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ETEM iZZET NUSHASI 5 KURUŞTUR 

"Hoover 
kaydesi" 
ı. Amerika Reisicümhuru Mr. 
l"lOOVer, geçen sene, Çin ile Ja
Ponya arasındaki ibtilif §ıkbğı 
'-ınan Amerikanın aiyuetini 
I~ Yolda izah etmitti: Amerika 
•ilih iatimalile tahakkuk ettiri
~k bir ilhakı hiç bir zaman 
t.ıınnayacaktır. 

Geçenlerde Cenubi Amerika t Bolivya ile Paraguay arasın 
ki ihtilaf bir harbe müncer ol 

llıalt istidadını gösterdiği za
llıan, Hoover ayni siyaseti tek
ra, izah etti: Tarafeynden biri, 
ilah kuvvetile arazi ilhak eder 
e, Amerika bu ilhakı tanıma
Yıcıktır 

.. Birka~ gün evvel de Reisi
~hurluk için kendisine tek
~~ edilen namzetliği kabul etti
llni mutazamının söylediği ıa
hnı dikkat bir nutukta Hoo
•er, bu yeni siyaset üzerinde te
~f etti ve bütün devletle? 

a iltihak etmeğe davet etb. 
.\ınerika Reiaicümburunun, 
~ıılb '1e mü1&lemıetin temin ve 
iılııneıi için ortaya attığı ve 
llıaruf Monroe kaydesine müta
lıeheti dolayııile timdiden "Ho
llter kaydesi" namı verilen ıi
~lllet, hiç bir devletin, silah ia
~alile temin edilen arazi ilba 
"'111 tanımamasından ibarettir• 
S .Amerika Hariciye nazırı Mr. 
lıınaon'un geçenlerde Nev

Yorkta Kellogg minlu hakkın
dba İrat ettiği nutukia Reisicüm 

llrun bu sözleri bir uada oku
nacak olursa hukulı.~ düvelin 
harp ve bita;aflık f,ükındaki 
ııhkanunın tc " illllnde ehem· 
llliyetli bir aafliay:ı girilmit ol
dıığuna hükm-ek lazımdır. 
~ariciye nazırı, Kellogg misa
kile iki devlet arıı.sındaki muha 
•aınada hiç bir devletin bitaraf 
kalaınayacağını çünkü her dev 
let için tecavüz' eden devlete 
kartı vaziyet almak misakın 
•hkamı icabı olduğunu ileri sür 
llıüttü. Amerika Reisic:ımhuru 
da muhasamatın netiA:eai ne o
lursa olsun, galip tarafın ihdas 
ettiği fili vaziyeti tarumamağa 
biitün devletleri davet etmekte 
dir. 

Hukuku düTel kavaidi bir 
Çok tekillerde tekevvün eder. 
~ıuılarm biri de büyük devlet
. erden birinin prensip olarak 
ıdleri attığı bir siyasetin diğer 
evletler tarafından kabul ve 

tatbik edilmesidir. Ve hukuku 
düvelin tarihi tetkik edilecek 
olursa, devletlerin konferans 
halinde bir araya gelerek ahka
lllDıt tayin ve teabit etmelerin
den ziyade bu yoldaki tekamü
liiıı daha seri olduğu görülür· 

Yüz on sene evvel Amerika 
lteiıicümhurlarından Mr. Mon
roe, Avrupalıların Amerika kıt-
11•ına müdahale edemeyecekleri 
hakkındaki kaydesini vazettiği 
~illan, bu siyaset, 0 vakitki hu 
kıık telakkilerine oldukça aykı
!:_ o!nıakla beraber, bir asır zar
'UJGa her devlet tarafından ka
bul edilmiştir. Ve Amerikanın 
Cemiyeti Akvama girmesini te
lllin etmek için 1919 da bunun 
ııbkaınmı misaka dercetmeği 
bile İngiltere başta olmak üze
ke bütün itilaf devletleri Ameri 

•Ya teklif etmişlerdi. 
ki ":iapoleon muharebelerinin a-
hınde ve mukaddes ittifakın 

l~'aia ettiği müdahale ıistemi-
11.'n mer'i olduğu bir sırada bu 
11•temle telif edilemeyen bir 
r.rensip zamanla hukuku düve
•.n ahkamı sırasına geçerse, 
t•ındiki hukuk telikkilerine da-

11 çok uygun olan ve bu gün 
r;ınız bir siyaset ifade eden 

OOver kaydesinin yarın bey
nelınilel münasebatta her dev
t~ tarafından tatbik edilecek 
~r hukuk kaydesi olmaması i

çın hiç bir sebep yokur. 
Esasen beynelmilel hayatta 

lllantıki yol da budur. Harp i
lin edilemez diyoruz. Sonra iki 
devlet muhasamata ba,lar ba§ 
laınaz, fili vaziyeti; kanuni ola
r~k kabul ediyoruz. Bir <fGvlet 
dığerinin arazisini cebren ilhak 
edemez, diyoruz. Buna rağmen, 
devletlerden biri ilhak eder et· 
llıez, fili vaziyeti tanıyoruz. Bu 
•hkanıı efrat arasındaki müna
•ebata tatbik edersek ıu netice
Ye varını, oluruz: Kavga etmek 
laıenuıudur amma, mücadele bir 

Terfi Eden Lise Ve Orta Mektep Muallimleri 

1 Terfi 
Listesi 

Gazi Hz. 
Reisicilmhur Hz. diln 

Millet çiftliğini teşrif 

ve akşam kaplıcaya av
det buyurmuılardıa. 

Bu sene terfi e • ._ ____ _. 
den muallimlerj Denizde bir 

Listenin metni 1 Macera 
ANKARA, 16 (Milliy..t)- Mu· 

allimlerin terfi listesi yann {bu
gün) reami gazetede intisar ede· 
cektir. Listeyi bi1diriyonı~: 

1 80 liraya terfi edenler: Kadı· 

Karadenizin orta
sında bir emir: 

" Çek, Rusyaya ! ,, 

Paristeki istikbal 
umulduğu 

gibi parlak olmadı! 
Keriman Ece büyük bir mani 

çıkmazsa 20 
Ağustosta hareket ediyor •• 

Bir tezvir ve bir iftira 
Paris 15 (Hu 

Bitlerin zırhlı otomobilleri sokaklarda !/eziyor 
• 
iki taraf ta ağır bası-

1 köy lisesi riyaziye muallimi Ki.- 1 

zun B. 70 liraya terfi edenler: 1 
Konya kız muallim mektebi ted- J ,...--,,.,_,..--~ 

suoi) - Keri-
1 man Hamın ye 

di milletin gÜ· 
zeli ile birlikte 
dün gece geç 
vakit Bol'dan 
buraya geldi
ler. Vakit geç 
olduğu için Pa 
riate güzellere 
arzu edildiği 

Ye umulduğu 
kadar parlak 
bir istikbal res 
mi yapdmanııı 
br Keriman H. 
timdilik Klariç 
otelinde misa
fir edilmittir. 
Diğer güzeller 

yor ve 
ihtilal havası esiyor! 
Şimdiki başvekil ilk içtimada 

meclisi feshedeceğini söylüyor 

Hitlere ilıtillil •• tavsiye ediyorlar 

Yon Papen 

BERLIN, 16. A. A. - Havas a
jan11 muhabirinden : Alman hüku
meti, Nasyonal-Soıyalist fırkasile ge 
çen cumartesi yapılan müzakeratın 
akim kalmaaından sonra vaziyetin 
hi\kimi kalmııtır. 

Maamafih dahili siyaset sahasında 
manevra serbestliği bu yÜzden da
ha büyümüı bir halde değildir. 

Von Papen kabinesi cumartesi SÜ 
nüne kadar merkez ve sol cenah hr 
kalarile mücadele halinde bulunmak 
ta idi. Maamafıh, sağ cenah fırkala
nnın koalisyonunu temail etmekte 
olduğu bir de-eceye kadar teyit et
mek hakkına ...Jilıc bulunuyordu. 

V on Papen kabineei, kendiaiae 
"Fırkalar fevkinde~ lıir kabi- -
fmı tevcih etmeı.Je .._.._., NMyo
naJ.AJman fırkaomın hiınay oi "
ı..ıo-eksizin Nuy-t-Soo,..Jiat 
fırkumın müaaadekirbimdan istifa 
de .,,.ıemeı.te idi. 

V on Papen • Von Schleicher lı:a-

(Devamı 6 ıocı sablıedt!) 

Yol mu, ray . mı? 

Beynelmilel Ticaret odasının 
açtığı ankete cevap vereceğiz 
Bütün dünyada rekabeti tiddetle hisse-

dilen otobüs ve 
otomobillere kartı ne yapmak imkanı var? 

Merkezi Pariste bulunan bey· 
nelmilel Ticaret Odası bugün b~
tün dünyayı alakadar eden hır 
mevzu üzerinde büyÜk bir anket 
açmıttır. Bu anketin mevzuu ı~
dur: Yol ve ray ..• Bilha ... aon uç 
dört aeneden beri bütün dünyada 
timendiferle otomobil •• otobüs 
arasında amansız bir reka~t var 
dır Otobüsler her tarafta ıunen· 
dif~rle yarıtıyor, birçok tren kum 
panyalan rekabet imkamnı bula
miyor. Bütün bu kumpanyal~r de
rin bir endişe içinde rekabetin ne
reye kadar varabileceğini eh9"!· 
miyetle takip ediyorlar. Bunun ı· 
çin beynelmilel Ticaret odası so· 
ruyor: Yol mu, Ray mı? Beyne!-

defa batladıktan aonra herkes 
bitaraf kalmak vazifesile mü
kelleftir. Hırsızlık memnudur 
amma, bir mal bir defa çalındık 
tan sonra artık hırsıza aittir. 

Hoover kaydesi, beynelmilel 
münasebattaki ahlak ve hukuk 

milel Ticaret oda11 bütün ticaret 
odalarına olduğu gibi, lıtanbul 
Ticaret Oduına da ayni müraca
atta bulunmuı "'.e cevap iot ..... :... 
tir. --. 

Ticaret oduı, bu m.evzuunu aon 
ıenelerde memleketimizi de çok 
yakından alakadar ettiğini naza
" dikkate alarak, anketi memle
ketimize de teımil etmi9tir. 

Ticaret Oda11 bütün Vilayetler 
den ve Ticaret odalarından bu 
me.-zua ait bir çok sualler aormak 
tadır. Bu meyanda aon ııenelerde 
yapılan yol ve timendifer raJ'I a· 
raomda mukayeseli ve hesaplı ce· 
vaplar istemektedir. 

telakkilerini efrat arasındaki 
münasebattaki ahlak ve hukuk 
telakkilerine uygun bir hale if
rağ etmek noktasından §İmdiye 
kadar atılan en mühim adımlar 
dan biridir. 

AhmetŞüKRO 

ris uıulü muallimi Muıtafa Liitfü 
B., Pertevniyal liaeıi tarih muaJli· 
mi Edip B. 

55 liraya, terfi edenler: Kayııe 
ri liaeai riyaziye muallimi Cafer 
Sadik B. Cümhuriyet orta mektep 
türkçe muallimi Sabri Cemil B., 
Nifantaaı kız orta •ek.tep riyazi
ye muallimi Necip Nadir B., Kırk
lareli orta mektep fransızca mu· 
allimi Süren• B., Kaıtamoni mu· 
allim mektebi tarih muallimi Veh· 
bi B., Kütahya tarih muallimi 
Hamdi B. Kırklareli riyaziye mu· 
allimi Şevket B., Pertevniyal türk 
çe muallimi Salabattin B., Adana 
liseai türk~ muallimi Salim B., 
Kadıköy liaeai franaızca muallimi 
Salahattin B. 

45 liraya terfi edenler: lzmir 
muallim mektebi riyaziye mualli
mi Akif B., Elaziz tarih muallimi 
Emin B., Silifke riyaziye muallimi 
Zeki B., lstanbul tabiiye muallimi 
Sabri B., Anlı:llTa musiki muallim 
mektebi Edebiyat muaIHmi lbra-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Düyunu 
Umumiyedeki 
Suiistimel 

Ankara Müddeiumu
miliği tahki

katım ikmal etti 

umumlge binası 

ANKARA, 16 (lllilliy«) -
Ankara müddei umumiliği Düyu
nuumumiye oui istimali etrafmda 
bir müddetten beri yapmakta ol
duğu tahkikat.ve te~katmı iJı:. 
mal etmit. iddıan•me-ı hazırla
yarak istintak hakimliğine vermit 

tir. iddianameye göre bu meselede 
dahili olanlar iki kıumdır. Birinci 
kılDD hük&net ve düyunu umumi
ye namına kontrol Tazifeoile mu· 
kellef murahhaalardır. 

ikinci kılDD paralan doirudan 
doğruya ihtilia eden Ye bir tebe
ke halinde çalıf&n memurlardır
ki bunlann ekserisi hali firardadır-

lar Birinci kıama dahil olan "fhu
tan hük(imet namına murahhas O• 

)anlar arumda ıu ialmler vardır: 
Recai, Mubahat, .Na.sif Davut B. 
)erle N if&n efendı. 

Dilyunu umumiye murahhaılan 
sunlardır: Logotinidea, Meri, Mu
kadder Danİ§. Vitalis, Koataı. 

iddianamede bunl11r1n evrakı 
nakdiyenin mubadele Ye imhaaın
da deği,tirilen miktan kontrol ve 
onlann imhasında hazır bulunma
ları icap ederken bu suretle hare
ket etmeyip, kite başmemnru Leo 
nida ile defteri kebir tubesi mü
dür muavini-Seriko'nun hazırla· 
dıklan mazbatalara muamele ea
naamda hazır bulunmuş gibi imza 
attıklan. bu suretle murakebe Va• 
zifelerini ihmal ettikleri anla,1). 

mıa olmakla haklannda son tah
kıkatm açılması icap edivor aada 
bunlann murakiplik 'Vazifelerinin 

CDrvamı 6 ıncı ısahilrdr) 

latefan Koata 
Pazar günkü nüshamızda, li

manımıza Karadenizden ıüpheli 
bir motör geldiğini ve içinden de 
bazı ıüpheli e9haı çıkarak bunla
rın ll&bıtaca nezaret altına alm
dığmı yazmıtlık. 

Bunlardan moıör aahibi olan 
l.tefan Koota, Bulırariatana ait· 
-k üzere maruf bir Türlı:Wa ke
faleti ile tahliye edilmittir. 

Dün lıtefan Koata, bir muhar
ririmize bu meeele ve maceranın 
iç yüzünü, naoıl bafhyarak, ne te
kilde bittiğini anlatmıftır. latefan 
Koata diyar ki: 

- Ben Bnlıramn. Barırazdan 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Tevhide 
Devam 
Ediliyor 
Otuz küsur memur 
daha açıkta kaldı 
İstanbul Tütün ve Müokirat Lt 

miidürlülderile Tuz llapnüdürlq;i 
de tevhit edilmiıtir. Tnhit saretile 
ba bepnüdirlükltrden 30 kibar me 
mnr açıkta kahruıtır. Tütün ve Müs 
kirat inbisarlan Samaun Batmüdür
lülderinin teybit kadrolen bazırlıuı
mıt ve tatbiki için mahalline emir 
verilmittir. 

Krımda 
•• 
Ol enler 
Bugün Feriköyde 

ihtifal var 
Kirim harbinde ölen Franuz 

aalı:erlerinin hatıraUlll tepcil için 
bugün saat onda F eriköy katolik 
mezarhimda bir ihtifal yapıla
calrtir. lhtifalde Franuz kolonüi 
ile aefaretane ve lr.onaoloaa.ne er· 
klni hazır bulunacalı:lardır. 

Bugün 
2 aci aahlfede 

Kemalizm nedir? 
3 üncB sahifede 

Bir senede İslanbul'da 
neler oldu? 
4 ilııdi aahifede 

Felek 
Kadınlık bahsi 

S inci aahlfede 
Spor ve Sinema 

1 
de ayni otel
dedirler. Fran· 
aız gazeteleri
nm güzellik 
müaabakaıına 

kartı göater• 
dikleri alaka· 
aızlık. umumi 
gibidir. Güzel
lerin Dovil' de 
bulundu klan 

müddei: zarfın 
da Franaız ıra· 

KerlauuJ Hanımın yeni bir resmi 

uteleri, bu tehir aanki kendi hu
datlan dahilinde cleiilmif ıribi, 
orada yapılan eğlencelerin hiç bi 
rinden baluetmediler. Hatta mü.. 
balı:ayı tertip eden lntranıiıreant 

ıraaeteai bile bunu kayda layık bir 
bidUe teliklı:i etmedi. Malin ga• 
zeteainde çıkan bir :ram ı.., pzel 
lere delil oradaki ıraainolan. rek-

CDevaJIJl I ıncı •llilede) 

Darülfünuna, Yüksek 
mekteplere bu sene 

nasıl talebe alınacak? 
Bütün Yüksek mekteplerin 
dühul şartlannı neşrediyoruz •• 
Askert Yüksek mektepler-Leyli Y61uek 

mektepler - Darülfünunda kayıt •• 
Bu ayların bugÜD)eri, her ço

culı: ve!Uini Ye çoculı:lan dütündü 
ren günlerdir: Mektep •• .Acalıa han
gi mektebe ırirmek IUmıdır? Şe
raiti nedir? Biz çocuk velilerine 
'"' çocuklara bir lı:olaylık oı....k 

üzere lıtanbulun bütün mekteple
rinin girme tartlarnu umumi bir 
tekilde yaaacafız. 

Bugün darülfünun falı:ültele
rinclen Te ,.ükaek mekteplerden 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kutu kutu içinde lıikagesi .• 

Cemiyeti alıv•• .Avuaturyaga 800,000,000 ılllnllk 
Wllua verlgor •• 

• 
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Siyasi ve tarihi tefrika 8 HARİCİ HABERLER 
KEMALİZM NEDİR? 

Yeniden 
Vuruşacaklar 

Rusya ve 
Bulgaristan 

Dominyonlar 
Uyuşuyor 

• DAKi 
Selô.nik - Ana/ arta - Ankara .• 

iVafıa vekili avdet etti 
ANKARA, 16 (Milliyeet) - Nafia vekili Hilmi Bey De . 

ceden bugün Ankaraya avdet etmiştir. 
Yazan: Edirne meb'uau Mehmet Şeref 

Paraguay reisicüm- Diplomasi münase- İngiltere Ottavada 
umduğunu buldu mu 

Çekoslovakga üzüm ithalatı 
tahdidini kaldırdı 

Cümhuriget 
23 nisan 1920 de müeuesan 

ıneclisi teklinde toplanan Bü
yük Millet Meclisi hükumeti, 
bir cümburiyetten bqka bir 
~ey değildi. 

Fakat o gün bunun adı ko 
nulamazdı. Gazi Mustafa Ke
mal gibi buiret ve keekin 
kiyase~ sahibi faziletli bir in
kılapçı böyle bir sakat if ya
pamazdı. O zaman adı konul
mayan bu cümhuriyet vatan 
kurtulduktan sonra 1923 ilk 
teşrin 29 da t~kilitı esasiye ta 
dil ile hakiki İsmi verildi .. 

Cümhuriyet Türk inkılabı
nın batında en başdadır . 

Te9kilih esasiye kanunu Tür 
kiyecümhuriyeti tekli hakkında 
hic kimseye münakata hakkı 
ve~emez ... Bu kat'idir. 

Büyük reisimiz; Türk genç 
liği, bütün vatana aıt ıyı ve 
hayırlı i9leri umumdan ister; 
beklerken cümhuriyeti yalnız 
size, hemen hemen gençliğe 
emanet ediyor. 

Gençlerimiz, bunun; şu ema 
net edi,in yüksek mefhumu
nu, açık manasını anlamışlar
dır. 

Gazi gibi tarih yapan bir 
büyük Türk isabetli görütün
de manasız br teklif yapmaz. 

O halde: 
Türk gençliğine emanet edi 

len cümhuriyetin inkıliplar:
mız arasındaki bu hususiyeti 
ne Türk gençliğinin dikkat 
nazarını celbederim. 

Ben bunu anladığım gibi 
Türk gençliğine anlatmak isti
yorum: 

İnkılaba yürüyen bütün bir 
millettir. Bu milleti tetkil e 
den muhtelif kademeler var
dır. Hepsi bir mefkure ile tu
tuşmut ayni harsı almıt değil
dir. 

Mazinin muhitte çöreklen
dirdiği bir sürü an'aneler var 
dır. Zihniyet ihtilafına i•e ni
hayet yoktur. 

Yüksek ve mütterek mef
humlarda, duyguda, düfünce
de tam birlik bulunmuyor. 

Büyük kalabalık bunların 
dışmda, o kendi vazi' ve çalıt
kan hayatında kendisine bin
lerce yıldan beri telkin edilmit 
bir sürü hurafevi, dini me:zrebi 
bin bir şekle bürünmüş, ya,ayıp 
gidiyor ..• 

Yeni şeylere karşı tamamile 
lakayttır. Selim bir aklı, te
miz bir duygusu var. Çok esas 
lı faziletlere maliktir. Derin 
duyuyor, !ikin iılenmemit 
kafası düşünemiyor • 

Asla bedbin değildir. fyi tel 
kin edilirse, yolile anlatılırsa, 
hakikati derhal teslim ediyor. 
Dürüst, samimi, doğru olan şe 
ye incizabı var. Ruhunu kapla 
yan karanlık perdeler yırtılma 
mı~···. 

iyi anlarken derhal arkasın 
dan bir yılan dil, bir mürteci 
dil. bir kötü mazi dili onun saf 
düşüncesini bulandırmak için 
onun anlamadığı yalancı cüm 
lele r söylememesi ıarttır. Der
hal şaşınyor .. 

O•manlı imparatorluğunun 
v erimli tarlası , sağılır ineği ha 
!inde kalan büyük kalabalık 
tamamile bakımsız kalmıştır. 
Bununla anlaşmak o kadar güç 
değ il. Milli mücadelede Türk 
davası önce korkunç, mürteci , 
aultancı; halifeci, softa; dervis 
telkinleri altında yolu şaşırtı~ 
lan büyük kalabalığa güç gel
di ..... Anlaşılmaz bir şekle giri 
yord u . 

Samsundan başlayarak, Erzu 
rum , Sivas; Ankaraya doğru 
milli reisimizin tarihi seyrin
de kuvvetli telkinleri, damla 
damla milletin ruhuna , şuuru
na akıttığı açık hakikatler 
bütün bir vatar. evladını sar
dı .. Yürüttü ... Dağınık gönül 
ve kafaları birleştirdi .• 

Buraya cok dikkatle bakmak 
lazımdır. Bir an için o günkü 
manzarayı , o günün içtimai ru 
hunu, hadiselerin mantıklarını 
kavrayarak takip v~ tetkik is
ter . 

Herkes büyük fırtınaların 
uğrağı ola oh karma karışık 
olmus 1 ürk muhitinde ıaşkır 

bir hale gelmitti.. Vatanda 
tayfunlar kopuyor, kasırgalar 
ortalığı alt üst ediyordu. 

Vatanseverler çok ıztırap i
çinde idiler. Halk tamamile 
mevzıi, mahalli fikirlere doğru 
sürükleniyordu . 

İçtimai nizamın bozulduğu 
o sıralarda Türkü birl~tirecek 
bir bağ kalmamıştı. işte bu 
manzara göz onune gelince, 
birdaha tekerrürüne müsaade et 
memek için, cümhuriyet, gibi 
bir şekli; mazinin , ne de olsa, 
zihniyet ve temayüllerile biraz 
olsun ülfet etmiş olanlara ema 
net etmekten ziyade onu ateşli 
ve genç ruhunda yaşatacak 
olan genç nesle emanet etmek 
:zaruretidir ki büyük re;se bu il 
hamı vermiştir . 

Milli hakimiyet ancak cüm 
huriyetle kaimdir. Milli haki
miyetin, hükümdarlıkla idare 
edilen metrutiyet namını alan 
idarelerde tam ve kimi! tecelli 
sini aramak mümkün değil-

buru vaziyeti bat teessüs 
vahim telakki ediyor edebilecek mi? OTTA VA, 1s A. A. - Haftanın 

son günleri zarfmcla lngiliz ve Do-
ASSOMPTl ON, 16. A. A. - Ye SOFIA, 16. A. A. - Sovyet Rus- minyonlar murahhaslan araıında ya 

İZMIR, 16 (Milliyet) - Çekoslovakya 12 ağustostan itt 
baren ıeker takasile üzüm ithalatı tahdidini kaldırdı. Taciri 
bu karardan çok sevinmişlerdir. Çekoslovakya senede bet ınİ 
yon kilo üzüm almaktadır. 

ni reiıicümhur :vt . Ayala, Parlimen- ya ile Qulgaristan araıındaki ticaret pılan mülikatlar şayanı melnuni.yet 
toya ıönderdiği bir mektupta Boliv mübadeleleri imkanlarını tetkik j . bir tarzda terakkide devam etmiş (a
yanın vaziyetinden dolayi, vaziye ti çin Bulgar hükUmetinin müsaadesi- kat hiçbir itilaf tahakkuk ettirileme 

bazırayı çok vahim telakki etmek i- le .ahiren Sovyet Ru~y~yı ziyaret et- miştir. Son iki günün prensip itilaf- lı:ken Jerı·ye 'ye yaş u··~u"m 
cap etti:!ini beyan etmektedir. l\1ü- mıı ola~ sabık ~omunııt mebuı Ge- larını teıis için kafi geleceği ümit e oCJ a~ . .. · , . . . ı legkoff ıl e ırınayı erbabından Kovat- diliyor. 
şaru~·u]eyh, . ~.•~aguay ı~ vazıy.e~nı cheff, Sovyet Rusyanın Bulgaristan- k • t • • d J ? 
tebdil ~ tmedıgını ve etmıyeceğını ve I R d d. l · ·- Hali hazırda vaziyete göre mer- SeV ıya ı nıçın UT U. 
. . ~ . • a usya arasın a ıp oması muna- kez ile Dominyon1ar arasında olmak 
ıh tJ l .i.f~ bu· ~keme tevdıe _amade bu sebatıQ. tee ssüsü şartile bu kabul mü tan ziyade yalnız Dominyonların f İ 
lundu~•nu ııc ve etmektedır ı d"l · ZM R, 16 (Milliyet) - lakenderı"yeye ya• u··zu· m sevkı"yaV 

e. - ıa · badelclere tevessü e ı me11ıne mu- b:rbirleri arasındaki müzakeratın "T 

Reisi eiim lıur IU' diyor? vaffakat ettiklerini matbuata beyan çok ilerlemiş olduğu söylenilebilir. boş küfelerin kontenjana tabi tutulması yüzünden tevakkuf el· 
eylemişlerdir. Canada ile cenubi Afrika araoında miştir. Tüccarlar alakadarlar, nezdinde teşebbüsatta bulunmuf 

ASSOMP.T.ION, ili_ A. A. .- . Pa Mümaileyhima, Sovyet Ru syanın pek yakında bir itilaf aktedileceği !ardır. Ticaret odası da vekalete telgrafla müracaat etmiştir. 
raguay re ı sıcumhurluguna ıntıhap Bulgaristandan nam~hdut miktar· bildiriliyor. lngiltere ile Canada ara 
edilen M. Azala reisicümbur vezai . da mensucat efyasile tütün satın a- ımdaki mÜz•kereler, tedricen terak- Dahiliye vekili köglu··ıerı·mı·zin 
fin.in işgalinin arefeıinde , harbi bir lacakları teminatını i,tih.;al eylemiş ki etmekt:edir. 

budalalık olarak tdakki ettiğini an- bulundukları söyleniyor. Bir prensip itilafı tahakkuk et- ı•hıı·yaçlarınl dı.nledı• 
cak Paraguay "ın bilamüca~ele Bo- -•••••--- ı miştir. Canada lnl(İliz sanayii lehin-
livya önünde hakkından feragat et- Y • d• l f J ğ de olarak tarifelerini tenzil edecek GİRESON, 16 (A.A.) _ Dahı·ıı·ye vekı"lı" Şu""kru·· Kaya Bef• 
miyeceğini söylemi~t ir . allU l a ey ar l ı ve lnıırilterede yalnız Canadanın ta-

k h • • bii istihsalatına munhMrr olmak üze dün öğleden evvel Jandarma mektebini teftiş etmiştir .. Hilalspal 
ll!e!le/e lı :ılledilm0dı" anun arıcı ı · k ı b d c re tarife mü,,..~dat. bahfey ıyecek- u ü ün e gençlerle ve ticaret odasında tüccarlarla hasbihatıet· 

ASSOMPTION, 16 .A. A. - ik
tidar mevkiini deruhte eden M. Au. 
la, Chaoo meselesinin kat'i ve nihai 
olarak halli liznn geldiğini beyan 
ebnittir. 

CENEVRE. 16. A. A. - Yahudi tir. Kontenh~n usulü . lngilizlerce ar de bulunmuştur. Vekil Bey, öğleden sonra Bulunca~ 
kongresi, Cenevrede mükim bulu- zu edilmiyen bir tedbir gibi telakki ve Piraziz nahiyelerile köylere giderek tefti• ve tetkikatta bıı· 
nan bütün milletler mümesıil1eri de- edilmektedir. ,. 
vir sırasile kongre riyasetine dave- Resmi mehıJ'ilde, konferansın hi- lunmuş, halkın ihtiyaçlarını kendilerinden dinlemiftİr. Gece vilJ-
te karar vermittir. tamında tahakkuk ettirilen itilafla- yet tarafından şerefine vali bey tarafından bir ziyafet verilınil 

dir •. ASSOMPTION ,16 .A. A. - Bo
Cümhuriyet beşeriyetin, dev livya-Paraguay hududunda muhase

let şekillerinde en son ve müte mat devam etmektedir. Bolivya kı -

Dünki celse, bilahare yerini baıka rın, düşünülen tarife miktarları hak ve ziyafeti bir süvare takip etmiştir. Şükrü Kaya Bey çoşgun t~ 
:ırkadaşlanna terkedecek olan Paris kında bilhaua tafsilat itasından İçti - zahüratla teşyi edilerek Gireson limanında bulunan Erzurum v•• 
li M. Leon Motzkin'in riyasetinde nap edilmek suretile netredilecekleri puru ile Tirebolu kazasına harekeet etmiştir. 
aktedilmistir. beyan olunmaktadır TREBOLU 16 (AA) D hT kil" s· ·k ·· K B 1 

Konfer~ns, müıevi aleyhtarhiının B u karar, itilafların neşrile İmpera 1 '. • · - a. 1 ıye ~e ı ... u ru aya e t kimil olanıdır. taatı. 31 temmuz tarihinde zaptet-
Jşte milli hakimiyet için 1 miı oldu~ları Boguerom . iotihkimı-

• T .. k" . j nın 40 kılometre meaafesınde bulu-
savaşan, artık asrı ur ıyeyı Fal · t"h'-o- bil . af 
k B 

.. '"k M"W R . . d" nan çon ısı ..... nına a muv -
uran uyu 1 t eıs, 'ım 1 fakiyet ta1UTUz etmislerdir. 

maziyi bir daha hortlatacak a- -- -
millere, sebeplere meydan vere 
mez, imkan bırakamazdı .. Buhranın tesirleri 

kanun harici addedilmesi hakkında torluk ıremleketleri parlamentoları Erzurum vapuru ıle T reboluyu teşnf etmışler ve halk tarafında• 
profeaseur Guide Tedeschi tarafın- tarafından tasdikl<ri arasında geçe- hararetli bir ımrette istikbal edilmitlerdir. latikbal esoas~ 
dan tevdi edilen projenin tetkikine cek müddetler zarfında spekülasyon genç bir muallim, halk namına bir hitabe İrat ederek vekil be)" 
bugün başlamağı ümit etmektedir. yapılmasından içtinap edilmesi mak· selamlamıştır Vekil Bey hükiimet dairelerini ziyarete ettiktetl 
Dünya müsevi kongresi, içtimaa da sadile verilmiı bulunmaktadır. Ayni h lk :. "il · · k b j · 1 k d"I ·1 .• d . b"lha d _,_ d k f b kik- netayi- sonra a mumessı erını a u etmış er ve en ı en e uz ..... 
vet edılecek olursa ı saa em .... - zaman a on eransın a ı ··dd .. .. .. 1 d" ş ·· k .. K B T b h k t 

"k ı · t• t lı"yece'-tı·r cini kayde müsait bulunacag· ı da söy mu et goruşmuş er ır. u ru aya ey ra zona are et e · 

Osmanlı İmparatorluğunda 
ki kıyamların nasıl ve ne suret 
le, hangi yolu güderek vkuunu 
biliyor, ne gibi neticeler verdi 
ğini de düşünüyordu. Başta, 

hep başta yürüyen ( maziye dö 
nüt) irticaının temeli ferd i ta
hakküme yaslamyordu . 

rat1 esas ara 11 ına ey 11: • I · · 
lenmektedir. mıJtır. 

BERLIN, 16. A. A . - Son re•mi Çinde neler oluyor? lngiliz murahhasları, dü'.' cen~~ iti lf k •l• • t tk •k t 
istatistiklere nu.aran Alman ticaret I ) Afrika murahha•larının zıyaretmı lVIaarı Ve ı ının e f a ı 
filosunun yüzde 35.3 ünün tecbiza- TOK .o. 1( ( ~·~· . . - Nakinden kabul etmitlerdir. M. Bennett, M_ 
tı, 1 ağustos ta rihinde reffedilmi,- Rengo aJa~~ına bıldır~liy'?r: Baldvin ile ,lfÖrii,müttür. 
tir. Me .. kezı ıcra kon11tes1. Tchan· ZiTaİ İstihsalitın ta:~nifi tali komis 

işte :,una nihayet vermek 
içindir ki milli hakimiyete tam 
ve kamil maoasile bir cevelan 
ve istinat noktası vermek üze
re "cümhuriyet., mPvcut dev
let şekillerinin .. n mıitekimil 
ve sağlamı olduğuna kani ola
rak onu Türk milleti kabul 
eylemişti .. 

Bu gemiler, 382 tane olup tonili.
tolan mecmuu 1 milycn 380.000'e 
baliğ olmaktadır. 

Asi kabile reisinin 
peşinde 

VEUDROK (Ce!lub ı garbi Afri
lcada) 16. A. A.- Cenubi Afrika it 
tihadı hükıim"tinin tayyareleri zn·h· 
lı otomobillerle tl'şrifl,i mesai ed•ı·e k 
Ukambi kabilesinin i.ı;i '"ei~i Spam~ 
bu'nun karar"ihını bombardıman C" t 
mitlerse de hicbir telefat olmamış 
ve Stambu firara muvafak olmut-
tur. 

Suü -Lianf ın istifasını ve jena~al yonu bir neticeye vusul için zama· 
Tchan-aK1-Cbck t"~afından .Pekin nm ııayri kafi olduğunu kaydeyl .. 
de 13 i.eneralden .~urekkep bır as~e mektedir. 
..; ~omuy~n ~·~kılı ba~n~a teldıf Komisyon, imperatorluk memle
edılen proıerı kabul etm.ıştı~. . . . ketleri arasında tafsilatı raporlar te
Tchan-Kaı-~hQek, ~o".'ıt~ ıle bıh~ tai edilmesini ve bu raporları müna 

laf Ouan·Tc.hı_n· ueı e ııt ~ıını ı.erı kaşa için yakında bir konferansın iç 
alrrı.as ıtalebını mutaummın hır tİmaa davet olunmasını temenni et-
telgraf ıöndermi,ıir. mektedir. 

NANKlN, .16. A .A.--: Rengo.A- M. Chamberlain'ın raporunun bir 
j.ansından : Çın merkez ı~a komi!•. Lon.dra gazetesi tarafından neşri 
si ınf"ıreş al Tcha=....., Suehhang'rn ••t• konferanı azaıı araıında heyecanı 
fuını ka.bul et~tir. . . . müdp olmuttur. Yapılan ketumiyet
Mumaıleyh,. mıUe~er cemı>'.etını.n ıizlik ihtimal e..,.ildiğine göre mali 
aıı~uri tahkik komısyonu ıle ~- siyuet hakkında diğer heyeti nıu

liket seyahat ederek ':'ra.nsaya azı- rahbasalar rüesaıının fikirlerinin 
met etmeğe k~rar vennışbr. de neırini intaç eyliyecektir. Bu şekil kemalizmin esası

dır . İnkılap eserleri yürüyen 
milli hayatta terakki V'! teka
müle tabi tutulabiliyor, adım a 
dımrejimin tatbikinde te~ahhuı 
ederek, vatana, devlete nafi 
olan, hayatiyete giren prensip 
lerin birinden ötekine geçilebili 
yor .. Zaten bu umdeler teki.· 
mül ve terakki kanununa tabi 
tutulmuştur .. 

Konten iandan 
"' 

zarar Bir Amerikan 
hapishanesin
den kaçanlar ee •• 

g rmuş 

Lakin cümhuriyet 
ğildir. 

öyle de-

vaziyette eğ ·ıiz .. 
Milli hakimiyetin tecellisi 

olmak itibarile bu devlet şekli 

ne münaka~aya, ne mübahase
ye, ne de onun fU veya bu su
retle tebdili gibi hatta laubali 
bir söze ve hatta şakasına bile 

ihracatımız kısmen azalmışhr 
fakat sana_ 
istifade etmiştir •• •• • 

yıımız 

d ed· ı 1 nıriliz Ticaret at-.esi kolonel 
müıaa e ı emez. T " ,_. 'd '- · I Woodı'un uraıye e 111.ontenJan U• 

Bunun içindir ki teşkilatı sulunün ticaret müvazeneoini temin 
esasiyenin cümhuriyet şekli etmit görünmekle beTaber, ihraca
hakkındaki kat'i emri ferdi, u- tın azalm ... ı itibarile bunun eyi ne
mumi ve hatta (Millet Mecli- tice vermediğini yazdığı haber veri 

liyordu . Kontenjan sistemi, memle~ 
sinde) bile bir bahıe zemin teş ket için faydalı ohnu~ mudur, bunun 
kil edemez, kimse bunu ağzına hiç bir noktada m.•hzuru gÖrülme
almak hakkını haiz değildir. miş midir? Dün bu busu•ta muhtelif 

alakadarlarla ~Orü .".ük. Bu temas 
Hatta Büyük Millet Mecli- !ardan aldığ ımız neticeleri şöyle hü

si, büyi.ik milletin milli hakimi las• etmA mllmkiindür: 
yetini temsil eden bir yer oldu Kontenjan usulü, ın•lüm olduğu 
ğu halde o da bunu konuşamaz, vtthile, memlekete gİreb!lecek her 
söyleyemez. kalem eıyanm azami mikdarlarrnı 

tayin etmiştir. Evvelce memlekete, 
Büyiik n:illi reis Büyük her yerden serbestçe gayri mahdut 

Millet Meclisini JU vecize ile mikdarda her çeşit m'l gİr•bilir
ne güzel ve ne büyük bir kud- ken, kontenjan dolayısile bu mikdar
retle adatmış, Türk milletinin !ar tahdit edilmiş, bunun neticesi o-

larak ithalatımız azalmııtır. Tutu
fikir ve hissine tercüman olmuş lan istatistikler, bir •ene evvelki it
tur: halatımız yekiınu 180 milyon lira İ

(Büyük Millet Meclisi, 
Türk milletinin asırlar süren 
taharriyatının hülisası ve onun 
bizzat kendisini idare etmek 
şuurunun canlı bir timsalidir. 
M. K. 1927). 

işte bu ali meclise 
dahi cümhuriyet !eklinin müna 
kaşası hakkı verilemez, bu kat'i 
ve vaki bir emirdir . 

Zaten cümhuriyeti kurar-
ken bunun Türk milletine en 
yakışan, asri bir idare olduğu 
söylendiği bir sırada milli bü
yük reis her Türk çocuğunun 

vicdanına sinen, yerleşen şu 
sözlerile onun mefhwnunu mil 
lete anlatmamış mı idi? 

( Oc .. amı var) 

ken 150 milyona indiğini söıtermek 
teılir. Bu •ene bu yekunun 20-30 
milyon lira daha inmesi çok muhte
meldir. Binaenaleyh, kontenjan usu. 
lü evveli. ithalatımızın azalmasını ' . .. .. . 
ve binnetice bcaret muvazenemızı 

temin etmis . b;.ı da şüphesiz matlüp 
gayelerden . batlıcuım tahakkuk et
tirmiştir 

Kontenjan uotulünün bir fayda.ar 
da . memlekette sanayiin inkiıafına 
hizmet etmeıi olmu,tur. Teşviki.sa .. 
nayi kanunu ile inkişafa başhyan 

ı.anayiimiz, kontenjan ıiıteminin tat 
biki neticesi, bazı eşyanın ihtiyaca 
gayrikafi mikdarda ithal edilebilme
sinden dolayı, bunların dahilde ima 
[ine kuvvet verilmesini mucip ola
rak bir terakki bamlesi"e mazhar ol
muştur Yerli mallaı sergisindeki 
muvaffakiyette hiç şüphesiz konten 
jan usulüne de medyun olduğumuz 
cihetle.. vard·r. 

Ticaret müvazeneaini ve &anayİİ
mizin inki ;afını temin eden konlen· 
jan usulünün iktihama mecbur oldu 
ğumuz mahzurlan dl\ yok değildir_ 
Meseli. bu usul dolayisile az mik- 1 
darJa ithal edilip dahilde mümasili 
henii:c: inıt\l edileın!yen bazı C!Y•nm 
az kullan-'.ma" mecburiyeti haıd ol
mu~tuı·. Bu, ferden ol~un, cemiyet 
itibarile olsun istihlik seviyemizi a
zaltmışt • r. Fakat bunun, kontenja
nın temin ettiği diğer esaslı faydalar 
yanındaki ehem~y~ti göl~ede kalır. 

ihracat vaziyetımıze gelıne:e: kon
tenjan dolayiıile evvel~e _mütteriıi 
olduğumuz yerlerden ıthalatımız a
zalmıstır.Bittabit bu. ecnebi satıcıla~ 
rım1z~ bizden e-.kil\İ kadar mal al
mamıy~ başlamalarını mUcip olmuş, 
ihracatımız biraz mütee111İr olmuş· 
tuı· Bu mah.zuru İzale icin takas u
s111üne ..,,üracaat edilmiş. Avrupada 
dolatan heyet ahiren a~det etmiştir. 
Vaziyeti yakından takip edenle..,ta
kaı meselesin.in haUi ve teminit ibra 
cat vaziyetimizi düzelteceğine ve bu 
nun için işin yeniden ve daha bü
yük bir ehemmiyetle takibi lazım 
geleceğine kanidirler. Bununla ben
ber ihracat vaziyetimizin bu ıevi-

' yeıinde yalnız kontenjan ıiıteminin 
iimil olmadığı da beyan edilmekte
dir. Bugün Avrupa ve Amerika'da 
her gün yekUnları artan milyonlarca 
işsiz amele kitlesinin mevcudiyeti 
de, dünya sanayi hareketlerinde bir 
tevakkuf de..,.esi hüküm sürmekte 
olduğunu gösterir . Bizim ihraç e 
deceğimiz ham maddeler İse oralar
da mamul halı gelmek için fabrika
da ;,ıenıneğe muhtaçtır. Fabrikalar 
ise kapalıdır. itte, ihracatımızın a
zalmaunda, bu cihan vaziyeti de 
müeaair olmakta ve Kolonel Woodds 
'un söylediği gibi bunda yalnız kon
tenjan uıulünün müeısir olmadıfı 
beyan edllmektedir. 

GRANiTE (Oklahama). 16 A.A. 
Bura hapiıhaneaioin m.e\kuflarm ~ 
dan 23 ü dun akşam firar etmişler
dir. içlerinden yalnız ~ördü ~ekrar 
tevkif edilmişlerdir. Şerırler fırarla
n es-tında civarda debşet saçarak 
birçok ahlakuzhklar ve .. müna~bet
oizlilder yapmışlar ve muteaddıt '!· 
toınobil yolcularına taarruz eylemıt 
!erdir. 

İspanyada tevkifat 
MADRIT, 16. A. A. - Şimdiye 

kadar tevkif edilen jenerallerle zabit 
!erin milctan 60'a baliğ olmuştur. 
Mevkuflann hepsi. itinali bir su
rette ihtilattan memnu bulundurul
n~ldadır. 

Brezilyada zelzele 
BUENOS AIRES, 16. A. A. -

Leudoza'dan S"n Guan'e bildirildiği 
ne göre bu havalide ,iddetli bir zel
zele vuku bulmu,tur. Telef olan la
n o miktarı henüz malUm bulunma~ 
maktadır. 

Lindbeg'in yeni 
bir çocuğu oldu 

ENGLVOOD. 16. A. A. (Nev 
Jersey). - Mme Lindbergh, dünya
ya bir erkek evli.t getirmiştir. 

Şenliklerin feci 
bilançosu 

PARIS, 16. A. A. - 15 ağustos 
ıenlik1erinin 4 gün zarfında Fransa 
da yol kazaları hakiki bir felaket 
teklini almrtlır. .. .. 
Yalnız 15 ağustos gununde 14 

ölü 20 ağır yaralı olmak suretile 
bütün yekun, ırec;en günlerle beraber 
50 ölü ve 116 ağır yaralıya balii ol 
muııtuı'. 

Bu yaralılardan birçoğu elim bir 
neticeden kurtulamıyacaklardır. 

Mısır tahvillerin
den kazananlar 

KEHIRE, 16. A. A.- Yüzde 3 
faiz ve ilcramiyeli Mmr K.redifomi· 
ye tahvillerinin 15 ağustos 932 ta
rilali k"'ideainde: 

1886 -eti t.lıvillerinden 209.939 
numara 50.000 frank, 1903 sen•İ 
tahYillerİnden 179.063 numMa 
50.000 frank 1911 Mnesi tahville
rinden 25.285 numara 50.000 frank 
kazanmlflarclır. 

KA YSER1, 16 (A.A.) - Maarif vekili Ent Beyfendi ınii· 
fettiş ~eyler ve kalemi mahsus müdürü ile beraber dün gece Aıı· 
kara trenile şehrimiz gelmişlerdir. Bugün viliyeet ve kumandatl 
lık, fırka ve belediyeyi ziyaret ettikten sonra vali ile birlikte 
Halkevi kütüphanesini ve müzeyi gezmişler ve bili.hara Zincide
reye azimetle buradaki yatı mektebinin ve köy muallim mektebi· 
nin vaziyetlerini tetkik etmiıtir. Öğle vakti belediye tarafından 
lisede verilen yemeği müteakıp Niğdeye hareket etmişlerdir. 

Kurtuluş bayramına hazırlık 
1ZM1R, 16 (A.A.) - Dokuz Eylul kurtuluş bayramı bu se

ne fevkalade tezahürat ile tes'it olunacaktır. Bu hususa memur 
ihtifal komisyonu son toplanıımda Gazi Hazretlerile Büyük Mil• 
let Meclisi Reisi Kazım, Baıvekil İsmet ve Mütir Fevzi Pa..-· 
lar Hazeratile vekil beyleri dokuz eyliil merasimine davete karat 
vermiştir. Komisyon ayni zamanda dünya güzellik kaliçesi Kt!" 
riman Halis Hanımı da davet etmiı ve bir telgraf keşide eylemit' 
tir. Keriman Ha!is Hanıma şehir namına İzmir mamulitındaJI 
bazı hediyeler verilecek ve şereflerine deniz üzerinde Marmar•· 
da bir ziyafeet verilecektir. 

1ZM1R, 16 (A.A.) - Badema şehrimizde yapılacak milli 
tezahürler için belediyece heykelin bulunduğu Gazi meydanı içti· 
ma mahalli olarak teabit edilmişir. Dokuz Eylul kurtuluş bayrı 
mmın ilk defa olarak bu meydanda tes'idi için faaliyete baılaıı• 
mıştır. 

Pr. Piccard çarşambaya çıkıgot 
BERNE, 16 (A.A.) - Hava rasadatı Profsör Piccard'ıll 

çarşamba günü semanın Stratosfer mıntakasına çıkmasına müı• 
it bulunmamakadır. 

Batan üç direkli 
Alman gemisi 

KIEL, 16. A. A. - Teknenin 
fevkalade ağn- olmau b .. abile yüz
dürülmesi ameliyatr muvakkaten ta 
ti! edilen mairuk Niobe Alman mek 
tep gemisinin yiizdürülmeıine hava 
nın müsait ve cüzel bu1unmaıından 
dolayı dün tekrar ba!lanmııtır. 

Ma(ruk gemi, hali hazırda 16 met 
re derinliğinde bulunmaktadır. Bah 
ri makamat, mağruk gemiyi Kiel li 
manı dahilinde romorkörle çektir
mek ve bu suretle 1 metre derinli. 
ğe kadar getirerek içinde bulunan ce 
setleri çıkarmak niyetindedir 

Prenses lıeana'nın 
çocuğu 

ViYANA. 16. A. A. - Viyana 
civarında Moedling'de ki.in Vilb
Habsbourg'dan bildirildiğine göre 
artidük Antoine de Habsbourır'un 
zevcesi, Romanya prenıesi llea.na' • 
nm doğurduğu çocıık Stefan iamile 
vaftiz edilecektir. 

Romaya kralı Karol ve sabık la
panya kralı 13 üncü Alphons, ço
cuğun vaftiz babalan olacaklardır. 

Meraaim, 10 gün zarfında yapıla
caktır. Dündenben AYt"Upa ve Ame
riluı'nın ber tarafından Villa-Habs
hourg'a bi~olı: tebrik telgraflan gel 
-kteclir. 

23 haydut hapis
haneden kaçb 

GRANiTE, 14. (Hoplolıama A.A. 
23 mahkiim dlin alqam, hapiahane
den luıÇDllflarclır. Bunlardan yalnız 
4'ü yaluılanmtflır. Halk korku için
dedir. 

Prens Edgard de 
Bourbon öldürüldü 

PARIS, 16. A. A. - Bu aaı..Jı 
Helles mahallesinin çok mütevaıı 
bir otel odasında bir ustura darbe' 
siyle öldürülmüı bir insan bulu.ıt' 

muıtur . 
Maktulün üzerinde 1870 doğum!~ 

Prens Edgard de Bourbon namın' 
bir nüfus hüviyet cüzd-ını çıkm•f 
tır. 4 4y&!mda olan ve aslen Sarago• 
se'lu bulunan bir lspanyol kadııı1 

kmdisini yaralamı, olduğundan do 
layi Prens öldünnü~ olduğunu itir.ı 
eylemiştir. 

Yunanistanda 
zelzele 

1 ~ AT NA, 16. A. A. - Eurytarıt 
havalisinde oldukça şiddetli bir 2el· 
zele hiııedilmiştir. Haıaret yalnrı: 

maddi ve az ehemmiyetlidir. 

5 Japon balıkçısı
nı Sovyetler 
tevkif ettiler 

TOKIO, 16 A. A. - Nakodat•' 
dan bildirildiğine ıöre, Ryuıhi-~· 
ru vapurunda bulunmakta olan S 
Jap<Mı halıkçıaı yanlı,lıkla bir Rul 
adasına yanaımıılar ve ansızın R111 

sahil muhafızlan tarafından Üzerle
rine alet edildiktm sonra tevkif ..
dilmiılerdir. Ryushi-Maru vapu~· 
Hakodateye gönderdiği bir telsıt 
telgrafla yardon talep etmittir. 

Bir kuyruklu yıldı:ı 
BERLIN, 16 .A. A. - Potadıot" 

rasathanesi, Amerikalılar tarafın.ı.~ 
8 qustosta kqfedilen kuyruklu yıl• 
dızı gönnüıtür. Bu yıldız , sür'ati• 
ıimal.e doiru tebdili mevki etmelıt"' 
.m. 



u? lstanbul'da Neler • 
ır Senede 

Ekonomi 

Mallarımızı ucuzca 
ihraç etmek için •• 

Ticaret odası alakadarlar 
arasında bir anket açh 

. Ticaret odası ihracat eıyamız 1-
~ll bir anket açıruıtır 
Oda bu anketile ihraç 91yamıo ilk 

lı.ıinden beynelmile lpiyualara va
"';bcaya kadar elden geçiren herke•• 
Lıtap etmekte ve fikirlerini ııonnak
'-dır. Oda bu anketile ihracat etY•· 
ll>ızın daha az masrafla ihracı çarele 
tin; aramaktadır. 

ftteyvelerimizi nasıl 
ihraç edebileceğiz? 

Memleketimizde bu ıene meyve 
""k mebzuldür. Bu kadıu fazla mey 
•enin memlekette istihlaki bittabi 
k.bil dej'ildir . . . 
. Bu meyveler ihraç edılmedıti tak 

'.irde, denize dökülmek veya ağaçta 
~imek vaziyeti haoıl olacaktır. 
llu11u nazarı ~ikkate alan ihracat 
".fisi Seyriaefaine müracaatla bir tek 
lıfte bulunmuttur. Ofis bu taze mey 
•elerin nakliye tarifesinde lenzilil.t 
İapılarak Mısıra naklini lotemİ§tİr. 

• Şehrimizde icrayı faaliyet eden 
l.eynelmilel nakliyat 4irkellerinden 
lkiai dün Ofiıe müracaatla Y"f mey· 
"e ve üzüm ihracatı için hizmete 
lrııada olduklarını bildinnlılerdir. 
türkiyeden ya! üzüm ihracab bü
liin A vrupada alaka uyandmnıttır. 

Mısırda pamuk 
Ticaret odasına gelen malıimata 

ll;uaran, bu sene Mıorrda pamuk ze 
>İyat sahası çok dardır. O derecede
loi !İmdiye kadar M111rda bu kadar 
'iZ pamuk zerodilmemiştir. 

A vusturyada yu
murta ihracatı 

Avusturya hükumeti yumurta ib
tacatmın tanzimi için yeni bir kıı. 
ııun neş:rctmi tir. 

F enlandiya ile 
ticaret 

Fenlandiya ıle memleketimiz ara
sında Ankarada aktedilen ticaret 
lnuahedesi 20 ağustosta mevkii me 
>İyete girecektir 

Bari sergisine gi
decek miyiz? 

Bari .ergiıine reamen i1tirakimlz 
lıakkmda henÜ7 iktisat vekaletin
den Ofiae bir iı'ar vaki olmamı,ıır. 
Maamafi Ofis vaktin darlığını naza
.., dikkate alarak berayi ihtiyat bu 
knayıra iştirak ~dccek milesıesele
•c hazırlanmalarını bilclirmittir. 

Amer"kada buğday 
Son tahminlere göre, Amerikanın 

l.u ıenekl ilkbahar buğday mahsu-
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Çitlenbik yağı 
IZMIR, 16. A. A.- Vilayetin te

tebbüaü üzerine çitlenbikten yağ is
tihsali için faaliyete geçilmittir. 
Şimdiye kadar hiçbir işe yarama

yan ve muhitimizde mebzul bulunan 
bu büdayinabit mahsulden dahi isti
fade edilecektir. 

fzmirde ilk kuru 
üzüm mahsulü 

lZMIR, 16 A. A. - Yeni sene
nin ilk kuru üzüm mahsulü, dün bor 
saya arzedilmiştir. Öğleden sonra pi 
yasa açılarak 17 kuruıtan 32 kuru· 
ıa kadar 1120 çuval aatılmııtır. 

Satış hararetli olmuıtur Geçen sa 
ne ilk aatıı 30 dan 49 kuru,a kadar 
idL 

iz mir .... uzum 
Avrupaya 

gönderiyor 
IZMIR, 16 A.A. - Bu aenenin 

ilk kuru üzüm mahsulü Avrupa'ya 
gitmek üzere sabah Holanda ban· 
dıralı lrene vapuruna yüklenmit· 
tir. Mahsulü hi.mil olan tal siia
lenmit bayraklarla tezyin olun· 
mutlu• Şal vapura giderken ve Ü· 
zümler vapura dahil olunurken 
limanda bulunan bilt'.imum ıefain 
tarafmdan düdük çalınmak sure· 
tile tezehürat icra edilmiştir. 

1O1 lira 60 kurut 
lazım 

lZMIR, 16 A.A. - Şehrimiz 
ticaret odası tarafından yapılan 
bir geçinme cetvelinde 932 tem· 
muz ayı içinde bet kişideu mürek
kep orta halli bir i.ile için yüz bir U 
ra altmıf kuru,a ihtiyaç gösteril
miştir. ..... 
300,000e 
Yakın 
Ziyaretçi! --
Yerli mallar sergi
sinin 16 ncı günü •• 

Dördüncü yerli mallar sergisi 
dün aktıuna kadar 293.100 kiti tara 
fından ziyaret edilmittir. Bundan ev 
velki sergilerden hiç biri balkın bu 
kadar genit mikyaada rağbet ve ala 
kasını celp etmcmjşti, 

Sergi cuma günleri GOk kalabalık 
olduğundan sergi komiserliği şimdi 
den cuma günü çin tertibat alı'lak 
mecburiyetini hiuclmişlir. Bilhassa 
Bu cuma günü ıerginin ıon günü· 
dür. Bu itibarla &erginin görülm~ 
miş bir derecede kalabalık olacagı 
şimdiden muhakkak addedilmekte
dir. 

Bu seneki serıti her noktadan g• 
çen oenelere faik faik bulunmakt~
dır_ Bunu sergiyi ziyaret edenl.cnn 
hepsi tasdik etmektedirler. Sergıd.~n 
cıkanların yüzlerinde milli •anayıın 
;.,n tertibat •e inki.-fı, sergideki in 
tiuunı görmekten mütevellit mem
nuniyet bariz bir surette ounmakta-

d~ . . k 
Türk tayyare cemiyetı •.er'ı °'" 

miserliği vaııtasile ıergiye. ışbr~ e 
den erbabı sanayiin h~mı'.!e~enne 
müracaat etmi,tir:. Ser!f•Y~ ıtb~t • 
denler bunu hüanu telakki. etmış er 
ve tayyare cemiyetine genıt mıkyaı 
ta teberruatta bulunmuşlar:da. Ya
rın akşam oergide cümhunyet genç 
ler mahfili tarafında? c.aıataaaray 
mezunlarJ ,erefine bır musamere ve 

rilecektir. 

ŞikAyetler tahkik 
ediliyor 

Dünkü nü•hamızda şehrimizdeki 
bir banka hakkında vaki olan şika
yetler üzerine Ticaret müdürlü~ün .. 
ce tetkikat yapılmakta oldugunu 
yazmıştık. Bir kaç sene e~el teıia 
edilmiş olan bu banka (}sküdar b~n
kaaıdır ve alakadar erkanından Tıca 
ret müdürlüğü izahat istemittir. 

Maiyet memurları 
Vilayetimiz maiyet mmıurların

dan Ma,Jum Bey, Diyarbekir, Ba
ki Bev Mardin vila}etleri maiyet 
memu-rlult.larına tayin edilmiştir. 

İstanbul'da 
Neler oluyor? 

Bir sene içinde ne
kadar zabıta 

vak'a•• oldu? 
htaabul büyük, dajiınık bir 

tehirdir. Her gün gazetelerde şeh
rin bir tarafında olan zab.ta vak'a
ları okununuz: Hırsızlık, katil, 
yangın v.o. latanbulda bir oene i
çinde kaç zabıta vak' aaı olduiu· 
nu hiç tahmin ve merak ettiniz 
mi? Bir iotatbtikten alınmıı olan 
aıağıdaki rakamlara göz gezdire
rek bu merakınızı tatmin edebi
lirsiniz. lstanbulda en çok vukua 
gelen zabıta vak'ası hrroızlıktır. 
Hıraızlıktan aonra cerh vak'alan 
gelmektedir. 

Şayanı şükrandır ki, ,ehrimizde 
zabıta vak' at arı her sene mahsuı 
bir derecede azalmaktadır. Son 
bir sene içinde lstanbulda vukua 
gelen zabıta vak'ası adedi 7624 
dür. Vak'alar tekil itibarile fU su
retle takaim olunmaktadır: 

2489 bıroızlık, 470 darp, 1213 
cerh, 46 katil, 114 ahzü gaıp, 

602 yankesicilik., 356 mantarcılık 
ve dolandırıcılık, 145 te,hiri si
lih. 518 otomobil, tramvay ve •· 
raba kazası, 655 mütenevvi eti• 
rümler, 466 yangın, 254 zabıtaya 

hakaret. 110 eve taarruz, 24 iza· 
leyi bikir ve fili şeni. 

Tapu alacak 
Mübadiller 

Numaralarıyla iskAn 
müdürlüğüne mü

racaat etmelidirler 
Etabli Rumlara ait olupla la

tanbul'da mübadillere tefviz edil
mit olan emlllı; B. M. Mecliaince 
kabul edllmit olan kanun muci· 
hince mecburi latimlfıke tabi lu· 
tularak sahiplerine iade edilmek· 
tedir. Eınltıki istirdat edilen mü
badillerden tapu almıt olanlara 
ylizde bet faizli bono, ve tapu al• 
mamıt olanlara da iatihkak maa .. 
bataıı verilecektir. Bono alacak 
olanlara mathiplarırun yanaı bu 
aene zarfında teavlye edilecektir. 
Maliye Veklletince ali.kadarlar• 
bono verilmesine batlanmak ÖZ• 
redir. Bu oebeple ali.kadar milba0 

dillerden tapu almlt olanlar tapu· 
larile almamiş olanlarda doaya 
num;ralarile birlikte lakln mü
dürlüğüne müracaat etmelidirler. 

Kitap sergisi 
Tavukçuluk sergisi, ye_rli 

mallar sergiıi gibi sınai, resım 
ve heykeltraşlık gibi fikir ve 
san'at sergileri açıldığı şu sıra
da bir kitap sergisi açılmaması 
mühim bir boşluktu. Eaasea 
memleketimizde okuma merakı 
om azhiiı ve binaenaleyh kitap 
satışının buhranı nazarı itiba
ra alıancak oluna ne kadar 
mübrem bir ihiyaç haline gel
miş olduğu pek açık bir surette 
meydana çıkar. İstanbul Halk
evi sergi ve müzeler şubesinin 
geçenlerde açılmasını mütea
kıp ilk iş olarak buna teşebbüs 
etmesi cok yerinde bir hareket 
olduğu şüphesizdir. 30 Ağus
tosta Darülfünun meydanında 
açılacak olan bu sergi memleke 
timizdt ıon zamanlarda çıkan e 
ıerlerin hepsini gözönüne koy
mak suretile fikir ve nqriyat a 
lemimiz hakkında bir fikir ver
diği gibi kitap okuyucu ve ara 
yıcılanna da göatemiş olacağı 
büyük kolaylık sayesinde iyi 
bir satıı temin edeceği şüphe
sizdir. 

M. Beck 

• 

Azade'nin mezarı Top 
kapıdaki mezardır .. 

Pierre Lotinin son göz yaşları 

Beye 
ve Dr. Nami 
gönderdiği mektup •• 

' ...... . 
liiiileyman patanın dördüncü karısı 

olan Azadenin meza-
rını Loti nasıl buldu ve yaptırdı? 

Dr. Nami B. 

iaminde bir zat 

dün matbaamı 

za geldi... Bu 

zat o kadar he 

yecanlı idi ki, 
evvela bize mü 
hiın bir felaket 
haberi verece
ğinden endite· 
ye düıtük. Fa
kat bir az son
ra, sükunet bu 
!arak anlabna
ğa ba~ladı: 

• 

. . 

-Ben, Pieı:-· 
re Loti'nln hay 
ranlarmdan bi 
riyim .• Fransız 
edibinin bütün 
eserlerini, baı
tan aşağı oku-
dum. Pierre Lo M. Plerre Loti'nln Dr. Nami Bf'ge 

• 

ti'yi, hiç bir ro gönderdiği mektuplan 
marunda Aziyade'de oldu&-undan zere olduğu günlerde idi. Fransız 
daha samimi bulmadım. Aziyade edibi Claude F arer ~s~nbul.a gel-

. · K d" · Lot ın Azıyade-bence, tamamen yaıanmıt bir ma· lr!'ıftı. en ısı.ne ın 
ceradan baıka bir fey dejiildi. He· •• hakkındakı arattırmalanmdan 
le Loti'nin (Supreme Vision• d'or· bahıettim. Çok alakadar oldu. l}e 
ient) ını okuduktan sonra, kat'iy· raberce ı:opkap~daki .m~z~rlıga 

h··ı.m tt" A · d Loti'ye gittik. Azıyadenın kabnnı zıyaret yen u e ım. zıya e, . . k R h 
lstanbuht bu kadar aevdirenbu kü etti~. B~.n~n Üze~me le rar oc • 

'"k ·ı· ı ı.· h 1 mahsu• fort ta olum halınde bulunan Pl-
çu sevgı ı, aa a ır aya L '. bl ktu 0nd d"m 
lü olamazdı Supr<me Viıions d'o· yer otıye r me P ,g er 1 

• 

rient'te P;anaız edibi Aziyade, Büyük Fran•ız edlblnın sağ kolu 
mezanı'n, na11l ara ıp bulduiunu mefldç idi. Artık yazı. yaz~ıyor-

zun u:tadıya a!\latı Loti, lalan· du. Mektubu 16nderdıkten hırk~ç 
bula geliyor. ilk .iti, Azıyade'yi a• ırün sonra, kltibl Mauberger'ın 
ramakbr. Dört tarafa bat vuruyor. 1111~aslle .Lotiden cevap aldım. 
Niba et, müstear olarak Hatice lı Azıyadenın mezarına ~a!fı bir 

• · y d"ğ" 1 kadınından Azi Türk doktorunun gllalerdıii bu a• 
mıd v~r 1 

: ~~~amadıfmı öğre· lalıa, Lotiyl çok miltehauiı et~lı. 
Y!- enın a~ ~üyük bir t-asar için· O kadar ki, mektubumu kendul-
nıyor. Lotı, " ne okudukları zaman gözleri Y&f 
d oevııilisinln mezannı aramaga b 1 Lo e, · k 1 la dolmut. aflamafa aı amıf. 
koyuluyor. Fa at. yo unu taırra· tiden bu mektubu aldıktan oonra 
rak, yanlıtlıkla Edıdek_apj;.a bar ikinci bir mektupla aıbhati bak· 
vuruyor. O kadar, ·~·~ r yer~ kında malumat iıtedlm. Aziya• 
içindedir ki o akta~ ıçı~ davet!• d nin meze.nndan kopanp bir çe
olduğu ... raya bile gfıdl emıydor.AN!• ı:nk teklinde kendisine gönderdi· 
b et Topkapı tara arın a zı• 1 

ay •. .. lü ld "-· ri, k n iim otlardan ve mezan naaı ara
yadenın gom~ 0 Ugu ~· 8 

• 1 buldufumu bildiren mektu· 
diaine göaterıy.?rlar • 1:?b• bu top• t!ndan hiç bahsetrn me•i bayre-
rak yıxınını gozyatlol ıle •uladık- • . old x... d- ı _ " b I timı mucıp Ugunu yaz ~ .__ 
tan oonra, bir parçkt a rta ati qıydor. ti bu mektubu da kfıtibl vuıtaaİ· 
Ve hemen oracı a, aıçı an a· • b km d B 
vel ederek, Aziyade'nin kabrini le cevapsıl.oz • rrina rtıa kı. ..ı:' dıon r 1 ektupla tın a ,.un en 
yaptırıyor, batı uctlD"; ~ ıy e oer· m"ne ölüme yaklattıft acıklı bir 
visini dikiyor. Bu tafaılatın yalan !ftl ll b"ldlril'- d Lotl '. 
olmasına ihtimal vermediğim için ıfade . e ;. •yor u. slnl • çı 

Maarifte 

Avrupada 
Tahsil 

-·• ... 
Müsabaka imtihan

ları eylülün 
üçünde yapılacak 
Avrupaya Marif Vekaleti hesa• 

hına tahsile gidecek talebenin mü 
aabaka imtihanlan 3 eylulde ya
pılacaktır. imtihanlar lotanbul ve 
Anadolunun muhtelif liselerinde 
yapılacaktır. 

Bu huıuata müracaat müddeti 
bitmit olduğundan bunda.n aonra 
mlİracaat edecekler imtlhanlara 
kabul edilmiyeceklerdir. Şimdiye 
kadar müracaat edenlerin adedi 
300 Ü tecavüz etmittir. Gönderile 
cek talebe miktan 50 dir. 

Tahir B. Avrupaya 
gitti 

Darülfünun Hukuk fakülleoi 
reisi Tahir B. berayı tetkik Avru 
paya gibnİ§tir. 

Beylikköprü 
Faciası 

Kazanın hakikt se
bebi anlatılamadı 
ANKARA, 16. - Geçenlerde bir

çok vatanda,ların ölümile neticele
nen Beylik Köprü tren faciası hak
kında Nafia Vekaletinin yaptıiı 
tahkikat neticel~nmi,tir. 

Bu huıousta •alabiyet sahibi lıİT 
zat diyor ki: 

- ··Müteaddit fen heyetleri ta
rafından yapılan tetkikat ve keşU
ler ikmal edilmiştir. Bu keşiflerde 
kazanın muhtelif ihtimallerden han
gisinin tahtı teoirinde vukua geldi. 
ti kat'iyetle teabit edilmıemişt';r. 
Vaziyet böyle olmakla beraber galip 
ihtimaller üzerine mütalealar yürü
tülmüttilr. Kaza mahalli, enkaz ve 
trenin vaziyeti muhtelif ihtimaller
den hiçbiri hakkında k.ıti hüküm 
venniye müsa·t değildir • 

Bu kabil kazaların bir daha teker
rür etmemesi için lhımgelen ted· 
birler alrnmıftır. Kati ve vazıh va· 
tıİyet, adli tahkikatın hitamında an· 
1a,t1acaktır." ----·--

Su iıııi Ziraat Ve
kaletine geçiyor 
Şimdiye kadar memleket au işle

ri ile Nafia V <kaletinin m~jtul bu
lunduğu malumdur. Haber aldığı. 
mıza göre, ıu itlerinin ziraat veka
letine devri husuıunda Nafia ve zl
raaal vekaletleri arasında bazı le
maalar vuku bulmaktadır. Bu takdir 
de, ıu teşkilati ile birlikte au mil· 
bendlsleri de Nafia Veki.letlnden ZI 
raat vekaleti emrine geçec~klerdir 

Azivadenin .:nezannı bizzat ara· çeklennle ınebgledçmemb le • ol zal· 
k b · · • - .. mantar atan u a u unan ng • ·-... ·········---·-···-·····-···-······-· yıp bulma • e~ım ıçın onune ge- 1. ıuörünün kahrına uiradıfı· 

·ı eyecek bır arzu olmu,tur ız sa b d f rar görü,tük. M. Therriat ortaya 
çı em • h ft 1 E • · nı yazdıktan oonra en en a ta- 1 • h" · • d l" 
Günlerce. halt~ k a arca yup lehinde bulunuyordu. Her iki mek attbğı meıe enın mu ıtımız e a a 
sırtlarında, Eddırndel apl ı veN1:obpkat• tubu gözleri hayata ebediyen ka ka uyandırdığından memnundur. 
pı tarafların ~. .'! a, ım..... ı aye amİc üzere bulunan bir edibin Londra otelindeki odaıında bizi. 
karlı bir ktş gunu, ak~tf•mı b'!ll: ~on bir hi.tırası olark oakladım." mütebeaaim bir çehre ile kar~ıla
dum. Etrafr parma uı a çevr1 ı Dr. Nami Bey, .ııon söz olarak yark dedi ki: 
bir mezarın başında Kafkaovalı . . 
Abdullah Ef kerimeai Hatice" İ•· dedı kı: . - Evveli. tunu •Öyleyeyim ki, 

· • ··ru""nce dünvalar benim ol - Size bu ızahatı vermekteki ben Azyadenin mezarını bulduğu 
mınıg-o . · · hl 
mu• kRdnr gevindım._ Fakat içim· m"k&adnnı anlatabrm: A';/!P du mu iddia etmedim. Bana Aziya
de, hiı1A cevabı verılern~yen bir duğunuz mezar ı~zat zıy~ e: denin mezarını buldun mu? diye 
" ba ?tt ı.ua1i vardı; nin mezandır. Azıyade, asıl ısmı •ordular. Ben de: (Evet buldum.) 
a~ Acaba, bu mezar, hakikaten Hatice olan bu kadın, 1297 lari- dedim. Bunu söylerken mezarın 

AzivRd<"nin mezarı mıvdı? Ya o- hinde_ EJ'.'ipte !~'~yan. S~le~_man benden evvel başkalan tarafın
nun. değilse... Paşa ısmınde bırının dorduncu zev dan bulunmuş olduğunu bilmiyor 

Nihayet bir hayli aradıktan son cesidir .. Ve Loti. bu ,ke.dını me. hur dum. Zaten şimdiye kadar meza
ra mezar tatını yapan Musa Ağa- kız kaçırmuı va~1 as;;_,1~k!°~ 1nd_e rın bulunmamıf olma•ına da hay
yı, ele geçirdim. Mu~a Ağa bu ta- ~r~n~z 1do;a~ma~ı e anı~e gıt ret ediyordum. Sonra benim meza 
fın bir Fransız bahrıyeliai tarafın tı_ıı;ı ~un e~ e anı~j'•1 o~uı" a .•e- n kolaylıkla bulmam başkaları 
dan ısmarlandığını., tnezarda ya.. vış?'1 "° ve uk~':gı,d 5 .an b·u zı{a tarafından bulunabilecel'lni göste 
lan kızın da galiba Fran11zın dos- retınde ~".v L;'· . e'j'n b•rt~b a rir. Geçen gün Dr. Nami B. ismin 
tu olduğunu söylediğine göre ar- ~er;e1bışt~r. lını.n d stanT:':' ~I '! de bir zat geldi ve Aziyadenln m~ 
tık ~üpheye mahal yoktu. Derhal aT~.r k'enır?semesı~ ed, T:':'rk en zarını kendi•İ bulduğunu ve hatta 
L ti k rk sahifelik bir mektup- ve ur ıyeyı aevmesın e, ur mu Claude Farrcre lstanbula rıeldiii 
l 

0 ye~a;ı nasıl buldufumu anlat hitiude bulunmaktan ho~lanıtında zaman kendi&İnİ me7.arın batına 
ta, me latanbulda bıraktığı bu a- . bu Çerkes kızına olan derin mer- oo""tü""rdüg-ünü söyledi. M. Willy 
ım ve b . . d b k b" b ~ d 

riz hitrranm tiir~le .. rce daima ne- utkıyedtı? end ~~ld~ ,:r se ep ara- Snerco'nun netrett-iii mektubu a 
silden neıle yi.dıgar kalacağını ma ogru egı ır. okudum. Azlyadenin mezarınm 
temin ettim. Mektubuma, mezann M. Paul Therriaf kendisinde bulunduğunu söylediği 
etrafını kaplayan otlardan yaptı- nt diyor? resimlerinden birini bana venneai 
ğım bir demeti de raptetmittim. 1 • ni rica ederim. Bu vesile ile Tür-

Bf'IPdigPde 

Ne kadar 
Seyyah geldi? 

Buhran yüzünden 
seyyah 

adedi azalıyor 
İkbaadi buhran yÜaünden sey

yah hareketleri her aene biraa 
daha azalmaktadır. Büyük trano
atlantikleri kiralamak pahalı ol
duğundan eskiıi gibi bunlar tutu• 
laıruyor. Her memlekette olduğu 
gibi bizde de aeyyablar azalmıt· 
br. Beeldiye seyyalıin tubesi bub· 
ranın önüne bir dereceye kadar 
geçebilmek için bazı tedbirler al
mafa karar venni,tir. lstanbula 
ıeyyah celbi için muhtelif propa· 
ianda vaaıtalanna müracaat et
mektedir. Bir çok memleketlerle 
bu hususta teınaoa geçilmittir. 

Bir iatatiıtife göre, aon bir ae
ne içinde latanbula 10247 aeyyalı 
gelmi,tir. Bu rakam e velki aene
lere nispetle tedrici bir azlık ifa
de etmektedir. Bu iotatiotife naza 
ran son bir oenede lstanbula Ame 
rikadan 3993, Almanyadan 2695 
Avusluryadan 37, Cenubi Ameri'. 
kadan 235, lngiltereden 2088, f. 
talyadan 27, ispanyadan 41, Nor
veçten 66, Fenlandiyadan 7, Bel
çikadan 14, Çekoalovakyadan 45, 
Japonyadan 6, Fransadan 145 
Holandadan 23, Suriyeden 12' 
Lüksemburgtan 4, Kanadada~ 
203, Macariıtandan 3, Mısırdan 
2. Romanyadan 232. Polonyadan 
13, Yugoalavyadan 7, Rusyadan 
257, Yunaniatandan 7, Avustural
yadan 3 aeyyab gelml,tir. 

Şehrimize gelen aeyyahlar ls
tanbulda vasati üç ırün kalmakh 
dırlar. Münferit halde gelenler 
bir iki hafta kalıyor. 

7 50 den fazla talip 
tahmin etmemi ler 

Belediyenin netrettiii iaıatia
tik yıllıiı her taraftan büyük bir 
ali.ka ile istenmektedir. Belediye 
bir kı11n1nı para ile aatacakbr. 

Yıllık 750 nilsha olarak tabedil 
diği için herkeae verilmemekte
dir. 1933 ytllıiı için fitlorin doldu 
rulmaaına devam edilmektedir. 
Yıllığın ikinci nüshası daha mil• 
kemmel olacaktır. 

Yaya kaldırıma 
tecavüz yasak! 
Pazar yerlerindeki dükkanlıu 

İfportalannı yaya kaldrrımm 11... 
tüne kadar tecavUz ettirmektedir 
ler. Belediye bu gibi esnafı teczi
ye edecektir . 

fstanbulda kaç 
bina var? 

Belediyenin netrettltl remıi 930 
yıllıiına nazaran, İstanbul beledi· 
ye hudutlan dahilinde 125,444 
bina vardır. 89,762 ev, 1441 apar 
tıman, 67 pansiyon, 169 otel, 428 
ban. 491 beklr odaoı, 31 70 bara· 
ka. 

İktisat Vekili 
bugün geliyor 

İktisat Vekili Muotafa Şeref B 
bugün Ankaradan ,ehrimize gelecdı 
tir. Vekil B. Yalovaya gidecek•• 
bir haftaya kadar Avnıpada bir tel 
kik seyahatine çıkacaktır. 

Nafia Vekili An
karaya döndü 

Derinceye gelen Nafia Vekili Hil. 
mi B. ondan Ankaraya avdet ebni, 
tir Vekil B. e refakat eden Devi t 
Demiryollan Haydarpafll hareket 
müfetti,i Aptullah B. tehrimize av
det etmistir 

Çanakkale civa
rında oturacaklar 

Tenezzüh için ,ebrimize gelmi, 0 Aradan uzun :zamanlar gecti: Lo- ı Dün Azyadenin mezarını buldu kiyede Pierre Loti'nin pek çok tak 
lan Lehistan hariciye müstll!an M. tiden bir cevap alama~ım. latıklal ğunu .Oyleyen Fransız edebiyat dirkarlan mevcut olduğunu gÖr
Beck dün müzeleri ziyaret etmiıtir. harbimizin zaferle netıcelenmek Ü mualimi M. Paul Therriat ile tek· mekle memnun oldum. ........ , ............... , ................................... , .. ,, ............ , .. , ......... ,, .. ,~ .................... ,,, ......... .... 

Ağndağı hareloltma ittirak etınit 
olan Havali ehalisinden 52 nufudu 
dokuz aile Çanakkale bavalisinde İs
kan edilmek üzere dün jandarma 
muhafazası alt .. da lstanbula getiril· 
miştir. 

Aşkı Ef. çapkınlık yapacaktı!.. Resimli hikAye 

~ 

--~ 

Ceza verecek esnaf 
tasnif ediliyor 

Esnaf cemiyetleri, Ticaret Odau
na yazıloiıyan eonafı teobite devam 
ebnel<tedlrler. Cemiyet uasr, tab· 
ıildarlarla birlikte semt semt dola1& 
rak kayıbız esnaf hakkında zabiı 
varakaları tutmakta ve cemiyeti .... , 
bu zabitlan bir iatidanameye raptaJt 
Ticaret odasına tevdi etmektedir
ler. 

Şimdiye kadar odaya verilen a
bıt varakaları mikdan 200 ü bul. 

I muştuı 
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da doğmu9um ... Eh bu da o ka 
dar fevkalade değil... Üçüncü 
olarak ta ailem Kudüse haccet 
meje gidiyormut, beni laanın 
kabri üzerinde vaftiz etmişler .. 
(İaanm gökte olduğu itikadı
na göre bu kabrin hangisi ol
duğu cayi sual idi. Lakin a· 
damcağızı tedirgin etmedim) 
bu da fevkalade değil an:ıı:a, 

Kadınlık Bahsi l • I 
Avrupa'da Türk kadınlarını 

hali nasıl tanıyorlar mış! 
Yaza11: Nezihe Muhittin 

Telgraf adresi: hL Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

bunların üçünün biriikte l:ı"r Çok müstesna bir güzelliğe mebzul ve mahsuldar, kökleri, 
adamda toplanması fevkal.ide- malik olan sevimli "Kerimanı- hikmeti hüda, dıtarı fırlamış 
<lir. ; mız" Avrupaya gittiğinden beri bir havuç tarlasına benziyordu! 

Ben ilave ettim: 1 Türk kadını hakkında dediko- Mfüaade edersaıiz, ben bu-

B
. d" d . .. f k J•d l'k dular gene aldı yürüdü. Güzel rada onlara cevap vereceğim. 

- ır or uncu ev a a e ı v ı· · be k · d .. F k ef · · k k . b' y h d' . . . • ... ra ıçenın rra tenın e goz- a at nen esımı tü etme , 

\BONE ÜCRETLERİ: te sıze ır a u 1 ısmı vermış leri kamaşanlar: ne de dilimde tüy bitirmek i-
olmalarıdır. -Ay! Türk kadınlan Habeş çın .. : Türkiye için 

L. K. 
Hariç için 

L. K. 
8-

14 -
28 -

- Evet! dedi. Lakin Ermeni değil midirler Bu şeffaf, be- Sevimli Avrupalı kadınlara 
lerde de Samoel vardır amma yaz cilt nereden çıktı!. diye hay soruyorum: 3 aybp 4 -

6 " 7ll0 
i2 .. 14 -

Gelen evrak geri Yerilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku· 
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için ınüdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann mes'u
liyetlni k.alıul etme&. 

nadirdir. Çok defa Ermeni oldu ret ediyorlarmı§... - Mademki Habeşlik Türk 
ğumu müşkülatla anlatabiliyo- Keriman Hanımın, ancak gü kaduılarına mahsus garaibi 
rum. Efendim! Ben İranda bu- zellik timsali olan heykellerde seb'adan biridir? Öyle ise ne
lundum. Sıhhiye delekesi ola- bulunan narin endamını seyre- den bu cilde bu kadar hevesle
rak dünyayı gezdim. Bende denler: niyorlar, Piyasada Habeş değil 
ikinci Mecidi nişanından tu- - Türk kadınları şişmandır hatta Sudan kızlarına benzeme 

d canım. Bu narin vücut Türk ka yen kadınların irapta mahalli tun da Şirühurşit, Lejiyon o-
drnlarında ne aramış! Ne mü- olmadığını biliyoruz. Plajlara 

nörün komandör rütbesi; Rus nasebeet efendim.. diyorlar- gitmeğe keseleri elvermeyenle
nişanları falan bir sürü "deko- mış. nn damlarda çekirge gibi siyah 
rasyon" vardır. Amma tak- Türk güzelinin İstanbuldan latmağı bir medeniyet vecibesi 

BUGÜNKÜ HAVA mam!.. götürdüğü; en son modellerin telakki ettiklerine de vakıfız. 
Y ewiJkö,- - merkezinden· ve

rilen maklmata .cır.. bugün hava 
.kaertyetı. • o1a.- rüqar 1i
:na1c1eııı ı..111 loıYVetle •ecektir. 

16-3-32 tarllllnde han tazyiki 
764 mill....tn en ~ok sıcaklık 29 
en az Hl .. ntigrat kaydedilm4-
tir 

Üstü başı pek hırpani olan eşi olan şık tuvaletlerini gören Gene uzağa gitmeyelim. He
ve ikinci ekonomik mevkide )er: men Avrupaya seyahat mecbu
(yataklı güverte demek) ye- - Biz;.m bildiğimiz Türk ka- riyetinde olan birkaç Misin ace 
meksiz seyahat eden bu zat ili- dınları şalvar giyerdi .. Bu da ne lelerinden Filurya sahillerinde 
ve etti. reden çıktı böyle?!. diye bakıp ciltlerinden maada adalelerini 

FELEKTEN 
Seyahat mektupları .. 

Yola ait bazı 
Tuhaflıklar .• 

- ... Bet senedir Nis ıehrin
de oturuyorum. Üç tane aparlı 
ıı:oanım var. Kiraya veririm. Ki 
ralar kıtın yüksek, yazın dü9-
kündür. İstanbulda Beyoğlun
da bir tane İmam sokağında 
bir tane de Doğruyolda evim 
vardı sattım. fstinyede iki ya
lım var. Onların biri çok iyidir. 
Satmam. 

- Niste çok Türk var mı?. 

- Var ya! Mecit Efendiden 
Vichy 9 aguslos 982 tut ta ne kadar kovulmut paşa

lar varsa hepsi orada. Hatta ga 
Marsilya bir büyük liman- zeteci Mihran Efendi de orada. 

lır. Marsilyalıya sorarsan Ben bu adam gibi kumara düş-
' lünyanın en büyük limanıdır . 

akin Ceneveden sonra Bahri kün adam görmedim. Lakin ka 
.efidin ikinci limanı olduğunda zanır ha! Lif değil! En çok po
,üphe yoktur. Her halde Napo ker oynar. Bu garip zatın söy
!den bir kaç defa daha haraket lediği tamemen hakikat olduğu 
i bir yerdir . na kailim. Çünkü "sattım" de-

Biz Marailya'ya sekizde gir diği evlerden birisini tanıdım. 
neliydik. Lakin kaptanın riva Bu zattan aldığım malumat 
yetine göre rüzgarın bat taraf üzerine Nis hakkında biraz da
.an esmesi, benim kanaatime ha işi tamik elemek istedim ve 
~öre vapurun fazla yürüyeme- Niae giden bir Mısırlı Prensle 
meal yüzünden ancak on iki- haremine bu bahiste bazı sual
de limana girdik ve birde rıhtı ler sordum. Sakıt hanedandan 
ma çıkabildik . malumat istedim, dediler ki: 

Marsilyadan Vitiye nasıl gi 
dilir ve ben nasıl gittim; 0 bir - Kuvvetli bir ihtimale !JÖ
ayrı davadır .. Size onu da yaza re evvelden Mecit Efendiye in
cağım .. Yalnız vapurda son gün gilizler bakıyordu. Şimdi bü
rast geldiğim bir tip nazarı dik tün o ailenin ağırlığı damadı 
katimi celbetti. Birkaç satır Haydarabat Nizamının üzerin
yazır.adan geçemedim. dedir. Bütün hanedan azası he-

Vapurda son gecemiz idi. men hemen Nistedirler. Tesadü 
İki kişi satranç oynuyor, ben fen vaki temasımızdan anladık 
de seyrediyordum. Dışarıda ki; ta ha illeri v,. terbiyeleri ma
Fransızca, amma ErmPnİ Fran i aleaef pek düşkündür. Bir çoğu 
sızcasile iri iri laf eden bir a- ' ötekinden, berikinden para çar 
dam na7.arı dikkatimi celbetti. parak geçinir. Neden bu adam 
Çıktım. Bu. arlamla görüştük. hır tahsillerini ve ahlaklarını 
Bu :ı:alrn İsmi Samoel olmasına bu kadar ihmal etmitler acaba?. 
rai;men kendisi Ermenidir. 
Ve a•ri binbası doktor müte 
kaididir. . 

Anlattığını size naklede-
yım: 

Mısırlı Prens sordu: 

- Bunların memlekette ta
raftarları var mıdır?. 

- Kat'iyyen! dedim. Vece
vap verdi. 

- Pek tabii. Böyle na liyik 
adamlara kim taraftar olabilir. 

bakıp şatakalıyorlarmış. l"iha- yakıp kavurarak ölümle netice 
yet dünya güzellik kraliçesinin !enen hadiselerini henüz unut
sporcu çevik hareketleri, seya- madık !. Siyahi aşkını, siyahi 
hatlere mütehammil çalak ve musikisini biz onlardan öğren
zinde vücudü ile karşı karşıya dik!.. Y" buna ne buyurulur? 
kalan AvrupalıJar: .... Türk kadınlarının narin 

- Allah .. Allah! diye küçük ve çalik vücutlarını, muhayyele 
dillerini yutuyotlarmış. Türk !erinde daha hakiki olarak ma
kadın)arı yumutak sedirlerde ruf ressamlarının tablolarından 
yan gelip katık katık gül reçe- öğrenebilirler. Şark kadmları
li yiyerek sabahtan akşama ka nın çalak rakıslarını temsil e
dar sigara ve nargile tüttüren den bu tablolar o narin vücutla 
kadınlardır .. Bize kendilerini ta rın esiri ihtizazlarını ne güzel 
nıtmak için istedikleri kadar canlandırırlar. 
kraliçelerinin kıyafetini değiş- ... Şalvar gİymeğe gelince: 
tirsinler. Biz sanki bu esrarı an · Bizim yarım asır evvel terketti
layamaz mıyız? İtte pekala o- ğimiz o köhne modayı, en son 
da hizmetçisile mülakat yaptık. model pijamalarla kabul ede
Daha içeri girer girmez, halının rek buna ııe kadar can ve yürek 
üstünü sigara artıkları ile dolu ten üzendiklerini isbat ediyor
bulduk. Gören göze kılavuz ne lar. Bugünkü bol paçalı, kısa 
hacete?.. Meselenin içyüzünü çepkenli pijamaların yarım a
meydana çıkardık ya .. diye ide sır evvelki şalvar kıyafetile ne 
ta ohocuk yapıyorlarmı9... farkı var? Bahusus kendi yap

Bütün bu gülünç havadisler tığı ıeye şafm"k biraz hiffet o
gazetelerde okundukça biz de seri değil midir?. 
burada çırpınıp duruyoruz: .... Bugün Avrupanın han-

- Gördünüz mü ya?. Avru- gi evinde ve hangi evinin aalo 
pa, Türk kadınlarını bili nasıl nunda yumutak ve rahat bir se 
tanıyormuş? Eyvahlar olsun! dir yoktur? Hangi Avrupalı tık 
Bu zihniyeti acaba nasıl değit- ve zengin kadın bu yumuıak se 
tirsek? Güzellik müsabakası dirlere yan gelip yağı ve şekeri 
keşke senede bir defa olacağına bol pastalar, şekerlemeler atış 
altı ayda, hatta üç ayda bir de tırarak biribiri ardından uzun 1 
fa tekerrür etse de kendimizi çubuklara iliştirilmiş sigaralar 1 

Avrupaya daha sık, daha yakın tellendirmiyor? Ve bu yalnızı 
tanıtabilsek.. Gibi telaılanıyo- bugünün modası mıdır? "Lui" 
ruz. )erin sefahat saraylarında tüten 

- Ben fevkalade b;r ada
mım .. Çünkü evvelen dokuz ay 
yerine yedi ayda doğmuşum. 
Bu fevkalade bir şey değil. 
Lakin bir Avusturya vapurun-

Muhterem vatanda,Iarım. zevk ve şehvet tütsülerile geniş 
Biz Avrupaya senede bir defa ve yumu9ak sedirlerde uyuşan 
değil, on beş günde bir defa bir Garp kadınlarına, Şark kadınla 
güzellik tin:sali göndersek, on· rı tezgah ve çıknklarının ahen
larda, sevgili dostlarımız Pierre . gine uydurdukları kahramanlık 
Lotilerin,ClaudF arerlerin efıun . destanlarile cevap veriyorlardı. 
lu masallarının tesiri varken ' Hem gül reçeli yemek neden a
hakkımızdaki telakkiyi öyle ko yıp olsun? Memleketimizin bu 
!ay kolay değiştiremeyiz. Uza- muattar mahsulü, elbet kamçı
ğa gitmeğe ne hacet? Daha ge- 1ı medeniyeet hükümran olan 
cenlerde dost bir edibin T ürki- müstemlekelerin mahsulü ana
ye hakkındaki konferansı müna nas ve muzdan daha lezzetlidir. 
sebetile bir mecmuada intişar Avrupa kadınları gibi biz de si
eden İstanbul şehrinin muhay- gara içiyoruz. Bunu saklamağa 
yel bir krokisini görmek kafi- lüzum görmüyoruz ki bir sır a
dir: O meskun bir memleket raştırmak tecessüsü ile güzel
değil de adeta her avuç topra- lik kraliçesinin odasınna keşif 

FELEK ğından bir minare fışkım11ş yapmak zahmetine katlanıyor-

!ar. Sigara içmek bir iptidailik 
eaeri iıe kendileri bunu nasıl 
medeniyetlerine sığdırabiliyor-
lar? Bizde ekseriyetle yaşlı ve 
evli kadınlar sigara içerler, fa. 
kat, çok tükür ne çubuklarda 
esrar, ne de avuç içinde kokain 
çekmesini bilirler! Bunlar me
deniyet zirvesine çıkan yollar 
İse biz o şahikaya başka yoldan 
çıkmağa karar verdik. 

Ben medeni Avrupa kadınla
rının kendi yaptıkları şeyleri bi 
rer garibe ve İptidailik eseri ola 
rak biz Türk kadınlarına atfet
tiklerini işittikçe kahkahalarla 

. gülüyorum. Siz niçin gülmüyor 
sunuz, Bilhassa bu sözlerin Pa 
riste deveran etmesine var kuv 
vetinizle gülünüz!: Daha onbeş 
gün evvel, eski edibe ve lihik 
makyajcı Madam "Kolet" ile 
şiirlerinde "c' est un lieu de 
grand langueur. Elegie, eglo
gue, romance !" diye yalnız ef
sane fısıldayan ihtiyar şaire 
Kontes "Dönuvayın" layihası ü 
zerine o mahut eski "kadın me 
selesini" parlamento kürsüsün 
de demode bir edebiyat yaptık
tan sonra gene bir yazıhane 

çekmesinin gözüne hapsettikle
ı;ekınesinin gözüne hapsettiği 
ri hatırlardadır. O asırdide cüm 
huriyet, ihtiyar bir şairesile, 

modern makyajcı eksantrik bir 
edibesinin muhalif kanaatlari
ne dayanarak her sahada iş ha
yatına giritmiş kadınlarına in
tihap hakkı vermemek için mo 
dası geçmiş bir edebiyat yapar 
ken, bizim genç cümhuriyeti
miz kadın hamlelerine vasi bir 
saha açmaktadır. Bir hafta ev
vel şehrimizi ziyaret eden F ran 
sız edibelerinden Madam Mir
yam Harrinin bizim eski örtü
lerimize bürünmüş aksaçlı başı, 
cumhuriyet neslinin parlak bir 
nümunesi genç bir operatör ka 
dınımızın önünde, -fen kraliçe 
si- hitabile eğildi. Madam Har
ri memleketine dönünce "para
tavizm" bir zihniyetle bu canlı 
medeniyet eserlerinden bahse
deceği yerde Eyüp Sultanın 
matemli servilerinden. sızan bir 
efsane hülyaıını yazarsa kaba
hat bizde midir? .. Gazi inkılabı 
nı bilmemek için kör ve satır 
bir cehalet l&zım •• Biz bunu, on 
lara yak19tıramıyoru:1. 

Nesibe Muhittin 

ÇANAKKALE 
Şehitlerini ziyaret 

15 EYLÜL 
GfiLCEMAL vapurile 

ZAYi - 320 ıeneıinde Vefa idadi
sinden almıt olduğum Şehadetname 
mi kaybettim. Yenisi çıkarılacağın
dan eıkisinin hükmü yoktur. 998 
No Fahri. 

lstanbul 8 inci icra memurluğun
dan: Bir deynin temini iıtifası için 
tahtı hacze alınıp bu kere satılması 
na karar verilen Cibali.de Fener cad 
desinde pcruki.r Hasan efendinin pe 
rukir takımları 18-8-932 tarihine mü 
sadif peqembe günü saat 16 ili 19 
mahallinde satılacağından alakadar
ların yevmi mezklirda hazır bulun

malraı ilin olunur. 

Mahkemelerde 

Güzelliğe kıyan ada 
mahkôm oldu 

Yüzünü 
tedavi 

kestiği için 25 lir 
ücreti de verecek 

Takıimde Ahmet bey sokağın· ı olarak matmazel Olganın üç 
da Münip Bey apartımanında Se- Jiletle yüzünü kesen ve muh 
niba Hanım İsminde bir kadının ı me neticesinde bir sene hapse 
Jiletle yüzünü kesen Ahmet oğlu lira tazminat vermeğe mah 
Mahmut Ef. dün üçüncü ceza olan kahveci Feyzi hakkmd 
mahkemesjnde bir sene iki ay hap hüküm temyiz tarafından na 
se ve Seniha Hanıma 25 lira teda dilmiştir. 
vi Ücreti vermiye mahküm olmut.. Nakzın sebebi mahkemede 
tur. nan raporların zapta geçiril 

ihtilaf yok! 
Dünkü Cümhuriyet gazetesin .. 

de nöbetçi mahkemelerinin nak· 
zan gelen müstacel davaları rüyet 
edip etmiyeceği meselesinin hi· 
kimlerle avukatlar arasında bir ih 
tilaf tevlit ettiği yazılıyordu .. 

Böyle bir ihtilaf yoktur. Nöbet
çi mahkemelerin meşgul olacl!t.ğı 
davalar m.-vkuflusu bulunan 
davalarla kanunun müstacel ad 
ve kabul ettiği davalardır .. 

Bu davalara ait nakız kararla
nnın da müstacelen tetkiki İcap 
ediyorsa nöbetçi mahkeme bak
mak ~li.hiyetini haizdir. Esasen 
nöbetçi mahkemeler vekalet ettik 
leri mahkemelere nisbetle ya da· 
ha yüksek salahiyetli ve ya ayni 
salihiyeti haiz mahkemelerdir. 

Neşriyat davaları 
Cümhuriyet gazetesi neşriyat 

müdürü iken Kibrit Kralı Kreu
ger'in intiharını yazdığından do· 
layı aleyhine dava ikame edilmit 
olan Abidin Daver Bey hakkında
ki beraet hükmü temy;z mahke· 
mesi tarafından nakzedilmiştir .. 

Bu davanın nakzan rüyetine 
dün üçüncü ceza mahkemesinde 
batlanacaktı. Fakat Abidin Daver 
Beye tebl;gat yapılamadığı anla
tıldı ve muhakeme Daver Beyin 
ikametgahının tahkikiyle tebligat 
icra edilmesi için müddei umumi
life tezkere yazılması kararile 20 
ağustosa talik edildi. 

Bir hırsızlık davası 
Muhtelif hirsızhklardan maz

nun Rıza ile oğlu Şükrü ve arka
da9ları Haıanın muhakemesine 
dün üçüncü Ceza mahkemesinde 
baılanm.rıtır .. 

Dünkü muhakeme de Rızanın 
karısı ve Şükrünün anneıi Fatma 
H. §&bit 11fatile celbedilmiı, mah
keme rel•i kendisine ıahitlik et
mek isteyip iatemediğini sormuı· 
tur. O da fU cevabı vernıiftir: 

- Siz çağırdınız, ben de gel· 
dim yokaa ben tahitlik etmek is
temiyonun. 

Bunun üzerine muhakeme di
ğer şahitlerin celbi için bıqka gÜ
ne kalmıttır. 

Bir nakız karan 
Beraber yaıamak için vaki tek· 

liflerini reddetmesinden muğber 

miş olmasıdır. 
Dün bu davanın nakzen · 

tine üçüncü ceza mahkemeıi 
haşlanmış ve uyulma kararı v 
mi~tir. 

Bu kararı müteakip muhak 
davacı vekilinin talebi Üzerine 
yada tetkikat yapılmak üzere 
ka bir güne kalmıf, maznun ve 
linin tahliye talebine de istida 
müracaat edilmesi cevabı y 
miştir. 

Vazifesine iade 
edildi 

Evkaf mahlulat mümeyyizi 
ken iki buçuk sene evvel İşten 
çektir;Imiş bulunan Recai Be 
muhakemesi neticesinde bera 
ettiğ;ni yazmıttık. Recai Bey t 
rar mahlUlit mümeyyizliğine ti 
yin edilmiş ve dünden itibaren 
zifesine batlamıştır. 

RADYO 
Bugünkü progra 
ISTANBUL (1200 m.)- 18 gr 

mofon 19,5 alaturka saz, Hafız 
man Peyin İştirakile 20,5 gnunoE 
21 Münir Nurettin Bey konseri, 
orkestra. 

BOKREŞ (394 m.) - 20 Tan 
ser Va..2ner'in operası. 

BELGRAT (429 m.)- Muni 
ten nakil . 

ROMA (441 m.) - 21 Moza 
Kosi operaıı, 

PRAC (488 m.) - 20 ?rkı k 
seri, 20,20 Yoldan ırecesi. 

ViYANA (1117 m.) - 20,40 
keatra konseri, 22,15 gol isminde 
çük bir komedi, 22,55 takaim 23, 1 
dans havalan. 

PEŞTE (550 m.) - 20 Ma 
tarkrları, 21,15 ltalyan operasrnd 
naklen Die Meister 23,15 ırn-m 
fon. 
VARŞOVA (1411 m.) - 21 kö 

lü ıarkrları, 22 edeb;yat bahisler 
22, 15 Düeto, 

BERLIN (1635 m.) - 21 Mun' 
ten naklen Kosti 09erası. 

ve Otomobil 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır· 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

. .-.....,,._.----..... ----~""!'!!--...,.~~--~~--~------~~----~!!!!!'!!!!~---
Milliyet'in Edebi Romanı : 65 

Ölüler yaş yorlar mı? 
(Felsefi lantastique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
- Evet ölüler ahrete çok - Peki bu hadiseler hak-

esrar götürüyorlar. Siyasi, iç- kındaki m;sallere nihayet yok.. 
timai, iktısadi. cinai ve antri- Leman Kerametin elinden 
kalı vak'alarda ağızlarını kapat cildi alır. 167 İnci sahifeyi aça 
mak için öldürülenlerin had ve rak: 
hesabı mı var Tarihler, ro- - Şimdi bu (paj) ı oku ba. 
manlar bu nevi vak'alarla dolu ı kalrm. 1 
değil mi? Fakat bu umumiyet Bu, Flammarion'a 11 kanu
ten biz kendi hususiyetimize nuevvel 1920 tarihile Amerika 
geçelim .. Lemancığım balıkçı lı bir dost diplomat tarafından 
kadının ani ölümünden sen ken gönderilmiş mektuptur: 
dine ne hisse çıkarıyorsun? A- "Ölümünden 16 ay evvel 
rada bir benzerlik göremiyo- validem öleceği mahalde kendi 
nım. Sen sağ iken ölünü gör- cesedini serili olarak görmüş 
müşsün, balıkçı ölümünden ve bir soğuk algınlığı neticesin 
sonra cesed;le kartılaşmış.. de hakikaten ayni mahalde ve-

- ÖWmden evvel ve sonra fat etmiştir .. ,, 
bunun ehemmiyeti yok. Keyfi 1908 kinunusanisinde aca
yet kendi cansız cesedini gör- !eten bir apartıman bulup taıın 
.. ektedir. mak kaydında idik. Bir sabah 

- Bir dirinin kendi na' şını üniversite sokağında maksada 
görmüş oln:ası başkadır. Bir muvafık bir daire ele geçirdim. 
ölünün bu icl.dia !le tezahürü Anneır.e l>aber verdim. Bera
baııkadır .. , ber gidip ge-Ldik. O da apar-

t rrôf 

tımanı çok beğendi . isticar yordu. İsticar mukavelesini im 
mukavelesini yaptık. Evin için- zalamakta acele etmiş olmam
de odadan odaya dolaşarak eş- dan dolayı bazı dostlarına 
yamızı ne suretle yerleıtireceği tiki.yette bulunduğunu itit
mizi ve tabloları nerelere asaca tim .. ., 
ğımızı konuşuyorduk. "Validemin hoşlanmıyacağı 

Validem kendi.ine yatak bir apartıman kiralamayı asla 
odası olarak seçtiği mahallin arzu etmiyeceğim için haneden 
kapı eşiğinde gözlerini sol ta- bu nefreti hakkında kendinden 
raf ıiuvarının köşesine dikerek izahat istedim .. ., 
birden bire sarardı .. Etrafına "Ezildi. Büzüldü. Sana bu. 
tutundu .. Ağır bir fenalık geçi nu kim söyledi? Mahalsiz de
ri yordu. Şimdiye kadar böyle dikodu yapmışlar dedi. Fakat 
bir hallri hiç görmemiştim. halinde benden sakladığı bir 
Hemen yanına koşarak: sır bulunduğunu anlıyordum. 

"- Ne oluyorsun annecı- Söylemek için ısrar ettim. Bir 
ğim? müddet daha gizlenen bir fey 

Helecanile sordum .. O bu olmadığı iddiasında devam et
sualimin kartısında bütün vü- ti. Nihayet yüreğindekini açık 
cudile yukarıdan aşağı titredi ça döktürmeye muvaffak ol
ve hemen kendini toplamaya dum.,, 
çalışarak boğuk bir sesle cevap "Dedi ki: 
verdi:,, - Apartımanı gezdiğimiz 

"- Bir şey değil. Üşüdüm. 1 günü kapı eşiğinden yatak oda 
Bir titreme geçirdim.. ma baktığım zaman şimdiki 

Mevsim kanunusani ve boş karyolamın bulunduğu mahal
apartıman soğuk olduğu için de kendi ölü cesedimi upuzun 
ben bu cevabı tabii bulmuş baş yatmakta görmüş binaenaleyh 
ka şey düşünmemiştim . .,, bu apartımandan ancak tabutla 

"Bir kaç hafta sonra yeni çıkacağımı anlamıştım . ., 
apartımanımıza taşındık . Fa- "Validemin bu ifadesi üze
kat validem bu mesken tebdi- rine onun geçirdiği fenalığın 
!inden hiç memnun görünmü sebebini Öğrenmiş oldum.,, 

"Bu uğursuz fikri zihninden 
çıkarmak için talikatimin bü
tün kuvvetile uğraştım. Onun 
bu halini ben sırf marazi bir şey 
sanıyordum. Fakat iknaa mu
vaffak olamadım. Birkaç ayı
nı hemşiremin nezdinde geçir
mesi için Amerikaya gitmesi 
teklifinde bulundum. Bu seya
hati kabul etti. Kanunuevvele 
kadar orada kaldıktan sonra 
yine yanımıza döndü. 

Hala ev değiştirmek fikrin-
de olup olmadığını sordum. 

- Burada rahat ya,ayamıya 
cağım. Mukaveleyi feshet. 

Dedi. Ev sahibile goruş-
tüm. Ayni mukavele dahilinde 
apartımana diğer bir kiracı bul 
maklığmı ıartile feshe razı ol
du.,, 

"O tarihte reis (Rozvelt) 
le beraber Afrikaya gitmek i
cap etti. Hareketim pek nagi
hani oldu ... Şöyle geldi. Böyle 
gitti apartımanı tebdile vakit 
kalmadan bir soğuk alğrnlığile 
hastalanarak validem kendini 
ölü görmüş olduğu mahalde 
vefat etti .... ,, 

Vak'a okundu bitti. Leman 
bir dördüncü, beşinci hadise 
yapraih açmaya uğra~ırken Ke 

ramet mani olarak: 
- Elverir .. Bu fevkalade 

vak' alardan birine inanmakla 
yüzüne İman etmek arasında 
bir fark yoktur .. Her fena rüya 
görenin ölmesi lazım geleydi 
mezar kazmaya yetitilemezdi. 
Dünyanın öbür kıt'alarında 

vukubulmuş şeametlerden sana 
ne? Bu nevi vak'alar etrafa sari 
olsa iyiliklerden bahtiyarlık
lar beklemeye de hakkımız ol
maz mıydı? 

- Her fena rüya görenin 
ölmiyeceği doğru fakat rüyala 
rın hepsi sahici değildir ... 

- Kendi rüyalarının, rüyet 
lerinin sahici olduğunu neden 
biliyorsun? 

- Bunlar manevi birer sami 
miyetle ruhuma doğuyorlar .. 

- İyi teyler düşün ruhuna 
mes'udiyetler doğsun .. 

- İyilikleri düşünmekle 
davet ve akıldan çıkarmakla 
kötülüklerden kurtulmak kabil 
olsaydı .. 

- Kabildir .. Fakat kendi 
kendimizi telkin etmeyi bilme
liyiz ... Bana varırsan hiç bir 
şeyin kalmaz ... 

- Varamam Keramet ... 
Niçin? 

- Çünkü seni çok seve-
rim ... 

- Ne demek anlayamıyo-
rum ... 

- Benimle bedbaht olaca
ğını bi);yorum d"····· 

- Yanlış .... Çok yanlış .. 

- Bir hakikat da var ki 
söylemeden duramayacağım .. 

- Hangisi? • 
- Benim gözümün önünde 

başka bir kızla evlenirsen bu 
acıya da tahammül edemem .. 

- Evlenmem.... Evlene-
mem ... 

Lemanı kolluı araımda ha 
raretle sıkarak ilave etti: 

- Ancak seninle evlenece-
ğim .... 

- Ben öleceğim .... 
- Ben de beraber ..• 
- Ne bedbahtlık. ... 
- Seninle birlikte ölüm be-

nim için bahtiyarlıktır ... 
Bu iki çocuk arasındaki mua 

şaka da bu hazin tempode iler
liyordu ... 

(Devamı var) 



los .4.ngeles Olinıpiyatı yapılırken 105000 kişinin 
tayyareden görürıüşü 

Olimpiyat meş'alesi 
söndürüldü 

"-ı..ilcada Loo Angeles ~rinde 
ıı.,. Dünya dokuzuncu ofünpiya 
~elıi Kiln bitti . ..,,ed..,. beri bu musaı..kala-
lftrni olan Olimpiyat meıt'alesi 

:~.., dııfa söndürüldü ve Olim
~t lıayralt da gelecek ollmpiya
..,dar Loe Anıeles hükumet a
lı" na tevdi edildi. 
• ~11Yarun en büyük spor lıareket-

Q ~ "'1 biri olan 1932 LM Angeleı 
. ~ ... Olimpiyadı da kapanmı1 ol-

fiiç !Üphe yoktur ki beynelmilel 
Llaıihinde büyük harflerle yazı
"" ınuoabakolar spol'UJ1 dev a

'· lıırıe ilerlemesine ıebep olmuş-
&u olimpiyatta elde edilen: 100 
::- 20o metre, 400 metre, 800 

•, 400 maniali koşuların rekor
t ı..,ddi aıkaridodir. Yukariya yaz 
~ltua meoafeler bu günkü rekorla
kan daha ekıik bir zaman zarfın
?f•dın...,na imllin yok deitilse 

• •htlı:naı yoktur. Çünkil: 100 
n rekonı 10 3/ 0 saniyedir. 

llıetrenin 21 2/ 10 400 metrenin 
2/10 saniyedlrki bu mesafeyi in 
lı.ından daha askari bir zaman 

, 1 da k.,.amaz. 800 metre 1,49 
O dakikadlr ki bir da pek zor kı 

i~~lfa milli takımının en 
· ~ attetlerinderı Lord 

llrghley 400 metre 
tnanialı koşarken 

~b· 
•len rekorlardandır. 1500 metre 
~ne rekor kırılamamıştır. ~ğer 

tı tegoriye dünya rekoı-tmenı. ~~ 
y ladumemegue girseydi belkı bır 
~ ol:'l,ilirdi. 
~ k~ıce olarak şunu söylemek lazım 
~ 1 bu seneki Olimpiyat ıür'at 
ap"tbokalarının haddi askariıinl 
ıp:::~br. Bundan daha aşağı rekor 
l ilmek beter için çok zordur. 1 

~ı:1• . Angeles Olimpiyatlarında 
, elif milletler kazarulmı1 olan 

i~:baka adetlerini a,ağıya derçe
'>ı ":'• 
-.;ı.,. 110 müsabaka 

ı~- 42" 
,~l'll 41 .. 
,.... 29 
~ 28 .. 
~·iter., 24 " 
011l'o. 23 • \""" .. ·~ı •tan 21 ,, 

•I a.tıdia t 
~~~tık 17 ; 
~ 10 ,, 

-- -- ~---=~-

Hindistan 9 " 
Avuıturalya 7 ,. 
Lehistan 6 ,, 
Arjantin S ,, 
Cenubi Afrika 5 ,. 
Çekoslovakya 4 ,. 
Avusturya 3 ,. 
Danimarka 2 ,, 

Milletlerin kazandıkları puvanları 
,öylece telhis edebiliriz: 
1.- Amerika, 795 puvan 
2.- Amerika 257 1/ 2 ,, 

3.- Fransa 213 ,. 
4.- lsveı; 168 ,. 

Olinıgiyalların resmi kii
şadında Anıerikall Gerge 

C. Colnıan Olimpiyat 
andı11ı içerkeıı 

5.- Almanya, 165 1/2,, 
8.- Japonya 153 ,. 
7.- Fenlandiya 143 ,. 
8 .- lngiltere 139 ,, 
9.- Maca. iıtan 117 " 

10.- Canada, 96 o 
11.- Felemenk, 61 ,, 
12.- Avusturalya 45 " 
13.- Lehistan 42 " 
14.- Cenubi Afrika 41 " 
ıs.~ Avusturya 40 u 

16.-· Arjantin 40 ., 
17.- Danimarka 33 ,. 
18.- Çekoslovakya 24 ,, 

400 metre manialı 
ko11unun finalinde 

19.- lrlanda, 23 ,, 
20.- Meksika, 18 ,, 
21.- Yeni Zelanda 14 ,, 
22.- F ilipon, 14 ,, 
23.- Hind;stan 10 ,, 
·24.- Belcika 7 ,, 
25.- lsp.;-nya 6 ,, 
26.- Letonya 5 ,, 
27.- lsviçre 5 ,, 
28.- Brezilya 4 ,, 
29.- Urugay 4 ,. 

ı.'J 
tııetre hoşusu11da arap Eddie 1 olan 10 3110 Olim 

Milat rekoru 11apar/len ( Tolan birinci plandadır) 

•• 
Uç sütunda Yeni bir film 

.Bu sene göreceğimiz yeni filmlerden bir 
naklediyoruz • • 

tanesının mevzuunu 
Amerikanın ~a.rp Demiry'.ll- 1 

larr müstahdemını arasında ıh
tiyar Anderson kadar işine sa
dık kimse yoktur. Otuz bir se
nelik hizmetinden beri işine bir 
dakika geç kaldığı görülmemiş 
tir. Fakat gözünün rüyet kabi
liyeti hayli zaafa uğradığı .lçin 
artık eskisi gibi faal değildir. 
Lakin san'atini bırakmaktan zi 
yade ölümü yüz defa tercih edi 
yor. Lokomotifini oğlu gibi se
ver. Oğlu da yanında kömürcü 
dür. ToD'.my latifeci bir çocuk
tur. 

- Baba artık gözlerin iyi 
görmüyor. Der. 

Birgün bir kar fırtınası treni 
abluka e<liyor. Anderson oğlu
na emrediyor. 
-Kazanı iyiden iyiye kızdır. 
Tren kesif bir sis ve kar fır· 

tınası arasında ilerleyor. Kay-
bedilen 28 dakikayı kazanmak 
için.. Anderıon kronometre e

linde: 
- Tommy! Yeti§İyoruz gay 

ret! diye balınyor. 
Yolu açık olması icap eden 

bir i&tasyona varıyorlar. Fakat 
yol kapalı. Bizzarure treni dur
duruyorlar. İhtiyar lokomotif
ten iniyor ve iataayon şefine 
yaklaşıyor. Şef diyor ki: 

- Kumpanya müdür muavi 
ni Stefen'in vagonunu da ala
caksınız. 

- Olamaz. tren gecikmiştir. 
Zaten bu vagonun bir tekerleği 
bozuk .. 

Tekrar lokomotife biniyor. 
Manivelayı oynatınca tren sar
sılıyor. Birden başını çevirince 
Tommy'nin yanında bir genç 
kız görüyor. 

- Matmazel burada ne ara
yorsunuz? 

- Bu akşam dansım var. 
Mutlaka trene binmeliyim. 

Anderson bittabi kızıyor. Fa 
kat genç kızı kır ortasına bıra
kamayacak kadar vakit gecikti 
ği için sesini çıkarmıyor. T om
my de kızın lokomotifte kalma 
sına taraftar. Nihayet kaybedi
len vakit kazanılıyor ve tren is 
tasyona giriyor. T ornmy genç 
kızın inmesine yardım ederken 
soruyor. 

- Matmazel acaba sizi bir 
defa daha görebilir miyim?. 

- Elbette gelin, ben barda

yım. 

O akşam dansöz Zella ile 
Tommy buluşuyorlar. Zella de 
likanlının istediği tipte bir ni
şanlı! Genç kız ise Tommy'nin 
safiyeti, sadeliğini ve neşesini 
beğenmiş. 

Onun için Zella Anderso
nun oturduğu küçük sayfiyeyi 
sık sık ziyaret ediyor. Tommy
nin kardeşi Jim ve karısı da 
Zellayi beğeniyorlar. Lakin 
Tommy'nin saadeti uzun sür
müyor. Çünkü Zella gidecek. 
Diğer kızlar mensup olduğu 
trup ile beraber turneye çıka
cak. 

Tommy: 
- Beklerim diyor ve bekle

yor. 
. Birkaç gün sonra müthiş 
bir kaza Anderson ailesini ma
teme sokuyor. Jim bir vagon
dan düşüp ölüyor. 

Bu fazla servis ıçın ısrar e-
den de ihtiyar Andersondur. 
Aile reisinin bu ısrarı üzerine 
vuku bulan felaketi dul kadın
lar Tom.my hazırlıyorlar, fakat 
seslerini çıkarmıyorlar. Dl!! ka 
dın Mecelli annesinin yanma 
dönmeğe karar veri.yor. lştt 
Andersonun evi boşandı. T om
my'nin artık yegane tesellisi lo 
komotifti. Anderson da öyle. 

Birgün lokomotifte oğlu di
yor ki: 

- Sen yaman bir şoförsün. 
Fakat T oll"my latife edilecek 
şakacı değil. 

- Jim gibi fazla gayret mı 
göstereyim? 

- Ne demek istiyorsun? 
- Beni de mi öldüreceksin 

demek istiyorum. 
- Dedbaht! 
- Evete kardeşim hırsın yü 

zünden öldü. Senin için hayat
ta servetten makineden başka 
bir şey yok. 

Kiiçük Do11glas Faırbanks ile karısı Joaıı Craııford 
yaz tatillerilıi geçirmek iizere Avrupaya gelmişlerdir 
Bu resim Paris 'e vardıkları giin istasyoııda alınmıştır 

rin içine yuvarlayor. O zaınan Bir de ne görsünı, Kendi eski 
baba ile oğlu arasında müthiş ateşçisi Tommy. Bu sırada Mol 
bir mücadele başlıyor. Birden linin çocuğu ile birlikte afetze
bir gök gürleyişi... Y ili kapalı. de ha valide tehlikede olduğunu 

Lokomotif başka bir trene haber alıyor. Tehlike karşısın
bindiriyor. Fakat bir makasçı- da iki adamın İradesi birleşiyor. 
nın soğukkanlılığı s.ıyesincle Bir metre su iç.inde tren son 
müthiş bir kazanın önü alını- sür'atle ilerliyor. Tren geçtik
yor. Yalnız 2329 numaralı va- ten sonra ıı.;;_. köprü yıkılıyor. 
gon raydan çıkıyor ve devrili- Fakat tren biçare insanların 
yoı·. İki yaralı var. Anderson bekleştikleri istasyona salimen 
ve oğlu!. giriyor. Tommy memnun. Sev-

'' * * gili Dansöz Zellaya kavuşuyor. 
Aradan iki ay geçiyor. Ka- Anderso nır.emnun. Ölümden 

zadan sonra Tommy kumpan- kurtardığı torunu ile Molliyi 
yadan çıkıyor. Anderson da ten bağrına basıyor. 

yıldızlarda11 SRley Eilers 

En iyi film 
hangisidir? 

Venedik birinci beynelmilel ıerııi
sinde hergün daha fazla artan bir 
muvaffaJ.jyetle büyijk filim iıtibıala 
tınm iraesinin ikinci ve son haftası 
batlamıştır. Bu ıerıi, Venedik Iido
sunda bu kabilden olarak tahakkuk 
ettirilmit ve M. Mussolini ile kont 
V elpi'nin muvafakat ve taıvipleri .. 
ne iktiran eylemiş olan birinci ser .. 
gidir. 

Sinema sanatının en sali.hiyettar 
erkanı olan Fransız sendika odası 

Memlekette 

Canavar 
Bir baba 

Dört yaşındaki oğ
lunun karnını deşti 
Zonguldağa merbut Devrekte bir 

facia olmuftur. 
Birkaç gün evvel Devreğin Yazıcı 

köyünde Molla Halil oğlu Nuri İs
minde bir adam, babası ile karısını 
bıçaklamış, bununla da iktifa etme
miş, 4 yaşlarındaki çocuğu Mehme
din üzerine hücum ederek küçük 
yavrunun karnını deşmiş ve barsak 
larmı dışarıya akıbnıştır! Yarası teb 
likeli olan çocuk. Zonguldak hasta 
nesine gönderilmiştir. Diger iki mec 
ruhun yaraları çok ağrr değildir. 

Nuri d.,.hal yakalanmıştır. Fakat, 
kendisinde delilik alllimi görüldüğün 
den Tıbbı Adliye ıevkedilecektir. 

Bu kanlı hi.disenin neden ve ne 
sebeple vuku bulduğu henüz malüm 
değildir. 

Kavun 10 paraya 
Tekirdağdan yazılıyor: Bu sene 

vili.yetimizde çok ucuzluk vardtt4 
Çar1ılar kavun ve karpuzla dolmuş
tur. Orta derecede kavunlar 10 pa
raya kadar sablıyor. Karpuzların en 
eyileri 5 kuruıa satılıyor. Şeftali ve 
üzünı de ıimdiden ucuzlamıştır. 

Vilayetimizde bir Avcılar Cemiye 
ti t"fekkül etmiştir. Bu cemiyetin a 
zalan her cuma günü ava çıkmak
tadırlar. 

Mardinde elektrik 
Mardin muhabirimiz yazıyor: Mar 

dinin elektrikle tenviri teşebbüsü 

kuvveden file çekti. Bir kaç gün ev 
vel buraya gelen uıta ~ılarla ya
pılan müzakere neticesinde şimdilik 
yirmi beş bin liralık tesisatın yapıl
ması kararlaştırılmış ve Belediyenin 
i1tirakile bir şirket te11üı etmiftir. 
Yirmi beş lira kıymetinde çıkarılan 
bin hisseden 610 hissesi iki gün zar 
fında satılmıştır. Bu tesisatla şehrin 
umumi caddeleri, ıokaklar ve bir 
çok evleri, şehir parkı tenvir edile· 
cek ve bir eylulde faaliyete geçlirek 
lambalar birinci kanunun İptidasın
da yanmış bulunacaktır. 

Otele inen iki şerir 
Eliz izden yazılıyor: - Şehri

miz civannda yol kesip soyguncu 
luk yapan iki ıerir zabıtamız ta
re1.fından yapılan ııkı ve muvaffa. 
kiyetli bir takipten aonra ele ,ge
çirilmiştir. Bunlar Erzurumlu 
Mehmet oğlu Behlul ve Kırşehirli 
Ahmet oğlu Ahmet iominde iki 
cür'etki.rdır. Şerir herifler geçen 
ıün otomobille fehrimize gelmek
te olan Mühendis M. Nikoli ile 
Fikret Beyin önüne çıkmışlar, si
li.ha davranarak otomobili durdur 
mutlar, ikiıini de ıoymuflardır. 

Hadise zabıta tarafından haber 
alınınca derhal takibata girişilmit 
ve ikiainin de şehrimize gelerek 
Garipler oteline gizlendikleri an- · 
laşılmıttır .. Polis memurlan bu 
,erirleri yakalamak istedikleri za .. 
man ikisi de mukavemete yelten .. 
miş, Behlul daha ileri giderek ta
bancasını çekmiş ve ateş etmek 
İıtemiftir. Fakat polisler bu küs
tahça harekete meydan venniye
rek ikisini de kıskıvrak yakalamış 
!ardır. 

Bir köyde feci 
bir vak'a 

Alruyeden yazılıyor: Bu civarda 
Cirene.s köyünde bir cinayet olmuş· 
tur. Cİrenas köyünden Ahmet oğlu 
Mevlut ve Nebi Kahya oğlu Nebi 
İsminde iki arkadaş yanlarına bir ka 
dın alarak eğlenmiye ve rakı içmiye 
başlamı,lardrr. Bir aralık Mevludun 
baldızı Emine Hanım oraya gelerek 
bunlara çıkıımıştır. Mevlı'.it bu hare 
kel kartısında lozmı§ ve tabancaımr 
çekerek ateş etmiye başlamıttır.Çı
kan kurşunlar Emineye isabet ebniş 
ve kadıncağız ağır surette yaralan
mı*tır. Kur.şunlardan biri de Nebiye 
isabet etmiştir. 

Bu aırada köylülerden birisi yeti
ıerek MevlUdun elinden tabancasını 
düşürmek için bıçağını çekıni,,Mev 
liıdun koluna olanca kuvvetile vur
muştur. Fakat bu darbenin tesirile 
tabanca ile beraber Mevludun kolu 
da kesilsek :rere düşmüştür. Birıu 
ıonra jandarmalar yetişerek hepsini 
yakalamıştır. 

yii merkez teıkilatı reisi M. Pludje 
ile birçok Amerikalı sinema mümes
silleri bu şenliğe iştirak etmektedir 
!er. Ve her akşam menşe lisanlarile 
tam olarak gösteTilen filimler kral 
ailelerine mensup prenıler. çoİc: mü
hiın siyaset adamlan ve yükıek ma• 
liyeciler gibi hakikaten büyük bir 
zerafet aleminin mensubu olan ıafıal 
yetler karıumda İrae edilmektedir. 

Bu hafta sonunda tayin edilen bir 
juri vasıtasile umumi bir tasnif ya
pılacak fakat halk ta ayni zamanda 
verilecek hükme i,tirak edecektir. 

Kont Valpi, bu biTİnci ıerginiı_ı ik 
tisap eylemiş olduğu muvaffakıyet 
karşısında bu se .. ginin daiıni olması 
ve bu suretle sinema sanayiine bir 

Poliste 

Yavuz 
Hırsız 

Girdiği evin sahi
bini yaraladı 

Evvelki gece Ramide Topçularda 
bir cinayet olmuştur. 75 yaşında 
Hasan Molla İsminde bir ihtiyat'. 
Hasan Efendinin bahç<>sinde yatar-' 
ken tam saat 24 te sabıkalı hırsız
lardan Hasip oğlu Mustafa Aziz 
bahçe duvarından atlayarak Hasan 
Mollanın yanrna gelmiş, ceplerini 
ve yashğının altını kanştırmağa baJ 
tamı,hr. Bu sırada Hasan Molla u
yanmış ve hırsızın eteğinden tutarak 
bağırmıya başlamıştır. 

Bu garip gece ziyaretçisi bıçağı. 
nı çekerek Hasan Mollayı batından 
ve muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralamış, sonra da kaçmıştır. Rami 
Jandarmau şeriri sabaha yakın Top 
çularda tutmuş ve hakkında tahk; 
k:"ta. "'!-ılamış ve adliyeye teslim e
dılmıştır. 

Bu kadar açık göz
lülük olur mu ya? 
Osman İsminde birisi Beyoğlun

da Servet tayyare bilet ki§esine gi. 
derek elindeki 11987 numaralı bileti 
venni' ve 50 lira ikramiyesini iste. 
ınİftİr. 

il<şe memuru bu adamm halinde 
şüphe ederek bileti tetkik etmiş ve 
biletin esas numarası 11887 oldufu 
halde birinci 8 rakamının yerine bq 
lıa bir biletten keıİlmİf bir 9 numa
ranın yapıştrrılarak sahtekarlık ya
pıldığını anlamıştır. iş zabıtaya ak
ıetmit, Osman yakalanmıştır. 

Zaran kendine •• 
Dilsiz berberlerden Hüseyin Halı:. 

kı efendi isminde birisi motosiklet
le Edirnekapıda dola,rrlıen olanca 
hızile bir kilisenin duv11t•1na çarp
mıştır. 

Motoıiklet parçalanmış, Hüseyin 
Hakkı efendi ağır surette yaralan
mıştır. Mecruh hastah•neye kaldı
nlmışbr. 

Dostunu dövdü 
Çarşıkapıda Yolgeçen Hanında 

terlikçilik yapan Halit ve Yusuf İs
minde iki arkadaş sokaktan geçer· 
(.,.ke nbir genç kadına tesadüf et. 
mitlerdir. Fatma ismindeki bu kadın 
Halidin dostudur. O sırada Halit,es 
ki bir kııkançlık meselesi yüzünden 
Fatmıı.ya çıkışmış ve arada bir kav
ga başlamıştır. Halit bu kavgada 
bır.smı yenemiyerek kadmcağızı so· 
kak ortasında adamakıllı dövmü1-
tür. 
Kadın can acısından avazı çıkbğl 

kadar bağınnıya bqlamış, etraftan 
kurtannak için yetişenlerin müdaha
lesine rağmen Halit tecavüzünde de 
1'11m etrniıtir. Fakat bu ıırada bir po 
lls memuru gelerek hadisenin önü
nü almak istemiştir. Halit bu sefer 
polis memuruna da kar11 gelmiş ve 
hakarete bile yeltenmiştir. Fakat po 
Hs memuru Halidi karakola götür
mek üzere yakalamış ve kavganın 
<lnüne geı;miştir. Bu ıırada Halit c• 
bindeki tabanca ve bıçalını gizlice 
arkadaşı Y uıufa vermek isterken gö 
rlilmüş, onlar da müudere edilmiş
tir. 

Devrilen sandal 
Ayvaıısarayda oturan Hristo e· 

fendi isminde birlıi kariıile beraber 
Balatta bir sandala binmişler, Cibali 
açıklarına geldikleri sırada Hasan 
kaptanın idaresinde bulunan bir mo
tör sandala çarpmıfbr. 

Sandal devrilmiş, içindekiler de· 
nize dökillmüşlerse de kurtanlmıt
lardır. Yalnız Hristo efendinin 150 
liralık eşyası ve parası denizde kay
bolmuştur. 

Tutulan hırsız 
Fatih polis merkezi bir hırsız ya. 

kalanıqtu·. 
Abdülkadir isminde olan bu adam 

d6n gece Fatihte Hüsam bey ma· 
halleılnde bir camiin meşrutasına 
giderek pençereyi sökerken yakalan 
mıştır. 

Yapılan tahkikatta Abdülkadirin 
bir kaç gece evvel ayni mahallede 
Baıri efendinin evini, diğer bir ge
ce killae sokağında Nuıi beyin evini, 
başka bir gece de Mehmet efendinin 
evini soydufu, bu suretle bir hafta. 
da dört hıraızlık yapbğı anlaşılını1-
tır. Bu azdı bırsrz adliyeye teılim 
edilmiştir. 

Boğulan kızın 
hüviyeti 

iki gün evvel Üsküdar sahillerin 
de bir genç lıız cesedi bulunmuştur. 
Yapılan tahkikat neticeıinde cese
din hü.;yeti taayyun ebni,tir. Boğu 

-lan Vaniköyde Çöpçü Hasan efendi 
nin kızı Anedir. 

Denize yÜzmek üzere girdiği ve 
yüzmek bilmediği için boğulduğu 
anlqılmıtttr. 

Kaçak et 
Karagümrükte Neıil,ah Sultan 

mahallesi sakinlerinden Münirin bir 
çuval çinde kaçak et götürtüğü gö
rülerek yakalanmı,, 11 okka dana 
eti müsadere olunmuştur. 

* Üsküdarda oturan Ali iıminde 
biri, kesilmiş bir koyunu kasap Meh 
mede 1Iötürürken tutulmuş, etin ka 1 ttiham müthi.ş !. Anderson 
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Foz artistlerinden ve yeni 

zili sınıfla tam;.r atelyesine ve

riliyor. 2329 numaralı lokomo 

tif çalııtığı atelyede tamirde
dir. Bu suretle o da hergün ken 
di lokomotifine dokunmak İm
kanını bulup mllteselli olUJor. 
Bu sırada Misiıipi nehrinde 
müthiş bir feyezan oluyor. Şe
hirleri su basıyor. Kıtlık, basta 
lık, felaket, afetzedelere ııhhi 
imdat götürecek trenleri lfetze 
de şehirlerde mümkün mertebe 
yaklaştırmak için gönüllü ma
kinistle ateşci aranıyor. Ander 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar •. 
Terfi Listesi 

(Başı 1 inci sahifede) 1 ıim, latanbul kız ortamektep fran
aızcacıaı Sara Edirne ortamektep 
tarihle coğrafyacıar Recai, Elazis 

Darülfünuna, Yüksek mektep
lere talebe nasıl alına~ak? 

Düyunu 
Umumiyedeki 
Suiistimal 

~lmanyada 
ihtilal havası 

... enizde bir 
Macera 

(Başı 1 jnci ,ıalıifede) 

.... §hyoruz. 
ler için mecburi hizmet yoktur. 

Miihendis mektebi 
(Ba~ı 1 inci sahifede) (Başı 1 inci sahifede) 

him Necmi B., İzmir kız lisesi riya 
z iye muallim! Emin B., Sıvaa mu
allim mektebi coğrafya muallimi 
Kazım 8., Samoun kız orta mekte 
bi riyaziye muallimi Adil B., Trab 
zon kız orta mektebi riyaziye mu· 
alliml Ooman Galip 8., l:amit ri-
yaziye muallimi Beıir Fuat 8., Ka 
dıköy lisesi Coirafya muallimi 
Memduh 8., EIAzb erkek mual
lim mektebi riyaziye muallimi 
8edrettin 8., Sinop franaızca mu
allimi Nlzamettln 8., Kadıköy 11-
seai türkçe muallimi Saclt B., Ne
cati 8., lıtanhul arkek muallia 
mektebi riyaziye muaHlmi İbra
him Hakkı B., Kilis türkçe mual
limi Zuhdu B., Erzincan türkçe 
muallimi Bahattin B., Bolu tarilı 
muallimi Y uouf Sabri B., Sinop 
fransızca muallimi Lebip B., lz
mir erkek lisesi beden terbiyesi 
muallimi Nuri B. Malatya tarih 
muallimi Aıil B., Tokat franıızca 
muallimi Hamit B., Kayseri k&y 
muallim mektebi tedris uoulü r.ıu
allimi Murat B. Afyon lisesi riya• 
ziye muallimi Ömer Fevzi B.~ 
Gazi Oamanpaf& türkçe muallimi 

orta.mektep fransızcacıu Hikmet, 
Çamlıca kız orta mektep tabllye
ciıi A:ıle, Antalya ortamektep ta· 
biiyeclıi Mehmet, Adapazarı orta 
mektep tabiiyecisi lsmail Kemal, 
lzmir kız liaeoi tabiiyeciai Rabia, 
beyde, latanbul erkek lisesi tarih· 
cisi Llltfü, İstanbul kız lisesi tarih 
le coğrafyacıaı Rauf, Erenköy kız 
İzmir kız ]iseıi franıızcacisi Zü
liıesi riyaziyeci Milberra, Oakü
dar ortamektep fransızcacıaı Tev 
fik, Bursa kız lisesi lngilizcecW 
Mehmet Gülbahar, Edirne erkek 
lisesi tilrkçeciai Fahri, Eren köy 
kız liaeoi felsefeclai Hatice Feli
ha, Adana erkek liaeai Fransızca
Clll Abdürrahman, Ankara erkek 
lisesi feloefecial irfan, Ankara kız 
lisesi riyu:İyecisi Halime, Afyan 
lisesi tabilyecloi Fatma Zehra, Af
~•.>n lioesi rlyazlyeciıi Rü,tü, Os
küW.r ortamektebi coğrafyacısı 
Şükril, Çamlıca kız ortamektep 
franaızcacıaı Güloüm Kadıköy li· 
sesi riyaziyeclai Mehmet, Kandilli 
kız liaeıi franıızcacısı Ayıe Bedia, 
Kabala§ erkek lisesi lngillzcecial 
Ridvan, latanbul kız lisesi edebl
yatçıoı Halide Nusret, Bolu kız 
muallim mektebi tabiiyeclal Hik· 
met, Erzurum erkek liıeai franıız 
cac111 Cevdet, Erenköy Kız liaeıl 
franıızcacraı Emine, Ankara kız 
lioeai kimyacm Edibe, Çorum Or
ta mektep tabllyeciol Haıım, Kaa
tamonu lisesi tarihçlai Şükrü, iz. 
mir erkek liseai franoızcacm Talı 
sin Abdi, lzmir erkek liaesi Al· 
mancacıa Saim, İzmir kız ilsen 
kimyacısı Ubeyde, fatanbul kız li· 
seoi lngllizceclal Hatice Hakkı, la
tanbul Kız muallim mektebi tabH 
yecisi Mllveddet, Edime orta mek 
tep türkçeciol Hüseyin Timoçln, 

Dar/Jlf ünun 
Bütün Türk.iyede mevcut reami 

ve hususi 24 liseden bu sene bin 
talebe mezun olmuttur. Bunlar
dan bir kmnı bayata atılacak, bir 
k1Sm1 da tahsillerine devam ede
ceklerdir. Lise mezunlarından 

Mühendia mektebi bu sene ley· 
li meccani 80 liıe mezunu alacak
tır. Girme şartları mülkiyenin ay· 
nidir. Müsabaka iıntihanı tarihi 
gazetelerle ilan edilecektir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
923 den 925 senesine kadar de
vam etmiş olmasına ve o tarihten 
timdiye kadar yedi sene geçmiı 
olduğuna nazaran haklarındaki 
takibat mururu zamana uğradı
ğından haklarındaki hukuku am
me davasının dütürülmeai isten
mektedir. 

~ineıi~ teeasüıü esnasında Hitlfll"- yirmi kilometre mesafede 
ın. ş?hit huzurunda , Alman de~leti 1 Anhiyalo köyÜnde oturuy 
r~ıaıne kar~ı bu kabıne mare§alin 1- Balıkçılıkla geçinirim. Bir b 
tım~dın~ haız ?lmakta .devam ettikçe ~o~öriim vardır. Şimdi balrk 
kabm~yı takvıye ve himaye etmetf aımı olmadığından maişetioıi 
taabhut eylemı, bulunduğunu bu- ka alım oatıınla temin ediy 
gün teyit edenler bizzat nim resmi Geçen hafta motörümla denİI 

Munevver H., E:skişehir liseai ta~ 
biiye muallimi B. Şemsi B. Tokat 
mektebi tabliye muallimi Ali Fa-
ik B., Davulpafa tarih muallimi 
Memduh B., Kabataş erkek liseai 
riyaziye muallimi Tevfik B., Ma· 
latya tarih muallimi Münir B., 
Erenköy kız liaesi franaırca mual 
!imi Mediha H., Erzurum erkek 
muallim mektebi tatbikat mualll· 
mi Abdurrahman B., lotanbul er• 
kek muallim mektebi tatbikat 
muallimi Hidayet B., Kastamonl 
lisesi realm muallimi Ahmet B., 
Elaziz muallim mektebi fransızca 
muallimi Ahmet Rahmi B., lıtan
bul kız lisesi türkçe muallhni Şa
hap Nazmi B., Konya tabiiye mu 
allinıi Aziz B., Aydin türkçe mu· 
allimi Hüseyin Avni B., latanbul 
kız lisesi riyaziye muallimi Fuat 
B. Malatya tabliye mualimi Muam 
mer 8., Nitantafr kız orta mekte
bi fransrzca mualimi Muazzez H., 
Edirne orta mektep türkçe mual· 
limi Ayıe Natide H., Utak orta 
mektep tlirkçe muallimi Etem Ru
hi B., Afyon liaeai fransızca mual 
!imi Edip Ali B., Çankırı tarih 
coğrafya muallimi Saim B., Kadı
köy liııeoi tarih mualllml Sadri E
tem B., Kabataf erkek llııeol feloe
fe muallimi Hatem! Senlh B., İs· 
tanbul erkek liseai İngilizce mual
limi Mehmet Nurettin B., Adap&· 
zar orta mektep tabiiyat muallinıl 
Ali Osman B., Gazi Oamanpaşa 
türkçe muallimi Vehbi Eyüp B., 
İngilizce muallimi Fatma Nesrin 
H., N~ntaş kız orta riyaziye mu• 
allimi Semine Tevfik H., lıtanbul 
kız muallim mektebi Edebiyat 
muallimi Nihat B., Ankara erkek 
Orti\ mektep fransı~ca muallimi 
Muhtar B., Tokat tarih muallimi 
Halis Turgut B., Cümhur!yet or· 
ta mektep riyaziye muallimi lh
~an B. 

H. ve Beyler. 
25 liradan 30 liraya terfi ed

ler şunlardır: Kabataş Erkek lise
ai reaimciıi Muhittin Davutpaıa 
f'\t1:a mektep reaimciıi Ziyaettin 
Kandilli kız lisesi resimcisi Meh
met, EyÜp orta mektep reılmciol 
Muhittin, Trabzon Erkek liaeai 
tatbikatçısı Hann Fahri, lotanbul 
erkek muallim mektebi tatbikat• 
çm Cevat, Afyon lisesi türkçecial 
Hayrettin, Gazi Osmanpaıa orta 
mektep beden terbiyecisi Adnan, 
Eyüp ortamektep riyaziyatçıcı 
Azmi, Kütahya ortamektep türk
çeciai Sabahat, Sıvaı kız muallim 
mektebi terbiyeyle ruhiyatcm Nu 
diye, Kadıköy kız ortamektep 
franoıcac111 Nadide, Kastamonu 
lisesi türkçeciıi Cevdet, Bolu kız 
muallim mektebi türkçeciıi Ah· 
met Refik, Denizli klly muallim 
mektebi tedria usulcüıü Ahmet 
Sadı, Gelenbevi ortamektep tilrk· 
çecisl Baha Tevfik, Vef& ortamek 
tep tarihle coğrafyacı., Turgut, 
Trabzon ortamektep tabilyeciıi 
Ömer Sıtkı, Antalya ortamektep 
tedris uau lcüoü Rüştü, Amaoya or
tamektep türkecisl N aiın, Eskişe-
hir liseai türkçeciıi Ziya, Antalya 
ortamektep türkçecisi Bahri, Ada 
na ortamektep tabiiyecisi Necmi
ye, Erzurum erkek muallim mek
tebi terbiyeyle ruhlyatçısı Musta
fa, Erzurum ortamektep tedris u
ıulcüaü Osman, Gelenbevi orta~ 
mektep türkçeciıi Emin, Trabzon 
Erkek muallim mektebi tedris u
sulcüıü Hamdi, Elaziz erkek mu
allim mektebi tedris uaulcusu Ser 
vet, Erenköy kız lioeai tabiiyeciıi 
Fatma, Niğde orta mektep tedris 
uaulcüaü Ziya, Maraş orta mek
tep türkçecioi Ali Avni, lzmir kız 
lisesi fizikcisi Mubahat, Konya 
erkek muallim mektebi fbikle 

Bolu Ortamektebi riyaziye mu
allimi Osman Nuri, Akoaray orta· 
mektep franaızca muallimi Sey· 
fetin, İzmir Erkek liıeıi tarihcisi 
Halit, lzmir Erkek liseai edebiyat 
cm Eaat, lıtanbul kız lioeai fran· 
sızca muallimi Hatice Mersin, or
tamektep türkçeoi Ali Suat, lstan 
bul kız muallim mektebi felaefe
ciıi Nebahat, Bolu kız muallim 
mektebi tarih ve coğrafyacıaı Fa· 
kihe Edip, Edirne kız muallim 
mektebi tabiiye muallimi Saime, 
Zonguldak ortamektep fransızca
cm Ali Haydar, Vefa ortamektep 
tarih ve coğrafyacm Neoatali, Ve 
fa ortamektep riyaziyecisi Ekrem, 
lokarto ortamektep tabiiyecioi 
Hilmi l:ımir ortamektep tarihcisi 
Hüzni, Bur.sa ortamektep fransız .. 
cacısı Vehbi, Antalya ortamektep 
franaızcacm Şerafettin Ankara 
kız ortamektep türkcecisi Celilet 
tin, Kaatamonu liaeıi Kim.yacıu 
Nuri, Kaatamonu liıeıi türkçeciıi 
Zeki, Kayseri kimyac111 İbrahim 
Hakkı, Konya lisesi fizikcisi Nit· 
hat, Kadıköy lise tabiiyecisi Ah· 
met Nezihi, Fmclıkh kız liseıi 
türçecisi Rukiye Ali, lzmir erkek 
liseıi riyaziyecisi Hasan izzet, 
Pertevniyal erkek liıesi edebiyat· 
cısı Faruk Nafiz, lzmir kız mual· 
lim mektebi Türkçeciai Kevser, 
lzmir kız Jiseai Fransızcacıaı Ki .. 
muran Nejat, Kabataş erkek lise-
ıi riyaziyecisi Ihsan, lstanbul lise 

kimyacısı Arif Ali, Davutpaşa er
kek orta mektep tabiiyatcm Ha
lit, Trabzon liaeai felsefecisi Ah
met Necmettin, Yozgat ortamek
tep tabiiyecisi Numan, Çorum or
tamektep türkçecisi Aliıan, Antal 
ya Almancacıaı Mustafa Nusret, 
Ordu orta mektep tarihle coğrafi
yeciai Yuıuf Ziya, Ankara kız li
aeai alamanc:ıcıaı Mihriban, Kon· 
ya kız muallım mektebi tabiiyeci
si Meliha, Erzurum kız muallim 
mektebi tedris usulcuıu Turgut 
Kadıköy kız ortamektebi t;ırihcisl 
Sidika, Tokat orta mektep Ede
biyatçm Muhlis, Çamlıca kız or
ta mektebi terbiyeyle ruhiyatçısı 
Na.it, Konya lisesi riyaziyecioi 
F a'.!s, Aydın orta mektep tabiiye
ciai Hurrem, Pertevniyal liaeoi fel 
sefecisi Ihsan, Kaatamonu erkek 
muallin:ı mektebi tabiiye muallimi 
Şükrü, H. ve Beyler. 

Galatasaray ihzari kısım Türkçe 
muallimi Hafız Cevdet, Manisa oı·ta 
mektebi resim muallimi Cemal, Bolu 
orta mektebi musiki mektebi mual
limi Rahmi .• lstanbul kız orta mek
tebi beden terbiyesi muallimi Naci
ye H. ve Beyler. 

25 liraya terfi edenler: 

Yüksek Ziraat mektebi 
darülfünun fakültelerine girmek 
iotiyenler heniiz acele etmemeli
dirler. Darülfünunda kaydu ka
bul bütün fakültelerde ayni şart
lara tabidir. Fakültelere kaydu 
kabul IS eyliılde batlıyacaktır. 
Eyliıl devresi imtihanlan bir eyliıl 
den 30 eylule kadar devam ede
cektir. Tedrisata 20 teırinievvel
de baılanacaktır. Darülfünuna 
girmek için lise diplomaoı veya bir 
yüksek mektep diplomaaı olmak 
şarttır, 5 ve 7 senelik idadi mezun 
tarı kabul edilmezler. Hususi ve
ya şehrimizdeki ecnebi ekalliyet 
liselerinden mezun olanlar imti
hanla alınırlar. imtihan bakalorea 
iıntihanıdır. Fakültelere girmek İ· 
çin Y&f kaydı yoktur. Ancak Tıp 
fakülteainiı:ı, diıçi, eczacı, kimya 
tubelerinin askeri kısımlan ile 
leyli Tıp talebe yurduna girmek 
İstiyenler 22 yatından fazla olma· 
mak ve ııkı bir sıhhi muayene ge
çirmeler! lazımdır. Bu sene leyli 
T iP talebe yurduna 1110 liae mezu
nu mlloabaka imtihanı ile alma· 
caklardır. Tıp talebe yurdu ve 
askeri lnoımlar hariç fakültelerin 
difer bütün talebeleri oenevf 20 
lira Ocret venıufe mecburdurlar. 
Fakrli hali ınlbpet olanlar bu pa· 
rayı vermezler. Darillfllnun faldll· 
telerlle yilksek mekteplere gire
cek ıı .. mezunlarmm ibraz ede
cekleri veıaik fUDlardırı 

Halkalı Ziraat Mektebi dere· 
cesi orta ihtisasa indirilmiftir. Zi ... 
raat tahsil etmek iatiyen lise me
zunları Ankara yük&ek ziraat 
mektebine müracaat etmelidirler. 
Ziraat mektebinin kaydü kabul 
şeraiti ıudur: 

1 - Lise mezunu olmaları. 
2 - Veki.letin tensip edeceği 

çiftliklerde bir sene ıtaj görmele
ri 18.zımdır. Stajyerlere staj müd
detince 50 lira ücretle aynca har .. 
cirah tahsisatı verilecektir. 

A - Türkiye Cumhuriyeti teba 
aımdan olmaları (hüviyet cüz da~ 
nı) 

B - 1 7 den aşağı ve 22 den yu
kan yafta olmamalan. 

C - Ziraat mektebinin icap et
tirdiği kabiliyeti bedeniyeye ma
lik ilelü emrazdan salim olmala
n (doktor raporu ile). 

Ç - Staj veya tahsil devresi
nin ortasında me§ru mazeretsis 
staj veya mektebi terk edenlerin 
hiikiımet tarafından kendilerine 
yapılan masrah tazmin edecekle
rine dalr noterlikten munddak 
kefalet vermeleri (mektepçe veri· 
lecelı: nümuneye tevfikan). 

Mahalle ihtiyar heyeti ve polis 
merkezinin hüsnühal mazbataaı 
Bu ıeraltle dahil olmak lıı.tiyen e
fendilerin eyltll 1932 gayesine ka 
dar Ankara'da Yüksek Ziraat 
mektebi rektörlüğüne müracaat 
etmeleri li.znndır. 

ikinci kısım eıhaaa gelince, bun 
lar diiyunu umumiyenin merkez 
memurları olup içlerinden Meri 
efendiden maadası firardadır. 

Kaçmıt olanlar şunlardır: Leo 
nidas, (Girededir), Haciyan (Pa
ristedir) Serika ile Ezderi ve Bi
lenski ( Yunaniatandadırlar). 

Tahkikat neticesinde bunların 
malimı olarak çaldıkları paranın 
726,138 lira olduğu görülmüştür. 
Gayri maliım kısmın asgari bet 
mil}on lira olduğu tahmin edili
yor. Bunlann işi müştereken yap
tıkları anlaşılmıştır. 

Elebaşıları Leonidas ile Seriko 
dur. iddianamede bunlar hakkın
da deniyor ki: 

Denizde boğulanlar nezdinde. 
ya batan vapurlarda mevcut olan 
paralarla, yanma, yakma işgal v~ 
aair suretlerle ziyaa uğrayan mik
tarı eayri malimı mebaliğ hariç ol 
mak üzere malum miktarı ihrak 
ve İptal komiayonlarmda bükiı
met ve düyunu umumiye namına 
murahhas olarak bulunan zevatın 
aafiyetinden ve kontrol nümaralık 
uoulünun ilga edilmesinden iotifa 
de ile yalan mazbatalar yaparak 
murahhaslara imza ettirmek sure 
tile ait olduğu daireleri igfal, ve 
kontrol esnaaında nhtekarlığm 
meydana çıkmaması için sanialar 
ihdas ettikleri anlatılan mumal
leyhimin hareketi vakıaları ihti· 
Jis suretinde bulunmasına göre 
haklarında aleHl.ıul takibat ifası· 
na devam edilmesi ve icap ettiği 
takdirde· Yunanistan, Fransa ceza 
kanunlarının ahkami tetkik edile
rek lazım gelen teşebbüsata giri
şilmesi ve elyevm Türkiyede bulu 
nan Meri efendi hakkında mer'i 
kanunlara göre muamele yapılma 
sı, denildikten aonra sucun İflen
diği mahal olan lotanbulda taki
bat ve tahkikat yapılması iktiza 
etmesine mebni evrakın teferrua
tile lstanbul milddei umumlliğine 
gllnderilmealne karar verilmesi is
tenmektedir. 

mchafildir. bili olan Ayanikola köyüne 
O zaman, yeni kabine ile Nasyo- tim. Karpuz alacaktım. 

~~I - Sosyalistler arasm~a söz birli- Köylüler tarlada çahfıyorl 
gı mevcut olduğunu teyıt eylemi, Bana, a.kıama kadar beklemel 
h!'lunan Alman gazeteleri resmi ve zım geldiğini söylediler ve b•' 
nım resmi bir sürü tekzipler kUJı motörüme gittim. 
aında kalmışlardı. 

O sıralarda hakikaten böyle olclu
ğunun misali timdi hükiımet tarafın 
dan anlaşılmıt bulunmaktadır. 

Maaınafih şimdi ayni vaziyet de
ğildir .Haziran ayı bidayetinde al
mış olduğu taahhüdatı inkar eden 
sosyaliıt fırkaaı hükfunete açıkça 
harp ilan etmektedir. 

Bu itibarla hükumet, bundan böy
le ayni zamanda hem sol cenaha 
hem de Hitlercilere kaqı idare ve 
biikumet etmek mecburiyetinde bu
lunmaktadır. 

Parlimento karşısında ise, bükô
met 50 reyden fazla alamıyacaktır. 

Bu ha1, AJman devleti reisinin iti
madından ve Alman milli ordusunun 
takviye ve himayeoinden maada tim 
diki Alman hükiımeti hali hazırda 
memleket dahilinde metin hiçbir e
oasa malik bulunmamaktadır. 

Bu şerait dairesinde hükUmetin 
daha ilk içtimaında Reichstag mecli 
sini feshetmek istemesi ,ayanı hay
ret değildir. 

O zaman Alman müntahiplerinin, 
yeni birer Reichotag meclisini inti
hap için değil, fakat ağustosun 11 
inde icra ediJen Veimar kanunu esa 
sisinin yıl dönümü günü M. Von 
Gayl tarafından izhar edilen prenalp 
lere tevfikan kanunu eaHiyi yeni
den tetkike memur bir meclis müea
se•anın intihabına davet edileceklerl 

Bir baskın 
Motörde uyuyordum. Birci• 

çine altı erkek ve yanlarmd• 
kadın binmişler. Hemen uyan 
Sonradan öğrendim ki, iki k• 
ile erkeklerden ikisi Rustur. 
ğer dört erkek Bulgardır ve b 
lardan birisi ki, gazetelerin ya. 
ğı gibi, Bulgar babriyeli•idir. 

Bunlar bana sivil polis old 
larmı ve etrafı alel&cele ta 
etmek mecburiyetinde oldukl• 
söylediler. Ben bu .özlerden 
şey anlamadım, gitmek i&I 
dim. Fakat cebren motörü bar 
ettirdiler. 

Rusyaya kaçmak p/8/l 
Gene sonradan kendilerinD 

Öğrendim ki, bunlar Rusyaya 
mak için bir plan yapmışlar. il 
lardan Dimonun motörü vard 
Fakat Dimonun bahası işi çakı 
ve motörün dinarnosunu çıka 
tır. Bunun Üzerine Dimo ve eti 
lerl benim motörümü ba~ıyorl 
Yanlarında tenekelerle benzin 
getirml,lerdi. 

Deniz ortasında 
1 - Niifus 1ı:lfıdı 
2 - Lbıe diploması. Ticaret ve iktısat 
3 - Hilanü hal sahibi olduf'a· 

na dair mazbata (Poliatea müıad· 
dak) 

Yüksek Ticaret ve lktıoat mek· 
lehine ıirmek İstiyenler darülfii· 
nun fakültelerine girmek istiyen· 
!erle ayni şeraite tabidirler. Kay• 
dü kabule lS eylulde batlanacak 
tır. Mektep nlhari olduğundan 
ya§ kaydı yoktur. Tedrint üç se
nedir. Bankacılık, sigorta ve şeh
benderlik ibti&as şubelerine ayn· 
lır. 

4 - Sıhhat raporu 
S - Fakülte riyasetine hita

ben bir latlda. 
6 - Dört tana fotoğraf. 
DarUlftlnun fakilltelerinln tedrl 

&at mllddeti 8 Mlmestr yani 3 se
nedir. Yalnız Tıp fakUlteıl 6 -
nedir. 

Aı/ülklye aıektebl 
Yüksek mekteplere girmek io

tiyenler de ayııj ıeraite tabidirler. 
Yalnız leyli olanlannda yaı kay. 
dı ve Türkiye Cümhuriyeti tebaa· 
smdan olmak kaydı vardır. Mül
kiye ve mühendia mektepleri kay
du kabul tarihleri henüz malılm 
olmayıp l'azetelerle illn edilecek
tir. Bu iki mektep de leyli ve mecı 
canidir. Mülkiye 40 talebe alacak 
tir. Fazla talip zuhur ederse mlloa 
baka imtihanı açılacaktır. imti
han eyliıl 15 den aonra yapılacak· 
tır. Mülkiyeye kız talebe de alı· 
nır. Ancak kızlar nihari devam et· 
mek mecburiyetindedirler. Mülki
yenin tedri1at müddeti üç sene
dir. Mektep leyli meccani oldu
fundan, mezunlar mecburi hizme
te tabidirler. Hanımlardan maada 
erkeklerden de iatiyenler nihari 
olarak devam edebilirler. Nlharl-

·~;·;;;~·~iii;i·s~i~~k:··s·~;;::·ii~;~i·ri· 
yaziye muallimi Bahri Vedat Bali
kesir kız orta mddebi tabilye' mual
limi Merziye H. ve Beyler. 

22 liraya terfi eJenler: 
Üsküdar orta mektebi musiki mu· 

allimi Muzaffer, lstanbul kız mual
lim mektebi piyano muallimi Enise 
Sabiha, latanbul E' M. Mu. tatbikat 
muallimi Rauf, Galatasaray ihzari la 
son Türkçe muallimi l.mail Hakkı, 
Kadıköy K. O . musiki muallimi Ke
rime, lstanbul O. M. musiki mualli
mi Nüzhet, Cümburiyel O. M. dikiş 
muallimi lhıan, Antalya O .M. mu
ıiki muallimi Fahriye, Tokat O. M .. 
beden terbiyesi muallimi lsma) Hak 
kı, oPtonyal lisesi resim muallimi A
saf, Üsküdar O. M. dikiş muallimi 
Fahriye, Gümüşhane O. M. beden 
terbiyeai muallimi Lutfullah, Nişan 
tatı K. O. M. bicki muallimi Müed
dep H. ve Beyi.,;.. 

20 liraya terfi edenler: 
E. M. M. tatbikat muallimi Kemal 

Erzurum E. M. M. tatbikat muallimi 
Mehmet Salim, Trabzon kız orta 
mektebi dikiş muallimi Emine Fahri 
ye, Galatasaray beden terbiyesi mual 
limi Vahi, Menifon K. O. M. res;m 
muallimi Fikri. lıtanbul E. M. M. 
tatbikat muallimi Necati, Üsküdar 
O. M. beden terbiyesi muallimi Hay 
riye Melahat, lstanbul E. M. M. tat
bikat muallimi Hikmet, 1 aparta orta 
mektebi beden terbiyesi muallimi Ad 
nan, Tarouı O. M. dikiş muallimi E 
mine, Samsun K. O. M. dikiş mual
limi Hayriye , Buroa K. M. M. dikiı 
muallimi Hacer, Cümhuriyet O. M. 
musiki muallimi Mnhsine, Edirne O. 
M. dikiş muallimi Nafia Celile, An
talya O. M. dikiı muallimi Zühtiye, 
Kayseri lisesi musiki muallimi Faik, 
Trabzon E. M. M. musiki muallimi 
Ziya Aydın, Giresun O. M. dikiş 
muallimi Fuat, Galatasaray musiki 
muallimi Saadet H. ve Beyler. 

11,5 liraya terli edenler: 

Baytar aıektebi 
Baytar mektebi mülki ve aske· 

ri kmmlan ihtiva eder. Duhul tar 
tı ayııjdir. Aı:akeri kısım leyli mec
cani olduğu gibi elbise de verilir •• 
Ancak mahdut talebe almır. 
Bu sene ae kadar talebe almacaiı 
kayıt tarihleri ve müoabaka imti
hanı günü gazetelerle ilan edile
cektir. 

Mülki kısma Y•t lııaydı olma
dan ~er lise mezunu imtihanauı 
girebilir. Tahıl! müddeti üç sene
dir. 

Oraıan mektebi 
Orman mektebine glrme ıartla· 

n da ıunlardır: 
1 - Taliplerin Türkiye Cum· 

huriyeti tebaaamdan olmaları. , 
2 - Ya,larırun 18 den a,ağı ve 

25 ten yukan olmamaaı. 
3 - Tam devreli lise mezunu, 

yatiut o derecede tahsilde bulun
duklan Maarif vekaletince tasdik 
li liıe ve muadili 'ehadetnameli 
olmalan. 

4 - iyi ahlaklı olduğu ve bi~ 
bir gÜna cezaya çarpılacak iş ve 
hareketlerde bulunmadığını be
yan eden ve mahalli zabıtasınca 
tasdikli olan ihtiyar heyeti maz
batasına malik olmaları. 

5 - Her türlü hastalıktan sa
lim ve bilhassa görme, duyma ve 
söyleme uzuvlan tam ve diğer 
noksanlardan beri, gezip yürüme 
ğe, biniciİiğe dayanıklı olduğunu 
açıkça tasdik eden doktor raporu 
almalan lazımdır .. 

6 - Talipler yukarda yazılı 
vesikaları, en son mektep şehadet 
namelerini, hüviyet cüzdanını, atı 
kağıdını latanbul'da yüksek Or
man mektebi rektörlüğüne yaz
dıklan bir istidaya iliştirerek mek 
tebe yahut bulundukları mahalle
rin Onnan müdürlüklerine ve ya
hut en büyük mülkiye memuriyet
lerine nihayet 20 Ey lul 932 tari
hinde mektepte bulunmak üzwe 
teslim ederler. 

7 -Talipler mektebe yazıldık
tan sonra alınabilmek için uaıılü 
dairesinde ve nümunesi gibi noter 
likten muoaddak taahhüt senedi 
vermeleri li.zımda. 

8 - Ta~radan gelecek taliple
rin yol masrafı mektebe yazılıp a· 
lındıktan aonra mektepçe 'Verile
cektir. Taaradan gelecek talebe 
yol masraflarına ait vesikaları ve 
hareket ettiği mahalden yüksek 
orman mektebine girmek Üzere 
hareket ettiğini beyan eder bir 
vesikayı beraberinde getirmelidir 
!er. 

Mektep leyli ve meccanidir. 
Tah>il müddeti Üç senedir. Orman 
mühendisi yeti~tirir. 

Güzel san'atlar 
Güzel San'atlar Akademisinde 

tedrisat akademik yani oerbeottir. 
Lise mezunlannı alakadar eden 
kııım yalnız mimari subeaidir .. 
Bu ıubeye lioe mezunu alınır. Re
sim, beykeltraş, tezyini şubelerine 
orta mektep mezunu alınır. 

Müıtantlklilı: talebi kabul et· 
ııılttlr. Evnkı lota.nhula gllnd....,.. 
eektlr. 

____ .....,. __ 
Paristeki 
İstikbal 

(Bs~ı 1 int>i ~ahi/ede) 

lam yapmak makoadile yazılınıt 
bir yazı idi. Fransız gazeteleri i
çinde güzellerle meıgul olan ye
gane gazete Kandit ( Candide) 
mecmuasıdır. Fakat Candide'in 
bu neıriyatı, Türk güzelini adeta 
iotihfaf eder mahiyettedir. Candi
de eü:ıeller şerefine Dovilde ter
tip edilen eğlencelerden bahseder 
ken ezcümle diyor ki: "Güzellerin 
Dovile gelmeleri münaoebetile biı: 
ak am yemeği tertip edilmiştir. 
Güzeller bu yemeğe iştirak eden· 
ler arasında dolaşark güzellikle
rini göstereceklerdi. Birçok kim
seler hakikaten çok güzel kızlar 
görecekleri zannile bu yemekte 
bulundular. Halbuki hiçbir mana 
ifade etmiyen bir takım kızlar gör
düler. 

Zavallı dünya güzeline gelince 
bunun intihabı her tarafta takdir 
edildi. Nezaketen kendisi alktt
landı. Fakat bu alkışların İsteksiz 
olduğu aşikardı. Resmini çekmek 
için fotoğrafçıların hücumundan 
ve projektörlerden gözleri yandı 
ğı İçin zavallı kızın büyü!< Eiyah 
gözlükler takmağa mecbur kal
mıştı." Candide, daha buna ben
zer birçok iftiralarda bulunuyor. 

Güzelimizin Pariste çok kalma 
yacağıru geçen mektubunda bil
dirmiştinı. Ani ve beklenmedik 
bir teehhur olmazsa Keriman Ha
nım, 20 ağustosta lstanhula hare· 
ket edecektir. Bazı sahil şehirle
rinden yapılan huauai davetleri 
kıraliçemizin kabul etmeaine pek 
de ihtimal verilmiyor. 

İftira filimleri! •. 
BRÜKSEL, 16 (Hususi) 

Türk güzelinin dünya güzeli inti
habı üzerine Belçikada Türk ke
limeoi, hemen her ağızda dol&f· 
mağa başladı. Bu umumi alaka· 
dan menfi bir şekilde istifade et
mek isteyen milli mevcudiyetimi
zin düşmanlandır. Brüksel sinemala 
rında "bir milletin ıztırabı" iımi 
altında tamamen Türk aleyhtan 
bir film göstermektedirler. Bu 
propaganda filmi, Türkler aley• 
hinde alçakça iftiralarla doludur. 
Filme kartı alakayı artırmak için 
Fransada göıterilmesi men'edildl 
ği hilhaoaa tasrih edilmiştir. Va
kıa Fransa hükimıeti bu filmin 
Fransada iraeaine müsaade ebne
mistir .. 

lzmire davet 

şayiası deveran ediyor. 
Bu arada, kanunu eıaıi tarafından 

tesbit edilmemi, bulunan intihap re
jimi bir kararname ile tadil edilecelı: 
tit·. 

Bu İntihapta Alman milletinin re
yini naaıl izhar edeceğini bilmelı: 
k"lır. Bu mesele lıükıimetinin reyi
ni naaıl izhar edeceğini bilmek kalır. 
Bu mesele hükümet mehafllin! et
mekten hali kalmamaktadır. 

Ne yapa<:ak? 
Endiıe verici diğer bir mesele ele 

timdi Nazi fırkasının iktisap edece
ii vaziyettir. 

Alman siyasi mehafili, Hitler'i ol
yah gömleklilerin Romaya yaptıkla 
rı muufferane yörüyüşlerinden so• 
ra M. Musoolini'ye bahtedilmiş o
lan sal8.hiyetlere mÜf&bih tam sall
lıiyetler talebinde israr ettirecek d.,_ 
recede cumartesi günü itilafglrlzane 
harekete sevkeden hakiki sebepleda 
mahiyetini anlamağa sarfı gayret et
mektedir. 

Sekiz on saat yol aldık. DeO 
ortalanna çıkınca bunlar taVJrl 
u değiştirdiler: 

- Haydi, Ruoyaya doğru! di. 
beni tehdide batladılar. Ben il 
ya'da ne yapacaktım? Evli bir 
damım, larar ediyordum. 

Nihayet benzin de bitti. Bu ' 
ıne yaramadı değil. Artık vuk• 
ya gidemiyorduk. Sular bi~i l•I 
bul boğazına doğru atıyordu. 

Bu suretle limana kadar g 
dik. Onlar: 

- Biz hep Ruıuz; orayll gi 
ceğiz. Buradan ekmek ve oaire 
lacafız, diye memurlan k""'"' 
mak istediler. Fakat memurlar 
fÜpheli vaziyetin tabii farkınd• 
diler. Kimsede vesika denilen 
yoktu. Hepimizi alıkoydular. 

Ben poliste hAdiaeyi olduğu 
bl anlattım. Komüniotlikle alak• 
olmadığını ııöyledim. 

Tahkikat yaptılar. Geçen •• 
Bulgariatan'da bana misafir ol 
bir dl, tabibi kefil oldu ve b• 
memleketime gitmek Üzere tah 
ye ettiler." 

Bu motörle gelen diğerleri 
memleketlerine iade edilecektir· Alman müfrit hrka11 ,efinin yal-

nız baıvekaleti değil. fakat hük.Ume ••••••••··-••••••• .. •••••••••···-··••••••••••• 
tin terkibi üzerinde kudretli bir el ri de ihtiva eden bir parlamento k 
sahibi olması talep etmekle iktifa li•yom, ihda., hususundaki merktl 
etmediği, fakat devlet reisinin otorl fırkası teklifini muvaffakiyete iı' 
lesini ve kanunu esasiyi na.zarı iti- edebilecektir Çünki, Hitler kendİ1 

bare almaksrzm tekmil oalahiyetlerl müclafan İçin hiç olmazsa ~uvakk' 
ni istimal etmek iıtediği §İmdi öğTe ten muhalefet mevkiinde kalmağ• 
nilmektedir. mecbur bulunmaktadır 

Bu hbil metalebat dermeyan et- Maamafih, von Papen rejimini •; 
mekle Hitler tam bir redde sebebi- kamete mahkfun etmek ve askeri b~ 
yet vereceğini biliyordu . Hitler'in diktatörlük teessüsüne mani olııı'~ 
başvek&leti kısmen kendi arzusuna için merkez fırkaoı adamlarının rtı' 
rağmen kendisi için talep etmi§ oldu nevra kabiliyetlerini hesaba katırı.J 
ğu gizli bir şey değildir. lazımdır. 

Mümaileyh muavini"" tarafından Von Papen ne yapacak? 
cebı·edilmit olduğundan dolayıdır ki 
bu kadar yük.ek ve kuvvetli söz BERLIN, 16. A. A. - Alman k• 
oöy)emİftİr. Eğer ınetalibatında bir binesi, Nazİ)eTle İcra edilen müzııl« 
dereceye kadar itidal göstermiş olaa ratın akametinden sonra takip ede" 
idi aı·zusu terviç edilmiş ve kendisi fi hattı hareketi tetkik etmek ;;ıe 
de .l\lman hükUmetinin reisi olmuf re dün akıam İçtima etmiştir. 

Von Papen kabinesi. Hindenboıırl bulunacaktı. 
Von Schleicher ile Von Gayl gi- un fikirlerine tevfikan ikti-!ar "'e~ 

bi adnmların, şilern mesuliyetlnl kiini deruhte ederken teshil etıfl'I 
Hitler 'e terketmeğe amade olduklan olduğu battı harekette iırar edecek· 
malünıdur. tir. Hükumet mehafili, kabinen~ 

Anlaşılan Hitler, bükumete gireli- parlamento ile teşriki mesai için M 
ii takdirde başlıca iki muavini olan bir hraatı ihmal etmiyeceğini ve lı" 
Gregor Strasger ile Jogeph Goeb- fikirle Reichstag'a kanunu esasi i~ 
bels'in bu vaziyetten istifade ile ken mali ve içtimai islihata mü~ealliJı 
di fırkası üzerinde amir olabilmele- bir proje tevdi edeceğini temin el· 
rinden ve kendi arzularına rağmen mektedir. 
fırkayı istedikleri gibi idare edebil- Hugenberg'in mürevviçi efkarı 0; 

melerinden korkmuştur. lan Tag ııazetesi, hükumete par1'· 
Bu itibarla, Hitler istimal etmit ınentoda lizım gelen ekıeriyelİ el 

olduğu lisan neticesinde hükiımetin de edemediği dakikada yapılma•• 1' 

ve devlet reisinin cevabı reddine ae- cap eden tedabirden içtinap etme"'' 
bebiyet vermiıtir. ıini ve hatta icabında "Y ukard1l~ 

Bu farazuye, Gregor Strauer ha- eelen bir ilı.tilal" yapmaktan bile ç" 
len bütün fırkalardan ayn olarak kinmemesini tavsiye ediyor. 
geniı bir ıendika teşkilAtı ibda• et
meğe çalıımaslle de teeyyüt eyle
mektedir. 

Mümalleyh bu buıusta karde,Re 
ve Hitler'in •abık erkanı harbiye rel 
ıi olan yüzbaşı Stenneı ve muharrir 
Von Zebrer tarahndan idare edil
mekte olan genç Nasyonalist ihtiliil· 
ci münavverlerle mu ta bık kalmış ha 
lunmaktadır. 

Gregor Streaser'in daha timdiden 
hriatiyan sendikalan rei.alerile, Bril
ning kabinesinin meaaı mzırı M. 
Stegervald ile ve lmpentorluk bayra 
ğı reisi Sosyal-Demokrat Holtet'
mann ile temaalarda bulunmut oldu 
ğu teyit edilmektedir. 

Alsac'ı da isteriz, La11r
rain'l de .. 

PARlS, 16. A. A. - Havas A~ 
aınc!an: Pirmaaens askeri nümayitl 
ve bilhaıoa Ceneral Fon Clauas'ıll 
nutku, matbuatta ıiddetli aksüla;;;.ı 
!ere sebep olmaktadır. 

Flraro gazetesi, (Çok yazık )il 
tam ve kamil bir sulhculuk müınet· 
sili Pirmasenı'de murahhas sıfatil• 
bulunmadı) diyerek istihza ediyor· 

ai fizikcisi Ali Hikmet, lstanbul 
erkek U.eıi riyaziyecisi Ihsan, 
Bur&a erkek lioeıi kimyacısı Salih 
Sami, Edirne erkek lisesi riyaziye 
cisi Mehmet Hdi, Erenköy kız li
aesi kimyacısı KAmuran, latanbul 
kız lisesi Franaızcacıaı Nüzhet 
Servet, Eskişehir liseıi franaızcacı 
aı Fer ah Şevket, Erenköy kı~ lise
ıi Fransızcacıaı Nezihe, Erenköy 
kız lisesi fngilizcecisi Emine Adi
le, Sıvao kız muallim mektebi Ta· 
biiyecisi Necmiye, lstanbul kız 
muallim mektebi tedris uıulcüsü 
Hüveyit Bekir. Edirne Erkek mu
allim mektebi fizikle kimyacm 
Reşat, Yozgat ortamektep riyazi· 
yecisi Ihsan, Üoküdar ortamektep 
türkçeciıi Mevhibe, Vefa ortamek 
tep türkçecisi Nüzhet, NişanU..ı 
kız ortamektep tabiyecisi Semiha, 
Karı ortamektep tabiiyecisi Rauf, 
lzmir orta mektep franaızcaıı.ını 
Ha!llan Sait, Gazi Omıanpa:,a orta 
mektep tabiyeciıi Zeynelabidin, 

___ Evüıı.orta mektep türkceciıi Be-

. Niğde orta mektep terbiye ve ru
hıyat muallimi Musa Kazun, latan
~ ~ız o~a mektebi lngiliz'ce mu
allımı Sabıha. Eyüp orta mektebi ta 
rih ve coğrafya muallimi Münev
ver, ~al;vaç or~a mektebi tabiiye 
mualhmı Hurşıt, Balıkesir kız O.R. 
Türkçe muallimi Seniha, Sivas lisesi 
tabiiye muallimi Muhsin Adil, Gala
tasaray Türkçe muallimi Eaat Mah
mul, lstanbul kız lisesi Alman'ca 
muallimi Pridel Hulusi, Kadıköy kız 
O. R. Türkçe muallimi Necip, Kü
tahya ort mektebi tabiiye muallimi 

_Saft_er .. Erzincan orta mektebi Türk-

Konya K. M. M. tatbikat muallimi 
Nevzat, Konya K. M. M. tatbikat 
muallimi Bedia Ziya, lzmi• E.M.M. 
tatbikat muallimi Hikmet, - 'Tlir E,. 
M. M. tatbikat muallimi Himmet, 
Konya E. M. M. tatb;kat muallimi 
LU.tfi, lzmir E. M. M. tatbikat mual 
!imi Bebzat Beylerdir 

Mimari şubesine girme ş,artlan 
darülfünun fakültelerinin aynidir. 
Mimaride tahsil müddeti beş se-

Keriman Halis Hanım lzmlrde 
9 eyliılde yapılacak kurtulut bay 
ramlarına i,tirake davet edibni -

Hitler'in neırettirmekte olduğu 
tekziplere rağmen kendi fırkası da
hilinde aleyhtarları bulunduğu ve 
en hararetli muavinlerine karşı ken~ 
dini müdafaa mecburiyetinde kal
mı old - muhakkak ibidir. 

Fon ClauH'ın izhar etmit olduğıl 
veçhile Alman nasyonalizmi , Al.,..,. 
devleti tarafından kaybedilen ve ~j 
hassa Alsace ve Lorraine de dall" 
bulunan toprakların tekrar geri a~ 
maamı, harp mesuliyetlerine ait 23 
inci maddenin ilga edilmesini, giifll 
rük ittihadının tahakkuk ettirilın•; 
sini ve hatta Fon Clauss'un iddia e 
tiği ribi işgal _Zl;'hmeti!'e uğraın!ş tr 
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Ray üstünde 
Otomobil 

Urganlı istasyonun
da feci bir kaza oldu 

IZMIR, 16. - Dün sabah kaııal>a 
11•n Urcanlı iıtasyonunda feci bir 
kaza oldu. 4 yolcu ile kuabaya sit
ınek üzere Urııanlıdan hareket eden 
S numaralı Akhisar otomobili karfı
Ya. geçmek üzere tren ylundan ge
Ç•rken trenle kartılllftı . .Şoför treni 
!Ördüğü zaman otomobilin teke.fek 
ler; raydan ııeçmifti . Bu esnada ye
tı~en lokomotif arkada oturan Kasa 
ba orman memuru lımılİI Beyle fab 
•ilıatör Rağıp Beyi kayalara fırlattı. 
'1rnait Bey whal öldü. Rqıp Bey_ 
•iır ıutttte yaralandr. Dii« yolcu
lar kurtuldu. Facia çok ani ve çok 
hııithit oldu. Kabahatin ve mea'uli
~•tin kime ait olduğu baldonda tah-
1.ik.t yaprlmaktadrr. 

Yatkulüpte 
Balo 

C. H. F. parlak bir 
balo v~rlgor 

. C. Hallı: Fırka11 Adalar kazall 
•ereli tarafından bu pertembe 
rilnii alı:...- Büyülı:ada Yat lı:lü
biinde büyülı: bir balo verilecektir. 

Balonun ııayet ııü:Eel ve kibar 
<>lına., için bütün tertibat abamı~ 
"~ 8.Ji zevat baloya davet edilmiı 
lİt'. 

Baloda Şehir orlr:eatraaı da bu
lunacaktır. Son vapur akşam 8,15 
tedir. Adadan ııece yanımdan 
~onra saat üçte hareket edecek 
l'r vapur baloya iştirak edenleri 
~tanbula getirecektir. 

Urfada çekirge 
mücadelesi 

d lıRFA, 14. - Urfa çelcirııe müca 
ele müdürii Rasip bey Diyarbelıir 
~c~dele müdürlüiüne tayin edil

ını~:.ır Mumaileybln yerine tayin e 
di!. n Sabri bey dört ııün enel Ada 
Rodan geleli ve ite ~ladı. 

Ü>un sene!~ Urfada çekirııe mii
tadele ı.,.kitatrnrn batında bulunan 
Rağıp bey çok çalıtmıt ve bütün Ur 
fa halkını memnun etmit iayur, ha
luk, ve kıymetli bir gençtir, Çekir
tenin en çok bulundufu ıeneler ge 
Celi gündlizlü çalrfaR ,günlerce ve 
b_azen haftalarca çölde kalmak sure
tıle ınücadele yapan ve bittabi mu
"•ffaldyetli neticeler elde eden Ra
tıp beyin Urfadan . ayrılışı halkı 
"e. ~uaua çiftçil.-i mütıeea•İr et
nıı1tir. 

Daha enellerl " Çeııttke semavf 
bir afettir, imhası mümkün değit•' 
dıye buraluda köklepıif bir kanaat 
\'ardı. Ragip bey mütemadi ve kıy
ıtı<>tli faaliyetlerile bu yanlı, kanaat 
ve zehabr lı.ölrunclen sildirmittir. 

Mahmut Kemal 
B. in bir tavzihi 

lst. Mr. Kumaadanhğl Satmalma kom. ilanları 

Koyun eti Kuzu eti Sıiır eti 
57,000 3000 16,000 Harbiye Mektebi 

400 100 8,000 Süvari mektebi 

5,000 1000 6,000TOl)ÇU Nakliye Mp. 

62,400 4100 . .,_ 30,000 

Yukarıda yazılı mahallere hi-zalarındaki mikdarlarda sığır, 
koyun, kuzu eti kaplaı zarf ıuretile satın alınacaktır. Münakaaası 
3 Eylul 932 cumartesi günü saat 14,30 da Tophanede Merkez 
Kumandanlığı satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Talip 
terin tartnamesini görmek için komisyona müracaatları ve itti
rak için de şartnamesi veçhile hazırlayacakları teklif mektupla
nru ihale gününün muayyen vaktinde müıelıel numaralı ilmüha
ber mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri. (130) {3768) 

... ,. ... 
Askeri Baytar mektebine 

kaydı kabul şeraiti: 
ı - Tam devreli lise mezu

nu olmak. 
2 - Hüsnühal mazbatası. 
3 - Velisinin katipadilden 

musaddak taahhüt senedi. 
4 - Tam teşekküllü bir he

yeti srhhiye tarafından verile
cek bir raporla tamüssııhha ol
duğu anlaşılmak. 

S - Talip olanlar için Tür
kiye Cümhuriyeti tebaası bu
lurunak ve Türk olması esas
tır. 

6 - Taliplerden lstanbul'da 
bulunanlar yukardaki madde
lerde zikredilen vesaiki pullu 
bir istidaya baglıyarak altı ve
sika fotoğrafile birlikte Hay
darpaşada Askeri Baytar tatbi
kat mektebi müdiriyetine taş
rada bu,unanlar bulunduğu ına 
hallin As. Şubesi Rs. müraca
atta bulunacaklardır. 

7 - Kaydı kabul 15 EylUI 
932 tarihine kadardır. 

(152) (4-073) .. " . 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müesseaat ihtiyacı için 
4000 kilo sade yağı 17 8 932 
pazar günü saat ondan 12ye ka 
dar Tophanede Merkez Kuman 
danlığı satın alrr.a komisyonun 
da pazarlıkla satın alınacaktır. 
Taliplerin evsaf vP. ~eraitini gör 
mek için her gün müracaatları 
ve iştirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (157) (4119) 

ıı: ıı: ... 

Merkez Kumandanlığı mü
easeıatı ihtiyacı için 2891 ton 
liva maden kömürünün ıs Ey
bil 932 cumartesi günü saat 
14 30 da kapalı zarfla münaka
H~ı yapılacaktır. Taliplerin 
trtnamesini görmek için her 
gün ve muayyen sa~tinden.ev
vel teklif mektuplarıle komısyo 
numuza müracaatları. 

(160) ( 4159) 
• •• 

Meıe kömürü 
15000 Harbiye mektebi 

1600 Süvari Binicilik Mp. 
4600 Fen Tatbikat mektebi 
2000 Topçu Nakliye mektebi 

23200 

da icra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için ko
misyona müracaatları ve işti
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda haz11· bulunmaları. 

(148) (3961) .... ~ 
Askeri mekteplerle Hastaneler 

Cinsi i'vtikdarı 

Semiz otu 15,000 
Taze bakla 10,000 
Taze kabak 25,000 
Kırmızı domate. 10,000 
Taze fasulye 20,000 
Patlıcan 20,000 
Bamya 5,000 
Dolmalık biber 3,000 
Enginar 15,000 
Bezelya 5,000 
Dereotu 3,000 
Limon adet 30,000 
Kuru sarmısak 400 
Kıvırcık salata 3,000 
Havuç 2,000 
Hıyar 15,000 
Ispanak 5,000 
Kuru soğan 30,000 
Patates 20,000 
Salça 1,000 

Yukarıda cinsleri hizasında 
ki miktarda yazılı sebzeler as -
keri Mekteplerle hastaneler, i
çin kapalı zarf suretile satın alı 
nacaktır. Münakasası 3 Eylul 
932 cumartesi günü saat 14,30 
da Tophanede Merkez Kuman
danlığı satın alma komisyonun 
da ;cra kılınacaktır. Taliplerin 
şartnamesini görmek için ko
misyona müracaatları ve işti

rak için ele şartr..amesi veçhile 
hazırlayacakları teklif mektup
larını ihale gününün muayyen 
vaktinde komisyon riyasetine 
vermeleri. (131) (3769) 

••• 
Merkez Kumandanlığına 

mıerbut mi.;esıesat ihtiyacı için 
20 ton arpa ı 7-8-932 pazar gü 
nü saat 10 dan 12 ye kadar Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
satınalma komisyonunda pazar 
!ıkla satın alınacaktır. Taliple
rin vakti muayyeninde komis
yonda hazır bulunmaları . 

{159) {4133) 

••• 
Harbiye mektebi ihtiyacı için 

90,000 kilo kuru ot ve 85,000 
adet yumurta iki şartnamede a
leni münakua suretile aa•ın a
lınacaktır. Münakasaları 27 A

stanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Ambalijlık 3000 metre yerli bezi {Memhur nümunesi
ne ııöre) açık kırdırmaya konulmuştur. 

2 - Kırdrrma şartlan kağıdının tasdikli suretleri İstanbul 
Gümrükleri Muhafaza Batmüdürlüğünden alınacaktır. 

3 - Kırdırma mezkiir Başmüdiriyette kurulacak alım sa
tım komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Kırdırma 6.19. 932 tarihine raslayan salı günü saat 14 
tedir. 

5 - Her istekli, biçilmiş bedelin yüzde 7,5 ğu olan 59 lira 
24 kuruşluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten 
evvel komisyona gelmeleri. 

6 - Örnek: Muhafaza Başmüdiriyetinde membur nümune-
yi istekliler görebilirler. ( 4163) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
1 numaralı Tahlisiye roket tabancasına mahsus 1500 ili 

~000. adet roket fişeği ile ayni mikdarda maa kapsol hartucun 
ımalı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

İdarede mahfuz nümuneşine tevfikan Türkiyede imal edil
mesi meşrut olan işbu fişeklerle teferrüatının 6 Eylul 932 tarihi
ne müsadif salı gün üsaat 14 te ihalesi icra kılınacağından imale 
talip olan fabrika sahiplerinin bu baptaki şartname ve resimleri 
görmek üzere Tahlisiye Umum Müdürlüğüne müracaatları. 

{4ı53) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Dolmabahçedeki maliye kırtasiye ambarından yirmi bir ton 
evrakı matbuanın Mercan - Y aldızhandaki Jandarma matbaası
na nakil, tahmil ve thliyesi pazarlığa çıkarılmıştır. Taliplerin 
21 8 932 pazar günü saat on beşten on altıya kadar komisyona 
müracaatları. ( 4152) 

Yüksek Orman Mektebine 
talebe yazılma ve alınma 

şartları: 

3 üncü kolordu 
ilanları 

Üsküdar ciheti kara nakliya 
tr tekrar pazarlığa konmuştur. 
İhalesi 17 8 932 çarşamba gü
nü saat 15,30 da yapılacaktır. 
Şartnamesini almak isteyenle
rin her gün ve pazarlığa ittirak 
edeceklerin de vakti muayye
ninde komisyonumuza müraca
atları. ( 4123) 

* • • 
Sıhhat işleri dairesi için ya

pılacak defatir ve evrakı mat
bua pazarlığı tekrar edilecek
tir. İhalesi 17-8-932 çarşamba 
günü saat 14 te ihalesi yapıla
caktır. Şartname ve nüınunele
rini almak isti yenlerin her gün 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rin de vakti rnuayyeninde ko
misyonumu?.a müracatları 

(677) (4102) 

ZA.YEDE lLE SATIŞ 
Tablolar, halılar ve kıymettaı

biblolar 
Ağustosun 19 uncu cuma günU sa 

bah saat 10 da Beyoğlu Osmanbey 
Rumeli caddeıinde (Sabık Cabi 50 

kağı) 39 numerolu Kristal apartı
marunın 2 İnci dairesinde mevcut 
ve maruf bir aileye ait bilcümle ne
fis ve müzeyyen etyalar müzayede 
ıuretile satılacaktır. Hakiki Avrupa 

mamulatı ve markitri jtJemeli gü ~ 
mütlü etya için vitrinile Serasiyori 
ıeklinde 14 parçadan mürekkep 
mükemmel yemek oda takımı, masif 
mahon ağacından ampir teklinde Av 
n.ıpa mamulatı gayet zarif yatak o.

da takımı, Pariı mamuli.tı bul ab
yo ve salon masası, kuı tüyü yaıtık 
lan ile moket kadife dotemeli pom. 

ye kanape ve koltuklar, IS inci Lui 
şeklinde oymalı ve 13 parçadan mİI 
relckep salon takımı. ııayet nmruf ar 
tiıtler tarafından imzalı yağlı boya, 
•u boya pastel ve ııoblen tablolar na 
fi ' ı ampir bronz avizeler, zarif 

"' "' "' ( Galle) elektrik lambalar, Gaile •• 
Borsadaki kıt'at ihtiyacı için Japon vazolar, iki adet aiaç oymalı 

40,000 kilo pirinç kapalı zarf u- Arap heykelleri, ltalya mermerin
sulü ile münakasaya konu!muş den heykeller, ipekli perdeler ve el 
tur. ihalesi 28-8-932 Pazar gü itl...,e tüller, 185 parçadan ibaret ve 
nü saat 12,30 dadır. Taliplerin bir oandık derununda çatal bıçak ta 

1 şartnameyi görmek üzere her krmı, Tabak ve çay takımları, gu 
gün münakasaya iştirak temi- müılü ve kristal eıyalar, ıedefli ta. 
nat akçelerile mezkur günde bureler, oyun masaları, salamandra 
Balıkesirde Askeri Satınalma : soba portmanto aynalr dolap Sin 
Komisyonuna müracaatları i- ger dikiş makinası karyola, frrınlı 
lan olurur. (631) (3794) gaz ocağı, mutfak takımlarr, ııayet 

* * * yeni halde muıambalar vesair llızum 
K.O. ve merbutatı için 55000 lu eıyalar. Eski Tebriz, Sparta, Şir

kilo un pazarlıkla münakasaya van ve Belüç halı ve seccadeleri.Pe, 
koomuıtur. ihalesi 17-8-932 ıürenlerden 100 de 25 teminat ah
Çarıamba günü saat 15 tedir. 
Şartnameyi almak istiyenlerin 
her gün, pazarlığa iştirak ede
ceklerin vakti muayyeninde ko 
misyona müracaatları. 

(675) {4ıOO) 

• •• 

nır. 

1 - Taliplerin Türkiye Cümhuriyeti tebaasından olmaları. Gümüşsuyu ve Haydarpa~a 

lıtanbul dörduncü İcra memurlu .. 
ğun.dan: Temamına sekiz bin altı 
yÜ:E yetmt~ liıa kıymet taktir edilen 
Bojiaziçinde Beylerbeyinde ve cad
Jesinde cedit 30 numaralı etrafı tat 
dıvarlı iki bin dôrtyüz metro mura .. 
baaı araziden setli bahçe derununda 
258 metre murabbamda üç katlı on 
oda veaaireyi muhtevi. ahıap bina de 
niz cihetinde muntazam rıhtım ve 
kayıkhane mahallini muhtevi 

2 - Yaşlarının 18 den aşağı ve 25 den yukarı olmaması. hastanelerinin 55000 kilo ko-
3 - Tam devreli lise mezunu, yahut o dere.:e tahsilde bu- yun eti tekrar pazarlığa kon-

lundukları Maarif vekaletince tasdikli lise ve muadili şahadetna- muştur. ihalesi 17-8-932 Çar-
meli olmal 1 tamba günü saat 16 dadır Şart 

arı. nameyi almak iateyenlerin ta -
4 - iyi ahlaklı olduğu ve hiç bir guna cezaya çarpılacak iş liplerin vakti muayyeninde ko

ve hareketlerde bulunmadığını beyan eden ve mahalli zabıtasın· misyona müracaatları. 
ca tasdikli olan ihtiyar heyeti mazbatasına malik olmalan. {674) (4099) 

5-- Her türlü hastalıktan salim ve bilhassa görme, duyma • • • 
ve söyleme uzuvları tam ve diğer noksanlardan beri, gezip yürü
meğe, biniciliğe dayanıklı olduğunu açıkça tasdik eden doktor 
raporu almaları lazımdır. 

6 - T aiipler yukarıda yazılı vesikaları, en son mektep ıa
hadeetnamelerini, hıiviyet cüzdanını, aşı kağıdını 1stanbulda 
Yüksek Orman mektebi rektörlüğüne yazdıkları bir istidaya ilit
tirerek mektebe yahut bulundukları mahallerin orman müdür
lüklerine ve yahut en büyük mülkiye memuriyetlerine nirayet 20 
Eylul 932 tarihinde mektepte bulunmak fuıere te.linr ederler. 

7 - Talipler mektebe yazıldıktan sonra alınabilmek için 
usulü dairesinde ve nümunesi gibi noterlikten musaddak taahhüt 
senedi vermeleri lazımdır. 

8 - Taşradan gelecek taliplerin yol maarafr mektebe yazı
lıp alındıktan sonra mektepçe verilecektir. Tatradan gelecek ta
lebe yol masraflarına ait vesikaları ve harekeet ettiği mahalden 
Yükıek orman mekebine girmek üzere harekeet ettiğini beyan 
eder bir vesikayı beraberinde getirmelidirler. 

(Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil müddeti üç senedir. Or
man mühendisi yetiştirir.) 

Mülğa Maçka ıilib deposun 
da ve askeri tıbbiye Mp. inde 
ve askeri müzedeki köhne eşya 
aleni müzayede ik ayrı ayn 
şartnamelerle satılacaktır. iha
lesi 6-9-932 sair günü saat 
10,30 da komisyonumuzda ya
pılacaktır. Şartnamelerini al
mak istiyenlerin her gün ko
misyonumuza eşyaları görecek 
lerin mezkur mahallere ve alıcı 
!arın da vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatları. 

(685) (4154) 

• • 
... ~ vkaf müzesi müdürü lbnül Euıin 
""'llmut Kemal Beyden aldıimm: 
bir ınel.tupta Karacöz hakkında 
ki izabatmda bir ıui tefehhüm oldu 
lu bildirilmekte .e kendisinin: "Ka 
•aıöz hakkinda Köprülüzade Fuat 
"• Selim Nüzhet Beylerin eserlerin
d nıa!Uınat vardır. O eserlere ba
kınız. " dedi tini ilan etmektedir. 

Yukardaki mahaller icin hi
zasında yazılı mikta;.larda 
23200 kilo meşe kömürü bir 
şartnamede aleni münakasa au
retile satın alınaca!<tır. Müna
kaııaııı 31 Ağustos 932 çartam 
ba günü saat 14 ten 17 ye ka -
dar Tophanede Merkez kuman 
danlığı satın alır.a komisyonun 

ğustos 932 cumartesi günü sa- ı-------·---------------------

Çatalca MST. MV. fırın odu 
nu pazarlıkla alınacaktır. iha
lesi 21-8-932 pazar günü saat 
15 te yapılacaktır. Şartnamesi
ni almak istiyenlerin her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komisyo 
numuza müracaatları. 

çaın 

ve meyve ağaçlariyle müzeyyen gay 

ri menkulün temamı açık artırmaya 
vuedilmiş olup 15-8-932 tarihinde 
ıartnamesi divanhaneye talik edile
rek S-9.932 tarihine musadif per
ıembe günü saat 14 ten 16 ya ka
dar lstanbal dördüncü icra daire
ıinde açık artırma suretiyle satıla· 

cakt.ır. Arlrrma ikincidir birinci ar 
tırmacla en ziyade iki binliraya müt 
teri çaknnıtır. Bu kerre en çok arb 
ranın üstU.nde bırakılacaktır. Ar 
tırmaya iıtirak için yii:Ede yedi te
minat akçesi alınır, müteı-akim verg 
ler ile belediye resimleri vakıf icare 
si müıteriye aittir. icra ve illis lıea . 

nununun 119 uncu maddesine tevfi 
kan hakları tapu sicilleriyle sabit ol 
mıyan ipotekli alacaklılar ile diğeo 
ali.kadaranın ve irtifak hakkı sahip . 
lerinin bu haklarını ve hususiyle 
faiz ve maurife dair olan iddiaları~ 
nı ilin tarihinden itibaren 20 güa İ
çinde evrakı müsbiteleriyle bildirme 
leri tiıımdır. Aksi halde hakl&n la· 
pu ıicilleriyle sabit olmıyanbr la• 

tış bedelinin payla-tmaıından hariç 
kaltrllll'. Alakadarlann iıbu madde
yi kanuniye ahki.mına göre tevfiki 
hareket etmeleri. v~ daha fazla tna· 

lıimat almak iıteyenlerin 930-52\l 
Yeni neşriyat 

Foto Süreyya 
Foto Süreyyanın 1932 Gü

t<>ller albümü inti'ar etır.i~tir. 

at 14 <len 17 ye kadar Tophane 
de Merkez Kumandanlığı Satın 
alma komisyonunda icra kılına 
caktır. Taliplerin şartnameleri 
ni görmek için komisyona mü
racaatları ve iştirak için de mu 
ayyen vaktinde komisyonda ha
zır bulunmaları. (138) (3803) 

-~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

kara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
Kıtap evi ve kırtasiyecılik 

Anafırtalar cıddtıi 
1 l' lc:ton ; 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yaaı 
ve mektep levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör i~leri 

Etem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mütehassıs 

( Baboali) Ankara caddesı No.60 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Jandarma matbaası için şartnamesinde yazılı cins ve mik
darda pirinç çizgi, katrat, hurufat boşluğu, tel ve sair malzeme 
pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 21 / 8 932 pazar günü saat 16 
dan 17 ye kadar komisyona müracaatları. (4168) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
1 -1932_1933 drs yılı başında vilayetimizden Erenköy li

sesi ile Anadolu lise ve orta mektep pansiyonlarına Maarif veka
leti hesabına bir mikdar leyli meccani talebe kabul olunacaktır. 
Al cak talebenin haiz olmaları lazım gelen tartaln öğrenmek 
üz::: taliplerin latanbul Maarif ldaresile İstanbul Erkek ve 
Erenköy Kız Lise•i Müdiriyetlerine müracaatları lazımdır. 

2 -1 Eyhilden sonra müracaat kabul edilmiyecektir( 4165) 

Drülaceze Müdürlüğünden: 
Nev'i inşaat 

Etüv 
' Mutbahta yapılacak tadilat, tamirat. 

6 mcı pavyonun 12 inci odasında banyo, eczahanede 

Bedeli keşfi 
Lira Kr. 

1476 30 
311 13 

1 

laboratuvar intası. 2172 56 
Hastahane ve irdahane pencerelerine demir ıa11 ve 

tel kafes i.nşa11. 944 54 
Balada nevileri ve bedeli keıifleri yazılan inşaat, tadilat ve 

tamiratın kapalı zarf usulile münaka&ası 6 Eylul 932 salı günü 
saat 14 te icra edilecekti•. Taliplerin teminat akçelerile müesse

seye müracaatları. (4148) 

1 
Askeri fabrika

lar ilanları 

Satılık dükkan 
Eminönü Mal Müdürlüğün

den: Küçükpazarda Demirtaş 
mahallesinin Kantarcılar soka

Bakırköy BPrut fabrikaları ğında mübadil Hr;sto veledi To 
muhafız efradının :n Mayıs dori Dimo oğlundan metruk 14 
933 niheyetine kadar iaşeleri i- numaralı lıarap dükkan bedeli 
çin aşağıda cins ve miktarı mu defaten verilmek şartile ve açık 
harrer 9 kalem yeşil sebzenin arttırma usulile 300 lira mu-
15 Ağustos 932 tarihinde icra- hammen bedel üzerinden 25 A
sı mukarrer münakasada talip 
zuhur etmediğinden tekrar mü ğustos 932 perşembe günü saat 

ı4 buçukta satılacaktır. Talip
nakasası icra edilecektir. Şart- lerin satış komisyonuna müra
nameyi görmek için pazartesi caatları. (3850) 
günü v,. 25 Ağuıtoa 932 per- 1 ------------
şembe günü saat 14 te münaka 
saya iıtirak etmek üzere yirmi 
liradan ibaret muvakkat temi
natları Beyoğlu mal sandığına 
yatırılarak Tophanede yollama 
binasında müteşekkil askeri 
fabrikaları satın 11lma komisyo 
nuna ıoüracaat eylemeleri. 

(4164) 
Kilo Cinsi 
1000 Kuru sovac 

200 Patatea 
200 Ayşe kadın faıulya 
80 k Kırmızı domates 
80 Taze bamya 
80 Patlıcan 
25 Yeşil bübet 

200 Laban• 
200 Prasa 

D u H A N 
Türk Anonim Şirketinden: 

Birinci ilin 
24 temmuz 1932 tarihinde sureti 

fevkalade de içtima eden Duban Türk 
Anonim ıirketinin biHedaran heye
ti umumiyesi ıirketin inkizayi müd
detten evvel feahile taafiyeıine ka
rar vennittir. 

Heyeti umumiye: 
Faik N ii:zhet Beyefendi ile 
Mr. Adriyen Biliotti'yi 

tasfiye memurlan olarak intihap ey

lemittir. 
Ticaret kanununun 445 inci mad

desine tevfikan, aıhabı, matlubun a
zami bir sene zarfında tirkctin mer 
kezi idaresi olan Galatada Nazlı Ha-

lstanbul birinci iflas memurluğun- nın birinci katındaki daireye mü
dan: Müflis, lıkon Arapyan efendi- racaat ile alacaldanıu tespit ettirme 
ye ait olup müfteri zuhur etmediğin leri lüzumu ilin olunur. 

den satılamayan Sultanhamammda işbu itan birer hafta faırla ile T8 

Eınin bey hanında üıt kat 16 No.da bir birini müteakiben üç dela rwıt

mevcut yuıhane etyaoı ve Dolap- ' rolunacaktrr. Yukarda mevzuubabiı 
lar, 21 ağuıtos 932 pazar giinü saat 

1 
bir sene müddet 3 Üncü ilinın neıt-

10 da açık artmna ıuretile satıla- ~ rile başJayacaktır ~ 

caiı ilin olunu;- Tufiye memurlan 

{686) (4155) 

••• 
Altıncı Kolordu ihtiyacı için 

alınacak 20 ton kok kömürü i
halesi 21-8-932 pazar günü sa- dosya numaraıiyle memuriyeticme 
at 15 te yapılmak üzere tekrar müracaatları itan olunur 
pazarlığa konmu§tur. Pazarlı -
ğa işt~rak edec~klerin vakti mu ı- Naim Vapur İdaresi m: 
ayyenınde komısyonumuzda bu • I - .. , 
lunmaları. (687) (4156) ! zmır sur at postası 

ı (20 Sa•t ) 
--------------1 Lüks 

Ora Aa KUTIEL · 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedavilıa
nesi K.araköy Börekçi f1rın1 sı:raıın· 

da 34. 

Darülaceze 
Müdürlüğünden: 

Darülaceze için iktiza eden i 
iki yüz elli9er ton kriple ve tü- ' 
venan kömürlerinin kapalı zarf 
usulile münakaıalan 7 Eylul 
932 çarşamba günü saat 14 te 
icra edilecektir. Taliplerin temi 

nat akçelerile müracaatları. 
(4146) 

Darülaceze l 
Müdürlüğünden: ' 

ADNAN 
vapuru 

~:f'ta Perşembe 
günleri Galata rıhtımrndan saat 

tam 18 de hareketle doğru 

lZMlR'e 
ve pazar günleri lzmir'den saat 

14 1 2 da hareketle lstanbul'a av 
det eder. Taf.ilat ı~ın Galata. 
Gümrük kartısında Site Franoez 
han No.12 yazıhane.sine müracaat 

.. _. Tel. B. O . 1041. --· 

SEYRISEF AIN 
M~rlııc• acenta: Galata Kllpr11 

bqr B 2362. Şube A.. Sirkec;i 
MUhllıdanade ban 2. 5740. 

TRABZON POST ASI 
(KARADENİZ) 17 Ağus

tos çartamba 18 de Galata 
rıhtımından kalkar. 

Dr. HORHORUNİ 

Darülacezeye dokuz ay için 

iktiza eden Etin ıartnamesi veç 
hile ve kapalı zarf uıulile mün;ı 
kasası 8 Eyllıl 932 perşembe gü 1 
nü saat 14 te icra edilecektir. j 
Taliplerin teminat akçelerile Zührevi ve Bevli hastalıklar 

ı tedavihaneai - Beyoğlu Mulen-
müracaatları. (4ı47) ruj yanmda Zambak sokak No.41 
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İstanbul Küçük Sıhhat Memurları 
Maktebi Müdürlüğünden: 

Pazar ve salı günleri saat 9,30 dan IS e kadar kız ve erkek 
talebe kaydedilmektedir. Kayıt müddeti her senenin Ağustos ayı 
nihayetine kadardır. Bu tarihten sonra talebe l<abul edilemez. 
Tahsil müddeti iki senedir. Nihari ve meccanidir. Mektepten me 
zun sıhhat memurlarının ilk senelerde haremde derecesi ( 17) 
dir. Sonralan kidemine göre diğer devlet memurları gibi maa,la
rı arttınlmıktıdır. Mezunlar kısa hizmete tabidir. Müracaat SıL 
hat Vekaletine veyahut mahalli sıhhat müdürlüklerine kendi el 
yazılarile yazılmıf bir istidayı aJ&ğıda yazılı evrak ve vesıikin 
asıl veya musaddak suretlerini bığlıyarak göndermek ile olur. 
Fazla izahat almak iıtiyenler Sirkecide Demirkapıda mektep ida 
resine müracaat edebilirler. Arzu edenlere ve taşraya matbu ve 
mufassal duhul tartları kağıtlarından gönderilir. 

Şartlar: 1 - Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğuna dair 
hüviyet cüzdanı. 2 - Tahsil etmi! oldukları müesseselerden alın. 
mıt hal ve hareketlerinin ır '"?but ve kusursuz bir derecede bulun 
doğunu müt'ir hüsnü hal varakası. 3 - 4,5 X 6 ebadında sekiz ta
ne fotograf. 4 - Atı kağıdı. S - Ankara, Sıvaa, Erzurum, Diyanbe 
kir nümune haatanelerile lstanbul Çocuk hastanesi, İzmir, Bur. 
la, Konya; Adana; Samsun hastanelerinin birinden ılınacak ra
por (Bu rapor bir zarf içerisine konacak ve zarfın kapıdıldığı bir 
mühür mumiyle ve hastane bathekimlerinin mühürile mühürlen 
mit olduğu halde iıtidalarına leffedecektir. 6 - Y af itibarile 324, 
325, 326, 327; 328; '329; 330 doğumlulardan askerlikle alakası 
olmıyanlar (yıniJıizmeti askeriyesini ifa etmit veya henüz mu
ayenei intihıiyesijcra edilmemi§ bulunanlar) alınabileceklerdir~ 
Lise mezunJın'Dıikıyda tabi değildir. Tahsil, itibarile: Orta tıb - ~ . sili ikmal ~enler ile bu derece tahsil gördüğünü imtihanla ispat 
edenler kab~ olunurlar. (3839) 

Anka!a ismet Paşa Kız Enstitüsü 
Kayıt ve kabul şartları 

1 - Mektepte bu sene açılacak leyli pansiyona talebe kayıt 
"e kabulüne baflanmıtbr. 

2 - IIJ-: mektep mezunları birinci ımıfa diğer orta derece
delri mekteplerden gelecekler ait olduklan sınıflara kabul e
dilirler. 

3 - Bu ıene yalnız 40 leyli tıleb lınıcak ve müracaat ıı
raıile talebe kabul edilecektir. 

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

Cilt Letafeti GÜZELLIGIN Esasıdır 
Yüzü ııtıneı ve terin tahribatından korumak için · 

Beşir Kemal Letafet Suyunu Kullanınız 
Deposu: Sirkecide BEŞiR KEMAL ve MAHMUT CEVAT 
eczaneaidir. 

[İ>evlet Denıiryollan idaresi ilanları 1 
İdaremizin Irmak - Filyoa hattının henüz iltisak peyda etme 

mit olan Filyos cihetindeki istasyon ve diğer ıerviılerinin senede 
~kriben 30 - 50 ton raddesinde olan muhtelif malzeme ihtiyıca
tını gerek H. P. den doğruca Filyoaa nakletmesi ve gerek Zon
guldıktı vapurdan alıp ve gümrük muamelesini yapıp Filyoıa 

devam ettirmek suretile nakle talip olanlar varsa 25/ 81 932 tari
hine müsadif Pertembe günü saat onda H. P. Mağazasında yapı 
lacak pazarlığa ittirakleri ilin olunur. ( 4064) 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baş Tabipliğinden: 

Müessesemize alınacak karyola, ,ezlong ve emsali 27 kalem 

malzeme ile dolap, masa, aandılya gibi 25 kalem ıhtap mal:7.eme 

ve 2550 kilo Adanı dat pamuğu 1000 metre amerikan aleni mü

nakasa ile alınacaktır. ihale 24 Ağustos saat ikide Galatada Ka

ra Mustafa Paşa sokağında Liman Sahil Sıhhiye merkezinde ya

pılacaktır. Şartname ve tafsilat için mezkur Merkez Levazım 

memurluğuna müracaat edilmesi. (3737) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi gibi 25000 çift yerli yün çorap kapalı zarf 
la alınacaktır. Taliplerin §artname ve nümuneyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak için de 28 Ağustos 932 pazar gü. 
nü saat on beşte teminat ve teklifnamelerile beraber komisyona 
müracaatları. (3872) 
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932 Yerli Mallar 
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Krep Keriman birinciliği aldı 
En çok beğenilen kumaş rey sandığından çıkanlan mq 6761 reyle krep KE

müaabakaamm emsalsiz bir rey pusulalarının tadat ve RIMAN olm'Ufhır. 5722 
rağbet pmÜ§ ve İpekif tasnifi tam ÜÇ gün sünniif- reyle ikinciliği OPÜS ka
kumaşlan harikulade bir tür. Beyoğlu noterinin hu- zanınqbr. Üçibıcülüğü ka
alika uyandırınqtır. Bey- zurile yapılan tadat ve tas- zanan krep MiZAM 5681 
oğlu birinci noteri Sala- nif netice.inde 14,440 kiti- re~; almqbr. On bet kiti 
hattin Beyin, sergi komise- nin İpekiş kumaılarma mükifat kazanmıttır. Mü
rinin ve diğer alakadar ze- rey verdiği anlaşılmıştır. kifatlar te'Yzi edilmekte
vatın huzurunda açılan En çok beğenilen ku- dir. 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
TÖRK ANO:MiM ŞiRKETİNDEN 

Alpullu Şeker F abrikıla..-ınıa yeni mahsul normal toz fekerinin yiz kiloluk bir çunh 
(36. 75) otuz altı lira yetnıiı beı kurUftur. Asgari 10 çuvala kadar alınmak prlile her 
isteyene aatılmağa baılanmlfbr. Taıradan talep vukuunda derhal gllnderilir. Bu takdirde 
malın bedelinin yüzde yirmisi siparİf vukuunda ve mütebakisi hamule senedi mukabi
linde ödenmelidir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mea'uliyet müıteriye aittir. 
Müıteri isterse sigorta ettirilir. 
Istanbul, Bıbçekapı, 4 üncü Vakıf Han, 4 cU kat, Tel. 24470-79 Telgraf lstanbul Şeku. 

Piyango Keşidesi 
Yurdumuzun tertip ettiği efya pi

yangosuna ait olup muhtelif yerlere 
gönderilen biletlerin mühim bir kıı
nuııdan henüz müıbet veya menfi bir 
netice elde eclilmediiinden heyeti i
daremiz kararile ketidenin 4-11-932 
tarihine kadar temdidine mecburiyet 
basil olduğu ilan olunur. 

K. Deniz Ereğli 1 ciman Yurdu 

ZAYl - 497 ıicil numerolu ıoför 
veıikam ile arabamın muayene vesi ... 
ka11 kaybolmuıtur. Bulan zata Şiş
lide Mecidiye köyünde 13 numero
lu hanede şoför Arnavut Ha&an efen 
diye getirdiği takdirde eyi bir mü

kafat verilecektir 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTEV Pudrası 

Koca taş 
SUYU VE GAZOZU 

Fabrikasmdan: 

Kocataı Büyiikdere yazısını havi 
büyük su küçük gazoz ve 3 kiloluk 

salon veya binlik tabir olunan tiıe
ltr Büyiikdere'de Kocalaf ıu ve ga

zoz fabrikasının malıdır. Alameti 
farikası ve unvanı teocil edilmiı ol

duğundan ,iıhu ıifder her kimin ye 

dinde bulunuraa veya başka ıucu 

veya gazozcu tarafmdan istimal edi
lecek olursa aleyhlerinde takibatı 

kanuniyede bulunacağı ilin olunur. 

i
l Türk Maarif Cemiyeti İdaresin 

Leyli ve Nehari 

• 

BURSA KIZ LİSES 
Resmi liaelere muadil olduğu Maarif Vek 
tince taadik olunmuıtur. Saf hava, temiz gı 
nezih bir terbiye, iyi bir tahall verir. 15 A • 
toatan itibaren bütiln sınıflara leyli ve ne 
talebe kabul olunur. Matbu kataloğu mek 

idaresinden isteyiniz. 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
Her perşembe ve cuma gllnü saat 9 ili 

kayıt muamelesi yapılır. 

Istanbul Deniz Levazım 
Satınalma komisyonund 
46000 metre yerli Amerikan bezi: Kapılı zarfla müna 

18 Ağustos 932 perıembe günü saa 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için· satın ılınacak olan yu 

cins ve mikdan yazılı Amerikan bezinin hizasında yazılı t 
münekaaası yapılacağından şartnamelerini görmek isteye 
hergün ve münakasaya ittirak edeceklerin münkasa gün v 
de usulü mevzuasına tevfikan hazırlayacakları teminat ve 
mektuplarile birlikte Kaaımpatada Deniz Levzım Satmalm 
misyonuna mürıcaatlan. ( 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
1 ve 3 numaralı Tahlisiye roket tabancalarile former, 

ve saire gibi teferrüıtının imali kapılı zarf usulile münak 
konulmu,tur. İdarede mahfuz nümunelerine tevfikan Tü 
dahilinde imali metrut olan mevzuu bahis vesaiti tahlisi 
1 eylul 932 tarihine müaadif perJembe günü saat 14 te ihıl 
ra kılmıcağmdan imale talip olan fabrika sahiplerinin bu b 
ki fenni fartnımelerle resimleri ııörmek üzere T ıhlisiye U 
Müdürlüğüne müracaatları. ( 

Gedikpaşada Jandarma 
Sabnalma Komisyonunda 

Yerli mamulatı on üç bin iki yüz elti adet tımar fırçasını 
palı zarf münıkaaası 1 Eylul 932 per§embe günü saat on 
yıpılacakbr. Taliplerin nümune ve ,ırtnımeyi görmek ·· 
her gün ve münakasaya ittirık için teminat ve teklifname! 
mezkur günün muayyen aaıtine kadar komisyonumuza mü 
atları. (387 

Büyük Tayyare Piyangoşu 
13. cü tertip 2. ci keşide 

t 1 Eylül 1932 dedir. 

ll~k ikramiye 35,000 tira~ır. 
Aynca: 15,000, 10,000 Liralık bü .. 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık 

mükafat 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekalet 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden 
500 kilo üatübü ile 280 kilo kaül ve 78 adet Milli sancak 

30 kilo ıancak ipi aleni münakasa auretile mübayaa edileceğ 
den münıkaaa 25 Ağustos 932 pertembe günü saat on dörtte 
latada Kıramuatafa pafa ıokığında İıtınbul limanı sahil s 
biye merkezinde mütetekkil komisyonda yapılacaktır. Tali 
rin !•rtnamelerini görmek üzere Ankara'da Hudut ve Sahili 
ııhhat umum müdürlüğü ayniyat muhasipliğine ve İstanbul 
mezkur merkez levazım memurluğuna müracaatları. (386 
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