayız, Yu
nanca (mikro), Türkçeye ( Mik
ro) &'irer. (Bio) da ancak (bio) 
diye. Yoksa, Türk alfabesine &'Ö· 
re yazalım diyerek kelimeyi (Mik 
rop) yapamayız. (p) il bir (mik
rob) cidden zehirli bir mikrop o
lur! 

Şimdiye kadar aslı Yunanca 
addolunan bazı kelimelerin haki
Iri menşeleri hakkmdaki mevzii 
tetkikatımızın istlkmali uzun se
nelere muhtaçken biz bugün ve 
hemen kitle halinde tabir almaya 
mecbunız. Bu itibarla davamızı 
Greko-latin uıulünden ayırmaya 
,imdilik ve henüz hakkımız yok
tur. Baksanıza, muhterem beyim, 
hergÜn kar,mıı za yeni, yeni ta .. 
birler çıkıyor, hiç bir taraftan bun 
tara itiraz eden yok. Naçiz sesi
miz de çok zayif, ve belki söyliye 
si;lyliye bir tesir bırakabilir. iste 
size bugün yep yeni almıya kal· 
kışbğrmız tabirlerden nümuneler: 

Aslı (latince) lnstitııtm Profes• 
sor, Uni.1Jeraitaa. 

Bizdeki ,imdiki şekli: Emtitü 
Prole•Or, üniveriaite. 

Beynelmilel şekli: lnatitut, Pro
le•s-eur, or, ore, Uni.verait .. Q.t, e, a. 

itte bunlardır ki garip nümune
ler oluyor. Daha dün gazeteleri
mizde gördiiııaı (Darülfünun Uni
veraite olduktan aonra hocaların 
ünvanlan da Profeıaor ve Prof. 
agreje olacakmış. A, Efendim, 
(Agttge) nam Fransızca tabir 
Türkçe diye ve (Agreje) teklinde, 
bu yüksek ilim müesseıeıinin teşki~ 
!atına hiç &'İrer mi? Türkçede, 
Fransızca (Arege) yerine (Yar
dımcı Profess.) veu.ire denemez 
mi? Bir franıız tabirini hangi, 
yaşayan ve yafamak istiyen dili 
batka bir millet almıttır? 

Niçin bir an bile düşünülmü· 
yor? 

itte davamız budur. Adına İster 
"Humanism" desinler, iıter deme- 1 
sinler, Efendim. 

Kemal CENAP ' 

ledim. Fakat bir türlü işittire
medim. 

- Nasıl öldünüz 
- Ev;me girince hiddetlen-

diın. Sonra düştüm. Cesedimin 
yerde yattığını, bir takım insan 
ların etrafına toplandıklarını 
gördüm. Bununla beraber yine 
de ölmüş değilim. 

- Peki, ne istiyorsunuz? 
- Evime gidip oraya top-

lanmış olan adamlara benim 
ölmemi' olduğumu söylemenizi 
istiyorum .. 

- Hayır ... itte bu hiç ola
maz. Sonra bana çıldırmış der 
ler .. Kadınım beni rahat bıra
kınız ... 

Bu cevabım üzerine appari
tion yine, çıktığı duvarın ara
sından kayboldu .. ,, 

Madam Bullôer uğradığı bu 
garip halet üzerine ertesi sabah 
erkenden komıusu Madam Mi
§O'nun nezdine koşar. Vak'a
yı anlatır ..• Tahkik için iki ka
dın büyük bir merak içinde 
hala giderler. Filhakika Aron
del ananın balık sergisi mahal 
line sahibinin vefatını haber 
veren bir kağıt yapıştırılmış 
olduğunu görürler. Etraftaki 
diğer satıcılardan Yaptıkları 

- Fransızcadan -

batladı. Yava§ yavaı ortalık ağar 
mağa başlayordu. Gün doğmuş, 
ona ne? Ah, şöyle bir kenarcıkta 
uyuyabilseydi ! Uyumak bertaraf, 
bir kenarda oturacak bir yer bul
sa, ona da razı! .. 

Bir saat sonra, artık ayakta dur 
mağa mecali kalmayınca, ilk rast 
geldiği kanapeye kendiıini bırakı 
verdi. Fakat işe bakın ki, bu ka
nape polislerin kendisini kovduğu 
kanape idi. Aksi gibi devriye ge
zen ayni polisler gene oraya gel· 
mezler mi? 

Birisi sordu: 
- Bak., bak, şuna! dedi, be a· 

dam senin evin yok mu? 
Juslin kekeledi: 
- Var, var amma, ben evim-

den hoşlanmıyorum .. 
- Allah Allah .. O da neden? 
- Çünkü, tahta kurusu çok .. 
- Tahta kurusu çok mu? Öyle 

iae seni karakola götürelim de, 
orada bak bakalım, tahta kurusu 
var mı, yok mu? Haydi caddeyi 
tut! 

Justin gene caddeyi tuttu. 
Artık gün epeyce ağarmıflt. 

Justin bir tiyatronun kapısında 
geçeı·ken, duvardaki ilind& şu ~a· 
tırları okudu: 
Milli bayram -ıünasebetile mec-

• 
cani matine. 

KOLHANBEYLER 
8ef perdelik dram 

Juatin içini çekti: 
- Oh, dedi, bedava bir kol

tuk .. Oç saat oturursun, ne poliı 
ka.rıtır, ne kimse .. 

Hemen tiyatronun kapı&ına 
çöktü. On dakika sonra gene ayni 
poliıler gelmezler mi? 

- Y abu, ~en ne biçim adam .. 
aın. Evine gihnez miain? 

- Nasıl giderim? Sonra kollu· 
ğu başkaları alır .. 

- Hangi koltuk? 
O zaman Jıı:1fİn duvardaki ilinı 

gösterdi: 
- Görmüyor musunuz? dedi, 

herkesten evvel girmek için sıra 

Bayram günü geldi. Justin ye
rinden kıpırdamamıştı. Gösterdiği 
sabır ve bo,meşreplik umumun 
muhabbetini celbetmişti. Birçok 
kimseler kendi&ine maddi yardım 
gösterdiler, pek çokları iş teklif 
etti. Civardaki berber toplanan• 
kalabalığın huzurunda, Milli bay 
ram ~erefine kendisini bedava 
Irat etti. 

Ogün, ayni iki polia oradan ge
çerken kendisine sigara ikram et 
tiler. 

Saat dokuza doğru, diğer seyir 
ciler arkasına sıralanmağa başla
dılar. Kuyruk epeyce uzadı. Jus
tin bütün bunların başında bir şef 
tavrile hakiki bir gurur duyuyor
du. 

Nihayet tiyatronun kapıları • 
çıldı ve Justin ilk evvel kollarmı 
kabartarak İçeriye girdi. Perde a-
çılmadan az evvel, pi.yesin müelli 
fi, yanında ma.-uf ır.ünekkitlerden 
biri olduğu halde Justln'I aramı" 
ğa koyuldu. Münekkide: 

- Aziz dostum, diyordu. sİtt"' 
pİyesimi görmek için üç ~Ün kapıda 
bekleyen bir adam g-Östereceğim. 
Fakat nereye oturduğunu bil mi· 
yorum. Tiyatro müstahdeminin
den biri Justin'in localardan birin 
de oturmakta olduğunu söyledi. 
Müellif hemen yanına gitti: 

- Azizim, dedi. eserimi gör
mek icin daha ivi bir yer bulabi .. 
lirdini7.. Halbuki •İz burada kuy· 
tu bir kenara çekilmişsiniz. 

Justin müellifi sövle bir süzdü: 
- Hant?İ eser?. dedi. hen övle 

feye m .. telik vermem. Makoadım 
şuracıktfl rahat bir uyku ke.~ti • 
mektir. Siz nP işiniz varsa örün. 
bana dokunmayın .. 

_RA_D_Y_O_I 
bekliyorum. 

Polisler bir an şafırdılar. Genci Bugünkü program 
~yle dedi: 

- Anlamadım, dedi, Milli bay ISTANBUL (ı200 m.) - ıs gra 
ram temsiline şimdiden sıra bekle mofon, 19,5 birinci kısım alaturka 
nir mi? galiba sen bizimle alay Müşerref Hanımın iştira kile, 20,5 
edivorsun? gramofon, 21 ikinci kt~ım alturka, 

Öteki polis: Kemal Niyazi Beyin ve arkadaşları-
- Canım bırak şunu , ne ya.. nın ~ftİrakile, 2'?. orkestra. 

parsa yapsın? Başka işimiz yok t" BüKREŞ (394 ın.) - 20,5 gra· 
hep bu herifle mi uğratacağız! mofon, 20,45 şarkı kon•cri, 21,15 

- Yahu, ıen de bu adama hak orkestra. 
· M'll" b BELGRAT (429 m.) - 20 Salz-verıyorsun. ı ı ayram ayın on , 

dördiind<". Biz <laha ayın on iki- burg salonundan nakil, 23,15 Avru
sindeyiz. 5a~t t,. dört-- Bu adam pada bir gezinti, 
elli iki &aal sıra mı bekleyecek? ROMA (44ı m.) - 21 gramofon 

Justin resmi memurdan bir ta- 21,45 operadan nakil. 
nesinin k"ndisini himaye ettii{ini PRAC (488 m.) - 20 tambur 
görünce, ce~aretlenerek dedi ki: konseri, 20.5 İtalyan ve Fransız kon 

- işte ili.nda kanunun tarifi seri, 21 .05 şarkı konseri. 
vech üzere pul bile var.. ViYANA (517 m.) - 20 Salz-

Bu parlak cevap Üzerine öteki burg tiyatroıundan n~klen Die Zau 
polis ı,. kani oldu. Sesini kesti. berflote isminde ik; perdelik bir o-

Juıtin'in keyfi yerinde idi: peret, 23,30 akşam konseri. 
- Oh, dedi, artık polisler ba- PEŞTE (SSO m.) - 20 Çiğan or 

na karışmayacaklar. kestrası, 2ı. ıs bir perdelik stüdyo 
Fakat h8.dise çabuk süyu bul- temsili, ,onra konser. 

du. Meccanen gösterilen olan VARŞOVA (1411 m.) - 20 Sab 
41 kii1ha.rb~ylt!r" piyesini gör.. burgdan nakil. <iiOnra dans. 
mek Üzere bir adl\mın d"h" iki BERLIN (ı635 m.) - 20 konfe
gÜn evvelden sır"- heltledi~i he.. rans, 21 Alman halk şaı·k~laı·ı, 21,30 
men duvulmu~tu. Piv~sin müel1ifi. senfoni. 

İTTİHADI MİLLi 
TORK SiGORTA ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
ic:. eyleriz. 

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

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta ara-ımakta ·lır. \ 

Tel: Beyoğlu : 4887 -- -

tahkikatta evine girer girmez 
balıkçı kadının Madam Bullier' 
ye göründüğü saatte fücceten 
vefat etmiş olduğunu anlar. 
lar ... ,, 

Camille Flammarion da Şer 
burg' da etraflı bir tahkik anke 
ti yapıyor. Her şeyin noktası 
noktasına sihhati tebeyyün edi 
yor.,, 

Leman - Buna ne 
sin? 

der-

Keramet - Ne diyeceğim. 

ten sonra görünüp istedikleri
le konuşsa ... 

- Fena mı olurdu? 
- Zararı çok maamafih 

bir kaç ta faydası olurdu? 
- Hangileri? 
- Mesela evvela bütün 

hastalar doktorlara beyhude 
para vermekten kurtulurlar
dı ... 

- Sonra? 

- On katlı apartıman yap 
tırtmak fikrinde olanlar ömür
lerinin kısalığını bilince servet 
!erinin birer kısmını olsun se
vaplı i,lere ve dünya evlerin
den ziyade ahret bucağı mezaı 
lıkları imara sarfederlerdi .• 

Bildiğimiz tabiat kanunlarına 
aykırı düıen bir vak'a hikaye 
olunuyor ... Sonra Flammarion 
cenapları hadisenin sihhatini 
tesbiten mahallinden bir anket 
yapıyor •. Bize de inanmak dü-
tüyor ... Koskoca bir heyet• ali - Daha? 
mini yalancı çıkarmak • benim - Bütün aç gözler yakında 
haddim mi? Maamafih bazı fi- içine dolacak toprakla doyar 
kirler ili.vesinden de kendimi dünyalık için kabaran hırslar, 
alamıyacağım... irtikap olunan haksızlıklar, ci-

- Söyle.. • nayetler azalırdı. Maktülün gı 
- Bu masallar... lip hakimlere katillerini haber 
- Hayır masallar değil... vereceği icin katil hadiseleri 
- Peki vak'alar pek az ya- de kalmazdı ... 

ni pek ender bir hususiyette - Daha çok şeyler olur U· 

görünüyor. Maazallah umumi rrumi a lak adeta bu yüzden 
olsalar dünya allak pullak bir düzelirdi. 

' hale gP.lir ... T~savvur et herkes j 
öleceği da1,;iknyı bilse ve öldü} (Dev mı varl 
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Bir kitabıo altına bir kurut 
Yllftuz. Arkadaımıza deyiniz 

ı: 

"f 

.._ Şimdi ben bu kitaba dokun· 
•dan altındaki kuruıu alaca· 

Arkadatınız bittabi buna hay· 
edecek ve mümkün olmadığı

IÖyleyecek. Siz kendiıile bir 
"' ıirerainiz. Bahai tutuıt11k-
~ lonra elinizle kitabın Üzerin

' lıa. vada bir takım daireler çi· 
n' .... tniz. Guya okur, üflerainiz. 
y 
a 

"r 

f 

rı,,.daıınız merakla kurut alın· 
ı ~ı diye kitabı kaldırır. Kuruş 
I llıdeir. Siz de o zaman kurutu 
'l'ıııuz. 
b Bu gayet basittir amma, siz ki 
" dokunmadan kurutu aldığı

t için iddianızı kazanmıt olur-
~llz. . 
• Bir kurtun kalem alınız. Bir 

. lır yazrnız. Arkadaşınıza deyi-
1~ ki: 
.._ Bakınıa, bu kurtunkalem 

Ylllı yazıyor değil mi? Ben fİın• 
ı hu kurtunkalemle kırmızı ya· 
'•ağon. 
Arkadatınız bittabi buna hay 

. t edecek. Yeniden bahae girer· 
ı~· 

ıı. Bahai tutuıtuktan sonra 
••tunkalemi alır ve bilditiniz gi 
1 1

'lurmız1° kelimesini yazarııt· Bu ıuretle kurfUD kalemle 
ftrnızı yazmıf olur ve iddianızı 
l:anırsınız. 
• Ağzı mantarla kapalı bir şi

f!yi arkadatnaıza gösteriniz. Ve 
•~diıine deyiniz ki: 
- Ben timdi bu mantan çıkar 
ldan ve şİfenİn hiç bir tarafını 
ıtırıadan içindeki auyu bofftlta
fon. 

d Arkada,ınız buna da hayret e· 
... rck. Yine bahıe girersiniz. Bu 
·• bir kurtun kalemle man
rı Şİfenin içine itersiniz. O za
an şi,enin ağzı açrlır ve suyu 
0ta.ltırsınız. Yine iddianızı ka· 
ttndını-z demektir. Cünkü manta
" çıkarmadınız: ve sİfeyİ kınnadr
tııl. 

Bu ıuretle üç bahiı birden ka 
'anınak hjc te fena !eY deiil.. 

Harp 

Takriben bir metre uzunlu
tıında efilmeıi kabil bir dal alır 
b'nıı, Bu dalın iki ucundan iti· 
, "•en yan yana on altı çentik 
~•raınıs .. ~nra dalı •ierek iki 
t llrıu bır ıple bailaraınız. Mil
u'~kiben bir çentikten diğer çen
t te temizlenmit bairruık bağ
d'••ınız. Sonra ilk evvel bağla
tı'i.•tuz ipi çözersiniz, bağırsakla
.., n boyu müaavi olmadıiı ıçın 
ti •1..-; kalından inceye doiru 

der. itte aize bir harp .. 
~ Bu harbı çalmak için bir de 
•• tüyü bulmak lazımdır. 

Elişi 
Kağıtları 

• 

Çocukların hoşuna giden eğ 
lencelerden biri de hiç şüphe
siz el işleridir. İşte size bir mo
del! Renkli kağıtlarla ve biraz 
da kola ile daha bunun gibi pek 
çok resimler yapabilirsiniz. Yu 
karıki palyaçoyu yapmak için 
beyaz, yeşil, kırmızı, siyah ve 
mor renklerde kağıtlar kullana 
caksınız. Çehre için kesilecek 
beyaz ve beyzi bir kağı üzerine 
renkler yapıştırılır. Resimde si 
yah yerler kırmızıdır. Yalnız 
gözbebekleri siyah olacaktır. 
Gölgeli yerlerden göz kapakla 
rı mor veya patlıcan rengi. Bu
nun üstü ile üstündeki müselles 
te mor olacaktır. Palyaçonun 
başlığı yeşil kağıttan kesilmek 
suretile yapılacaktır. Model bit 
tikten sonra, turuncu veya pem 
be bir kağıt üzerine yapıştıra
rak bir zemin yapınız. Eğer çeh 
reyi. pembe kağıttan yaparsa
nız, o zaman zeminin rengini 
değiştirmek icap eder, 

Patron 
Patron geniş masasında o

turmuş, pürosunu püfürdetir
ken, kapısı vuruldu. Müesse
sinde çaıtanlardan biri içeriye 
girdi: 

- Beyim, benim nasıl çalış 
tığımı bilirsiniz. Aldığım para 
az geliyor. 

-Yani? .. 
- Yani maaşıma bet lira 

zam etmenizini rica etmeğe gel 
dim. 

- Buna imkin yok y&V·· 
rum. 

- Beyim, ben burada dört 
kitinin itiııi görüyorum. 

- Öyle ise, öteki üç ki,_i
nin kim olduklarını söyle.. U. 
çüne de yol vereyim .. 

lla::a11 da cöl<ie şemsiye ile dolaşmak fa11dalıdır 

Richard Arlen 
Richard Arlen Amerikan ıine· 

maıının en ıayanı dikkat tip
Jerinden biridir ve bir çok Ame
rikan artistleri gibi her boya kü
püne girip çıkmıştır. 

Atlantide on sene sonra 
olarak filme alındı 

sesli 

Fransız ve bir Alman rejisörünün 
vücude getirdiği 

Bir 

llu iki film umumi bir alaka uvandırdı 

Sinema Haberleri 1 

* Müteveffa Lon Chaney'in og· 
lu Creigthon Chaney "Cennet ku 
ıu" İıminde bir film çevirmiştir. 
Şimdi yeni bir film daha çevirmek 
üzeredir . 

* Ronald Colmann tahtelbahir 
terdeki hayata dllir bir filtn çe
virecektir. 

• Eisenstein'ın Mek•ikada çe
virdiği filmi Amerika mahkeme
leri müsadere etmiştir. Sebebi re
jisörün Amerikadaki borçların• 
henü.z: kapatmamış olmasıdır. 

Asıl iami Richard Van Mat- 1 
timore ve kendisi Holindah, Ame 
rikah olan Riohard Arlen evveli. 
ite gazetecilikten ba,ladı. Bir 
gazetenin spor sütununda yalnız 
baae • bati' den bahsediyordu. 
Ondan sonra Tekaas hükUmeti 
dahilindeki petrol kuyularında ça 1 

1ıttı. Yüzme hocalığı, boka mu- ı 
allimliği yaptı. Seyahati sevdiği 
için bir yerde duramıyordu. 

- ı * Charlie Chaplin iki yüz mil
yon frank varidat üzerinden ver-

Yirmi yaşına geldiği zaman ev 
lendi. Bilahara şöyle derdi: cHa 
yatımın en büyük çılgınlığını yap 
tmı.» Ruhan serserilikten hoşlan
dığı için, sakin hayat için yara
tılmıı İnsan değildi . 

Biran ilk defa sinema ile te
maa haline geldi. Richard Arlen 
bir petrol işinde azim miktarda 
para kazanmıftı. O zaman bazı 
figüranları evine çağırdı ve aon 
meteliğir.M yiyinceye kadar sofra
!unı herkese açık tuttu. 

Cebinde on beş dolar kaldığı 
gün, gidip kendisi de figüranlık 
etmeğe ba,ladı. 

l,ler yürümedi. Men•UP oldu· 
ğu kumpanya iflas etti. Richard 
Arlen buna da pek o kadar ehem 
miyet venniyerek, komiayoncu .. 
luğa başladı. Bir gün bir kaza 
geçirdi ve kendisini hastaneye kal 
dırdılar. 

Y anıbaşında diğer bir haata 
komşusu daha vardı ki, bu kom .. 
fU bir aahne vazıından ba,ka bi
risi değildi. 

Delikanlının hu kadar cevva
Jiyetinden ve ıporculuğundan hot 
)anarak kendisini angaje et'!" 
ti. Richard elinden geldiği kada: 
çalıfh. Fakat hiç bir muvaffakı 
·et gösteremiyordu. BebC Da 

Antinea ue nıüMzim Salnt Ault ( Brlgıtte ıtelm ııe Pierre Btanchar) 
Pie~re Benoit'nın me§hur ı giriştik. Bir gün çöl kumları· ! vaş kendime gelmeğe batla-

:<\!lantıde romanını bundan on nın üzerinde cansız bir halde dım. Bir sabah odamdan çık
ıkı sene evvel okuduktu. On yatan bornuslu bir araba rast tım. Bir de ne göreyim? Karan 
senı; evv.el de sessiz filmini sey geldik. Ayılttık. Bu adanı, bi lık dehlizler uzanı!> gidiyor. 
rettık. Şımdi Alman sahne vazı zi Atlantide denilen meçhul di Yürüdüm. Birkaç bornüslü ara 
l~rmdan Pabst bu romanı ses yara götüreceğini söyledi. Bu ba rast geldim. Hepsi de san 
lı. olarak fil~e aldı. Mevzuu tesadüfün ayni aktamı bizi bir ki bir heykel.. Ne konuşuyor-

1 bılenler ve bılmiyenler için ho pusuya dütürdüler. Mor- !ar, ne bir şey ... 
fa gideceiini tahmin ettiğimiz hange ve ben bütün kurşunları O sırada bir ses: 
tu mektubu iktibas ediyoruz: mızı kullandık. Lakin öteki- - Bol'.jur delikanlı, ıledi, 

Mülazım Ferrieres'den 
Tuggourt'da Cenubi Tu

n11s kunıandanlığına 
"Evvelki akt•m, mevkii 

müstahkemin traçasmda gece
' nin serinliğinden istifade ede-
1 rek , oturuyorduk. Tam o sıra 
da radyoda Hoggar hakkında 

Richard Arlen 
1 

bir konferans verilmeğe baılan 
A dı. Saint Avös konferansı dik 

• katle dinliyordu. Birden bire 
düğmeyi çevirdi. 

nielı teşvikatta bulundu hatta Konferansçı şöyle söylemiı 
Richard'ı biraz da oevdi. ti: 

Fakat Richard stüdyolarda _ Hayır efendiler, Atlan 
Jobyna Ralaton'la tanıtmıştı. Ar-
tık o zamandan itibaren dünya· tide denilen bir yer yoktur. 
da baıka hiç bir şey gözüne go- Bu, sırf romancının muhayye-
rünmüyordu. lesinde vücut bulmuıtur. 

«Kanatlan filmi çevrilirken Saint Avis isyan halinde 
Richard iki maksat takip ediyor- idi: 
du. Jobyna tarzında bir kadınla 1 
evlenmek ve bilahara zengin o- - Bu adam ya an söylüyor, 
luraa lapanyol üılubünde bir aay dedi Atlantide vardır ve ben 
fiye yaptırmak. oray'a kadar gitmiş bir ada-

. ~a.r~i !!mumide tayyarecilik mım. 
e.ttıgı ıçın Kan~_!~·~,, filmi çevri- 1 Ve sonra başını ellerinin 
lırken namzetlıgını koymu, ve 1 I k . Ied. 
kabul edilmek taliine mazhar ol arasına n ara , .ın ı . 
mu,tu. ilk ınuvaffakıyeti bu film - Ah, Antın~a, Antınea ! 
den hatlar. Ben gülümsedım: 

_Az. ":"nra Harold Lloyd'in _ Yüzbaşım, dedim, siz a 
e~~~ e~ı ıle evlen.di .ve .. ıraye edin- ra sıra rüyalarınızı böyle haki 
d_ıgı .. •panyol uslubundeki oay- ıc~t h l' · koyarsınız? 
fıyesını yaptırdı. Ka a ıne mı 

Richard Arlen bugün 1 Başını kaldırdı. Baktım, . 
yanız b"l ki . • me•'':'t d~ğil, ayni zamanda çok ağlıyordu. Son_ra ı e e~ı 

zengın b~r adamdır. En büyük 1 tuttu. Sesi derınden gelen bır 
~eşgaJesı spordur: Boka, otomo- heyecanla titriyordu ve bana 
bıl, ~uzme, .tayyare ... Ara aı_ra uğ- anlattı. Şu harikulade macera. 
radıgı eıkı gazetesınde Rıcha.rd 
için diyorlar ki: "Onun gibi bir yı anlattı:_ . 
muhabirin sinemacılığa girmeıi J F errıeres, sen alay edıy~r 
yazık oldu. Çünkü onda Ame- sun. Halbuki ben şu esrarengız 
~i~anın en iyi bir ga.zetecisi olmak Hoggar'ın göbeğine gfrdim. 
ıçın her şey vardı.,, Atlan tide' de yaşcdım. Öldür

• Çin hükum .. ti "Shanghai ex
preaa'i" filminin, Çin vatanperver 
liğine zararı dokunacağı müliha
zaaile, Paramount'tan bu filmin 
bütün kopyalarının imha edilme
sini iıtemiş,tir. Akıi takdirde bü~ 
tün Çin dahilinde Paramunt film
lerinin gösterilmeaini menedecek
tir. 

' M. Hoitan ltalyada fatizm 
hakkında bir film çevirtecektir • 

• Prağda tamaınile 
liler tarafından temsil 
bir film çevrilecektir. 

mektep 
edilecek 

• Moskovada "Bütün dünyaya 
karşı bir t~k memleket" iıminde 
bir film çevrilmektedir. Bu film
de bütü.n Sovyet liderlerini gör
mek kabil olacaktır. Lenine, Sta· 
tine, Calinine, Molotoff ve aaire. 

düm evet yiizbaşı Morhange'ı 
öldü~düm: Sözümü kesme, hep 
sini anlatacağım. 

Yüzbaşı Morhange ve ben 
Tunusun en cenup mıntakasın 
da istikamet tayinine memur 
edilmiştik. Benim resmi vazi 
fem bu idi. Fakat hakikatte 
çöl ortasında Atlantide denilen 
Cenneti asa bir yerin mevcudi 
yeti hakkındaki şayiaların doğ 
ru olup olmadığını anlamaktı. 
Morhange ile hen en kuvvetli 
dostluk rabıtalarile biribirimi 
ze bağlı idik. Memleketimiz<' 
ve büyiiklerimize hizmet et. 
mekten derin bir zevk alıyor
duk. Ben ordan gençtim. O
nun ıçın bıraz havaılığim var 

Moskovada Lenin .. hakkında dı. Fakat o son derece ciddi, 
ayrı bir film çevrilecektir. vazifesine atık b;r adaır.~ı. Biz 
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ler kalabalıktı. Nihayet elleri nihayet iyileştiniz. Memnun ol 
ne düştük. dum. 

Benim her tarafımı sıkı sı- Karşımda elli yaşlarında, 
kı bağladılar. Öyle bir dayak pomadalı, taze traş olmu! pod
attılar ki, bayılmıtım. ralı bir adam duruyordu. Ceke 

Gözlerimi açtığım zaman, tine bir karanfil takmıftı. 
kartımda gözlerinin bakışı can Pantalonunun ütüsüne diyecek 
dan tatlı esmer bir kız gör- yoktu. 
düm. Beni iyi dötenmiı dar bir - Mösyö Saint Avis, affe 

I 

dersiniz, size kendimi takdim 
edeyim, dedi. Ben sabık Jito
mir hatmanıyım. 

Bu adam, bana bir takım 
şeyler anlatmağa başladı. F •
kat mecalsiz ve bitap bir halde 
olduğum için, söylediklerini so 
nuna kadar dinliyemedim. 

Sonraları kendisini birkaç 
defa daha gördüm. Fakat Mor 
hange'ın bu sarayda olup olma 
dığını bir türlü öğrenememit 
tim. Sarayda diyorum. Ben 
hakikaten tark ve garp üslubu 
karışık bir sarayda bulunuyor 
dum. Antinea ismindeki At
lantide kraliçesinin sarayı ... 
Bitip tükenmek bilmeyen deh
lizleri, hiç sesleri çıkmayan 
heykeli asa muhafızlarile acaip 
bir saray ... Dünyanın bilmediği 
esrarengiz, geçilmez dağların 
ortasında mahsur bir memle
ket ... Hatman yavaş yavat ba
na ifşaatta bulundu. Mahzenin 
deki en nefis şaraplardan ik
ram etmeğe batladı. Mütarün
ileyh her •ktam mutlaka sar 
hoştu. Sarhoş olduğu zaman
larda ağzından bir çok şeyler 

Alman artistlerinden kaçırıyordu. Bu suretle öğren 
ltafe 11011 Ntızy dim ki, Antinea bir dansözün 

odada, bir kanapeye uzatmıtlar kızı imi§. Bir arap prensi Pa-
d ris müzik hollerinden birinde 

ı. 

Dikkatle hizmetime bakan bu kızı görmüş, beğenmiş 
bu genç kız, gözlerimi açtığımı ve onuola .. lenmiş, çok enfes 
görünce, hemen bana bir bar b~r kadmmıt.. Yanı batında 
dak soğuk su getirdi: hır yaban kedisi olduğu halde, 

- Burası neresi? Ben nere arada sırada sarayın bahçesin-
deydim Morhange nerede? de gezmeğe çıkarmıt. Ne ka-
diye sordnm. d~r erkek bu kadın için kendisi 

Sesim o kadar bitik ve sönük nı öldürmüt. 
tü ki ben bıle şaştım.. Ken- Sonra felaket benim başıma 
dimi yokladım, hayır, yaralı geldi. Nihayet ben de Antinea 
değildim. Fakat başımda öyle y1 gördüm. Bir gün beni çağır 
müthiş bir ağrı vardı ki, hiz. dı. Yanına gittiğim zaman, 
metçi kız elini dudaklarına gö yıldırımla vurulmuta dönmüş
türdü. Tekrar uyumuşum. Kaç tüm. İri yeşil gözlü, uzun boy 
gün geçti, bilmiyorum. Artık lu, zayıfça, haşmetli bir kadın 
benim için günah mefhumu kal dı. Seba melikesi, onun aı«>ğı 
~amıştı. Uyandığım zaman nı öpsün. O n,. bakıt, o ne can 
hızmetçi kızın İsmini öğren- alıcı gülüş .. Elbisesinin yandan 
dim: Tanit Zerga imiş. Bana yırtmacı, yürüdüğü "•rnan dün 
su getiriyor, yiyecek getiriyor, 1 yanın Pn enft>s bac~klannı 
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i gi tarhettiği için defterdarlığı pro 
testo etmi4tir. 

• Brükaelde yeni bir stüdyo İn· 
fa edilmiştir. 

* "C~hennem melekleri" filmi 
Bulgar sansürü tarafından mene
dilmittir. 

benziyen boynu, çıplak kollart 
emsalsizdi . 

Beraber dama oynadık. Son 
ra bana izin verdi. Odama 
döndüm .. 

Fakat sevdalanmıştım. Bü
tün vücudüm titriyordu .. Bu 
kadına Morhange'den bahse•
mek istiyordt!m. B!r kelime 
sormağa cPsaret edemedim. 
Artık çöli;n ortasındaki bu sa 
rayın içinde yegane emelim 
bir kere daha onu görebilmek 
ti. Henüz hastalıktan kalkmıt 
vücudümü, şimdi yeni bir hüm 
ma sarıyordu. Hatman, bu 
aklını kaybetmiş adam, bana 
mütemadıyen yeis ve ümitsiz 
lik veriyordu: 

- Sakın bu kadına yaklat 
ma diyordu. Sonra seni biçare 
bir oyuncak yerine koyar. Bak, 
fU Norveçliyi görüyorsun de
ğil mi? Adamcağız Antinet'yı 
unutmak için boyuna afyon çe
kiyor. 

Ondan sonra tekrar Antinel\' 
yı gördtim Ona doğru. atıl -
mak İsteyişimin sal ikini 
pek iyi anlamıştı. Bili-
yordu ki, kendisini çıldı 
rasıya seviyorum. Bana dudak 
!arını verdiği gün dedi ki: "E 
ğer beni seviyorsan, bana haka 
ret eden adamı öldürürsün . ., 

Ben bu kadının hoşuna git 
mek için değil bir, yirmi l;işiyi 
öldürebilirdim. Vuslatına nail 
olduğum bir akşam, beni elim
den tuttu ve gizli bir kapıya 
doğru sürükledi: 

- O adam şimdi bu kapıdan 
çıkacak, dedi, arkasından git 
ve öldür. 

Hakikaten çok geçmedi, ka 
pıdan bir adam çıktı. Ben bir 
direğin arkasına saklanmıştım! 
Antinea bana İşaret etti. Herifi 
takip ettim. Elimde demir çe 
kiç üzerine atıldım ve .. Vur
dum. 

O zaman gördüm ki, vurdu
ğum adam Morhange idi. Za 
vallı yüzbaşım hemen son nefe 
sini verdi. Antinea istediği için 
kimi vurır.uştum? Er. a. 
ziz dostumu .. Sonradan ögren
dim ki bu kadın yüzbaşıyı sev
miş, fakat ondan yiiz bulmamı~. 
Bu suretle intikam alıyor. Ben 
İse kadının elind" düşüncesiz, 
sefil bir alet olmuştum . 

F errieres, daha •an:t ne an 
!atayım Yaptığım İşin fecaati 
içime iyice yerleşir..:e, artık kaç 
maktan başka birşey düşünmü 
yordum. Hastalığımda bana 
bakan ve beni çılgınca seven 
Tanit Zerga olduğu halde gün. 
!erce, gecelerce çölün içiııde yü 
rüdük, yürüdük., Zavallı Tanit 
Zerga yorgunluktan kumların 
üstünde ve gözümün önünde 
can verdi. Ben de bitkin bir hal 
de yürüdüm, yürüdüm, nihayet 
orduya kavuştum." 

işte Ceneralim, yüzbaşı Sa
int Avit'nin bana anlattıkları .. 
Çok müteheyyiç olm• stum. Bu 
inanılmaz macera hak.<ında ye
ni tafsilat almak istiyordum. 
Fakat ertesi gün Saint Avit 
ortalıktan kayboldu. Bir çavuş 
tan öğrendiğime göre Ceheyr 
bin Şeyh isminde bir Arap gel 
mit ve yüzbaşı ile bir saat ko 
nustuktan sonra develere atla
mı;lar ve çölün içinde kaybol
mu,ıar .. 

Uç gün her tarafı arattık. 
Yüzbaşıyı bulamadık. Benim 
anladığıma gôre, Saint Avit da 
yanamadı, Antinea'yı görmek 
için tek•ar Atlantide'e gıtti. 
Arlık bir daha gelecek mi? Zan 
netmiyorm..,," 

·-
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar -~ 
1 

Ilerisporun 
Prusya hüku_ Azadenin mezarı Eyip~e mi, Seyahati 

Çatalcada bir maç 
yapacaklar =~:~~:::~~ Iİ ··~· !,!·::.:.:°' ~~~~a~::~.:~g ~::;;. ·-::::~;;: 

Haber aldığımıza nazaran ls .. 
• - Mezarcı nerde? hak kazanırlar... tanbulda gayri federe kulüpler 

menetti.. - Şimdi ~r-!ar.da idi. Mezar .. .Azadenin '!'e-zanndan ayrılırken 
kazdırmağa aıtmııtır. Hah hah ... a- onume taze bır mezar çıktı . Başın- birliğine nıensup ve bu birlikte çok 

(Başı ı ıncı sahıied~) ha ilerde me:zarlığın içine girdi.... da talkın veren İmamın titrek sesini btlyiik muvaffakıyetler ihraz et· 

1 ·ı ı · ı K · ihtiyar ıervı· aO.açlarının ruha İ•İtiyorum: mit olan llerispor kulübü Çatalca aı·ını bı e e ıne a ı:uyor. erıman - T ' ·· ı · · h f'f ı kaıvet verı"cı· bııırtılarıru dini-- - Ya Ahmet binti Havva. .. belediye reisi Mustafa Bey tara-Hanrmın goz erının a ı çe au an -~--
dıgı günlerde, Türk güzelini ken- rek . deve dikeni, baldıran otu, ıarr- M . Salahaddin fından Çatalcada bir maç yap-
d.sine en btlyiik rakip telakki e- anlarla dolmuı kınk taılı mezarla- bl. The'rrial ar;ık bir mak Üzere davet edilmiştir. 
den Yugoslavya güzeli ötekine be rm üıtünden atlayarak daracık bir Çatalca belediyesi kendi ıa-
rl.kı·n-·. ı yola aaptık. kapıdan girmı.,u ""' kımlarının diğer tehir takımlarile 

- Şimdi .. ğlamk aırası ona .-el Mezarcı kollarını ııvamlf, tqsız Paris Voltaire füeıi edebiyat maç yapabilmeoi için biıtçesinde bir 
di. Biz az mı ağladık, az mı göz bir mezarın otlarını yolmakla mq- muallimi M. PRul Thtrriat'nin spor temasları kısmı ayırmış ve 
yatı döktük? diye çocukcasına in guldü. Mezarın batında bir erkekle Pierre Loti'nin Azyadesinin meza- wr şehirlerden takım celbetmeğe 
tikam almağa kalkıtmıf. Bu da bir kadın var. rını bulduğunu yu:mıştık. Pierre batlamıştır. 
gösterir ki, güzelimizi çekeme- Kadın, mezaı:m üzerine kapan- Loti, mt-mleketimizde de çok tanm
yenler az değildir. Bilhasa, diğer mıt, seuiz seosız ağlayor. Arada bir mıt ve bilhasaa bize karşı beılediğı 
güzeller arasında hissiyatını en yanındaki maırabadan toprağa dam dostluk biderile çok aevilmit bir mu 
fazla izhar eden Yugoslavya, Yu- la damla ıu döküyor. Manzara. ba- harrir olduğu için bu haber bir aliı-
nan ve Danimarka Kraliçeleridir. na fena halde dokundu: ka uyandırnutlır. Fakat iddia edil-

Alman gazeteleri, Pariste e- 1 diğine ııöre M. Therriat'nin buldu· 
} . .,mmiyetle takip edilir. Berlinde gunu idia ettiği Azyadenin mezan 

, çıkan bir gazetenin aon günlerde yeni bir şey değildir. Netekim Fuat 
ortaya atlığı bir hah<.r, burada Samih B. İn dünkü nüshamızda net 
birçok dedikodulara sebep oldu. rettiğimiz bir mektubunda bu ıne-za 
J>rusya hükU:met komiseri, nefret rın Topkapı civarında herkes tara~ 
tiği bir beyannamede, kadınlarm fından bilindiği beyan ediliyordu. 
açık &açık gezmesini ve bilhaua Ahiren 4ehrimizde bulunan Fran-
gİİ<:ellik müaabakaları tertibini sız gazetecilerinden M. Willy Sper-
şiddetle menediyor. Gazetelerin co bu hususta Journal d·Orient ga-
verdil: malllmata göre, bu mem.. zetesine bir mektup göndermiıtir. 
nuiyete sebep, giizellik müaabaka M WiUy Sperco mektubunda diyor 
lnrınm umumi ahliı.kr bozacak ma ki: 
hiyetıe telakki edilmesi ~. Ge- • Size bundan bir kac sene evvel 
lecek sene, Almanyarun güzellik Azyade'nin mezamnn t.arafımdan a-

işte bu zümreden olarak ilk de 
fa gayri federe kulüpler biri iğine 
menaup lleriıpor takımınr davet 
etmiştir. Bu davet takımın ibate 
ve iaşesi, Çatalca belediyesine &· 

it olmak Üzere kulüp tarafından 
kabul edilmiştir. Bu cuma günü 
llerispor kulübü futbolcüleri ve 
bir mikdar da aeyirci otobüslerle 
Çatalcaya gidecekler ve orada 
macı yaptı lt tan aonra gene ayni 
tarikle avdet edeceklerdir. 

Şehirler arasrnd a böyle samimi 
ten1asl~rın spor noktai nazarm· 
dan çok iyi neticeler vermesi mu· 
hakkaktır. Bu ite Çatalca beledi· 
yesi önayak olduğu için kendileri 
ni tebrik ederiz. 

- - -·· ..... . müsabakalanna İttirak etmeyece. lımru1 bir resmi ile mezann PierTe 
, jii ve biç bir Alman kızmm Spaya Lotinin kendi elile yapılmrı bir pla-

Viyanalı 
izciler 

veya herhangi bir tehre gönderil n1nı gönderiyorum. Bu resmi o 
meyeceti anlatılmaktadır. zaman, İstanbul mezarlıklanna ait 

Dünya gÜzelini görmek için, Pa bir makalem ile birlikte netredil-
riae dünyanın her tarafından a- mek üzere Le Miroire du Monde 

' kın akın seyyah gelmektedir. mecmuasına göndermiıtim. M. Paul 

1 
1 
1 

Paruin büyilk otellerinde b()f Theniat ensen açık olan bir kapr-
yer kalmamı§lır. Mevsimin tatil dan içeri;e girdiğini görmekle ihti· 
mevsimi olma11, bir çok zenginle- mal ki memnun olmıyacaktrr. Fakat 
nn bu aylarda kendilerine vakit Loti'nin lıtanbulda da bi.r çok tak-
~eçirecek eğlence aramal•n bu te dirkirları mevcut olduğum öğren~ 
haı::ümde baılıca &mildir. mekle memnun olacağına eminim,!' 

Bol aayfiyes.inde bulunan Ke- j -~ ~• .. IHl+U~•,_.., ---
ı İman Halis Hanımın en çok tiki .. 
yet ettiıli şey, gazeteler ve en çok 1 
tikayet 'ettiği adamlar da gazete
ciler ve fotografçılardır. Şimdiye 
kadar muhtelif lisanlarda münte- Bir ko l d Pi J f' 
!İT iki yilz ellid .. n fazla gazetenin • pyeıı f' erre ,() l-
muhabiri, güzelimizden mülakat nın şark .\alonunda olan 
tal .. binde bulunmu• ve kendisinin 1 mezar ta11 
mübaliıfaaız binlerce pozda fo
toğrafları almmıttır. Spa, Dovil, 
llol ve diğer ıreçtiti yerlerde Kra 
liçemi:r, gelecek seneki glizellllı: 
mö:sabakasma da ittirak etmeai 
ic:in kuvvetli talep ve arzular kar 
tısmda kalmrıtır. Bu talebe mu•a 
fakat cevabı verirse, Keriman Ha 
nımın gelecek sene de Türk güze 
li sıfatile Spaya gönderilmesi 
muhtemeldir. 

l..tanbulda ceı•el/Jn 
Keriman Halis Hanımın latan· 

bul hudutlarında çok mutantan 
bir ıurette jıtikbal edilme•İ mu
karrerdir. Bir heyet, güzelimizi 
karadan geldiği takdirde Edirne
den, deniz tarikini ihtiyar ettiği 
takdirde Çanakkaleden ka:rıılaya 
caktır. Güzel' mi:ıe altı atlı bir a
raba ile ~hir dahilinde bir ceve
lan yaptırılacaktır. Bir sabah ıra· 
zetesi, Keriman Hanımın Anupa 
da tahsilde bulunan bir Türk gen 
ci ile nifanlandıklannı yazıyordu. 
Buna dair şehrimize maliimat gel 
memittir. 

Ne soka(Ja ismi, ne ken
disine ev verilecek 

Dünya güzellik kraliçesi Keri
man Halis Hanmım iam.ine izafe· 
len lstanbul belediyesinin bir cad 
deye isim vereceğini gazeteler 
yazmrılardı. Halta Keriman Ha
nıma belediyenin bir ev verecefi 
de yazılıyordu . Belediyeden aldrlı 
mız maliimata ıröre böyle bir şey 
yoktur. Belediye reis muavini Hl 
mit Bev bize bu busuata dedi ki: 

- Belediyenin Keriman Hanı
mrn İsmini bir caddeye vermesi, 
vahut ona bir ev hediye etmesi 
hakkında bir tasavvur yoktur." 

Zafer 
Bayramına 
Hazırlık 

(Başı ı inci •ahifede) 
nahiyeleri mudürleri iıtirak etmiıl• 
dir. Bu içtimada o gün yapılacak 
merasim ve müsamereler proğram 
ları kıaınen teıbit edilmittir. 

.Şehrin bir çok yerlerinde Tay
yare cemiyeti menfaatına müaa
nıereler verilecektir • 

}Jogazifl- EminiJnii 
layy11relerl 

lstanbullulara tebşir edelim ki, 
lstanbul iki tayyare daha almış
tır. Bu suretle lstanbul hava filo
su dokuza baliğ olmaktadır. 

Yeni tayy.arelerimizin birine 
Boiaziçi ve diğerine Eminönü i
simleri verilecektir. l rhn koyma 
merasimi d~ 30 ağustos günü Ye
filkôy'de yapılacaktır. 

Tayyarelerimiz uçarak vecize
ler atacaklardır. 

(iefit re.H11i 

Zavallı kadın... diye duıun
düm. k;m bilir ~u toprağın altında 
yatan nesidir? Anne&i mi, babaaı mı, 
kardqi mi, yoksa. yavrusu mu? 

Mezann batındaki erkek benim 
garipsediğimi görünce yanıma so
kuldu. Fotograf makinesile arkam
dan gelen bizim foto muhabiri bil
hassa merakını celpetıni1ti; dedi 
ki: 

- Siz burada birinin mezannı a
rayorsunuz ıaJiba ... 

- Evet, dedim, Azadenin meza-
nnı arayonız~ ..• 

Mezarcı hemen atıldı: 
- Siz de mi onu arayorıunu.z? .. 
- Demek baıka arayan da var? 
- Var ya ... Bir Fransız, geçen-

lorde buralardan cıkmaz olmutlu. 
Epeyce angaryaımı çektik. Allaha 
tilkür on para bahtitini almadık . 

Sordu: 
- Acap ıena gelir mi ki •.• 
- BiJmem amma işi bjtti ise gel-

mez. Kazmasını elinden l:nrakıp ö 4 

nümüze düştü. 
Azadenin mC"ZBTı çok uzakta de

ğil . Etrafı pannaldddı bat ve ayak 
uçlarına birer mermer tat dikilmit 
kücük, ıcösterjtıiz bir mezar. 

Üzerindeki yazılar yer yer silin
miş. güçlükle okunuyor, 

p;.,,...., Lotinin kendi dile dikti~ 
rivayet edilen ıervi birkaç ıene ev
velki büyük fırtınada d~lınit. 

Azadenin mezarı, timdi bir dikili 
ağacın eölgesinden bile mahrum 
kalmıı .• 

Aileden birinin mezarını ziyarete 
gelen bir mtla hemen oracıkta ah
bap olduk; kendisini bana §Öyle la · 
nıttı: 

- Kaptan Şükrü... Boğaziçinde 
kulağuz kaptanıyım. 
Şükrü Bey Azadenin mezarile a 

lakadar oldu; diyor ki: 
- Bundan evYel tercümanlık et

tiğim ~İn Pierre Loti'nin lstanbul
daki hatıralarile biraz meşgul ol. 
dum. E•kiden seyyahlar Azadenin 
mezannı sordukları zaman onlara 
Eyüp 11rtlannda raagele bir mezar 
gösterirdik. Onlar da buna inanır, 
mezann fotojraflannı !arak hatıra 
diye memleketlerine götürürlerdi. 

Pierre Loti'nin, ilk defa Votur kru 
vazörile lstanbula geldili zamanlar 
Azade ile lanıtlıcıru söylerler. 

Hatice Hanmun me-zarmclaki •• 
fat tarihile Pierre Loti'nin lstanbula 
geldiği tarih biribirine uyuyor. O 
halde Azadenin şu me:zarda yatan 
Çerkes kızı olduğuna hükmedebili
ri2" 
Şükrü Beyi dinlerken bakıyorum 

deminki kadın hala ayni mezarın be 
•ında._ gÖ~Ü yaılı ve bağrı laflı ... 

Teesaürüm gittikçe artıyordu. Da
yanamayanık Şükrü Beye aorduaı: 

- Zavallı kadın bir türlü onı· 
dan aynlamıyor •.• 

.Şükrü B. içini çekti: 
- Mezarda yatan benim yeğenim 

dir Ağlayan kadına ırelince__ onu 
ben de tanımayorum ... 

Hayret ettim: 
- Akraba.nız değil mi? 
- Yok canon •.. ne akrabaaı ... Me-

30 ağuato:i günü geçit reımi ya- j zarın batında birini gôrmcıinlcrt 
pılacaktır. Prt>gram t-. zırlanmak- Matrabasıru alan ko,ar •.• 

Bitler 
Mücadelesinde 
Yollar arıyor 

( Ba~ı 1 inci sahilt!d~) 
ıelJeri, inkisare uğrıyan ve hoşnut
suzluk gösteren adamlarını muvak
kat bil' zaınan iç.in yurtlarına gön
dermeği muvahk telakki ettikleri de 
zannolunuyor. 

Maamafih, siyasi m<lıafilde. mer
kez fırkasının Prusyada ve Alman
yada Naziılerle l>İ• hükumet koalis
yonu yapılrna11 fikrinde musir oldu 
ğu ~ayialarr deveranda devam etmek 
tedir. Fakat şimdilik hu kabil muza 
kerelerin neticesinde büıün kombi
nezonlann hepsinin ancak birer ve
sika mahiyetini haiz olınaktan başka 
hiçbir ehemmiyetleri yoktur. 

Von Papen hükumeti, devlet rei
sinin Neudeck'a hareketinden mu
kaddem izhar ebnİf olduğu arzuya 
tevfikan işe hatladığı zaman Reichı
tag mecliainin nazarı tasvibine a.rzet 
mck üzere vaıi bir ıdalıat progra
mınJn teesıüıü, mesaisini hitama er
direcektir. 

Büyük bir nümayiş 
BERLlN, 15 .A .A. - Cumartesi 

ve pazar günleri Piermuem' de Bav 
yera Palatinaaında Alman budutlan 
havalis.i.nin ve bilhassa Bade, Vor
temberg, Hesse, Ren ve Sar mınta
kalarmın sabık muhariplerinden 
50-60.000 kişi muazzam bir vatan
perverane nümayiı yapmıflardır • 

Cumartesi gÜnÜ, İmperatorluk ce 
nerallerinden birçoğunun muva.aJi. .. 
b ve Piermasens İstasyonunda Pa~ 
latina'nın e•ki alaylarına ait bayrak .. 
ları hakkında yapılan kabul mera•İ 
mi ile temayüz etmiştir. 
Akıam. resmi bir ziyafet verilmiş 

ve bu ziyafette jeneral von Claus.s, 
vatanperverane bir nutuk imt et
miş ve bu nutuk tiddetle alkışlan
mıştır 

Pazar sabahı muhtelif ıporlar ya
pılmış. ve müteakiben binlerce sabık 
muharip bu nümayiıin baflıca teza
hüratı olan sancak tevdü. barp es
nasmda maktul dÜflllÜŞ olanlann ha 
tıralannın tebcili gibi merasimde ha 
zır bulunmuşlardrr. 

Sulh muahedeleri ile Almanyarun 
kaybetınit olduğu arazinin hatırası
nı y5.detmek için hususi bir nümayiı 
yaprlnu,tır. 

Bu münasebetle jeneral von 
Clauu, yeniden söz alarak bir nu
tuk söylemiştir. Bunun üzerine kay 
bolmuı arazinin V eraailles muahede 
si mucibince terkedilmiş olan bay
rakları Bavyera askeri martının te
rt!nnümleri arasında ahaliye irae e
dilmitıir. 
Öğleden sonra uzun Dir alay Pler 

maaenı sokaklannda dolqmıJtır. 
J~neraller, eski askerlere geçit res 

mi yaptırmışlardrr. 
Alay, askeri me-zarlığm önünde 

harp esnasında maktul dütmü, o
lanlann hatırasını tebcil ebnek için 
birkaç dakika mola vermiştir. 

llııdır. 1 - Ma$rab~da ne var? 
~ 

Hitler vadini tııtmamış 
BERLIN, 15. A . A. - Siyaai me 

bafil. Hitler-Hindenbourg müliıkab
na ait olan resmi tebliğde Hitler'in 
intihabattan evTel, reiıicümburun 
itimadını haiz olan herhangi milli 
bir hükumeti takviye edeceği hak
kında almış oldnju taahhüdalı tel~ 

Gelecek sene Pette 
içtimaına izci- ' 

lerimiz de çağrılıyor 
Viyana izcilerinde bir kafile iki 

günden beri şebrimizde bulurunakta 
dır lzriler 12-16 yaşlarında genç· 
!erden mürekkeptir ve M. Goıtfried 
Schiffer'in idaresi altında bulunmak 
tadır. 

M. Gottfried Avusturya izcilik 
teşkiliıtı hakkında diyor ki: 
-A vusturyada izcilik 1912 senesin 

de başlamı,tır ATiıslurya - Macaris 
lan parçalanmazclan evvel 2500 i"'\i 
vardı. Bonlar;fan umumi harpte çok 
istifade edilıniştir. izcilerimiz kıtm 
klüplerinde çalıtırlar, yazm da Tyrol 
dağlarmcla kamp kurarlar. Bazen de 
seyahat ederler. Bu defa Varnaya 
giderek Bulgar izcilerine misafir ol
duk. Buraya ırelmekten rnaluadımız 
da Türk İLçilerile taruııarak onlarla 
münasebet tesis etmektir. 1929 da 1 
Londrada büyiık İzçiler kongresi top 
lanmış ve buna muhtelif memleket
lerden 50 bin izci ittinık etmiıti. 

izciler kampı hakiki bi.r Babil ku 
lesini andmyordu. Bu kongrede 
Türkler yoktu. 1933 •ene.inde Ba
dopettede diğer bir içtima yapılacaık 
tır. Ümit ederiz ki Tuna sahillerin
de bayraklaronıı:ın yanında Türiı. 
bayrağı da dalğalansın. 

Geçen sene Viyanada 40 millet 
izcileri şeflerinin ittirakile bir kon
ferans toplaıımqb. Bu konferansta 
2500 murahhas iıtira.k etmiıti. 

Türklerin bundan sonra beynel
milel izcilik teıJıilahna kıymetli mu 
avenetleriıli drig etmiyeceklerini Ü
mit ederiz!' 

TASHİH 
Bakırköy Malmüdürlüğün

den: 
12 Ağustos 932 tarihli Mil- 1 liyet gazeteainin altmcı sahife 1 

sinde, dörl ve ~inci sütunda 
çift sütun olarak intitar eden 
emli.k ve arazı müzayedeleri 
hakkındaki ilanın ihale tarihi 
3 Eylw 932 olacak iken seh
ven 1 Ağuatoa 932 olark yazıl 
mıştır. Tashihi keyfiyet olunur. 

(4110) 

·······-·-·-··-·-······---···-
mih eden kı•mr ciddi bir alaka ile 
mevzuu be.hıeylemektedir. 

Bu tebliide, müfrit matbuatın dai 
ına inki.r eyleınit bulunduğunu bu 
tebliğ Hitler tarafından alınmış o
lan fakat müfrit matbuatın daima 
inkar eylemi~ bulunduğu taahhücla
tın resmi bir tarzda teyidi ıribi t&
Iakki edilm•ktedir. 

Liberal Frankfurter Zeitung tun
ları yazıyor: 

Satırlar araıından okumasını bi
lenler için, Na:ıislerin hali hazır ..,.. 
jimin" ithal etmeie uğrqan Hin
denbourg ile müşavirlerinin fevka
li.d<· inkisara uğramış bulunduktan 
ink&rı kabil bir keyfiyettir. 

Maretal Hindenbourg, bu ciheti, 
gerek kendisine gerekse müstetar 
yon Meiaaner ile jeneral von Sclılei
cher'e ve diğer znata vermİf oldu
ğu vaitleri derhatır ettirme!< sureti
le Hitler'e ibaaı eylemiştir. 

Bu tahıiyetlerin bugünki fikirleri 
ancak ıu olabilir: 

Hitler'a sö:ıünde kalfetmiıtir. 
Mezklır gazele, Hitler'in bidayet 

le başka türlü hareket etmek arzu 
ettiğini fakat muavinleri ile ihdaa 
etmit olduiu fırkanın esiri buluna
cağını zannediyor. 

1932 

Bir mühtedi 
sünnet edildi 
Kendisi hapishane

dedir ve hırsız
lıktan mahkumdur 

Bir brrsızlık 0Je$elesinden alb aya 

-;:;;;;j;k'u;., ol•n Savik İ •mli bir Erme
ni, kendi arzuıile ihtida etmİftİr. El 
yevm hapishanede bulunan Savikin 
iımi . Hapishane Bathekimi İbrahim 
Zati B, tarafından Sait tesmiye edil 
miıtir. Hapi5hane operatörü Jak Bar 
but B. de Sait - Saviki dün sünnet 

etmittir. Saidin babası da bir müh
tedi imiş . Anası Ennenidil'. Kadının 
lesirile Savik vaktile vaftiz edilmit 

ve Enneni yapılmıtlır. A•lan Gey
ve civarından olan Savik, son zaman 
da bir Türk kızı ile evlenmek arzu
sunu İzhar etmiı, fakat krzın ailesi. 
Savike çocuklannı vermek İsteme 

dikleri iç.İn o da müsluman olmıya 
karar vermiştir. Saidin mahkumiyet 
müddeti yakında bitecektir. Çıkar 

çıkmaz sevdiği krzla evlenecektir. 
Şimdi Hapiıhane haıtabanesinde bu 
lunmaktadır. Takriben 25-26 ya~la
rındadır 

Sadık.zade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 
• 
in önü 

Vapuru 18 Ağuato• 
PERŞEMBE 

günü ak,arn ıaat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Zonguldak, 
lnebolu. Ayancik, Samsun, Or
du, Gireıun, Trabzon ve Rize'· 
ye azimet ve avdet edecektir .. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet hanı altında acentalığma 

müracaat. Tele. 22134. 

SEYRJSEF AIN 
lkrlııea - : Galata ıtlSpril 

bafr B. ZMI. Şube A. Sldoec,; 
M tlhtirdanade lıııın 2. 17 40. 

İZMIR - PİRE • lSKENDE
RIYE POST ASI 

(EGE) 16 Ağwtos ulı lldt 

TRABZON POST ASI 
( KARADENiZ) 17 Ağuı
tos çar9amba 18 de. 

lZMIR - MERSiN POST ASI 
( KONYA ) 17 Aiuatoı 
çarşamba 10 da Galata 

nhbmından kalkarlar. 

idarece qatıda Wn.i 
yazılı malzeme mllnakua 
ile ıabn alıııacakbr. 

Teminat % lOdur. 
İhale 18/8/932 1aat 16. 

2500 metre Lamba fitili 

500 tıne Çinko ko-,a 
500 ,. Çelik tel tomar 

fırçaıı 
'200 ,. Sustalı yai ibriği 
500 ., Çelik tel fırça 

2000 kilo Kalafat lıtilbllıll 
2000 tane Limba tiıui 
2000 kilo Cili ıuyu 

f OLİMPİYAT 1 
pİyat rekorları ve hatta dünya rekfl' 
ları kırılmıştır, fakat bundan bat .. 
bir servis, ihtimali ve antre rek~ 
da tesis edilmiş olduğu da bihakl<U' 
söylenebilir. Filvaki bu 15 giın ""! Beynelmilel tasnifte 

puvanların mikdarı 
LOS ANGELES, 14. A. A . -

Boks. Beynelmilel tunif. 
1 - Aınerika 9 puan, 
2 - Arjantin 8 ,. , 
3 - Cenubi Afrika 7 ., , 
4 - Almanya 6 ,, , 

LOS ANGELES, 14" A. A. -
Karabinye ile endaht. 

1 - Ronnmark (lsveç 296 puan. 
2 - Huet (Meksika) 294 puan. 
3 - Sooıruszka (Macaristan) 

293 paan. 
4 - Sozzi ( lıalya) 
5 - Anderson (lsveç) 

LOS ANGELES, 14. A. A. -
Los Angeleı Olimpiyatlarında muh
telif milletler tarafından kazanılmıı 
olan müsabakalar: (Bu rakamlar, 
reımi değildir) 

Amerika 11 O müsabaka 
ltalya 42 ., 
Almanya 41 ,. 
Franaa 29 ,, 
lsveç 28 ., 
1 ngiltertl 24 ,, 
Japonya 23 ,, 
Macaristan 21 ., 
Fenlandia 17 ,, 
Felemenk 17 ,, 
Canada 10 ., 
Hindistan 9 ,, 
Avusturalyı 7 ., 
Lehistan 6 ,, 
Arjantin 5 ,, 
Cenubi Afrika 5 ., 
Çekoslovakya 4 ., 
Avusturya 3 ,, 
Danimarka 2 • 

1 Sporun başlıca envaına ait beyne) 
milel taınif: 

Atletizm müsabakaları, (Erkefıc-
ler): 

1 - Amerika, 
2 - 1 ngiltere, 
3 - Alınanya. 

Yüzme müaabakalan, (Kadınlar) ı 
1 - Amerika, 
2 - lnııiltere, 
3 - Avusturalya. 

LOS ANGELES, 14 A. A . -
Binicilik mü•abakaları. Milletler mil 
kafatı: Mani atlama: 

1 - Mülazım Takeichi Michi (Ja 
ponya), binmiı olduiu hayvanın İs
mi: Unınuı kaybettiği puan adedi 8 

2 - Binba'r Cbamberlain (Ameri 
ka), bindiği at : "Shov-Girl" (Kay 
bettiği puan adedi: 12). 

3 - Mülazım von Rosen (İsveç), 
binmiş olduğu hayvan: Empire 
(Kaybettiği puan adedi: 16). 

4 - Yüzbqr Bradford (Ameri
ka), hayvanın iımi: Jov Shlre (Kay 
bettiii puan adedi: 24) • 

5 -Yüzbatı Hallberg (ineç), 
hayvanın ismi : Korneti (Kaybetti
li puan adedi: 50,5) . 

Stadyomun yumuşak olan toprağı 
run fevkalade müıkillettirdiği ma
nialı yanfı ikmale ancak 5 sü..,arı mu 
vaflak olabilmittir: 

lki Amerikalı. bir Japonyalı, bir 
lsveçli ve bir Meksikalı. Maarn..m. 
Meksika'lr ıüvari, batası y'Üziinden 
taıfiyeye uğramıf ve memleketine 
hiçbir ünvan kazandıramarnııtır. 

!\tadyomun 10.000 kiıiden ibaret 
olan seyircileri bu güzel yarıtlan 
ı.üyilk bir zevkle seyretmiıler ..., 
ırösterilen fevkalide melıaretleri u
zun uzadlye alkqlamıılardır. 
Loı Aııceles olimplyatlan hitama • 
mlıtir. Bugün biten bu 15 giinlük 
mliaabekalar esnMında birçok olim-

fında İcra edilen beynelmilel ıtl .. 
sabakaları seyre gelmiş olanlRfl" 
miktarı 750 000 kişi tahmin oıuo· 
maktadır. Bunların 600.000'i bilh" 
sa vücude getirilmiş olan muazıad 
atletizm stadyomuna git•·nisfcrdir. 

Hasili\tmın ycktinu . 2 milyon dO' 
lar tahınin olunmaktadır. 

Bugün muhtelif merar.im ikmal vl 
İtmam edildikten Jonra, c !'mpiytl 
ıtadyomu kulesinin te-peaindc yAll 

makta olan Olimpiyat maşalesi söır 
dürülmüştür. 15 gündenberi dalg~ 
!anmakta olan Olimpiyat sancağı il 
dirilerek Los Angeles hükumeti rn~ 
murlarına teslim edilmiştir. Hunisi' 
bu sancağı gelecek Olimpiyatlara lıl 
dar muhafaza edeceklttdir 

LOS ANGELES, 14. A. A. -' 
Oyunlara ba•lanılalıdanı,,.,.j OlemP' 
pivat Stadyomunun gönnemit oldf 
ğı; bir kalabalık yani 100.000 kiti' 
den fazla bir halk kütlesi, bugilt 
dünyanın her tarafından gelmiş D' 

lan atletlere verilen madalyalarıf 
le\'Zİİ merasiminde hazır bulunmdf 
tur. Pek heyecanlı olan bu hitaJll 
merasimi beş para top endahtile .,, 
borozan sesleriyle ıelimlanmıştır. 

Bunu müteakip bu muazzam baD 
ki;tlesi, atletlerin geçit resimlerincll 
ve azimetlerinde hazır bulunmuı "' 
ı.t>nra büyük bir siyah dalga gilıİ 
ı.fadyomu terketmiştir . 

Onuncu Olempİyat bu süretle hu· 
tıuna ermiştir: 

LOS ANGELES, 14 A. A ..,. 
Milletlerin la•nif: 

l.os Angeles OlernpİyM oyunla 
rmda yapılan muhtelif müsabakslıll' 
da kazanılan puvanların yekiinu: 

1.- Amerika, 795 puvan, 
2-- Amerika, 257 1 2 " 
3.- Fransa, 213 ,. , 
4.- lıveç 168 ,. , 
5.- Almanya, 165 1 2 ., 
6.- Japonya 153 ,, , 
7.- Fenlandiya, 143 • , 
8..- 1 ngiltere 139 ., , 
9.- Macariıtan, 117 ,. , 

10.- Canada, 96 ., , 
11.- Felemenk, 61 ,, , 
12.- Avusturalya 45 ,, , 
13.- Lehi•tan 42 ,, , 
14- Cenubi Afrika 41 ,. , 
5.- Avusturya 40 0 , 

16.- Arjantin 40 ,, , 
17 .- D1tnİmarka 33 ,, , 
18.- Çekoslovakya 24 ,. , 
19.- frlanda. 23 ,, , 
20.- Meksika, 18 ,. , 
21.- Yeni Zelanda 14 ,, , 
22.- Filipon, 14 ,. , 
23.- Hindistan 1 O ,. , 
24.- Belçika 7 ., 
25.- ispanya 6 ., , 
26.- Letonya 5 ,. , 
27.- lıviçre 5 ., , 
28.- Brezilya 4 ,, , 
29.- Urugay 4 ,, , 

LOS - ANGELES, 14 A.A. -
Binjcilik müsabakaları: 

Birinci mülilzım de Mortanget 
( Holanda), ikinci Thomson ( Aıne 
rika). Üçüncü Van Rosen (lsveç) 

Tolum itibarü., Tasnif: 
Birinci Amerika 5038 puan 
ikinci Holanda 4689 puan. 
l..OS - ANGELES, 14 A.A. 

Binicilik müaa.bakalan; ferdi ıanı 
piyona puanlan: 

Birinci "Aatride" in rakibi de 
de Mortanges 1813 puan. 

ikinci "Jeunycap" ın rakibi 
Thomson 1811 puan. 

Üçüncü "Sunny Side - Ma.id" 
ın rakibi Van Rosen 1809,4 puan 

Beykoz malmüdürlüğünden: 
Mevkii Köyü Cinıi 

A.FenerTarla 

" Halayıkdere ., 
Mescit dere " 
Kavaklı dere " 
Kavak dere " 
Halayıkdere 
Halayıkdere 
Kabakoz 
Kaba koz 

" 
" 
" 
" 

Kır tarla 
Kırmevldl 
tarla 

Tarla .. 
" .. 
" .. 

Miktar Muhammen kıymeti 

12,5 dönüm 8 8 lira senm 
3 ,, 3,70 ,, " 

20 " 2,50 .. " 
2 " 2,50 " " 
3 " 5,50 ,, " 
2 2,50 " .. 
1 " 2 .. .. 
2 " 3,50 " " 

2,5 ,, 2,50 " " .. .. Levazım ambarında mU· 
terakim k&hne ve aağlam 
ağaç ve demir fıçılann 

heyeti umumiyesi gerek 
pefın para ve gerek ida
redeki matliıbatlarııııdan 

mahsup auretile 1ablacak
br. hıaleai l 7 /8/932 tari-

1 ,, ~' 

1 Değirmendere " " 

5,S ,, 5 
29 " 15 .. .. 

hinde saat 
%10 dur. 

16da. Temiııat 

latanbul asliye mahkemes.i. birinci 

hukuk dairesindftı: 

tirketine 1310 İngiliz 

G. ve A. baker 

lirası 17 tilin 

6 pena borçlu Galatada Ovakimyan 
hanında mükim Nepton saydı ı..Jıri 

levazım Türk anonim şirketi namma 
satılan yirmi Üç balya balık ağı ip

liğinin aemeni mebii tediyei cloyn e

dilmemesinden dolayi &abfına ka

rar verilerek 15-8-932 tarihinde J ı
tanbul ve Galata gümrükleri ile ku 

ruçeırne deposunda satış icnı.aı mu
karrer iken mezkiir günde talip zu 

bur etmemesine mebni ikinci müza. 
yede icraaına karar verilerek mez

kur aatışm nümuneleri veçhile 20-8-
932 tarihine uıüaadif cumartesi ıü

nü saat 9 dan 12 ye kadar İstanbul 
Balıkpazannda Balıkhane sokağında 

Tüccarların bulunduklan ınahalede 

İcra kılınacağından talip olanların 
hazır bulunmalan ilan olunur. 

1 
Kabakoz " " 
Ortabahçe " Sebze bahçeel 

! Halayıkdere " " " 
j Mirşah Meh- A.Kavak Hane 

met Ef. .. " 
Buğaz mu
hafızlığı 

Y~roa 

Mil'§ah Meh
met Ef. 

Mirtah Meh
met Ef. 

" .. 

.. " 

" Binası 
" Jandarma ka· 

ralrol binaııa 

.. 
" 
" 

Hane 

Hane 
Haıtahane 

3,5 5 
2,5 ,, 2,50 
9 Dönüm 30 

1 evlek 
11 Dönüm 27 
29 24 

25 

2() 

23 

21 

27 

54 
84 

120 

60 

24 

60 

" .. 
" .. 
" .. 
" " .. 
" .. 
.. 
" 

" 
.. 

Cins ~ evsafı yukanda yazılı emlaki milliye icara raptedil 
mek üzere 16-9-932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle mü 
zayedeye çrkanlmıttır. Yevmi ihale 6-9-932 sah günü saat 13 te
dir. Taliplerin yevmi mezk6rda Beykoz Malmüdürlüğünde mÜ• 
teıekkil komisyona müracaatları. (4130) 

Heybeliada sanatoryomu 
baştabipliğinden: 

Heybeliada sanatoryomu için alınacak olan elektrik motörle
rile müteharrik çamatır makineleri kapalı zarf ile münakasaya 
konulmuştur. Eylulün yedinci Çarşamba günü öğleden sonra aa· 
at ikide Galatada Karamustafapaşa sokağında Sahil Sıhhiye Mü
diriyetinde ihale edilecektir. Şartnameleri görmek için mezkiir 
Müdiriyet Levazımı.na müracaat edilmeai. (4091) 



r 3 üncü kolordu ilanları 1 
İzmirdeki kıtaat ihtiyacı için aşağıda yazılı iki kalem erzak 

kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhale tarihleri hizalarında 
IÖSterilmiıtir. Taliplerin lzmitte 23. Fırka satın alma komisyo-
nuna müracaatlan. (660) (4022) 
Cinai Mikdarı İhale tarihi Günü Saa.ti 

Makarna 23,270 kilo 27 8 932 Cumartesi 10. 
Patates S4402 kilo 28 8 932 Pazar 14. 

* * * 
Denizli' deki kıtaat ihtiyacı için aşağıda isimleri yazılı senelik 

altı kalem erzak hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarfla 
tnünakaıaya konmuıtur. Taliplerin Denizlide satın alma komis-
Yonuna müracaatları. (6S2) (4054) 
Erzakın cinai Kilo Ta. Gün Saat 
Kuru ot 380887 29 8 932 Pazartesi 8 

Arpa 627871 " " 10 

Sıı.man 709240 " " 
Un 391S90 27 8 932 Çarıamba 

Sade yafı 9096 " " 
Sığır eti 93336 28 8 932 Cumartesi 

11 1 

1: 1 

8 1 

...... 
İsp.,ta civannd,.ki kıt'at ihtiyacı için un aıağıda mikdar i

hale aünü ve saati yazılı zamanlarda kapalı zarfla müno.kasaya 
kon!DUftur. Şartnamelerinin birer sureti komisyondadır. Taliple.. 
rin vakti muayyeninde lsparta satınalma komisyonuna müraca-
atları. (680) ( 4122) 
Mevkii Mikdarı ili.n tarihi Günü Saatleri 
Tefenni 101,131 6 '9 1932 Salı 14,30 
laparta 353,733 " " " " 10 
Eğirdir 129,959 " " " " 16,30 

.... * 

MiLLİYET SALI 16 ACUSTOS 1932 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

AKTiF 

Kasa 
A 1 tın sa fi kılog. 
Banknot 
Ufaklık 

11 .'.!62 Jl ij 

Dahildeki Muhabirler 
Altın safı kılog. 1,+7 l.4'l0 
Türk Lir" ı 
Hariçteki Muhabirler: 

Altını ııhvili ı . be ·t do·· vizltr 
kıbil ı ' er ' 

1 
Hazine Tahvilleri: 
lleruhte edılcn ovrıkı noktiyc karşılı&t 
l\ınun11n tı ve 8 inci mıddelcrine tevfik•n 
vaki rtdıyıt 

Cüzdan 
Srncdır 

Eshım ve j ()(r11hıe 

T ıh' il:lt \ ku~ılııtı 
E•hım ve Tıhvi l !ı 

e-'!ılrn cvrıkı nıktive 
( ıtlbarfkıymcılc) 

Albn il:r:erine avans 
Hi .. edarlar 
Muhtelif 

11 Ağustos 1932 Vaziyeti 

1.i ra 

l.ırt 

• 

ı 5.768.4.1~.cıo 
8.%0.754,

'1.' 1.44-0,81 

2.or,9 718,74 
l.077 .012,69 

l.irı l .i874ıl '6.l, -

t ~.ı.ı .'io.ı. -

Lira ,l il f) .• U.i, 

.. '.tl . 12,'i . 8!~. -
" Q:i!i,OtMJ, 

Yekün 

LO-a 

'l.i .1110. ,;ıı,7 7 

.3 1 +6 7.Jl .~.1 

-!8.)5 27, 1 o 

( ;)(d l i .000,-

.11 591.1 51), 

1 'ı!?.l,.'I~ 

HıOIJ .l Hı.7tı 

~AtlH l !\18 

22' :J6'l .07cı.S9 

PAS f F 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
l? •rııh ıc edil en evra kı nakliye 
K•nun un 6. ve 8 inct maddelerine tevfı kan 
vaki ıcdiyaı 

1 leruhıe cılilcn evrakı naktiye bıkiyc;ı 
Kar~ılığı llmımen altın olıralı: tcdavillc vu c4ilın 

Vadesiz Tevdiat: 
Döviz m•vduJJb 
Muhtelif 

1 Lira 15g-4~ .'•1:1, 

~ 2.4-.1 .l .. 'ıb .~ . -:-

I 'itJ :ı 15.t~ ~l. -
Lira 1!. fıö8. ·s9.9~ 

YekOn 

İskonto haddi % 7 altın üzerine avans % S,112 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

7 

Lıra 

1 15.000.000,-

-

1651)\J.l id<l,'18 ' 

ı 8011 .!2o,58 ı 

ı 10! ı.~ 7.h ~ 

3!.'l'l ~ 1 ! 2,:18 

-':ı!.? ! (J(, ı ~ 0:-"b.~fJ 

---------------------------- ISİ3D~UI HaJVaD j 1 tst. Mr. ~umandanhğı s~~maıma kom. ıanıara 1 Devlet Demiryolları :'.daresi ilanları 
;;;. 

Kırklan!lindeki kıt' at ihtiyacı için 600,000 kilo sam.an 41S,OOO 
kilo arpa 14,700 kilo sade yağ• 16S,OOO kilo un kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. İhale tarih ve saatleri aşağıda yazılmış 
lır. Taliplerin vakti muayyende Kırklarelinde 2 inci suvari fırka 
sı satın alma komisyonuna müracaatları. (682) (4124) 90000 ton kömürün Havzai Fehmiyeden Haydarpaşa, Mu-

B ~ 
. M3:ltepe _P,ıyade At:s mekte-1 gınden pazarlıkla satın alına-

orsgsın gn 1 ~1 ıhtı~acı ıçın ve _def aten t~s- caktır: ~•zarlığı 21 8 932 pa-
Cınsi ihale tarı"hı" Günü Satleri d D · M · S ı· 1 anya, erınce, erıın ve amsun ıman arına nakli münakasası u U lım edılmek suretıle 13500 kılo zar gunü saat 14 ten 17 ye ka-
Saman 12 9 932 Pazartesi • 16,30 da 1-9-32 tarihinde Ankarada Devlet Demiryolları işletme Umum 

lstanbul Hayvan Borsası mü 
bayaacılarından Süleyman Sır
n Bey kefili Küçük Yuıuf Ef., 
kefaletinin f•hini talep etıniş
olduğundan Borsa muameli.tın 
dan dolayı Sırrı Beyden alaca
ğı olanların bir ay zarfında Bor 
sa idareıinıe müracaat etmeleri, 
aksi halde hor hangi bir müra 
caatın naaarı itibara alınmaya
cağı ilin olunur. ( 4067) 

k~ ot 17-8-932 tarihine müsa- dar Tophanede Merkez Kuman 
dıf çarşamba günü saat 10 dan danlığı satın alır.a komisyonun Arpa 13ı 9 ı 932 Salı 16,30 da Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 
12 ye kadar P3:zarlı~la satına- da icra kılınacaktır. Taliplerin 
lmacaktır. Talıplenn T~phane şa_rtnamesini görmek için ko
de Merkez Kumandanlıgı satı- mısyona müracaatları ve İ!lİrak 
nalma komisyonuna müracaat- için de muayyen vaktinde kc-

Sade f'&ğı 14 9 932 Çar,amba 15 de Fazla malumat Haydarpaşa ve Ankara Umum Müdürlük 
Un IS 9, 932 Pertembe 15 de veznelerinde beter liraya satılmakta olan faTtnamelerde yazılı-

lslahiyedeki kıtaat için afağıda cins ve miktan yazılı beı ka
lem eru.k ve yem hizalannda göaterildiği gün ve saatlerde kapa
lı zarfla ibaleai icra edilecektir. Şartnameyi görmek istiyenlerin 
her giın ve taliplerin vakti muayyeninde Çerçilideki 15 nci dağ 
alayı satın alma komiayonuna müracatları. (606) (3798) 

Kilo Cinsi Münakasa tarihi 5aal 
137,000 Ekmek 4 aylık 22 8 / 932 Pazartesi 9 

14,000 sade " " " " 14 
70,000 Sığır eti 23 8 932 Salı 9 

• 
Kolordu ve birinci fırka kı

taatı ihtiyacı için Ağustos ayın 
da par.arlıkta kavun,karpuz mü 
bayaa edilecektir. İhaılesi 16-8-
932 salı günü saat 15 tedir. 
Şartnameyi almak istiyenlerin 
her gün, pazarlığa iştirak ede
ceklerin vakti muayyeninde ko 
mısyona müracaatları. 

(670) ( 4095) 
• * • 

K . O. ve 1 inci fırka. krt'ala
rı yaş sebzeLeri tekrar pazarlı
ğa konmuştur. İhalesi 16-8-932 
salı ~ilnü saat 14 te yapılacak
tır. Sartnamesini almak ;ııtiyen 
leri~ her gün ve pazarlTğa iş.ti
rak edeceklerin de vakti muay
yeninde komisyonumuza müra 
caatlan. (676) (4101) 

••• 
Sıhhat işLeri dairesi için ya

pılacak defatir ve evrakı mat
bua ou,arbğı tekrar edi~k
tır. İhalesi 17-8-932 çarşemba 
günü saat 14 te ihalıesi yapıla
caktır. Şartname ve nümwıele
r ini almak istiyenlerin her gün 
ve pazarlığa iştirak edecekte· 
rın de vakti muayyıenılnde ko
.,1isyonumuza müracatları 

(677) (4102) 
"' .. "' 

Çorludaki kıt' at için 1 OS,000 
kilo T ekirdağı için 140,000 ki
lo ekmeklik un ayn ayrı ,artna 
melerle kapalı zarf u•ulile mü
nakasaya konmuttur. ihalesi 
S 9 932 pazartesi günü saat 14 
le Çorlununki saat 16 da Tekir 
dağınmki taliplerin vakti mu
ayyeninde Çorlu satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(683) (4125) . "' .. 
K. O. ve 1 İnci fırka kıt'aları 

kuru soğanı pazarlığa konmu,
tur. lhaleai 22181932 pazartesi 
günü saat IS te ihalesi yapıla 
caktır. Şartnamesini almak iste 
yenlerin her gün ve pazarlığa 
ittirak edeceklerin de va~ti mu 
ıyyeninde komisyonumuza mü 
racaatları. (684) (4126) 

* * * Üsküdar ciheti !<:ara nakliya 
tı tekrar pazarlığa konmuştur. 
İhalesi 17 8 932 çarşıımba gü
nü saat lS,30 da yapılacaktır. 
Şartnamesini almak isteyenle
rin her gii.n v,. pazarlığa iştirak 

1 • 1 • 11 •• 

• • 
ninde komisyonumuza müraca
atları. ( 4123) .... 

Antalyadaki kıtaat için aşa· 
ğıda cin. ve mikdarı yazılı iki 
kalem erzak kapalı zarfla mü 
nakaaa1a konmu,tur. lhaleıi 
31/ 8 932 çar9amba günü saat 
HS tedir. Şartnamesi komisyon 
dadtr. Taliplerin Antalya alım 
aatım komisyonuna müracaat-
ları. (679) (4121) 

Sığır eti 83343 kilo 
Un 261794 kilo 

" " .. 
Edremitteki kıtaat ihtiyacı için 
dört yüz bin kilo arpa kapalı 
zarf usulile münakasaya kon
muıtur. ihalesi 11 / 9 932 pa
zar günü saat on birde Balıke
sirde ikinci kolordu alım satım 
komiıyor.unda yapılacaktır. Ta 
tiplerin tetl!inat akçelerile müra 
caatları. (678) (4120) 

* * * 55781 kilo sığır eti. !hale ta 
ribi 28 8. 932 pazar güniı saat 
7. Teminat 837 L. 

Dörtyoldaki kıtaat için muk 
tazl ıntır eti kapalı zarf usulile 
hizasında gösterilen gün ve sa
atte ihalesi yapılacaktır. Şart· 
namesini almak isteyenlerin ls 
taobul Ankara Adana Dörtyol 
SatınaJma komisyonlarına ve 
münaksaya i!tirak edeceklerin 
de teklif mektup ve teminatla
rile Dörtyolda satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

(618> (3709) 

• • • 
Kolordu ve birinci fırka ih-

tiyacı için 22050 kilo mangal 
kömürü aleni münakasa ile alı 
nacaktır. Münakasası 24 Ağus 
tos 932 çartamba günü saat l 1 
de yapılacaktır. Şartnamesini al 
mak isteyenlerin her gün öğle
den evvel komisyona müracaat 
!arı ve münal'.asaya iştirak ede 
ceklerin teırinatı muvakkatele
rile birlikte vaktinde komisyon 
da bulunmaları. (633) (3796) 

* * * Dörtyoldaki kıtaat için 121 
bin 657 kilo ekmek kapalı zarf
la münakasaya konmuıtur. lba 
lesi 30 8 932 salı günü saat 
8 dedir. T alipkrin 822 lira temi 
natl;,rile Dörtyoldaki 41 inci 
alay alım satım l<0mİayonurıa 
-"··--·••·-· (1;5\) ("'.!Q~) 

dır. (4034) 

ları. (153) (4103) misyonda hazır bulunrr.aları. 

500 m 1 kerestenin kapalı zarfla münakaaaaı 5 EylQl 932 Pa
zartesi günü saat 14,30 da Ankarada İdare binaıında yapılacak· 
ur. 

"' "' "' (154) (4116) 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılan şartnamelerde yazılıdır .• 

beter liraya 
(4076) 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Mevkii Köyü Cinsi 

Derecivarı Poyraz Arsa 
Derecivarı Poyraz Arsa 
Derecivarı Poyraz Arsa 
Dalyan mahalli " Dalyan ms. 

halli 
Voli mahalli 

Münhedim 
kışla arsası 

Karaca.burun Beykoz Kayıkha-

Kılburnu " 
Poyraz kı,lası " 

ne 

Mir§ah Meh A Kavak Hane 
met Ef. .. .. " " .. 

" " " " .. 
,, ,, .. " .. 

Macar caddesi A. Kavak" 
" " " .. " 

Macar caddesi 
Macar kı!lası 

" Tuğlalar 
" Kiremit ve 

enkaz 
1 skele caddesi Kandilli Arsa 
Çarşı caddesi A.Hisar Arsa 

No. 

Mikdan Muhenvn-n 

1 
1 

kıymeti 

Dönüm IS Lira 
" 

11/2 " 

1600 artın 
8934 artın 

18 .. 
30 .. 

100 " 

100 " 
500 " 

28S metre 2850 ,. 

1 Enk•zı 15 " 

s 
48 

3 
75 
77 

15 
11-~ .· 

150 " 
1200 " 

100 .. 
600 .. 
700 .. 

7 " s .. 

52,S .. 
S4,75 " 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı emlaki milliyenin mülkiyetleri 
satılmak üzere müzayedeye çıkarılmııtır. Yevmi ihale 6 Eylul 
932 salı günü saat 13 tedir. Taliplerin yevmi mezkurda Beykoz 
Mahr.üdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. ( 4131) 

Deniz Levazım Satınalma 

Üsküdar lıtanbul altıncı icra me
murluğundan: Bir deynin temini 
zmuuıula mahcuz ve paraya çevril
meaine karar verilen iki adet küri< 
18-8-932 perı-be günü saat 12 de 
Kadıköyünde Bat pazarında açık ar
brma suretile satdacalı ilin olunu•. 

İstanbul ikinci icra memurluj:ua ... 
dan: Bir borcun ödenmesi için mah~ 
cuz ve paraya çevrilmeai mukarrer 
Feruz ağada Karadut caddesinde 
34-36 nu-lu apartımanda 21-8-932 
tarihine müıadif pazar cünü saat 9 
dan itibaren birinci açık arttırma ıu 

retile ev eıyası satılacağından talip
lerin mezkôr mahalde memuruna mü 
racaatları ilin olunur 

lstanbul asliye mahkemeoi birinci 

Ot 
Kilo 

19000 
60000 

4000 

83000 
Ot 

Kilo 
50000 

5000 
9000 
6000 
2500 

61000 
3400 
4440 

141340 
Saman 

Kilo 
15000 
50000 
4000 

hukuk dairesi ticaret k11mından: G. 69000 
ve A. baker tir ket ine 841 İngiliz li- Saman 
rası 18 şilin B pena borçlu lıtanbul Kilo 
da Bahkpazarında Peynirci sokağın- 34500 
da tüccardan Jak Zerez ef. namına 4000 
•atılıp 17 balya bakıl aia ipliğinin 4000 
semeni mebü tediyci deyn edilmeme 12000 
sinden dolayı satıtına karar verile- 1600 
rek 15-8-932 tarihinde lstanbul ve 44000 
Galata gümrükleri ile Kuruçetme 3400 
deposunda satıt icrası mukarrer iken 1 3000 
mezkUr günde talip zuhur etmeme-
sine mebni ikinci müzayede İcrasına ı 106500 

As. Baytar Mp. 
Piyade Atış Mp. 
Kuleli Lisesi 

Topçu Atıt Mp. 
Maltepe Lisesi 
Gülhane hastahanesi 
ihtiyat Za. Mp. 
Gedikli Kç. Za. Mp. 
Ölçme taburu 
Asker konağı 
Merkez Kumandanlığı 

As. Baytar Mp. 
Piyade Atı! Mp. 
Kuleli Lisesi 

Topçu Atıt Mp. 
Maltepe Lisesi 
Gülhane hastabanesl 
ihtiyat Za. Mp. 
Gedikli Kç. Za. Mp. 
Ölçme taburu -
Asker konağ• 
Merkez K. 

karar verilerek mezkUr satııın nümu . . 

l · b"I 20 • 932 ta ·h· - f Y ukarıdakı mahallere hızala 
ne en veç 1 e -o- n ıne mu· d k" ·kd 1 d kil 

dil 
· .. .. 9 d 12 rın a ı mı ar ar a 83000 o 

sa cumartcsı gunu saat an I 69000 k"l l06S00 
ı ot t o saman, 

ye kadar stanbul Balıkpazannda k"I 141340 k"I 
ı o saman, ı o ota ınu 

Balıkhane cokağında tlıccarlann bu ayyen gününde talip zuhur et
lundukları m•lıalde icra kılınacağın . . . . mediğinden ayrı ayrı dört şart 

18S Roda n:uhtelif Lif ve tel halat: Açık münakasası 1 Eylul dan talıp ola~ların mezkur tarıh ve namede pazarlıkla satın alın-
932 çarşamba günü saat 14 te. 1 saatta mahalhnde hazır bulunmaları mak ve pazarlıkları 21 8 932 

Komisyonundan: 

5000 k·ı El - 7 E l'l iliıı olunur. .. .. t 14 t 17 ı o van ustüpü: Acık münakasaaı y u 932 çar- pazar gunu saa en ye 
~amba günü saat IS te. • kadı.r Tophanede Merkez Ku-

ZA Yl - Kadıköy Kız Orta rnelıtte-- 1 mandanlıgı satın alma komis-
SOOO kilo Beyaz üstüpü: Açık münakasası 1 Eylil.I 932 çar- binden 928 seneoinde aldığım şeba - yonunda icra kılınacaktır. Ta-

şamba günü saat 16 da. d · ld Y · · · ala ı· 1 etname zayı o u. enuını ca- ıp erin şartnamelerini görmek 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı malzemenin hi

zasında gösteri!en tarihlerde münakasaları icra edileceğinden 
şartnamelerini görmek istiyenlerin her giln ve vermeğe talip o
lacakların da münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat mak 
buzlarile birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım satınalma ko
misyonuna müı·acaatları. (4087) 

ğım, eskisinin bulunü yoktur. Sani· için komisyona müracaatlan 
ha Muıtafa. v.e İştirak için de muayyen vak 

1 tınde komisyonda hazır bulun-
lstanbul ikinci iflas memurluğun· mıı.ları. (155) ( 4117) 

dan: Müfti. Kibar Ali Zade Fadıl 
Beyin tetkiki düyunu hitam bulmuı 
ve tanzim kılınan sıra defteri daire 

de alacaklılann tetkiklerine hazır bu 

* * * Piyade Atış Mektebi ihtiya-
cı için 50 ton ekmek muayyen 
vaktinde talibi zuhur etmedi-

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat ihtiyacı için 
4000 kilo sade yağı 17 8 932 
pazar günü saat ondan 12ye k 
dar Tophanede Merkez Kuman 
danlığı satın alma komisyonun 
da paz:- rlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin evsaf VP şeraitini ör 
mele için her gün müracaatlan 
v_e ittirak için de mu,ayyen vak 
tınde komisyonda hazır bulun
malan. (1S7) (4119) 

* * .. 
Bu sene mektebimize tam 

devn!li liae mezunlarından tale 
be kabul edilecektir. Tabip, ec
zacı ve kimyager olmak ve şer• 
iti anlamak isteyenlerden lstan 
bulda bulunanlar Mektep Mudi 
riyet kalemine Ankaradakiler 
Sıhlıiye Miıfettitliğine lzmir 
ve civarındakiler lzmir Müstah 
kem Mevki ba,tabipliğine sair 
mahalde bulunanlar ise en ya
kın Kolordu v~ Fırka ba,tabip 
!erine müracaat eyleyecekler
dir. Taliplerden iyi derecede 
not alanlarla Fransızca ya vu
kufu bulunanların tercihan alı
nacağı ilan olunur. 

{1404) (3854) 

* * * Hava Makimst mektebi ihti-
yaCl için 360 çeki ve Merkez 
kumandanlığına merbut mües
sesat ihtiyacı için l 1107 çeki 
odun muayyen gününde talibi 
zuhur etmediğinden pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı 21 
8 932 pazar günü saat 14 ten 
17ye kadar Topbanede Merkez 
Kumandanlığı satınalma komis • 
yonunda !cra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamelerini "Örmek 
için komisyona müracaa~ları ve 
İttirak icin ele muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. {156) (4ll8) 

"' .. * 
Merkez Kumandanlığını 

n:erbut müessesat ihtiyacı icin 
20 ton arpa 17-8-932 pazar gu 
nü saat 10 dan 12 ye kadar Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
satınalma komisyonunda paur 
!ıkla satın alınacaktır. Taliple
rin vakti muayyeninde komis
yonda hazır bulunmaları. 

(159) (4133) 

Heybeliada sanatoryomu 
baştabipliğinden: 

lundurulmuıtur. Alacaklıların ikinci 
' toplanma için 12 Eylül 932 pazarte

si günü saat 14 te ikinci iflas daire Kadıköy malmüdürlüğünden: 
Heybeliada sanatoryomundaki altmış yataklık pavyon için sinde hazır bulunmalan ilan olunur. 

mübayaa edilecek olan çatal, kaşık, tabak ve emsali 2S kalem sof 1 ------------

ra edevatile 6 kalclrt tükürük hokkası, oturak oda derece ve saire ZA Yl - 929 senesi temmuzmıda 
alel)İ pazarlıkla ırünakasaya konulmuştur. Eyli'ılün yedinci çar-1497 numerolu h~i faaliyette_ o~-

b ·· ·· "'" I d ·· G 1 t d K yan arabamın pW....mı 2ayt ettim. şam a gunu og e en sonra saat uçte a a a a aramustafapaşa Ka d k' ... ... . . .. . . . . d' . Y ımın ter ını ıçın muracaat et-
sokagında SahılSıhhıye mudırıyetmde ıhale e ılecektır. Nümune ı liğimden hükmü oktur. Oıküdar 
leri görmek üzere mezkur miidiriyet levazınıına müracaat edilme İ Ayazma i•kele ca~desi Riza bia Ha 
sı. ( 4092) ""· 

Fenerbahçe deniz hamamları ve set Gazino ve namazgah na
mı kadım mahallin senevi 1500 lira bedeli icar ile Müher.dis Ra· 
sım Bey ve şerikine ihale edilmiş ise de münakit mukavele ah
kamma riayet etmediğinden mukavelenin feshi ile yeniden mü
zayedeye vaz ve taliplerin ihalei evveliyesi olan 8 Eylul 932 tari
hine müsadif perşembe günü saat 14 te malmüdürlüğıinde mu 
teşekkil komisyona yüzde 7 ,S teminat akcelerile müracaatları. 

(4128) 
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Süt 
veren 

annelere Fosfatlı ark Malt Hül8sası Kullanınız sütünüzü arttırı 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 

Ismarlama 
gömlekler 
14 ve 16 
liradan 
itibaren 

(Markası işlcnml~ 
.. ıdutu halde) 

Pijamalar: 28 liradan itibaren 
IPEKIŞ'in B. B. markalı kravatlan 
80 kuruıtan 700 kuruşa kadar 

~ Karaciğer, Mide, baraak, tq ve kum hastalıklarına 

TUZLA İÇMELERİ 
l\opruden 6,30 • 8.20 • 11,30 • 11,40 da llıvdarpaşava hareket 

• 
Sinema işletenlere Müjde!!! 

Paris'te A. Debrie Müesseselerinin "JACKY -STELLOR" 
Sesli Sinema Projeksiyon Makinesi 

Projeksiyon mesafesi : 50 metreye kadar 
Perdenin büyüklüğü ı 3 ,, 

" Ses kuvveti ı 800 kiıilik 
Kullanııı c Gayet basit 

Fiıi prize takmak kifl 
ı Sabit ve Seyyar 
: Çok Ucuz 

Yangın Tehlikesi Kat'iyyen Yoktur 
- Her sinema için elzem 
- Her sinema kolaylıkla elde edebilir. 

Türkiye Umumi Vekilleri: 
KODAK ŞİRKETİ 
meydallı - Beyoğlu - Posta kutusu Beyoğlu 236 - Telefon Hey<ığlu 2734 

• 
- Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan 

TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN 
Alpullu Şeker Fabrikalarının yeni mahsul normal toz şekerinin yüz kiloluk bir ç11valı 

(36.75) otuz altı lira yetmiş bet kuruftur. Asgari 10 çuvala kadar alınmak tartile her 
':.teyene aatılmağa kıa7lanmıştır. Taşradan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde 
ı::- a 'ın bedelinin yüzde yirmisi siparit vukuunda ve mütebakiıi hamule senedi mukabi· 
lind ~ ödenmelidir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve meı'uliyet müşteriye aittir. 
Mütterl iıterse s'g.:ırta ettirilir. 
: ta ' bul, Bahçeka '" 4 üııcü V ııkıf Han, 4 cü kat, Tel. 24470-79 Telgraf İstanbul Şeker. 

-l TRODONAL------

1 Hamızı bevili ( Acide uriqlie) halleder. 

AHTAPOT! 
Bu korkunç canavar,' 

fikArını bırakmaz 
ve mOteharrlk kıskaçları illan. 

tesri için fııallyete geçer. 
Hamızı bevll (aclde urlque) 
ıızvlyet Ozerinde bir ahtapo. 

gibi icrayı tesir eder. 

Paris hastahaneleri müteahhitleri Şatelen müessesatı 

BilOmum eczahanelerde satılır. 

URODONAL 
Bllbrelli ve ya mideyi 
tahrif eden hiç bir 
madeni tuzu ihtiva 

etmez. 
MuZ1t tedbiri yoktur 

Ramatlıma 
fırtı nmen 

Huaat 
alAmı mıfaaliyı 

eden \' apurların trenleri ve Cuma .abıhları ilAvctcn 7. vapJrunun I 
troni membalara kadar giderler. içmelerden <on tren 15,55 dir. ---

Sıhhat ve içtimaı Muavenet vekaletinden: j 
Ankara Nümune hastanesinde yeni yapılan büyük pavyonun 

ıimal cebhesi bodrum katında yapbrılacak toprak hafriyatı ve 
betonarme döıemelerle çamaıırhaneaine ilave olunacak kısmın 
in!aatı 5 ağustoı tarihinden itibaren 20 gün müddetle ve kapalı 
urf uıulile münakasaya vazolunmuftur. Bedeli keşfi 11,889 li
radan ibarettir. Aiustoıun yirmi betinci perıembe günü saat on 
bette ihalesi mukarrerdir. Fazla malumat almak isteyenlerin her 
ıün aaat on bette Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti inıaat 
müRkipliğine müracaat etmeleri ve-münakasaya ittirak edecek
lerin de alelU.ul tanzim edecekleri teklifnamelerini yevm ve sa
.ti mezkllre kadar Vekalet kalemi mahıua Müdürlüğüne tevdi ey 
lemeleri ilin olunur, ( 3903) 

Jstanbul Deniz Levazım 
c'Sahnalma komisyonundan: 
30 Ton gaz: Kapalı zarfla münakasası 17 Ağuıtoı 932 çar

ıamba günü saat 10 da. 
20 Ton benzin: Kapalı zarfla münakasası 17 Ağuıtoı 932 

çarıamba günü aaat 11 de. 
12 ton yağlama yağı: Açık münakasaaı 17 Ağustos 932 çarşam 

ba günü saat 14 te. 
4500 metre muhtelif renkte Şali: Açık münakaaası 18 Ağus

tos 932 perşembe günü saat 15 te. 

Saraçhanebaıında Münir Pa,a konağında 

Leyli Nehari - Ana - İlk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif vekaleti ceiilesinin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile btıtün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmi, olan mektebimizde talebe kaydıaa 

1 
başlanmifbr. Ecnebi liaanlarına ilk sınıflardan itibaren batlanır. Nehari talebe mektebin 
husuıi otomobil ve otobüılerile nakledilir. Her gün Hat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

• muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

Türkiyenin en eski hususi mektebi: Niıantap'nda 

Leyli nehari Feyzı·ye Lı·sesı· 1:e!i• ta-
Kız ve erkek nhi 1885 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarııu muhtevidir. Kayıt için herglln Nifantatı'ncla Tetvikıye 
karakolu karşısındaki mektebe mllracaat edilebilir. Blltün ııaıflara kız talebe kabul 
,.Junur. Bu sen~ 'evli ücretlerinde bllyilk tenzillt yapılmı,tır. Talep vukuunda · mektep 

tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

Dr. IHSAN SAMI 

Gonokok Aşısı 
Bel•oğulduğu ve ihtilatluına 

karıı pek tesirli ve taze aıulır. 
Divanyolu Sultan Mahmut tür-

besi No. 169 

İstanbul Gümrük Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - 21 No.lı motörün teknesinde yapılacak tamirat keıif
nameıine göre pazarlığa konulmut,ur. 

2 - ihalesi; 20 Ağustos cumartesi günü saat 14 te icra edi
leceğinilen isteklilerin yevmü mezkiirda yüzde 7,5 teminatlarile 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarıda 
cins ve mikdarları yazılı malzemenin hizalarmdaki tarihlerde mü 
nakasaları yapılacağından ıartnamelerini görmek isteyenlerin 
her gün, münakasaya iştirak edeceklerin münkasa günü uıulü 
mevzuasına tevfikan hazırlayacakları temint ve teklif mektupla- · 
rile birlikte Ka~ımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonu-

__ .. BONO--.. ı Başmüdiriyette hazır bulunmaları. (3986) 

na müracaatları. (3535) · 

KAPPS 
Aln.an kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz satar, Beyoğlu, 1 ıtildiJ cadde

si 390, lıveç ıelareti karımnda. 

her türlü bonolarla mazbata ve 
ıenedat üzerine her ıekilde mua
mele yapar. Bahkpazar Mak· 
ıudİye han No 35 Uğurlu Za
de M. D E R V t Ş. Tel. 23397. 

Dr. T A Ş Ç 1 Y A N 
Zührevi ve bevli haıtalıklar teda

vihaneai. Eminönü, Köprü batı Re · 
ıadiye caddesi, Hüseyin efendi han - - . 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Mubayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

1932 mali senesi için sıhhi müesıeıelere lüzumu olan ilaçlar 
olbaptaki §artnameıi veçhile ve 30 Ağustos 932 Salı günü ı~at · 
14 te kapalı zarf uıulile ihale edilmek üzere münakasaya konul
muıtur. Bu baptaki tartname ve listeleri görmek ve fazla izahat 
almak İ•teyenlerin mezkur komiıvona müracaatlan ilin olunur. 

(3884) 

Temas veya haıarat vasıtaaııe vukua gelen 

SiRAYET 
Hadisesi izale edilebilir. "L YSOL., mikropları 
ifna eder ve sirayetin önünü alır. Kuvvetli te· 
siri ve mutedil fiatile bütün dünyada meşhur 
olan bu müstahzal', kokuları izale eden müeıı
sir bir muzadı taaffündiir. Onu, döşemeleri ve 
çamatırları yıkamak için muntaz ~ - 'ln kulla mntz· 

"LY!~!: 
Hamburg'ta SCHUELKE & MA YR A.G. 
tarafından imıl edilmi~tir. Umumi acen· 
taları: lıtanbul' da S. j<lcoel mahdumları. A :i 
cins taklitlerinden sakınınız. Marka ve ali. 
meti farikamın hamil olmıyan mllsabzarları 

111
._iiiiii., 

reddetmelidir. 

Çocuk Velilerine Müjde 

Y:ıc~~da PANORAMA Bahçesi 

Fevkallde muazzam bir SÜNNE1' DÜGÜNÜ 
tertip etmektedir. Sünnet olacak çocuk velilerinin her

glin aaat l#i da Bahçe müdiriyetine müracaatları .• 

Leyli ve Nehari ~ 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
Bo!ıziçi • Arnıvutköy Çifte 11raylarda 

Ana 11nıfı - ilk kı11m - Orta ve Lise 11nıfları 
1 ağustostan itibaren kayıt muamelesine 

batlanmııtır. 

Cumartesi, Pazartesi ve Çartamba günleri saat 10 dan 
18 e kadar müracaat kabul edilir. 

Telefon: Bebek 210 

rhtKikiif Leti;r~si 
iLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HA vıotR. 

Bütün ıınrfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESİNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazartetl, Çarf8mba sünleri aaat 10 dan 18 e kadar 

mörac:aat o1unabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLiS MERKEZl ARKASINDA 

·-------- Telefon: 22534 ---------" 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti hu
dut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünden 
Umum Müdürlük binaaile merkez bıfzıuıhha binası kalori· 

ferlerinde kullanılmak üzere kapalı zarfla 165 ton kok kömürü a· 
lınacalrtır. Taliplerin ıartnamesini almak üzere her gün Ankara· 
da Umum Müdürli'k ayniyat muhasibi mea'ullüğüne ve Galata· 
da Kara Mu•tafapqa caddeainde İstanbul Limanı sahili 11hhiy• 
merkezi levazım memurluğuna müracaat eylemeleri ve ihale ıü· 
nü olan 28 ağustos 932 Pazar günü aaat on bette Umum Müdür 
lük maaraf komisyonuna ıelmeleri ilin olunur. (3877) 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

V ekiletçe ketifnamesinin tadil edilmesinden dolayı ihalcairı 
den sarfı nazarla münakaaaaı tehir edilen Geyve köprüsünün ta· 
miratı muaddel 8359 lira 35 kurutluk ketifnamesi ve şartnamesi 
mucibince Ağuıtoaun 31 inci çarıamba günü aaat on betle ihal.e 
edilmek üzere kapalı zarfla yeniden münakasaya konmuştur. Ta 
lip olanlann me-zkllr tarihte yüzde yedi buçuk nisbetinde muvak
kat teminat mektubu veya banka mektubu ile teklif mektuplarını 
münakasa kanunundaki tarifat veçhile Kocaeli Vilayeti daimi 
encümenine vermeleri ve ıartnameıini görmek isteyenlerin en· 
cümen kalemine müracaatlan. n ( 4009) 

1 Evkaf .müdiriyeti ilanları 1 
Anadoluhisarında Çavu,batı Vakıf ormanlarından iki sene 

zarfında imal ve ihraç olunmak üzere ilci bin kantar mC§e, ka
yın, gürııen hatabı ve on iki bin kantar sepetçi çubuğu ve herek 
ve çember olmak üzere gayri mamul maddei haşebiye müzaye· 
deye konulmuttur. ~9--932 tarihine müsadif pazartesi günü 
ihalei kat'iyeai icra kılınacağından taliplerin yevmü mezkllrda 
lıtanbul Evkaf müdüriyetinde Orman ve Arazii vakfiye kalemi
ne müracaatlan ilin olunur. (4013) 

• latanbul 8 inci icra memurluğun 

dan: Bir borcun temini için mahcuz Kok Kömürü 
mobiliya veznecilerde yorgancı ıo-

kağmda Sait Bey apartımanmda 4 Ecnebi mamuliıtile rekabet 
cü katta 4 numaralı dairede Baye eden en mükemmel evsafı 
ve aynalı yaldızlı kapak ve iki tara- haiz 
fı mineli. 20-~932 cumarteai günü KOK KÖMÜRÜ ' 
aaat 12 ıle hır arasında Sandal Be- . 
deatende satılacağından vakti muay- SATIŞ MAHALLi: 
yeninde memuriyete müracaatları i- i 1 İstanbul Hasırcılar No. 12 
Iô.n olunur. Telefon 20907 --· 

MİLLİYET MATBAASI 


