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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Weimar 
kanunu 

Almanyanm ıiyaai manzaraıı
h• on dört aene evvelki. z~~~d~n 
lkılrr1a vaziyet daha ıyı gorulur. 
~ dört aene evvel, Almanya ~ar 

1 llJnumide mağlüp oldu. Muta
»ke talebinde bulundu. Batta 
lleiaicümhur Wibon olmak üzere 
1W•f devletleri Almanyanın o va
~it iktidarda bulunan zimamdar
•tı, hatti o zimamdarlann men
~P olduklan s1nıflar ile tema• ~i-
~ ebneveceklerini ilin ettiklenn
~en ve eoasen mağlübiyetin arife-
11ııde dahili bir ihtili.l neticesinde 
hu zümreler sukut etmit bulun
duklanndan sulbü yapan, Alman 
l"an.ın mukadderatını ellerine ye-

ili ye Vek.li 

Almanyada fırtınadan
1 

evvelki sükônet var 
Hitler'in tam manasile hükô. 

mete geçmek için 
v 

ne yapacagı merak ediliyor 
1>.İ alan sol cenah zümreler olmu~-

31 lıı. Bunlar 1919 haziranında aul
hü Yaptıktan aonra ayni aenenİf! 
11 ağustosunda Almanyanın yem 
k•nunu eaaaiıini tanziın ettiler. 

11 Ağusto• 1919 tarihinden 
llrüning iskat edilinceye kadar ik 
tıdar mevkii Soayaliıt ve vaoat ce: 
nah hrkalann ellerinde kaldı kı 
hunıa.r Weimar kanununu yapan
lardı. Kanun yapıhrken, harbi 
ka'Ybeden zümre itimadı tama
~en kaybetmit v'e her biri bir de-

b 

BERLIN, 17 .A. A. - Hitleı· Al
man hükümetine iştirak için Hinden 
bourg'un teklifi hakkında Rhein -
Vestphalische Zcitung gazetesine 
"' Nazis şeflerinin ba~ka tiirlü hareket 
edilmeıini kat•iyyen anlıyamıyacak~ 
lannı" beyan eylemiştir. 
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lığe çekilmif olduğu için bunlar, 
Yeni Alman devletinin kuruluş tar 
•ında aöz sahibi olmadılar. Bina-
erıaleyh aöz söyleyecek bir vazi
Yete gelince; Weimar kanununa 
lhuhaJefet etmeğe bqladılar. Al
lhanyada Weimar'ın tesis ettiği 
Y~ni rejim albnda yetişen reni 
lırr neail de ıiyaıi ve bilhaHa ıktı
~di müıkülabn me•'uliyetini ye
hı rejime tahmil etti. Binaenaleyh 
~919 ağuıtoaundan Von Papen'i~ 
1ktidara geçtiği güne kadar Weı
lbar kanununun aleyhtarlan kuv-
"•t buldu. Weiınar kanununa a
leyhtar olan zümreler şöyle hüla-
1" edilebilir: 

1 - Evvela baıta doğrudan 
doğruya hükümdarlık taraftarla
,., "ardır ki bunların büyük bir 
kıanıı }-\ugenberg'in milli forkası 
ara.,ndadır. Ancak vasat forkala
l'a tnenıup olanlar araıında da 
hükümdarlık taraftarları çoktur. 

2 - Hitleristler vardır ki, bun
lar hükümdarlığın iadesinden zi
Yade ltalyadaki Faıiot idareye 
benzeyen bir sisteme taraftardır-
lar. 

3 - Her türlü burjuva ıisteme 
ınuhalif olan komünistler. Bunlar 
da rnaliım olduğu üzere komüniz
trıi te.ia etmek iatiyorlar. 

31 Temmuz intihabab Weimar 
kanununa aleyhdar olanlann va
ziyetlerini takviye etmiftir. Gerek 
liitleriatler ve gerek Komüniotler 
kuvvetlenmiılerdir. Bina<0naleyh 
Weimar kanununun tadili bir za
l"lıret halinde görünüyor. Şimdiki 
"aziyetin gayritabiiliği geçen gün 
:\~manyada Weimar kanununun 
ılanı yddönümü münaaebetile ya
l>ılan tenliklerde de görülmÜ§tür. 
Bu merasim sanki Weimar kanu
nunun tes'idi için değil, bu ilinın 
lnatenıini yapmak için toplanmııa 
benziyordu. Bu yeoiJe ile ge
rek Dahiliye Nazorı ve gerek Bat
"eltil, kanunun tadilini b~ zaru
ret olarak ileri ıünniiflerdor. 

Acaba bu tadil nuıl yapda
Calt? Hükümdarhğın iade•~ bu 11-

•ada müşkül görünüyor. Bor defa 
Ortada kuvvetli bir namzet yo~
lur. Sonra bütün Almanyayı ı•
llıil bir hükümdar tarihle mevcut 
deiiJclir. lmperator, Bismark'on. i
cadı idi. Ve ancak 1871 sene&1n
den 1918 seneıine kadar devam 
•tti. Hitleristler'in faıist idare&İ 
leeaaüa elle bile daimi bir idare 
olamaz. lntihabatta kazandığı 14 
lnilyon reye rağmen Hitler Alman 
Yllnm itimadını kazanamamıtbr. 
liitleriıtler gayri mütecanis bir 
tay-ri memnunlar zümreaidir. Ya
hudi aleyhtan m111n? Hitler'in 
Programı ıizi tabnin eder. lıaiz 
illi kaldın? Mitler it bulmağı va
dediyor. Franaaya karşı takip e
dilen ıiyaoeti mülayim mi buluyor 

l
•un? Mitlere iltihak et. lıte Hit
eristler bunlardan ve bunlar gibi 
t~zlerce sınıf gayri memnunların 
ır bayrak albna toplanmalann

d•n vücude gelmi9tir. Ve bunlar 
da ancak daha mutedil ana&1nn 
"'ı. İirakabesi altmdaki bir kabine 

oaliayonuna girmek ve yahut ta 
daha uzak bir ihtimal olan darbei 
hükUınet yapmak suretile iktida
ra geçebilirler. 

Bu ferait altında Weimar kanu 
hunun, hükümdarlık tarftarlan
,.b~n ve Hitleristlerin i&tedikleri gi-

ı büıbütün ilgası yerine tadili ve 
Alman devlet ve idare telakkileri 
he daha uygun bir şekle getirilme 
•i tıklu kahyor ki hükümetin de 
hpmak i&tediği bu olduğu anla
tılnıaktadır. Evvela intihabat ka
nununun tadili dütünülüyor ki bu-
1'\ln için kanunu eaaaiyi tadil et· 
lrıek bile lazım değildir. Alman 
llıüntehipleri şimdi fırka namzet
lerine değil, doğrudan dogruya 
fırkalara rey veriyorlar. Alman
lar bunu mahzurlu telakki eftnek 
1edirler. Binaenaleyh intihabat ka 
nununun, müntehip ile namzet a
rasında daha yakın bir rabıta te
•iı~ imkan bah9edecek 9ekilde 
le.dili mümkündür. Sonra Alman
!• İçin ikinci bir meclis, yani bir 
•Yan meclisi teıkili lüzumlu ııörü 1 

Hitleı 

Mümaileyh, ayni zamanda, dev
let reiıine cumarteıi günü yapmıf 
olduğu ziyaretin bir suitefebhüme 
sebep olduğunu söylemiştir. Hitler, 
5abahleyin M. von Papen ile yapbğı 
mülakat eınaıında başvekile, reiıi
cümhur henüz bir karar ittihaz et
memİ!ıe nezdine ~idebileceğini ifade 
etmit ve demi1tir ki: 

,, Bu mükalemeden biraz sonra 
başvekalet müste!arı telefonla beni 
bulmuı ve mareıalin henüz hiçbir 
karar ittihaz etmemiş olduğunu ve 
öğleden sonra beni kabul edebilece
ğini ihbar eylemi ıtir ." 

Ha1buki reiıicümhur karannı ver
mit bulunuyordu. 

M. von Papen ile yapbğı müla
kattan sonra bafvekalet dairesi, mat
buata bir tebliğ tevdi ederek reisi
cümhura yapmış olduğum ziyaretin 
teşrifat kavaidine tRbi olm~ktan bat 
ka bir mahiyeti bulunmadığını ve 
miizakeratin kat 'i neticeleri üzerinde 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Colonel Sarrou ıntlfalde nutkun11 siiglüyor 

Kırım harbinde ölen 
Fransızlar için ihtifal 
Dün Feriköyde merasim 

yapıldı, bugün 
• 

de Italyanlar yapacaklar •• 
Kınm harbinde ölen ~r~ıı:ı: ~.•

kerlerinin hatırasını tepcil ıçın dun 
sabah Feriköy Fran11z mezarlığında 
bir ihtifal yapıhruşbr. Merasime 

Fransız &efareti at&§e militeri Cole>
nel Sarrou riyaoet etmiştir. ihtifal
de Şükrü Naili P,. namJna yaveri 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Türk - Rus sanayi mütehtısfJısları Ankarada 
müşterek içtimalarında .• 

nüyor. Alman tetkilitı esasiyeai- \ 
nin mühim bir zaafı da Almanya 
ile Pnıaya araıındaki mün.aseba
tın tanzimidir. Bunun da Bısmark 
zamanında olduğu gibi, Prusya ve 
Almanya idarelerinin daha yalun
dan teşriki mesailerini mümkün 
kılacak ıekilde halli mevzuu ba
histir 

işte Alman teşkil•tı esasiyeıin 
de yapılma., yakın bir ihtimal o
larak ileri sürülen tadiller bunlar 
dır. Hüliıaıı şudur ki, ciimhuri
yet ağlebi ihtimal baki kalacak 
fakat idare Hohen~llern devlet 
telakkisine daha uygun olacaktır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Viliy tler e idiyor .. 
Gazi Hz. 
--Relslcümhur Hı. dDn 

kaplıcadaki dairelerin· 
de meşgul olmuşlardır. 

1 Şükrü 
Kaya Bey 

Vekil B. Erzuruma 
gidiyor, dün 

Trakyadan geçti .. 

'Keriman Ece Paristen 
doğru buraya gelecek 

Arif 
Oruç B. 
Edirneden Dimeto
ka'ya mı gitti? .• 

Arif Oruç B. 

. Meodut Yarın gazeteoi ıahibi 
Arıf Oruç Beyin Şehzade baım
daki kundura boyacuı oalonunu 
~~padıktan sonra Edirneye gitti
go, oradan da Dimetokaya geçtiği 
söylenmektedir. 

Arif Oruç Beyin Dimetokada 
ikameti~i temdit edeceği zannedil 
mekte~ir. Mumaileyhin bugünler
de katı}•et keıbetmek üzere bulu
nan mabkümiyetleri vardrr. Dime
tokaya gittiği tahakkuk edene bu 
hükümlerin infazı kabil olamıya
cak demektir. 

Darülfünun 
Talebesi 
Ankarada 

Halkevinde konfe
ranslar verildi 

ANKARA, 16. A. A. - Darülfü
nun ve yüksek mektepler •on ımd 
talebelerinden mürekkep :>A kitilik 
heyet, bugün Ankara Halkevinde, 
Ankara ırençliği ile temas etti. 

ilk oözü alan Fen Fakültesi reiıi 
Muatafa Bey, heyetin maksadını i
zah etti. 

Ondan sonra Tıp Fakülteoi talebe 
&İnden Perihan Ha.an Cemi) Hanun, 
kanser baklanda, bunu müteakip 
Proleoör Dr. Tevfik Remzi Bey 
"lnkilibımız ve ilim" mevzulu bir 
konferam verdiler . 

Konferanıcı, cümhuriyet ve inki
laboruzın ilme i&tinat ettiğini aöyli
yerek Büyik Gaz.inin analarımız ve 
atalarımız gibi yüksek kültürde ve 
yükıelı: fazilette dünya birinciliğini 
tutmağı Türke ideal olarak gÖ&ter
diğini hatrrlatmıı ve demittir ki: 

TRABZON, 17. A. A. - Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey refakatinde 
Gireson meb'u&u Kizom Bey olduğu 
halde dün ak§&m tehrimize muvasa
lat etmiı ve doğruca Trabzon Halk 
evine gitmittir .Mümaileyh vilayet 
hududunda Vali R.ilat Bey, C. H. 
Fırkası Reisi jandarma kumandanı, 
Meb'u•laroruz ve bir çok zevat tara 
fından kartılanmıt ve halkın tezahü 
ratı araırnda Vııkfıkebire gitmitler
dir.Vekil bey Vakfıkebirde köy muh 
tarlariyle konuşmuttar. Belediye ta
rafmdan 1..-eflerine 50 ki!ilik bir ak 
J&m ziyafeti verilmiştir. Oğleyin Er
zurum'a hareketi muhtemel bulunan 
Şükrü Kaya Bey avdetle bir kaç 
gün şehrimizde kalacaktır. 

Taksi azalıyor 
Hususi 
Çoğalıyor 

Şehrimizde 1 O 7 O 
taksi, 708 

hususi otomobil var 

lstanbulda otomobl adedi son ıe
neler zarfında azalmııtır. Evvelce 
şehrimizdeki takıi otomobilleri ado
di 1500 iken halen bu adet 1070 e 
dü,müştür. Mevcut talı&iler de eski
ıi gibi çok it yapamamaktadırlar. Bu 
na mukabil 50D ıenelerde huıuıi oto 
mobiller artmaktadır. Şehrimizde 

708 hu•u•İ otomobil i!lemektedir. 

Belediyenin yaptığı bir iıtatiıti
ğe göre bunlardan '-'k• l.tanbul
da 115 otobü&, 299 kamyonet, 78 
kamyon ve 134 motöoiklet itlemek

tedir. 

• 
Yeni Italya 
Sefiri 

Sorguya muvafakat 
cevabı verdik 

" Mu.tala Kemal gençliğinin he- Baron Pompeo Aloiu'den münhal 
defi, inkilap heyecanmm kudretini kalan ltalya'nın Ankara büyük elçi
dııymak ve milli idealin büyüklüğü- liğine M. Vincenzo Lojacono'nun 
ne layik gergin bir enerji ile kültür tayin edileceğini yaznuttık. Aldığı
Türkiye&ini yükseltmektir." moz habere görtt M. Lojacono'nun 

Hatip. Türk inkilibımn ilme ve tayini hakkında, ltalya hükümeti ta· 
rafından vaki olan istimzaca, hükü

kültüre birinci derecede ehemmiyet metünizce muvafakat cevabı veril- ' 
verdiğini ve eıki hükiimetlerin mem mitbı·. 
leketimizde serbest ilmin hakiki in- o;· taraftan elyevm ltalyarun 

· · lmak""ld ger kişahna '8hır o toy e unun, Ankara mıulahatgizan bulunan M. 
bilakis mani olmağa çalıttıklannı ve \ Kock'ta ltalyamn Tiran Orta elçili
ancak milli hakimiyetin teeuüsün- ğine tayin edilmittir. 

den sonra ilmin Türkiyede diğer un 
1 ııll--•••••••••••illlll 

&urlar gibi emoalsiz bir inkşafa maz • 
har olduğunu anlatmıttrr. 

Konferanscı, fikriyat tarihimizin 
tekamülünü tetkik ederek, bilhaH& 
tıp sahumdan mi•aller ve deliller a
larak ve tıbbi inkilabı tahakkuk et
tiren Sıhhiye Vekili Dr. Refik Be
yin yapbğı teşkilat ile bir aurhk 
Türk tababetinln eserleri üzerinde 
mukayeseler \oapmış , noktai nazarı
nı isbat etmiş, ilim ve inkili.bın el
ele yürüdüğünü ve Türk zeki.ımın 
kültür sahasında Büyük Rehberin 
younu takip ederek onun göoterdiği 
hedefe varacağını •Öylemiıtir. 

Heyet bir iki güne kadar Kay&eri 
ve Sivas'a hareket edecektir. J 

Bug 
2 nci sahifede 

Kemalizm nedir? 
3 iincil sahifede 

Bize hem ray, hem 
yol IA:zım 

4 üncü sahifede 
Felek 
Hafta sohbeti 

S inci sahifede 
İstanbul sokaklarında 

Vichy'deki gazino sahipleri 
güzelleri 

davetten niçin vazgeçtiler? 
iş tavsadı ve eğlence yerleri sahipleri 

için kazanç azaldı mı? Güzeller 
için bir şampanya gecesi hazırlan yor 
Pario 16 (Hı. 

ou•İ) - Güzel 
)erin Paria'te 
vaktin geç ol
maaı yüzünden 
hiç te parlak 
bir tekilde kar 
,.ıanmadıkla -
nru bildinnit -
tim. Güzellerin 
Paria'te ikinci 
gtinleri de pek 
sairin geçmiş

tir Keriman H. 
otelinden pek 
n•dir dıtan 
çıkmaktador. 

Kraliçemizin 
gözlerindeki 
rahabızhk ta
mamen geç -
melde beraber 
yorgunluktan 
mümkün mer
tebe içtinap el 
tiği anlatı byor 
Güzeller, baş· 

ta Keriman Ha 
lia H. olmak ü

ı 

I 
zere Eks Le- ıı.;..-.:.....;;..:....;.;_,....ı:ı..._ --- ...A.- - 1"""'""-'""'--'• 

ben ve Vichy' -
ye davet edil-

Keriman Ece'nin güzel bir poı11 

mişlerdi. Bu daveti tahrik eden 
M. Valef, Eks Leben ve Vi
chy'deki gazino sahiplerile bir 
müddetten beri müzakere halin-

de idi. Bu müzakerenin akim l<aI
dıiı öğrenilmittir. Sebebi ıucur: 
Gazino aahipleri, güzellerden bir 

(Devamı 2 inci sahifede) 

Bu sene ilk mektepten 
çıkanlar ne yapacak? 
Lise, ortamektep, muallim 

mekteplerine 
girmenin şartları nedir? 

Bu mekteplere girecek olanlara kolaylık 
olmak için bütün izahab neşrediyoruz .• 

'ıstanbul lisesi t1tlebesi 

,ı ır' f J 

llk mektepleri ikmal eden ço· 
cuklar tahsillerine devam edecek
lerse, bir ortamektep veya lisenin 
birinci sınıfına nirecekJerdir. Bu 
aene lıtanbul ilk mekteplerinden 
mezun olan talebe miktarı 3104 
dür. Maarif vekaleti ortamektep. 
lere olacak bütün müracaatları is' 
af için tedbir almıt bulunr:ıakta
dor. Hiç bir ilk mektep mezunu 
'?ektepıiz ka!mıyacaktır. icap et
tikçe ortamekteplerin birinci rnuf 
!arma tubeler ilave edilecektir. 
Orta mekteplerde talebt. kadrosu dar 
olmadığından bütiin müracaatlar 

(Devamı S incı sahifede) 

' 

Azadenin iki resmi ve Pierre Lot:ı"'nin Osmanlıca el yazısı. 
(Yazısı u rffimltt haklaıılla izahat 4 üncü tıahifeıniz.<lıc) 



' I HARİCİ HABERLER 
NEDİR? -F-ra-n-ço_i_s ---A-si-le-rin 

Siyasi ve tarihi tefrika 

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

Yazan: Eclirne meb'usu Mehmet Şeref 

(Millet, cümhuriyetin, Türk 
vatanını asırların müterakim 
seyyiatı idaresinden kurtaracak 
ve memleketin müstahak oldu 
ğu itibar ve hürmeti muhafaza 
ve ila edecek yegane ıekli ida
re olduğu husuaundaki kanaati 
ni en bariz bir surette izhar ey
ledi.) 

Ve yine tekrar ediyor, milli 
hakimiyeti ımlatıyor: 

(Hakimiyet, hiç bir mana, 
hiç bir tekil ve hiç bir renkte 
ve delalette ittirak kabul et
mez.) 

Ifte cümhuriyet budur. 
Onu kuran Türk milletinin 

başında, en batta, maddi ve ma 
nevi, büyük bir salahiyet, asil 
bir zeka, yüksek bir İrade ve 
idare kabiliyetile yürüyen bü
yük reisimiz Türk inkılabının 
bütün tecelliyatını milletten 
beklerken, yalnız cümhuriyetin 
"genç nesle,, muhafazasını ter 
keylemesinin manası bundan 
ibarettir. 

!Maziye dönmek) korkusu
nu değil ihtiyatını taııyan 
her inkılapçı gibi dütü -
nüyor ve onu ancak genç di
mağlarda, gençliğin vicdanın
da ya!almak iatiyor. Zira: İn
kılapçı genç nesildir ki "cüm
huriyet" in payidar olmasına 
and içerken, onun feYk ve zev
kini genç ruhunda duyar ve o
nun için teYe seve kanını vere
bilir . 

Rejim 
Kemalizm nedir1 

Bu siyasi ve içtimai bir mez
hep, bir dindir. Ona iman eden 
Türk milleti şuur ve vicdanın
da tatıdığı akidenin nurile feD· 
lenerek kemale yürümektedir. 
Edebiyata, akad'emik izahata 
düşmeyerek Kemalizmi, bugün 
dünyadaki siyasi ve içtimai 
tarz ve tartlarla mukayese ede 
rek anlatabiliriz. Bu mukaye
selerden Türk inkılipçısının 
ne kadar faydası olursa o 
kadar da yürüdüğümüz yolun 
sağlamlığı anlatılır. 

Cümhuriyet halk fırkası, 
umumi ve daimi biiyük reiıi bir 
sözle gittiği yolu ve milleti da
yet eylediti medeni yolu anla
tıyor: 

[Benim için bir taraflık var 
dır; bir tarafım. O da, ciimhu
riyet taraftarlığı, fikil', içtimai 
inkılap taraftarlığı.] 

Büyük Gazi Mustafa Kemal 
Hazretlerinin inkıllpçı ruhun
dan doğan bu mefhum bize bir 
(Rejim) veriyor. 

Ona sadakatle yapışan Türk 
milleti bu rejimin içinde şu e
sasları toplamıttır: 

Milliyetçi, halkçı, devletçi, 
layik, dünyacı; inkılapçı. 

Bu rejimden anlayoruz ki 
Kemalizmin ana va11fları o
lan bunların batında bir de a
na hatları olan vatanın, mille
tin, devletin, amme hukukunun 
esas teşkilatı bulunuyor. 

Türk inkılabı ana vasıflar
da tecelli eder, ana hatlarda 
yaşar ve temerküz eyler. 

Bu sebeple inkılibımızın 
vasıflarını anlamak, onu timdi
ki dünya inkılaplarile mukaye
se eylemek.. eyleyebilmek için 
mutlaka ar.a hatlarının ortaya 
konulması şarttır. Zaten Kema 
lizm rejimi orada tecelli eyle
miştir. Tarihi, dünya .tarihile 
ba1lamış olan Türk milletinin 
vatanı şimdiki siyasi sınırları
mız içindeki yurttur. 

Bunda şüphe yok. 

Ancak, (Türk milletinin es
ki ve yüksek tarihi ve toprak
larının derinliklerill<le mevcu
diyetlerini muhafaza eden eser
leri ile yaşadığı] manevi bir 
yurdu vardır. 

Bunun sınırı yoktur. Biz 
üzerinde yapdığımız siyasi hu 
dudumuzun içindeki vatanı çok 
İyi tanır ve onun ümranına ça
lışırız. Lakin asıl manevi yur
dumuzu milletimizin ruh ve vic 
danında yaşatarak ondan iman 
almak isteriz . 

Bizim meflruremiı: odur. 
O T i.!rk milletinin tarihi yur

dudur. Manevi yurdudur. Tür
kün manevi vatanıdır ki muz
tarip beşeriyet bütün elemlerini 
orada susturmuş, mütefekkir ve 
hassaı insaniyet, insanlığın 
şeref ve meziyetlerini ancak o 
manevi vatanımızda bulmuş, 
medeni insanlık orada yükselip 
yürümiittür. 

Türkiye Cümhuriyet devle
ti bugünkü siyasi hudut dahi
linde inkişaf ederek, vatanını 
müdafaa ile yurtta sulhu tesis 
ve muhafazaya nasıl çalışmak
ta, vatanın müdafaa sebeplerini 
hummalı bir faaliyetle nasıl 
hazırlamakta oldueunu hatırla
tırım ... Bu her Türkün vazife
sidir. Her Türk bugünkü siya
si sınırlar içindeki bir karıt 
toprağın yabancı bir ele geçme 
ıine müsaade edemez. Sınır 
başındaki tarihi Mehmetçik nö 
bet beklerken (Türk vatanına 
girilemez, yaaaktır) derken, 
bu gürleyen imanlı, erkek sesi 
tarihin engin vadilerinde yet
miş bin yıldan beri çınlayan bir 
sestir. Ve o sesi dünya tarihi 
çok yakından, çok kuvvetle ta
nır. 

Bunun için bir sözümüz yok
tur. Türk vatanı budur. Bu cen 
net vatanın saadet ve selameti
ne her T ütrk ~alı91yor . 

Ancak asıl bizim mefkilre
miz işte derinliklerinde, top
raklarının altında mevcudiyet
leri yaşayan eski ve yüksek ta
rihimizin yurdudur. 

Bu. milli mefkuremizdir. 
Maddi vatammızı silahla, 

kuvvetle, ordumuzla, varımız 
ve canımızla naııl mUdafaaya 
hazır isek manevi yurdumuzu, 
tarihi yurdumuzu, fikrimiz
le, irfanımızla fethetmeğe de 
mecburuz. 

İnsanlığın yüksek meziyet 
ve şereflerini, büyiik insanla
rın muztarip beşeriyeti kemal 
ve rehafa götürmeğe masruf 
meıkur mesaisini düşünürken, 
takdir ederken bunda bizim 
fahır ve meşru hissemiz olduğu 
nu duymak istiyoruz.Bu,en meş 
ru medeni hakkımızdır. Bunda 
hiç bir millete karşı siyasi bir 
kastımız, hiç bir milletin şim
diki sınırlarda ya,ayan varlık
larına dikilmiş gözümüz yok
tur. 

Ancak, şunu, çok kuvvetle 
ilan ve isbat etmek isteriz ki 
Türkün manevi yurdu ,tarihi 
yurdu insaniyetin yurdudur. 
Asırların tarihi seyrini, tarih
lerin karanlık kıvrımlarında 
yoawılatmıt olan hakikatleri 
bularak onları, nura, güneşe, 
hayata çıkarmak içindir ki 
Kemalizm rejiminin başına'a,en 
başta "manevi yurdu" anlatır
ken ana hatlarımızdan olan bu
nu manevi manasında alıyoruz. 
Ve yanlış bir dütünceye mey
dan vermeyecek kadar vuzuh 
ile anlatıyoruz. 

(Devamı var) 

(- İktısadi ve Mali Hafta l' 
~-----------------------------------~ Cihanı kasup kavuran buhranı, 
dünyanın dört tarafındaki ilrtısat
çılar, kendilerine ııöre tefair et
mitler; bunun zuhur ve devamını, 
halka başka, ve bazen taban la· 
bana zıt ıebeplere atfetmitlerdi. 
Bazıları, buhranın 1931 haziranı• 
na doğru hitam bulacağını kat'i
ye!le iddiaya kadar varmışlardı; 
halbuki itle bir sene geçti, ve el'
.>n ufukta her hangi bir salah a
liimi görünmemektedir. 

Lausanne ve Cenevre Konferans 
larının fiyaıko.sundan sonra arbk 
son ümit Washingtonda mı veya 
Londrada mı aktedileceği henüz 
belli olmayan cihan ikhsadi kon
f eransma katmı,br .. Rivayete na· 

zaran bu konferanaa bütün mem .. 
leketler davet edileceklerdir. 

Buna intizaren bütfin memle
ketler, kimiıi kambiyo, k.imiıi, 
güm.rükt kontenjan veya sair su
retlerle vazettikleri tahdidatı git
tikçe tetdit etmektedirler. Fransa 
da, bu ayın 12 •İnde neırolunan 
bir kanun ile ecnebi itçilerin Fran 
saya ginneai, ve elyeTDJ. orada bu
lunanların itlerine devam edebil
mesi bir takon tartlara tabi tutul 
mUflur. Tabiatile, bu tedabir, di
ğer memleketlerde, Franaızlara 
karşı mukabelei bilmisli mucip o
lacak; dünya münaııebatı daha 
ziyade bozulacaktır. 

insan kend; kendine aoruvor: 

Joseph'in Malları 
Oğlumu? 

Bütün Fransayı 
meıgul eden 

bir ölüm vak'ası ••• 
PARIS, 17.A.A. - Bourbon-Parme 
sülalesi ahfadından ve Bourbon ai
lei kraliyesinin küçük kolundan bu
lunan prens Edgard de Bourbon, ev 
velki ııece Halle• mahallesinin mü
tevazi bir otel odaoında ölü olarak 
bulunmuştur. 

Bütün Paris şehri sefalet ve qk
tan sanih olduğu zannedilen bu fa
ciayı ciddi ve heyecanlı bir ali.ka ile 
takip etmektedir. 

Prenı, izdivacından bir müddet 
sonra kendiaini terkeden Amerikalı 
bir kadınla evlenmiş bulunmakta i
di. 

Ailesi tarafından terkedilmiş olan 
mümaileyh, hemen, hemen parasız 
bir halde Paris'te silik bir hayat ge 
çirmel<te idi. 

Müteveffawn 44 Ya.tında ve Can
delaria Pran-Seler İsminde - Hem 
katili hem metresi - olan lıpanyol 
kadını ile ne gibi ,.,..ait albnda ta
nıtllllJ olduğu m~huldur . Bu müf. 
lis asilzade ile kendi imal etmiş ol
dufu güzellik levazımının satışın· 
dan mütevaziden fazla bir hayat ta
kip ederek g"!inen lspanyol kadını 
arasında adp ve garip bir atk tees
SÜ• etmi! bulunmakta idi. 

Prent; el.:aeriya dostunun odaarna 
gelmekte fakat birlikte ikamet etme 
mekte idi. Dün gece, komtular, ls
panyol kadının odasında bazı gürül,.. 
tiler egitmiıltr ve bu arada prensin, 
iradın.dan birlikte ibmet ebneoini 
reea etmekte olduğunu da duymut
l11rdır 

Bundan sonra bazı sesler ve baiır
tılar ve nihayet bir vücudün yere 
dtitmeııl ve katilin firarını gösteren 
acele, acele atılmtt adımlar duyul
muştur. 

Mllst.acilen ç.aiırrlan poliı komioe
ri prensi bir kotluğa yığılmıı, boy
nunda ve ensesinde derin uıtra ya
raları, olduğu halde ölü bulmuştur. 

Maktulün kaçmaia ve kendiıini 
müdafaa uğr"ltığı sarahaten anlatı
lıyor. lspanyol kadını, sabahleyin 
kendi kendine tesliminefsetmlı, mer
kume, prenıin kendiıile birlikte ika
met talebine cevabı red vermesi üze 
rine ustra ile kendine bücum ettiğini 
ve mfl!l'u müdafoa halinde bulundu 
ğunu da iddia etmektedir. · 

PARIS, 17. A. A. - Dün sabah 
katledilen Prens Edgard de Bour
bon'un müteveffa Avusturya ve Ma 
carİ•tan imperatona Françoiı Jo•eph 
ile prense• Alise de Bourbon'u oğlu 
olduğu söyleniyor. Maktul, Avustur 
ya ordusunda jeneral rütbeılni haiz 
bulunmakta Ye ftpanya ıefirin.:n it
tibsal etmiş bulunduğu diplomatik 
bir pasaportu taşımakta idi. 

Harpten evvel çok zenııin olan mü 
teveffa, ııefilane bir bayat geçirmek
te fakat b1l4kasının muavenetine 
muhtaç olmaksızın hayatını temin 
etmekte idi. isticvap edilen katil ka
dm, prensi bundan 15 sene evvel 
bir huğa yantı eanaaında Barcelon, -
da tanımış olduğunu teyit eylemiş
tir. 
Kadmın üstünde müteveffanın A

merikalı zevceıinden olan ve balen 
Amerikanın Obio eyaleti dahilinde 
Cleveland' da ikamet etmekte bulu
nan oğlu Rodolph'a hitaben yaz:nış 
olduğu bir mektup bulunmuştur. 

M. Litvinof 
Moskovada 

MOSKOVA, 17. A. A.- Hariciye 
komiseri M. Lltvinoff, Moskovaya 
avdet etmiş ve vazifesine baılamış
tır. 

Yugoslavyada 
bombalar 

BELGRAT, 17. A. A. - Yolcu 
trenlerinden birinde bir bomba infi
lak etmişt;r, Maddi hasarat, ehem
miyetlidir. Dün de infilak etmeden 
evvel bir bomba keşfedilmiıtir. 

acaba bir gün gelip milletler, ken 
di yurtlarıoda yerleten ecoebi tüc 
car ve misafirlerini de kapı dı§an 
edecekler midir! 

* t· * 
Pariste miinteıir "Ripublique" 

ıazeteai Almanyada cereyan e
den vekayün içtimai ve iktısadi 
amillerini ıu suretle İzah ediyor: 

"Almanyada hayat pek cetin 
ve metakka!li bir dereceye gel
mi,tir. Tabiah iktızası nisbeten 
.ıamıız olmaıı lizım gelen genç
hk, bu sebepten dolayı, oonuna 
kadar kendjni zaptetmek; sür' a
tın ferman ferma olduğu bir asır
da faşkınlığını "diacipliner'' ede ... 
rek sa.kin yaşamak mecburiyetin
de kalıyor. Yirmi yafmda olan 
her gençin tebayyÜlatı ile her gün 
şahidi bulunduğu hakikat arasın
da o kadar büyÜk bir fuk vardır 
ki, gençlik bundan ya son derece 

ispanya hükumeti 
müsadere için 

kanun çıkartıyor 
MADRlT, 17 A.A. - Dün öğ

leden sonra, toplanan nazırlar 
meclisini müteakip başvekil, kıya 
ma i,tirak etmiş bulunan eşhasa 
ait zirai arazinin hükUmet tarafın 
dan vazıyet ve müsaderesini der
piş eyliyen kanun liyihasıru reisi
cumhurun İmzasına arzetmittir. 

Granata'da her yer kapalı 
GRANATA, 17 A.A. - Şehir 

dün sabah kederli bir manzara ar
zetmekte idi.. Bütün mağazalar 
kapanmış ve tra.Llvaylar da işle
memiştir. Maamafiht piyasalar, 
oldukça çalışmıştır. 

Zabıta kuvvetleri, şehir dahilin 
de dağınık bir halde bulunmakta
dır. Bazı arbedeler olmufsa da nü 
fusça hiçbir zayiat vuku bulma
mıştır. Vali, şehre yakın köyler
deki meyhanelerin kapatılması 
emrini venniştir. Saat 13 de bütün 
mağazalar, saat 15 den evvel tek
rar açmıyacak olurlarıa 500 pe
çeta cezayı nakti alınacağını bil
diren bir ilin asıhnıttır. Bu itibar 
la saat 15 de bütün mağazalar 
kepenklerinin küçük kapılarım aç 
mı§lar fakat demir perdelerini ta
mamen kaldırmanıı,lardır. 

Hücum kıta/arı lağvedildi 
SEViLLE, 17 A.A. - Emniyeti 

umumiye müdiri, San Jurjo laya· 
mrnda aldıkları vaziyet hasebile 
hücum kıtalarmı liğvetmittir. 

Mevkuf/ar 300 
MADRIT, 17 A.A. - Merkez 

dahil olmak Üzere bütün lıpanya 
daki siyasi tevkif atın mecmuu 300 
den fazlaya yükselmi§tİr . 

Milli mesai konfederasyonu, mu 
talakiyet taraftarı fesadı takip e
den tiddet hareketlerinin tenkili 
için gösterilen sertliği protesto et· 
mek üzere umum bir grev ilin et .. 
miştir . 

M. Azana herşegl 
biliyordu 

MADRIT, 17 A. A. - Hüku
met, birçok jeneralleri vazifelerin 
den azletmekle devam ediyor. M. 
Canahellas, hükumetle bilitilaf ıi
vil muhafızlar kıt'aaının umumi 
idareıini terlı.etmiş olduğunu be
yan eylemittir. Ne,redilen bir ka
rarname, jeneral San Jurjo'dan 
karabinyelerin idaresini nezetmek 
tedir. 

Salahiyettar mehafil nezdinde 
yapılan müdekkikane tahkikat, 
hükumetin birçok aylardan beri 
mütli.kiyet taraftarlanmn manev
ralarına muttali olduğunu fakat 
bu harekete niıbi bir ehemmiyet 
atfetmiş bulunduğunu göstermek
tedir. 

F eıatçılar, bu kıyam hareketi
nin başına M. Lerroux'yu geçir .. 
mek için beyhude olarak çalıfmıt 
lardır. Jeneral San Jurjo'nun mü
kerrer, müteaddit ve bilhaaaa oğlu 
tarafından vak.i olan ibram ve is
raf' Üzerine kıyam hareketini ida
reye muvaffakat etmiş; olduğu an 
laşılmaktadır. 

Gorguloff 
Meselesi 

--
Temyiz istidasına 

ayın 

20 sinde bakılacak 
P ARiS, 17 A.A. - Temyiz mah 

kemesi, 20 ağuotosta Gorguloff'un 
temyiz istidasmı tetkik edecektir. 

Müdafaa vekilleri, iki tekli te
myiz göstermektedir. Bunlardan 
birinciai reisicumhurunun katlinin 
siyasi bir mahiyeti haiz olduğu ve 
J 848 kanunu esasiainin siyasi ci
nayetlerde ölüm cezasını ilga et
miş bulunduğudur. 

İkinci.si, mahkemenin tarzı te· 
§ekkülü hakkında müttehime ya
pılan tebliğatın doğru olmadığı
dır .. 

Temyiz istidasının muharriri, 

ümitsizliğe diifüyor ve ya fevka
lade hiddete kapılıyor. Gördüğü 
her ,eyi - yeri, gökü, İnaanları, 
eşyayı - kendi felaketlerinin mü
sebbibi addettiği için, yapacak iki 
i§i kalıyor: ya ihtilalci olmak ve
ya anarşiıt. Gençlik hayatın deği§ 
mesini istiyor; fakat hayat bir 
türlü deği§miyor.'' 

Cümhuriyet Merkez 
Bankası 

11 Ağustos 1932 tarihli bilan
coda, bir hafta evvelki vaziyete 
nazaran atideki tahavvüli.tı görü
yoruz: 

Y azrldıkları aermayeye mahıu
ben, his•edarlardan 1&440 lira 
daha tahsilat yapılmıt; mevkü te
davüldek; banknot miktan 20000 
lira tenakus etmiı (bu tenaküa, 
kanunun 6 ıncı ma.ddeai mucibin .. 

Bir Avizo 
Kayboldu 
Cenubi Amerika ya 

giderken 
battığı zannediliyor 

MOSKOV A, 17 A.A. - Hava 
postalan kumpanyası §U tebliği 
neşretmiştir: Dakar - Marsilya 
hattı havaisine ait cenubi Ameri
ka postasını f~rezilya'dan Dakar'a 
nak!etmekte olan Franaız avizo .. 
sundan geçen cumartesinden beri 
hiçbir haber ahnamamı§tır. 

Dakar'dan 300 mil mesafeye 
kadar olan havalide derhal tahar 
riyata girişilmittir ki son defa ola 
rak bu mıntalradan gönderdiği bir 
telsizle herıeyin yolda olduğunu 
bildinnittir. 

Taharriyat dalgalı bir denizde 
yapılmaktadır. Avizonun ansızın 
şiddetli bir fırtınaya yaklanarak 
cuma akfamı mahvolduğundan 
şüphe ediliyor. 

Bu servisi yapmakta olan avizo 
tammen asri bir gemi olup İnşaa
tı ikmal edileli henüz 18 ay ol
muştu. 500 ton hacminde olup 
biri kısa diğeri uzun tulu mevç .. 
lere mahıuı iki telsiz cihaz ve bir 
de radyogoniyometrik kadrosu 
vardı. Geminin zabitan ve mürete 
batının adedi meçhul ise de hava 
poataları kumpanyası bunların 

miktarını 20 kadar tahmin etmek 
tedir. 

PARIS, 17 A.A. - Hava itle
ri nezaretine aa.lı akşamına. kadar 
cenubi Ameril.:a postasını nakle .. 
derken kaybolan Avizo'dan hiç 
bir haber alınmamıt bulunuyordu. 

P ARiS, 1 7 A.A. - Le Joumal 
gazeteıinin iatihbaratına göret A
vizo 12 aiustos akıamı sa.at 20,30 
da Dakar'daki hava poıtalan ida
resine verdiği bir telıiz telgrafta 
Dakar'dan 300 mil mesafede bu
lunduğunu bildiriyor ve çok dal
galı bir mıntakaya girdiğini bildi
riyordu. Telgrafçı muhaberenin 
çok mü9kil olduğunu ve bunun 
telıiz aletinin fenahğından deiil 
gemide çok sert salıntıdan ileri 
geldiğini ilave ediyordu. Maaına
fih telıiz, nüı:bin bir notla nihayet 
buluyor, rüzgir ve dalgaya rağ

men cumarteıi sabahı Dakar'a 
gelmeği ümit ettiğini bildiriyordu. 

Şurası muhakaktır ki, Avia:o an 
sızın batmııtır. Çünl.ı. bu mubabere
den 10 dakika ıonra sahil telaiai ııe 
mi ile muhabere tesiıine beyhude ça
lışmış ve hiçbir cevap alamamıştır. 

Müzakerat 
Durgun 

Ottavada milzake
rat bati gidiyor 
OTTA VA, 1 7 A.A. - İngiliz 

heyeti murahhasa•• bu sabah, Ca
nada heyeti murahhausrna müla
ki olmuttur. Canada kabineai, iti
ti.fın ihzarını tacil için daimi İçti
ma halinde bulunmaktadır. 

Resmi mehafil, vaziyetin bugün 
de dünlrünin ayni olduğunu beyan 
ediyorlar. Terakkiyat, batidir, ve 

hicbir itilaf tahakkuk eıtirileme
miŞtir. Perşembe günü için düşü· 
nülen nihai içtimaa henüz kat'i 
karar verilmemiştir. Bütün mu .. 
rahhas heyetler, faaliyet ve çalı§· 
makta iseler de her birinin vazi
yeti ayni noktada kalmaktadır. 

M. Mac Do11ald, Ottava 
ile telefonla tenıasta 

LONDRA, 17 A.A. - Lossi
mouth'ta bulunmakta olan M. 
Mac Donald, Ottava konferan11-
nın mesaisini büyük bir alika ile 
takip etmektedir. Mumaileyh, İn
giliz murahhaılarile telefonla te
mas halindedir. 

-·-·-···········-·---·-·----
bu temyiz talebinin baait bir şekil 
den ibaret bulunması hasebile İra
e edilen çarelerin reddedilmeıi 
ve temyiz talebinin kabul edilme
mesi muhtemeldir. 

ce Maliye tarafından ayni miktar 
da yeniden yapılan amortianıan .. 
dan mütevellittir; pasif kısmında 
döviz mevduatı 888032,84 lira faz 
laıile 2,102,137,65 liraya baliğ ol
muttur. Aktif kısmında altın mev
cudu 76 kilo fazlalaımıf, aerbeat 
dövizler de 15 bin lira kadar te
nakuola 485,527,10 liraya irunit
tir. 

Bili.nçonun sair kıaımlarında 
tayanı kayit bir teY yoktur. 

Esham ve tahvilat 
Paris Bora.ası eeçen cumartesi. 

pazar, ve, yortu müna.aebetile, pa
zarteai günü kapalı bulunduğu i
çin İatanbul Menkul kıymetler ve 
Kambiyo borsasında işler durgun 
gitti. Bununla beraber geçen çar
şamba ve perşembe günkü Parisle 
lstanbul arasında Ünifiye Üzerine 
hayli arbitraj muameleleri yapıl-

DAl(i 
Sakız' da konsolosluk 

IZMlR, 17 (Milliye!) - Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
med<; istirahat etmektedir. Aldığnn malümata göre Çeşmelil 
da hır konsolosluk ihdasını vekil heyden rica etmişlerdir. 
bu talebi kabul etmiş ve konsolosluğun ihdası için Ankar 
vermiştir. 

Maarif vekilinin teftişle 
NIGDL, 17 (A.A.) - Maarif vekili Esat Bey refakati 

heyeti reisi Rıdvan Nafiz ve kalemi mahsus müdürü Nihat 
duğu halde dün .ttk~am şehrimize muvasalat etmiş, hararetle 
mıştır. Vekil Bey, yolda lncesu kaza merkezine uğrayarak 
erkiinr vo muallimlerle gÖrÜ§mÜştür. Esat Bey şehrimizde bi 
kalarak ilk mekteplerin idari ve teı-biyevi vaziyetlerini tetki 
tir. Vekil Bey, hükUrnet dairesini, kumandanlığı, C. H. Frr 
kezini ve belediyeyi ziyaretten sonra mektepleri kütüph .. . . . , 
muzeyı gez.mıştır. 

Sovget sana~qi mütehassıs 
şerefine ziya/ et verildi 

ANKARA, 17 (A.A.) - Sovyet Büyükelçisi M. Suriç, A 
bulunmakta olan Suvye~ sanayi mütehaasısları şerefine bu a 
at 17 de bir gardenparti vennİ§tİr. Ziyafette Sıhhiye vekili Re 
lktısat vekili Mustafa Şeref Bey, Gümrükler ve inhisarlar v 
Rana Bey, Ziraat Vekili Muhlit Bey, Maliye vekili AbdüJha 
Nafia vekili Hilmı Beyleri" Hariciye ve lktısat vekaletleri 
matbuat müınessilleri ve Ankara Ticaret odasr erki.nı hazı 
muşlardır. 

KerimanH. 
Paristen bura_ 
ya gelecek 

(Başı 1 inci sahifede) 
çoğunun memleketlerine döndük
lerini, g .. : zellik müsabakalarından 

alınan netice üzerine hi.ııl olan 
ilk heyecanın artık tavsadığını gö 
rünce M. Valef'in İstediği parayı 
ödemeğe tereddüde dütmüıler ve 
nihayet güzelleri davet etmekten 
kirlı bir netice çıkmayacağını an
layarak bu iıten vazgeçmitlerdir. 
Keriman Hanımla Parise ııelen dl 
ier güzeller Vichy ve (Eks Leben)e 
tabii ııibneyeceklerdir. DünJ'11 
gÜ.zeli, üç gün kadar Pariate kal
dıktan sonrat hiç bir yere uğrama 
dan lıtanbula dönecektir. Perşem 
be günü, Entranıijan gazeteol i
darehanesinde P ariste bulunan 
güzeller şerefine bir ziyafet veri
lecefini yazmıştım. Güzellere bu
rada şampanya ikram edilecektir. 
Per,emheden sonra, güzeller Pa
riste serbest kalacaklar ve hiç bir 
meraaime tabi olmadan arzu ettik 

. leri yerlerde gezeceklerdir. 
Pariate kadınlık hareketlerile 

yakından alakadar olan Havva 
(Eve) İsmindeki mecmua oon nüsha 
oında Keriman Haliıı Hanımdan 
oldukça sitayişkarane bir surette 
bah"etmittir. Eve anlatıyor: 

"ilk aktam Türk güzelini gör
mek kimseye naıip olmadı. Çünkii 
odaaında kalmıştı. Garaonlar, ma 
auını haaırlarken, metrdotel di
'fer genç kızlara, "Benim en ziya 
ele hoıuma gidecek bu kız olduğu 
nu aöyler1em ne dersiniz?" diyor .. 
du. Evet! tehirde de herkeıin ho-
9una o gidiyordu. Ve onun .hoşa ~i 
den hafif aolgunluğu, çekıngenlr
ği, ve batkalarrnda nadir göriilen 
kibarlığı idi. 

O, bir yere girdi mi, aükUt ta o
nun eteğine takılıp kendiaini ta
kip ediyordu. Hemen ıı;özler kal
kıyor1 nazarlar Üzerinde meknuz 
kalıyordu. O. çok sakit duruyor. 
Herkesten çekiniyor, fazla konut 
rnuyor, yalnız tebessüm ediyordu. 

Onun yanında hazrican ede
rek kendiıini muhafza eden iki 
muhafızı vardı: Babası ve dayısı. 

Hakikaten perestişe layık. u
zun .saçlı eamer bir genç kız ... Fa· 
kat halk, ~üphesiz ki iımini güç
lükle hatırda tutabilecektir. Dün 
ya giizeli kimin intihap olunduğu 
anlaşılınca Keriman Halis Hanı .. 
mın gözleri yqardı. Ayni haıaaai
yet oradaki hazırunu da kapladı. 
Münakaıasız ve ibtilafaız yapılan 
bu derece münuip bir intihabın 
genç kızla beraber umumu da he 
yecana düşürmemesi gayri kabil
di. 

O, alkıt tufanı kaT,rsında pence 
renin önüne geldiği vakit bu tee• 
sürünü fazla belli etmemek için 
hafif bir gölgelik arıyordu. Tiyat 
ro 1oc.aaında kendisine hediye edi 
len parlak ve kıymetli burotü göğ 
ıünden çıkardı. Bu hareketile va
ziyetinin kendiıi kadar güzel bul 
duğu arkadaılarmın pek fazla gii 
cüne gitmesini menetmek iatediii 
anlatılıyordu. Gene her zamanki 

dı ve oraya satış ordinolan veril
di. Unifiyenin Pari.ıe azcık geri
lemesinin oebebi budur. Dün ak
p.m son muamele 53 Y, kuru§ ü
zerine vuku buldu. 

Unifiyenin niabeten sabit kal
ma11na mukabil Anadolu kağıtla
" geçen hafta zarfında sukutlarm 
da devaın ederek, obligasyonlar 
30, ve mümeuil senetler 30,50 li. 
raya kadar ıukut etmişlerdir. 

Bu sukut, bilhaua, teminat ak
çeleri tükenen bazı poziayonlarrn 
tasfiye edilmesinden ileri geliyor
du. Kağıtların düştüğünü gören 
veya İfiden müfteriler adeta pa~ 
niğe tutulmuı gibi etrafa satış or
dinoları yaptırdılar, ve .sukutu ta
cil ettiler. Fakat bu hal çok 
devam etmedi; hakikat anlatıldık 
tan sonra alıcılar çoğaldı ve fiat 
ler de eski halini buldu. Dün alı:-

1 Kırımda öl 
Fransızlar 

(Başı 1 inci .;ahiled 
Hafız Hüsnü,Bahriye müzes 
rü Cezmi B.lerle Franaız 
bahriye ataşesi komandan 
ve Fransız konsolosu M.Pig 
halya hüklımeti namına 
Mannerlni ve komandan Sol 
zır bulunmuştur. 

Colonel Sarrou, ölen aske 
mına rekzedilmiş ve çelenkl 
lenmiş olan abidenin öniinde 
tuk irat etmiı ve merasime 
eden zevata Fransız sefiri n 
tekkür ettikten sonra muka 
lülere hitap ede!'ek demiıtir 

" Bugün bir defa daha mu 
mezarınızın ucuna en derin 
mizi vaz'a ve oradan liyem 
!etlerinizi almağa geldik. V 
miz misallerden örnek ala 
kanlarınızı akıtmağa sevked 
yük gayeye vasıl olmak için h 
lü fedakarlığı ifaya hazırız. S 
yanınızda istirahat etmekte o 
fer sitab arkadaılarınız.,. çek 
tırapların llıyık olduğu mukii 
de etmesini, yani Fransanın 
uzuvlarını vermek suretile p 
fedakarlıklar ettiği cihan sul 
tekarrurunu temenni ede.-iz. 

Bu umumi arzunun yakında 
!unu llmit ederek milletler ar 
lrard.,.lik te.isi için hararet v 
vaffalriyetle çalrtmakta olan 
met adamlarından biri tarafın 
dare edilen bu misafirperver t 
larda istirahat ediniz." 

Bugün Kırim harbinde ölen 
yan ••kerlerinln de hatıraoın 
cll için Feriköy mezarlıftnda 
tlfal yapılacaktır. 

İzmlrde zafer b 
ramına hazırl 

lZMIR, 17. A. A.- 30 ağ 
Zafer ve Tayyare bayramı şeb 
de muaz-u.m merasimle tes'it 
cektir. Bu husustaki hazırlı 
ıimdiden baılanmıştır. Aynı g" 
yeni alıJ18Mf olan tayyareleri 
ad koma merasimi de yapıla 

Bir tenezzüh v 
puru battı 

LOUfSVlLLE" KENTUC 
17. A. A. - City of MenfİI is 
deki bir tenezzüh vapuru bir ka 
çarpmıttır. Vapur Ohio neh 
Kentucky sahili civarında batm 
zeredir. 

Vapurun 7 48 yolcusu ile 33 
sı kimilen kurtarılmıtlardır. -· .. ··-·-··· .. ·•···············•········· 
gibi teh~11üm ederek çekilip 
ti. 

Bir sene bütün dünya naz 
da kadın güzelliğinin timsali 
rak kabul edilen Keriman H 
Hanım İ§te böyle bir kız .. " 

Dünya güzeli şerefine Pa 
bu ak?m için huıuai bir süv 
tertip edibniştir. Güzelimiz ve 
ğer güzeller, ıüvarede dans 
ceklerdir. 

Güzeller, yarın aktam da 
rada verilecek temsilde bulu 
caklardır. 

şamki kapanıt fiatleri şunlar 
Aksiyon 18,90 lir 
Obligasyon 31,80 ,, 
Mümeasil 31,90 " 
ffaydarpafa 34 ,. 
istikrazı Dahili 96 Y,, n 

Bankaları 9,20 lira da aabittirl 
Tramvay 45,50; Anlan 

mento 9,90; Bomonti 22; İtti 
Definnencilik 22,50; Şark De· 
mencilik 2,50; Reji 4,30; Rum 
Şimendiferleri 3,80; Terlı:os 30, 
Telefon da 15,25 lira etmekted 

Mrsrr Kredi F onalyelerlnde 
fif bir tereffii var; 

1886 tertibi 152 lira 
1903 " 84 " 
1911 ,. 82,50 lira d 
Altın 920 kuruşta nisbeten u 

euzdur. Böyle olmaaı. Suriye hu 
dudundan artılr kaçakçdılr yapı 
lamamaaına atfedilmektedir. 
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Bize hem 
Ekonomi 1 

ray, 
Maarifte 

Hadise 
Yeni değil 

hem 
Mahkemelerde 

de yol 
Vlll2geltt> 

Yolların 
Teftişi 

lizım .. 
Poliste 

Hırsız 
Zannettiler Tütünlerin sigortasın

da müşkülat var mı? 
Ticaret odası vaziyeti ve mü. 

racaatlan tetkik ediyor 

Fransız mekteple
rinde din propa

gandası yapılıyor mu 

BekçiyiöldürenSa et
tin mahkôm edildi 

Katil 5 sene on ay 8 gün ağır 
hapse mahkôm olmuştur 

Vali, Top\lapı-Çek
mece 

yolunu teftiı etti .. 

Ve adamcağızı iyice 
dövüp yaraladılar 
Taksimde 18rlıo,luk yüzünden bir 

facia olmuttur: 

Tütünlerin aıgortaaı meaeleai 
'!nı ve 9ayanı dikkat bir oafhaya 
f<rtnittir. Ticaret Odaaına vaki o
kan müracaatlara nazaran sigorta 
l u?'Panyaları sigorta mukavele-
1•rıne yeni bir kayıt iliıve etmiı
ı,"'dir. Mukavelede timdi konulan 
l 1Yırıetlerin malın her haaıl bir 
•lılike vukuunda kıyınetine eaaı 
~rnıyacağı kaydedilmektedir. 

rnadde Ticaret Odasınca p.ya
:• dikkat bulunmut ve ıigorta tir 
•ilerinden izahat İstenmiftir. 
Diğer taraftan iddia edildifine 

~•aran sigorta kumpanyalan 
1Yırıeti düşen tütünleri sigorta et

:•kten istinkaf etmektedirler. 0-
a bu tekli sigortacılık ...-altine 

llıuvafık bulmamaktadır. 

ltomanya 'ya balık 
ihracı 

Romanya üzerine olan ihracat 
Yalnız tuzlu balıklar için me...., 
~lıadetnaıneai iatendiiini ve dl
ter balıklar için ırümrük heya ... 
~leri ü1:erine muamele yapıldı-

. ı Bükrq elçiliğimiz Of!M bildir 
llııittir. 

Bulgaristanda t6-
tiin inhisarı 

Bulgariıtandaki tütün iıtlhaal koo 
l>eratiflerinin oon zamanlarda vazl
Yetler; bozulmu9tur. 

Tütün iıtihaal kooperatifleri Bul
tar hükümetine müracaatla Bulga
tlıtanda ttitünün inhhar altına alın 
ırııı11nı ve bu inhioann koopsatlfl• 
l'e verilmeoini latemitlerclir. Difer 
'-aftan Bulgar tütün tadrl..t de til 
ilin inhiaarı teklinin dofru almadı
~nı, olıa bile bu inhiıann koopetı>
tiflere verilmesinin doiru olmadıiı
llı, Türlıiyede olduiu gibi Hilkfunet 

lıı.,lıioarı ıeldine konulmasını Bulıar Gkümetinden i ı temiılerdir. 
Bulgar hükümeti bu hususta he

nüz hi bir karar vermemi9tir. Bul
Priatanda 42 tütün lotlh..I koopera 
tifi v ... dır. Bunlardan 23 il gayri 
laaı vaziyettedir. Diğerleri de eyi 
Ya:rlyette değildir. 

Ne kadar balık 
yiyoruz? 

Memleketimiz kara sıılannda 

ıünkü müıpet neticeyi vermittir. 
1912 senesinde Almanyada adam ba 
flna ıenali li kilo balık iıtihlik edi
llrlıen 931 de 10 lıllo istihlak edil
mekte idi. 

Memleketlmlade balık iıtihıalr:i ıe 
nede adem lıa,ına yarım kiloyu bile 
bulmamaktadır. 

Avustralya iizGmlerl 
lktloacll mehaflle gelen mal6mata 

nazaran Avuıtralya, lngilJz hlllı:Uıne 
tine müracaatla İngiliz _,ıı...ınm 
AYUıturalyada revacı için A•u•tu
ralya zümlerinin lngilterede asga
ri tarifeye talıi tutnlmattnı iıt~9-
tir. Avrupaya üzüm U.racatma bqla 
dılımıs fU sıralarda fnılHs Jrtikii
metinin bu teklifi nattl kartdıyacaiı 
merak edilmektedir. 

Borçlar tecil 
edilecek mi? 

lZMIR, 17.- Köyltinün, Ziraat 
Bankaıma olan borcunu, Banka bu 
sene için tecil ecl-ti haldmulaki 
haberler Banka Müdürtiliii lal'afm
clan tekzip edilmektedir 

lzmirde tütün satışı 
IZMIR, 17.- Ziraat Bankası h

ınir ıubetinln elinde 700.000 kilo iı 
tok tütün vardır . liri k:iıilik bir lıı&
yat Avrupaya sicl.....ı.. bu tiltünlerl 
oatmıya te,eblıöı etrniıtlr Buraya 
gelen haberlere pe, 500,000 kilo 
tütüne müfteri çdmuthr. 

Mardinde para 
kıymeti artıyor 

BARDIN, - Birkaç gündenberi 
burada üirt para birdenbire bir yük 
•elit -cöstermiıtir. (50) kurut -de
ni para iiaeıindeft tecla..ül eden bir 
kitrt lira 61 kun1f& çıkmıftır. Bu 
yizden bütün yiyecek ve içecekler 

bir misli artmııtır. 
10 kurut madeni paraya aldıiımı:ı 

bir okka et 16 kuruf&, 28 kuruta al 
dıtrmız bir okka .. bun 36 kuruta 

fırlamıttır. 

lthalAt ve ihracah
mızda müvazene 

dünyanm en eyi cinı balıkları var
~ 'Ye Türk suları her taraftan fazla 
..,.ıkçılıfa müoaittir. Buna raimen 
'tÜrlüyede balık istihlakab hiç d• Gümrükler istatiatik ve tetkik mil 
rıilehilecek kadar azdır. Bizim balık 1 dürlüğü temmuz 93? ithalflt n ih· 
7erneklerimiz de gayet m~duıtur. racatını tesbit etmlttir. 

Almanyada 191? scneaınden 931 
Senesine kadar balık ,,.,fiyatı bir Hazırlanan istatistiğe gOnı bu •• 
ıniı)i nrtmıtlır Bunda bilhuaa balık nenin temmuzunda ithalltıuuzm 
Çtlar cemiyeti en mühim rol~ ~yna- 7.793.517 liralık bir kıymet göoter
t?ııttır. Her nevi vasıtadan ııtıfade me1-ino mukahi1 ihracatımız bunun 
ederek yapılan propagandalar bu- 3,531,282 lira noksanile ancak 

4.262 235 liraya baliğ olııbilml~tir. 

!ORSA 
( ı , Bankaomdan alman cetveldir ) 

ithalat , senenin bundan evvelki ııy 
!arına göre normal bir vaziyettedir. 
ihracat ise evvelki aylara ııöre btızı 
ıenaküslar göstermektedir. Maama
fib ajuotostan itibaren ihracat mev 
ıimİ başladıiından mütea~İp ayl~~a 17 Ağuatoa 1952 

Ak;am Fiatlan bu tenakusun devam etmıyecefi ıs· 

1 
tidlBI edilmekteclir. Tem muz r:aJ<am 

l!ilıruıl•r Tala.alt lan bu seneni" bundan evvelkı ayla 
lu c'üll! t&,ılı 1.- nnın rakamlarına ilave edilince Y'; 
~Irk d JOU&n .i,71 thhrlt 47 401181 }ı 
~ Mnı••ı•• 13.ııı Tnany t.95.·- di aylık ithalatımızın · · -
tt•rültr r ,ao Tlael ı.- ra olmasına mukabil ihracat~": 
'•y41 mul 1.71 a..cı. ıa.ts 47.725.652 liralık bir kıymet.. . 
~ıdat uo .U.d•Ja J 11,11 ettiii ıörülür. Bu rakamlara ıore ıh 
ı. •ııilttf• ~.•o • m so.ıo racatımız ithalatımna nazaran ~-
hıı ı r Bıltdlyt .N .. ..tl ıı,ııo cak 324.471 liralık bir fazlalık go•-
111 il ı ııı 94 termektedir. 

Eıbam Geçen aenenin mütenazır ~aın 
l\ ı...u. t,ııo lan ithalat için 78.751.~ ve ihr~.-
Asıdol• ıt,- cat için 63. 119.909 dır kı buna göre 
••U 4,at ltballbn ihracattan fazlalıiı 
flı hayrtye 14,IO 15.631.437 liradır. Bu sene ihracatı-
T11.,,.,. +ö,llO mız ithalatımıza nazaran fazla ol-
\ • .,ı,..orts IC,30 malda beraber ihracatımız ıeçen se-
~t~o•aı 17,11• nen.in ayni devresine nazaran 15 

Puı,. 

ltıtrı 
Nıy.,i 

Mı 1 e 
lr'lUal 
Atlaa 
cı .... ,. 
'•'l• 
A•littr•• 

Çek fiatları 

11.ts - '"' 
U<ı, - l'IJUS 

f7,17, - Mıdrlı 

t,11 1 lorllJı 

1,1:1,IO "°"°"" ra.u- ,., 
t,fl.11 ınn, 

61.'JI, - ltlııı-at 
1.11,ll Moıko•ı 

Nukut (sabt) 

~ 
I< l.fın• ırı.- 1 ıııı.. ,b, 

ı ım il• 143.- ı pnııu 

ı 4•1•r tıı,-
1 • .,, 

)il• 117,-
ı sold 

it 1 ldpb il 7,-
1 , .. ,o 
10 ley 

.&ııhAi 19,- .. dinar 

milyon kira kadar bir tenalrils arzet 
melrledir. Bu tenakus fiatlarda husu 

11,91,H le releo umumi tenezzüle ve ~ 
l8,-,- mahreçlerde ittihaz . olunan. ~~ıdı 
ı,ıuı tedbirlerin tesiratile ızab edılebılır. 
l,97,81 Geçen sene yecli aylık ticaret mu-
•,to.U eneıru"zln aleyhimizde 15.5 mil-
1,8~.- vaz • " . yon liralık bir netıce ~oıt~ıne 

I0,12,-
19,07,
ıt,11,H 

~ 
ıuo 

17.-
I0,111 
14,-

•ı.-

"·-:o.-

mukabil bu senenin aynı devresı~~~ 
k. tevazün kontenjantman uaulun~n 
t 

1
tbikile f~a ithaliıtın önüne geçıl-

a ' • ı· mit olmasından n~ et etnııf ır. 

Topkapı tramvay
ları itliyemedi! 

" ı. ,,.,,,. l!f, 
ı \ır•tıl'lf 

Dün nal 9,30 da Topkapıda tram 
vay telô kopmuş , bu yuzden bir saat 
kadar Topkapuya tramvay işliyem<>
miştir .. , ... l~. 

t\ t1onı ···-it. 1.u \'et) 1!4. 

ı Altın. 

ı ı.tccldlye 

ı !arıknot 

~. I! 

;14,-

u~ -

Tramvaylar Taşmektep iata•yo
nunda manevra yapmıılar ve oradan 
ııeri dörunüılerdir, 

Dünkü Son Posta ııazetesi Beyoğ 
lunda Sen Pol,eıi fran11z mektebi 
talebeıinden 17 yatlarında Matmazel 
Anna Nikolaidi iıminde bir rum kı
ZIDln ortodoluluktan katolildiie dön 
dürüldüfünü yazıyordu . Bizim y~p
bfunız tahkikata ııllre fil vaki mez
kur mektep tarafından böyle bir din 
propaganda11 yapılmıttır. Ancak 
maarif idaresi bu huıustaki tahkika
tına nihayet vermitlir. Çünkü kız 
mektebi terkedeli bir kaç sene olmak 
ta ve )'Af• 23 ü bulmaktadır. Maı
maflh ortada bir din l'ropaganda11 
Udlıesi olduiu için poliı aynca tah 
klkata devam etmektedir. 

Son Potta Jauıleolnln yazclıir gi
bi hadise yeni delildir. 

Terfi edecek 
muallimler 

Terfi eden orta tedrloat muallim
lerinin iolmlerini dünkü nilshaııuzda 
-retmlttlk. Terfi listesinde lstan
buldan 40 muallim vardır. Ancak 
aon bütçe kanunu mudbince terfi • 
den muaDlmler yemi lllUflıırını bir 
sene oonra .Lnata başlıyacaldardrr. 

ANKARA, 17 .- Bu sene t«fii Is 
tlbkak edip de bütçe darlriı yllziln
d., terfileri yapılamayan kıyınetll 
muallimlerimiz vardır. Bunlar Kaba· 
laf ıı-ı fiıdk muallimi Mahmut, 
Mersin lisesi tabliyat muallimi Ham 
di, Dlyarbekir llseol tabiyat mualli
mi izzet, Ankara kız orta mektebi 
tabiiyat mualllml Şefika, lstanbııl 
Davutp&f& t6rkçe muallimi Sami, 
Ankara las liseol fUlk muallimi Mu 
oa Khnn, Kayaer! llıeoi tabliyat 
mualllml Eıref, Buroa Useoi tarih 
muallimi Muhtar, Muğla riyaziye 
muallbnl Hamdi , Oıküdar yurtbll
glsl muallimi Zeld, Kabatat li-1 
fransmca muallimi 1 ımall Hakkı, 
Trabzon orta mektebi framızca 
muallimi Vecihe, Gümüthane fran
sızca muallimi Ali Şevket, Isparta 
tarlb mualllml Tallt, Eylp orta mek 
tebl franeızca muallimi Emin, 1 s
tanbul kııı orta mektebi tabliyat 
muallimi Fethiye hanımlar ve bey
lerdir. 

Bunlar oene ortasında münhal ol
dukça kıdem •ırasile terli edecekler
dir. 

Talebeye sıhht su 
Bu seneden itibaren ilk mekt911 

talebesine temiz •• •ıhhi ıu içirebil
melı için mekteplerde •ulara filtre 
teaioatı konmuttur. 

Sergide 
Son günler 

lstanbulun yarı nü
fusu sergiyi gezdi 
Dörchlııcü yerli mallar sergisi dün 

yine bir çok ziyıretici ile dolup bo
f&ldr. Sergi dün aktama kadar 
301.300 kişi tarafından ziyaret edil
mittir. Bu adet ııösteriyor ki lstan_
bul halkının çocuklar ve ihtiyarlar 
hariç tutuluna yanıından fazlası 
dördüncü yerli mallar serıisini ziya 
ret etıni,tir. Bu adet hallan milli 
aanayü ne kadar yakından benims<>
diğini ve milli iktisadiyatın bu baf
lıca yükselit yolile ne kadar candan 
alakadar olduğunu gösteren en be
liğ miaaldir. Muhakkak ki memleke
timizde pek az bi.diıe halkın bu ka
dar genit mikyasta alakasını celpet
miştir. 

Yalova hafriyatı 
Y alovada yapılan hafriyata dair 

müzeler idaresi bir broıür ne,ret
miıtir Broıürde hafriyata dair 8 
plBn ve bir çok resim).,.. vardır. 

Geçen oene temmuzun 22 inci ge- vam edecekti. fakat Tevkifane dok 
cesi Akaarayda Baba Haoan Alemi 
mahallesinde Bekçi Rüatemi öldür
mekten maznun Fettah otlu Sadet· 
tin dün afırceza mahkemesinde mah 
kum edilmittir. 

toru bu partiye dahil komünistlerin 
de mecalıiz düıtükleri için mubak&
ırıelerinin 15 gün sonraya talikına 
lüzum ııöstermiıtir. Muhakeme ili 
ıiin sonraya talik edilmiştir 

Bir katilin dünkü 
muhakemesi 

Sadettin o gece Baba Haoan Ale
mi mahallesinde Hafıza hanım iı
minde bir kadının pençereoine tır
manıp içeri girmek istemit, fakat gö 
riildüiiinil anlayınca atlayıp kaçmr· 
ya batlamıtbr. Bekçi Rüstem bu llya İsminde bir adamı öldünnek-
kotanık kaçan adamın hırsız olma- ten, Mihal isminde bir adamı yara
ımı dü9ünerek yakalamak istemiı, lamaktan ve bir kızm da cebren bik 
~~ettinbekde ~~çlkye yaı.ı.lanma!"ııılı1 1 rini izale etmekten maznun Argiri 
ı~ ve çıyı Ol'kutmak kaotıy e • h 
b. J ·ın tm F ,_ ık evvelce 17 sene 6 ay agır apse v• 
ır e 11 an a "tır. a-t ç an . . · mab 

kortun bekçinin karnına rast gelmit 1000 lır~ ~ınat ~ermıye : 
ölümüne sebep olmuttur Sadettin küm edilmıtti. T emyız mah~eoı 
bu cünnünden dolayi 7 •ene ağır bu hükmü bozmut dava dün yenıden 
hapse mahkum edilmit, fakat cürmü rüyet edilmit ve muhakeme karıır 
ltledlii ıraman 18 ya9ını bitirmemit tefhim eclllmek üzere batka ıiine bı 
olduiu anlaıldı1'4ndan cezası 5 sene 
10 aya lndlrllmittİr. Sadettin aynca rakılmı,tır. 
Rilıtemin vereseaine de 500 lira taz
minat vermiye mahkôm edilmittir• 
Fakat Sadettlnin aynca biri zabıta
ya hakaretten dlferi de sillb tethi
rinden Ilı:! ınabkfunlyetl daha var
dır. Bu mahkumiyetleri de tevhit e
dilerek 8 fÜn airr hapse tahvil ve 
il sene 10 aylık mahkümiyetlne ilave 
edilmi,tİr. 

Süleyman Tevfik B. 

Çocuklar ve tashi
hisin davaları 

Mekteplere kaydülıabil mevsimi 
olduğu için hukuk mahkemesine tu 
hihi sin maluadiyle bazı müracaat
lar vuku bulmaktadır. 

Vali ve Belediye reiıi Muhiddin 
B~y _yolları teftit için Çekmeceye git 
mıştır . 

Bir ziyaret 
Şehrimizde mioafireten bulunan 

Lehistan hariciye müıtetatı dün vi~ 
!ayete, iadei ziyaret maksadile, kar
hnı göndermiştir. 

Defterdarlıkta 
Yeni tayinler 

Eminönü tetkik memuru Se 
lami Bey Sarıyer ku•11 tetkik 
memurlufuna, Sarıyer kua11 
tetkik memuru Muıtda Şevki 
Bey Eminönü kanıı tetkik me 
murluğun•, Kadıköy muamelat 
memuru Mübahat B•y Y enica
mi kazanç memurlufuna, BU
ytikdere tahsil memuru Kitif 
Bey Galataaaray tahıil memur 
lufuna, Küçilkpuu tahall me
muru tlyaa Seyfi S., Büytik
dere tahıll memurlufuaa, Gala 
ta t•hıil memuru Sedat Bey 
KüçUkpazar tahıil memurlup 
na nakil ve tayin edilmitlerdir. 

Fındık Fatma 
Öld6! 

lstanbnlun ealıl 
sabıkaliluuuian 

maruf bir Fındık 
Fatma vardı. 

Mabkümen hapıoanede bulunan 
Yarın ı:azetesi meaul müdiirü Sü
leyman Tevfik Bey kendisinde tasal· 
lübu terayİn olduiundan v 71 ya
tında bul ... duğundan balıisle müd
dei umumiliğe müracaat etmit ve 
hastalığı tedavi edilinceye kadar ı.a. 
kiyye; müddeti cezaiyesinin tecilini 
istemiıtir. Süleyman Tevfik bey 
muayene eclilmek üzı:ı-e tıbbi adliye 
sevhdilmi,ıir. 

Nobetçi mahke-1er ancak nollsta 
cel .-eleleri muhakeme eclec:ekle
rine ve tuhihiıin davaları müstacel 
olmadıfına göre bu davalar rüyet 
edilememekte idi. Birinci hukuk mah 
kemeıi mekteplerin kayt ve kabul 
mütldetlerinin geçmekte olmasını na Bilhaıoa bir çak 

ı ıaf dil tB§ralılara 
zan dikkat& almıt ve mMtebe kabu muoallat olan bu 
için vuku ltulan tashihisin davaları- kadın bundan ). 
,;, müıtacel davalardan olduiuna ki sene •vvelislne 
karar vereTek rüyete batlamıttır. kadar ltu yüzd-

. bir çolı: defa hap-
Birinci hukuk mahkemesının bu ae girip çıkmıt 

KomünJstleria 
muhakemesi 

kararı bir çok çocuk velilerini sevin 1 ve nihayet lld 16-

d" · f neden ziyade bir zamandır t1a bu İt· 
ınnıt ır. ten taınamle elini eteğini çelı:erek 

Tevkifanedeki ıu;lık ıırevi tama Bir tahliye tovbeklr olmut ve bır ırmçle dü-
men bihnittir Maamafih ıırev yapan • rüst bir hayat y&f&Makta bulun-

.. · · ı ·z1·•.ı · d Bôr nHriyat dav..sından mahkum muflur. itte lııa,.bıılun bu herkea-
komunııtlenn meca ıı . ..attı evam _.,. ... ·· ı · maruf ah · et" d -1 

. bulunan a:azete mesut mudur enn- ce . f. ~ıy ı aon ~ • m• 
etmektedır. . ı den Bürhanettin Alô bey ikmalô mah Jerl~ın.dekı hır haıt!'lı.trn te'11rile e• 

iki parti de muhakeme edilen ko kômiyet etmiştir velkr ı_un vefat ~9tır. Kocası Ba-
münistlerden bôr partisinin muhake- Burhanettin Ali bey bugün sabah- !atta bir k~vecıdır. ~una ve alıra-

-Lk · d d \ · hl' d·ı kt' ba•ından bır kadına hır miktar para meai dün ajırce%8 man emesın e e )eyın ta ıye e ı ece ır , ·ı b. . • 1 k bırakın t 
----~!!!!l!!!!B!-!!!!l!!!!!!!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!ml!!!!!!!ı=!ll!!l!!!!!•-!l!!!!!!!!• lı ı e ır evı mıraı o ara 'f ır. 

Bize hem yol, hem 
lazı •• 

• 

Memleketin okadar çok ihtı. 
yacı var ki ne yapsak azdır •• 

Merkezi Pariıte bulunan bey· 1 tramvay yolların~ ş<;>seye k~lp e
nelmilel Ticaret odattnrn dünya diyoda~. Halbukkıb~·'ızde dekmırybo~-
T

. t dalarına anket şeklinde !arı ıhtıyaca te a u tme len ı-
ıcare o .. ki 

çok mühim bir sual tevcôh ettif:i- le he~uz uza ır. . .. 
· . - ttık Beynelmilel ticaret Bınaenaleyh bız ray ookmek 

nı yaz.,.ı • - ·ı ) k b.1 ld " k d od b.lhaooa aon aenelerde de- degı , ray an a ı o ugu a ar 
- 8 "1'ıu' ve tose nakliyatı aratın· çoğaltmağn bakmalıyız. Yalnız 

md ırybof go'"steren müthit rekabeti ray kadar, hatta ondan da fazla 
a a . 1 h . . 
t .tarak ou aualı aoruyordu ~ yo a e emmıyet vermemız zaru-

or aya .d. ,, 
R 

"' 
Y

ol mu• . n ır. _ ay ı, • 
Dün bu hutuata bazı zevatın lam.ini söylemek iıtemiyeiı bir 

fikirlerini oorduk. · Demiryolu mühendisinin fikri tu-
Belediye fen i'l.eri m~dür mu- dur: 

avİni Necati Bey dıyor kı: - ihtiyaca kiıfi ray bulunur, 

Muhafaza 
Alayı 

Gümrükteki teşkilAt 
tespit ediliyor 

Umum muhafaza kumandanlı
iı te,kilatına dair olan kanun mu
cibince latanbulun muhafaza ala
yı kumandanlığı tefkili.tma bat· 
lanmı9tır. 

lstanbul muhafaza teıkili.tı a· 
lay kumandanlıiına kaymakam 
Hasan Bey tayin edilmittir. Haaan 
Bey teıkilat kadrosunu hazırlıya
caktır. 

Romanya sefiri 
Romanya'nın Ankara 

Carp dün Mar.Uya'dan 
.-elmi,tir. --

sefiri M. 
ıehrimin 

Fuat Bey geldi 
Gümülcine talô mübad~e komiıyo

nu Türk murahhatt Fuat B. dün 
tehrimize ııelmiıtlr. 

_ Ben bu ıualinize ıahaen ~u raya da amut yollar olur.a o mem 
cevabı veririm: Ray, fakat ray- )eketin vesaiti nakliyeai temin e· 
dan 2 iyade yoJ ... Şunun için ki şo- dilmit olur. Rayları amud•n kate 
oe yolu intaatmda kullanılan bü- decek yollar, raydt.JI uzak kalan 
tün iptidaı maddeler memleketi- mıntakalann nakil ihtiyacına e&- Deniz Harp Mektebi 
mizde fazlasile yeti9lr. Köprüler- vap verine• meaele kalmaz. Bence 
de kullanılan bazı ham maddeleri rayla yol, pek ala geçinebilirl~r.. gezintisi 
hariçten tedarik etmek mecburi- Biribirlerine rakip olmalanna ıhü 

Halkevinde 
konferans 

yeti de oba bunun ehemmiyeti mal yoktur. Bi:ı:im memleket için Bugiin Deniz harp mektebi ve JI. 
yoktur. Şose yoll!'nmız ~iç. olmaz en faydalı tarz, uzak meaafaler Jeoi tarafından Bofaziçine bir deni.ıı 
sa şimdikind"n bırkaç mıalı olma- arumda muvasaleyi rayla temin tenezzühü yapılacaktır. Tenezzühe 
lıdır. . etmek ve raya amut birçok yollar talebe, muallimler ve aileleri iıtiralr 

Nizamettin Ali B. bugün öğledeııı. A vrupanın bırçok .memleketle yapmaktan ibarettir. edeceklerdir. . 
sOflnl Hallımnde "Dünyada ve biz- rinde demiryollan lhhyaçtan faz- Bu iki nakıl vaaıla11nm en fay- ".'.apur oabahleyın oaat 10,40 Ka-
de iktisadi nziyet" ünvanlı bir kon- Jadır Bu •ebept<n bir kısmı yerler dalı şeklide ittlrakleri ancak bu dıköyündem, 11 de Köprüden 11,30 
feranı verecektir. de ;aylan .ökerek timendifer ve •uretle kabul olabilir." da Osküdardan hareket edecektir. ........... ,,,,,,,,,~.,,.,,,,,,,,,,,,, ................................................................................... . 
Aşkı EJ. nin bahçeyi sulamak aklına gelince yağmur da başladıResimli hikAye 

,, 
e 

Bir vapurda ahçılık eden Yunus 
Taksimde bir meyhanede kendini 
kaybedecek derecede rakı içtikten 
sonra .soka#a çıkmq ve yatacak bir 
yer aramaya bqlamııtır 

Bu sırada Talimhane meydanında 
yeni yaprun..kta olan bir apaıtımıın 
ııllzHne llitmlt •• bot duvarlann a
r~11nda uyumak Üzere içeriye ginnit 
tır. 

Yunus içeride dol&1ırken orada u· 
yumakta olan intaat amelesinden 
Mehmet. Aziz ve Mihran uyanmı9lar 
ve hır11z :auınederelı hepsi birer ao
pa alıp Yunusun üzerine hücum 
etmI,Jerdir. 

Yunus fevkalide sarhOf olduiu ı . 
çln deı-dlnl anlatanuunıt ve dört itçl 
ellerindel<i aopalarla vura vura a
damcaitzın kafaamı yarmqlardır, 

Bu yeti,mlyormu9 ıilıi bunlardan 
birisi bir bcçakla Yunusu muhtelif 
yerlerinden tehlikeli surette yar.ıla
ınııtrr. Yunus kendinden geçml• l)Jr 
halde kanlar içinde bayılıp kalmı9-
trr. 

Yakaya polisler yeti..,..ı. Yunusu 
ifade veremlyecelı bir halde hastan• 
ye kaldmnıılardır. Ameleler de ya
kalanmı9lardır. 

Bir zavallının kar
nını dettiler 

Balatta seyyar lıarpu2cu T urh,... 
kalaycı çıralı Ömer ve Rauf lslın
lerinde llç kiti ka•ıı• etml9l•dlr 

Kavgada Ömerle Rauf lılr olarak 
Turiıanı lıoçakla bnınulan aiır su· 
rette yaralam19lardır. 

Karnı d.,.ılen Turt.an lllüm halin
de hastaneye kaldınlmıt, Ömnr ve 
Rauf yakalanmıtlanlır. 

Hem içmif, hem 
döğmiif .. 

Pastaeı loak, Galatada Miltyadi
sln meybanealııde ~ beoap gelin 
ce Miltyadisl dOtınll!, yakalanmıt
trr. 

Kadehleri fırlatmıı 
Hasan isminde birisi Belvii boılıç• 

sinde kafayı iyice tütslllemlt, fakat 
hesap gelince lo-ıt ve kadehleri 
de çalfıedann bqma hrlatmıt, yala 
lanmıttır. 

Papelcilik 
Beyoflu Talimhane ıne~nda 

bir aehpa üzerinde lıluımbil ile pa
pelcilik -ekte olan Miıbmut •• 
Süleyman yakıılanmııtır. 

Kürek almak 
yüzünden •• 

Şehremininde Ziya Beyin yapmn 
çalıtan ıurucu Refik ile ll\f&&t kalfa-
11 Etem arasında kilrek ıılmak yiiıdln 
den kavııa çıkmııtır. 

Etem, Refik'i yaralam" ve yaka
lanmıştır. 

Tramvay altında 
kaldı 

Tophanede oalda Mehmet e1-ı1 
caddeden ıeçertıea Bebelı - Emlnll. 
nü ..,ferini yapan 1170 nımıanlı 
vatmanm idaresindeki tr&mv&J' ara 
ba11 kendidae çarparak alırca yara 
Jamıttır. 

Beyoğlu ve Kadı
köy telefonları 
Beyoilu ve Kadıköy olomattlc 

telefon teılaatı heni!• ikmal edile
memiıtir. Bu aebeple Beyojlu ve 
Kadıköy telefonlan ancak eylul 
ortalarında otomatik olarak iıliyo 
bilecektir. 

Gayri mübadiller 
cemiyeti 

BURSA, 16. - Buradaki garlııl 
Trakyalı gayrİmiibadiller bir cemi 
yet teşkili için •ili.yete müracaat et
tiler. Cemiyete Pınc!ilik elliye yakın 
ııayrlmübadil yuılmıttır. 

Deniz gezintisi 
Eyüp idman Yuvaıile Eyüp 

Halk Muıiki cemiyeti tarafın
dan bir deniz gezintiıi tertip e
dilmitir. Bu ııezinti için tahıb 
ec:1ılen Kalamı9 vapuru buııün 
aaat 18,30 da köprüniin Hay· 
darpa9a iskelfl9\nden kalkacak, 
Boğaziçi ve •d•ların etrafmı 
dola9tıktan aonra gece Hllt 
2,50 de Köıırüye avdet edec.k· 
tir. 



\srın umdesi "MlLLIYET• tir. 

18AGUSTOS1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Telgı·af adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralıaı: 

&Jmuharrir Ye Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye jçjn Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylıiı 4- 8-
6 

" 7 50 14 -
i2 

" 14 - 28-

ı 
istemiyordum. Yataklı vagon 
F ransada pek pahalıdır, yatak
sız yedi sekiz saat seyahat le 
seyyar bir sefalettir. O halde 
yalnız 1,55 treni kalıyordu ki 
yine İstanbuldan aldığım ma
lumata göre gece saat onda 
Vichy'ye varıyordu. Bereket 
venin ki; insan batına gelecek 
şeyi evvelden keıfedememek 
bahtiyarlığına maliktir. Yoksa 

1 
ben çoktan Vichy seyahatin
den vazgeçerdim. Ne ise ye

l mek falan yemeden istaayona 

1 

gittim .. Bir iki kart ve mektup .. 
Arkadan treni aradık.. Bulduk. 
Fakat binmeden evvel bir kere 

j sorma~ İstı;c!iı_n v~ istihbarat 

ı 
kalemıne gırdım. Bır kızcağız 
oturuyordu, 

- Vichy için tren kaçtadır 
matmazel! 

- Mösyö, gece saat onda ... 
- Hayır! Şimdi soruyorum .. 

- Şimdi doğru trenimiz yok! 

le Vichy'ye gitmeğe mecbur o
lacajtım ve yolda bir Amerika
lı ile bir Fransız zabiti arasın
da tercümanlık edf(:eğim. 

Uzatmayalım: İti becerdik. 

Ben belediyeci olsam! 
Zabite adamın derdini anlattık 
amma zabit iti halledemedi, ni 
hayet Amerikalı benden mese 
leyi kondüktöre ıormamı rica 
etti. Lakin kondöktörü bulmak Hiç hesap bilmem. Mektep- nun için ne yapalım. 
mümkün olamadı, bütün treni te cebir, müsellesat diye bir Bunun için neler yapılmaz 
aradık bulamadık. Amerikalı türlü kavrayamadığım ,eyler- ki! 
hayrette! den nasıl imtihan verdiğime j Bir kere belediyenin doğru-

Diyor ki: bili tatarım. Riyaziye ile doıt dan doğruya ve yahut bilvasıta 
_ Bu nasıl şey yahu! BiEde luğum olmadığı gibi hesabımı, aldığı resimleri indirelim. Me

her iıtasyonda memur gelip ne kitabımı da bilmem. Ömrümde sela otomobillerden belediye 
rede olduğumuzu söyler. Ha- bir gür. oturup ta ne kazandı- her ay on lira vergi alıyor. Bu
ber vermezse alem trende ka- ğımr, ne harcadığımı hesap et- nu beşe indirelim. Elektrik, gaz 
lır: Çünkü bütün seyahat eına miş adam değilim. su vediğer şirketlerden belediye 
ıında hep iskambil oynarız. Fakat bütün bu aczimi de aldığı hisseyi biraz hada indi-

Pierre Loti Azad 

ya 
ya kaçıracak, 
nikah edecekti 

Azade Loti'ye mektup yazıy 
gel beni kurtar •• diyordu! •• 

Birinci sahifemize dercettiii· 
miz resim Pierre Lotinin sevgilisi 
Azadenin bizzat Loti tarafından 
yapdmış resmidir. Altındaki yazı· 
lar da Lotinindir; aslı böyle ola
c.aktır: 

fy!Ü nü, et kim , .. ç~r k11.lm;ı1 bu eyyamı 

bah•r 
Kim bihr eyveJ b.ıı.ltara "İın öle kim lo.ac.l "t ... 

Yalnız Liyon' da tren deği!tire 
ceksiniz !.. Eh ne yapalım .. Ra-

1 

zı olduk. Hem de Liyonda bir 
alqam yemeği yeriz dedik ve 

ı-------------1 trene bindik. Efendim ı.ren hay 
BUGÜNKÜ HAVA lı kalabalık. Fransanın diğer 

Gelen en-ak pri Yerilmez -
Müddeti ıeçen nüıhalar 10 f.;u. 
ruttur. Gaute ve mattı.aya ait 
i!ler İçin müdiriyete müraca.at 
edilir. Gazetemiz illnl....,. mes'u
liyetini kabul etm-. 

Nihayet bir istasyonda kon- hesaba katarak diyebilirim ki rebilir. Meyva, sebze alım satı
düktörü yakaladık. Amerikalı- bizde tehir işlerinde hiç hesap, mını kontrol edip azami bir fiat 
nın sualine müsbet cevap ver- , kitap yok. koyabilir. Bilhassa halkın asıl 
di. Lakin Liyon'dan Vichy'ye Bnkımz benim hesaptan an- gıdasını teşkil eden et için mez
ıriden tren hakkında bir sordu- lamayan aklımdan n" geçiyor. baha resmini yandan fazla indi 
ğum suale cevao veremedi. Hat Geçenlerde gazetelerde ti- rip eti kırk kuruşa kada: yedi
li çok sorduğıim için biraz da carel odasının resmi bir ista- re bilir. Velhasıl beleyinen hal
homurdandı. Bunu gören Ame tistiği çıktı. Ticaret odası he- ka yüklenen ağırlığı azaltıla bi 
rikalı Liyona kadar seyahate sap etmiş. İıtanbulda orta hal- lir. 
devam kararı verdi. Bir haylı li bir ailenin geçinmesi için en Evvela bunu yapmalı. Halk 
görüttük. En ziyade razarı dik aşağı 139 lira lazımmış. Şu yu- biraz oh, demeli. Bunlarla be
katini cetbeden şey, kostümüm varlak hesabı 140 lira desek raber belediyenin maaş fasılla
ve gömleğim olmuş. Bana bun- daha İyi. nnı, öbek öbek memur, hade
ları İstanbulda D'l.I yaptırdığımı Şimdi İstanbulda ayd'a ce- me, amir bölüklerini terhis et
ıordu. Liyona kadar bir haylı bir.e 140 lira girenlerin hesabı- meli. Bütçenin dörtte üçünü 
görüttük hatta alay ~ttik. Neş nı yapmak var. Altı yüz elli silip süpüren maaş kısmına bi

Couronne harp gemisi Selinik 
ten fstanbula avdet ettiği zaman 
Loti, bir muallim tutarak Türkçe
yı ogrenmeğe çalışmış ve Azade 
ile konuşabilecek derecede lisanı 
mızı ilerletmitti. Loti, vazife dola 
yısile lstanbuldan müfarakat mec 
buriyetinde kalınca Azade ile bir 
°:'üddet türkçe muhabere etmiı
tır. Azade, Lotiye gönderdiği mek 
tuplarda müfarakatin acılanna ta 
hammül edemediğini, büyük itken 
celere maruz kaldığını yazıyor, 
vaadi ve yemini veçhile gelip ken 
disini kurtarması için acı acı Loti 
ye yalvarıyordu . Loti bu iıtimdat 
lar kartııında bir arahk: her ıey-i 

fedayı göze almJf, rnUılüman 
kabul ederek, Türk ordusu 
bir vazife istemeği bile düşü 
tü. Fakat o sırada ini bir emi 
dığı için bu tasavvurunu tatbi 
dememistir. Loti hareket e 
den evvel Azadeyi kaçınnağa 
~ebbüs ed" ek, bu fikrini saat 
ce uğrafmak suretlle karala 
bir türkçe mektupla sevgilisine 
dirmiştir. Maamafilı Loti, bü 
gayretlerine rağmen Azadeyi, 
çırmak teşebbüsünde muvaffa 
lamamıştır. Loti, Azadeyi nik 
la zevceliğe kabul ederek on 
mes'ut bir hayat geçirmeği d
nüyordu. 

Dünkü nüshamızda, Azade 
ko.oastndan bahsederken bun 
Süleyman Paşa isminde biri ol 
ğunu yazmı4tık. 

Y-tilköy uk..-i ra .. t merke- hatlarını bilmem amma Mar-
zinden verilen malUınata göre silya - Liyon Paris hattı çok 
bugijn hava az bulutlu olacak. riiz işliyor .. Bu tren de Paris treni 
gar ılmali istikametlerden eoecoK idi. Ne İıe trene bindik ve bir A Ögrendiğimize göre Azaden 

kocası Süleyman Pata değil, A 
din Patadır. Loti ile Hatice 
ilk sevişmeleri, Selıi.nik kız ka 
ma vak'aaına teıadüf eden 18 
seneılnin mayısında vuku bulm 
tur. 

tir. merikalı orta mektep muallimi 
17 8-32 tarihinde loava tuyiki ik karısının yanına düttük. Bi-

761 milimetre en faala sıcaklık zim kompartımanda bir de za-
eli bir adamdı. Hatta Liyonda bin nüfustan acaba yüzde kaçı raz nefes aldırmalı. 
beraber yemek yea~k. O kendi ayda 140 lira kazanıyor . İddia ederim ki dünyanın 

29 en az 16 santiırat kaydedil- bit vardı .. 
İltir. Uzun uzacİı anlatmıyalım. 

trenine bindi biz de kendi treni Yüz kırk lira deyip geçme- hiç bir yerinde İstanbul kadar 
· yin. Bugün devlet dairesinde belediye memuru yoktur. Hele 

FELEKTEN 
Seyahat mektupları .. 

Marsilya'dan 
Vichy'ye 
Nasıl gittim? 

Vlchg: 9 ağustos 932 

Marsilya gümrüğünde size 
her teyden evvel bavulunuzda 
tütün olup olmadığını sorarlar. 
100 sigaraya kadar gümrüksüz 
geçirebilirsiniz amma haber 
vermek ,artile... Bu yolu 
bildiğim ıçın Vichy' deki bir 
arkadaşıma götürdüğüm 85 
taneli bir kutuyu gösterdim. 
Baktılar ve bıraktılar. E,yala
larımı çıkaran komisyoncu he
men kulağıma eğildi ve dedi 
ki: 

- Ben gümrükçüye söyle
miştim, Müşkülat çıkmasın di
diye. Sonra s;z benim vasıtam
la ona bir bahşış verirsiniz ... 

Halbuki ne lif etti, ne ben
d., tütün olduğunu bfüyord'u, 
ne de biçare gümrükçünün bu 
i ~ten haberi vardı. Sigaraların 
<Jeçtiğini göri;nce ondan istifa
de etmek İsteyen komisyoncu
ya ded;m ki: 

- Bahşişe hacete yok! 100 si 
garaya kadar bedava gecer. He 
rif hiç ısrar etmedi .. 

Gümrükten tam saat birde 
çıktık. lstanbulda iken yataklı 
vagondan Marailya - Vichy şi
mendifer biletini alırken treni 
de sormuştum. Bana söyledikle 
rine nazaran bir tane sabahle
yin saat 6,25 te, bir tane öğle
den sonra 1,55 te bir de gece 
l l ,30 da tren varını,. Marsil
yada gecelemeden sabar treni
ne yetitmek kabil değildi. Bir 
gece tren seyahati yapmak ta 

Amerikalı Liyonda trenden 
inip Cenevreye gidecek iken 
yolda tebdili fikir etmiş .. Yani 
yolda deyince Marsilyada de
ğil. Çünkü bu tren Marsilyaya 
(Nia) ten ve (Cann) d'an geli
yor. Amerikalı da oradan geli
yor. Dikkat İllerim: Bir orta 
mektep hocası karısile beraber 
(Nia), (Cann), (Marsilya) 
ve (Liyon) tarikile lsviçreye 
geçiyor. Batka yerleri de gör
düğünü çantasının otel etiket
lerinden anladım, Şimdi otur
muı zabitin yanına, hani harıl 
soruyor yarut 

0

sormak istiyor: 
- Ben (Liyon) yerine (Ya

lana) şehrinde irsem oraÔan 
Cenevreye geçebilir miyim? 

Zabit İngilizce bilmiyor; na 
zik bir adam. Amerikalının söy 
lediklerini anlamıyor .. Nihayet 
efendim Amerikalı o kadar na
çar kaldı ki; bana dönüp: 

- İngilizce bilir misiniz? di 
ye sordu .. 

Şimdi burada vaziyetim güç 
leşti .Bilmem demek daha son 
senelerde hani herkesin Ameri 
ka olimpiyatlarına gidebilmem 
için çalıttığımı söyleki\eri İngi
lizce derslerine verdiğim bir 
kaç yül! lirayı enayice sokağa 
attığımı itiraf etmek idi. Bili
rim demekte mes'uliyeti mucip 
idi, maahaza aldırmadım: 

- Bilirim! dedim. 
Amerikalı bunu işitir işit

mez tabii bir sürü anlamadı
ğım ıeyler söyledi ki; bir tek 
kelimesini bile kavrayamad'ım. 
Onun üzerine dedim ki: 

- Eğer yavaş söylemezse
niz arlamam .. 

Bu defa adamcağız İngiliz
ceyi lektür okur gibi söyledi ve 
ben de pek güzel anladım. Ben 
de lektür okur gibi cevap ver
dim o da anladı İş yolunda .. 
Siz ıu talihe bakın, kim derdi 
ki; ben iki sene evvel İngilizce 
öğrenmeye başlayacağım. Gü
nün birinde ,J., sıhhatim itibari-

mıze.... 1 h ı· . d ı..-
y olculuğumuzun hu kısmı- o sun ususi müesseselerde ol- svıçre e ~, ay kaldım. Sokak 

na başlamadan evvel bizim sun, aylığı iki yüz elli lira olan ta itaret memurlarından ba,ka 

1 1 kompartımandaki Fransız zabi )arın bile ellerine yüz yetmiş resmi üniformalı bir tek bele- ı• ı• • ı Kiralık 
ti ile olan muhaveremi de nak- lira kadar bir şey geçiyor. U- diye ve polis memuruna rastla- ş ve şçı Çenberlitaıta Atikalipafa cami 
!etmek isterim. mumi aylık servisini vasati ola- madım. Geneve'de,(Lausanne) ._ ____________ -"· lusunda suyu motörlü makine 

Bu zabit Fransızların Le- rak (100) kabul etmek lazım- da, (Zürih) te çok dolaştım. Fa Milliy•t bu sütunda .,· ıı• .,·fi temin edllmi' fıskiyeli havuzu m 
d kat d d'-· 'b' 1 cut çiçek ve ağaçlarla müzeyy 

g ion etrangere denilen ve dai- ır . e ıgım gı 1 pazar yer e- utiyenler• taua .. ut ediyor. f ba"-'" k 
Şimdi nüfusunun çog"unu ayda rinde bile belediye memuru go"'r · · · · l b' k ,.,,_ı ırutlıine Üç senelik mil ma Afrikada ve en güç ue •ıçı utıy.,, er " m• tup- deti lcare mütahammil kontura 

mevzilerde !,ulunan ecne- yüz lira maaşlı halk teşkil eden medim. la lı büromuza müracaat et- ve loılık mahalli de berabet- olar 
bilerden mürekkep kıtaatın sü- İstanbul için bir belediye proğ- Orada belediye memuru sa- melidirler. bütün mobilye ve malzeme5ile iri 
vari alaylarından birinde yüzba ramı yapalım. bahleyin bir kere dairesini tef- İşçi isteyenler l~ır Babıali caddesinde it ocağı 
•ıdır. 35 ya•ında ol-'ug-u hal- Büyük harp biteli 14 sene ol- tiş ediyor. Yapılacak şeyi söy- l muracaat. 
T T " d K 1 d fi 1 S yi Fran11zça bilen iki daktilo lıa-
de genç görünüyor. Rengi plaj ,u. azanç ar a ve masra ar- üyor. onra dairesine gidip o- nnna ihtiyaç vardır. Talip olanlar -------------..; 
!ardan birinde bir ay kalmıt bir da tevaziin yoktur. Binaen- turuyor. Hiç bir esnaf yoktur latanbul Postalıanesi 369 No. lı Poı- lıtanbul dördüncü icra memurlu 
adam kadar yanık. Güzel ve aleyh kimse diy~ez ki beledi- ki onu nitaret etti3i şeyi yap· ta kutusuna müracaat etsinler. ğundan: Raif, lstefan, Baklaciy 
mavi gözlü bir adam. Sordum: ye proğramları bir sene için masın. Yasak ettiğini yapsın. f l Nikola. Yorıi, Lazari, lıtefo, Bori 

_Biz gönüllü olarak bu kı- değil istikbal içindir. Yarının Bir kere yaptı mı ceza bizimki- Ş istiyen er efendilerle lvana hanımın şayien ta 
taata gideril!. Dedi ve anlattı. bugünden daha ferah olacağı· ler gibi sudan değil. Meseli 484.- Milliyet if büı·osunda M. tı taııarruflarında olup şuyuun i 
Bu kıt'aları idare etmek büsbü- nı ki!rse bilemez. dükkanın önüne işporta koydu J. rümuzuna müracaat . Almanca, lesi için açık arttırma •uı·etiyle sa 
tün ayrı bir i~tir. Bu adamlar O halde şöyle bir proğram değil mi cezaaı üç lira cezayi Fransızça. lnıilizce, Türkçe lisanla- trrılmasına mahkemei aidesince k 

'f • l° H lk .... ·· ı· kd" d ğ'l Ik" d kk"' rı bilen ve bankacılık itlerinden an- .1 . hayatın en acı safhalarını gör- çıze ım. a ının çogu yuz ı- na ı e ı • ı ay Ü anını layan bir zat it aramaktadır. rar verı rruş olan ve tamamına 4600 
düğü İçin pek dürü•t muame- ra geliri bulunan, halbuki orta kapalı tutuyor. Sermayesinin dört bin altıyüz lira kıymet takdi 

• b" · · · L._ "l d d · k .,_ 1 485.- Bayıuit Cümhuriyet cad- d'I leye gelmezler. Fakat bı"r ke- ır geçım ıçın ıro:r aı eye ay a yarısını a cezayı na aı a ıyor- e ı en Eyüpta Alipaşayi cedit maha 
140 r 1. 1 b h" d 1 H dd' k deıi tramvay durak mahalli k&l'JI• 

re merbutiyet hissettiler mi, ıra azım 0 an u 'e ır e ar. a ın varsa oy. sında kuru kahveci Mehmet efendi- lisinin Kuru kavak caddesinde kıii. 
çok sadık olurlar. lyi muharip- halka r.e yapalım. Yüz bin lira Şurada, Atinada bile süte ye müracaat Fran11zça, Türkçe, Bul atik, 42, 42 mükerrer, cedit 42, 
tirler.. Ecnebi kıt'alarında yüz- ya Flurya plajını mı alalım? su karıştıran İstanbullu bir garça ve Rumca lisanları bilen bir numaralı Bostanın tamamı açık a ı 
de yetmişi Almanlar teşkil e- İki milyon liraya asma köp- Rum sütçü yakalanmış ve iki zat memuriyet arayor. tırmaya vazedilmiş olup 1-9-932 ta 
der, (Ne garip şey!) sonra Rus rü mü yaµalım? sene san'attan menedildikten 486.- Sirkeci Orhaniye caddesi rihinde ,artnamesi divanhaneye ta 
lar, sonra İtalyanlar, Belçı"ka- İte yaramayan bir yer de 200 başka bir kaç yüz lira da ceza- Mersin otelinde Abdullah okur ya lik edilerek 22 eylul 932 tarihıne 

b. ı· h 1 · 1 ? y k zar cuz'i bir maa,Ia İt aramaktadır. 
lılar gelir. ın ıray~ a mı yaı;ıa. ım. O ya çarprlmıt. müaadif perternbe günü saat 14 den 

T d 
aa, beledıye azası gıbı oturup Bu cezayı böyle sert yapma 487·- Milliyet iı büroounda C. 17 ye kadar lstanbul dördüncü ic-

- Hiç ürk var mı ır? 1 1 . hbe · ed I' ı , H. rümuauna müracaat. Framızca, 
_ Bir tane rastgeldim. F ev tat 1 tat 1 so t mı e ım · dın mi bir İte kırk memur koy- Tlirkçe muhasebecilik ve dakttloluk ra dairesinde açık arttırma ile satı-

kalide iyi aıkerdi.. ( Ba) nt kalırea evvela _şu ahyda san para etmez. Esnafın vere- '41eri yapabilen bir ıenç ı, aramak- lacaktır. Artt.rmaya iştirak ıçın 
Tabii bu Türkün kim oldu- 140 ıraya çıkan geçımi er- ceği ceza devede kulak olduk- tadır. Taıraya dahi cider. yüzde yedi teminat akçesi alınır ve 

ok kesin rahat edebileceği (100) tan sonra.. müterakim vergi, belediye, vakıf i-
ğuBnu öğrenmeby.e imkan Y .• tul. hatta (75) liraya indirelim. Bu it böyle olunca memur ade- RAŞIT RIZA TIYATROS'' caresi mütteriye aittir. icra ve ifla·s 

u genç za ıt üç ay 1111J1 e v 
P · 'd' d B "d" -·····-·····-·······-···---···-·····- di azalır. Eınaf itini bilir. Halk 18 ağustos perıeınbe BEYKOZ kanununun 119 uncu maddesine tev anse gı ıyor u. u gı ış tat- h d iskele gazinosunda 
lr ve ümitli idi. Kimsesiz olma- için istihbarata gittim ve ke- ta 0 er. fikan haklan tapu sicilleriyle sabit 

B 1 h · k 1 k 1 20 cumartesi Suadiye J.lijında 
sına rağmen orada eğlenecekti. mali hayretle anlad'ım ki; istas un ar epsı 0 ay, 0 ay 21 pazar Büyük Ada a iskele ga olmayan ipotekli alacaklılar ile di-. 
Lakin çölden, kıt'asından, ora- yondan bana; doğru tren diye amma bizim belediyenin elin- zinoıunda . ier alikadaranın ve ;rtifak hakkı sa 
nın sıcağından hayatından bah söyledikleri bu gidit esnasında deki nizamlar hill yetmit sene 22 pazartesi Büyükdere Bülbül hiplerinin bu haklarını ve hususiyl~ 
sederken mavi gözleri dalıyor dört tren deği9tirmeğe mecbur evvelki İıtanbul için yapılan parlonda. faiz ve mesarife dair olan iddialannı 

nizamlardır 23 salı Bakırköy Miltiadl ıuino. ili' •• ..:L • d · "ba · · ve bana onu bir edebi parça o- dum. Liyondan sonra bir kere · sundaı n u•nnın en ıtı ren yırmı ıun i-
kur gibi zevkle anlatıyordu. Roan tehrinde bir kere de Buna memur, imir, belediye BAHAR HASTALI~( çiııde •vrikı müspiteleriyle bildirme 
Gördüm ki; tabiatın o talihsiz (Saint Germain) iaminde bir reisi ne yapsın? Vodvil 3 p•de leri lizımdır aksi halde haklan tapu 
yerlerini seven amatörler de kasabada tren değlttirerek ge- Burhan CAHIT Muharriri Retat Nuri B. sicilleriyle sab;t olmayanlar satıt bo 

var .... 

*** Liyonda Amerikalı ile karı-
sı Cenevre trenine bindi. 
Fransız zabiti Paris yolu
na devam etti. Ben de 
Liyonda vaziyeti anlamak 

ce yarısına on dakika kala Vi- deli.Un paylaımasından hariç kalır-
chy istasyonuna indik ve İne- ZA YI - Mühürüm ve Kaymakam ZA Yi - Fatih askerlik tubeolnd<tn lar alüadarlann itbu maddei kanu 
ceğim otelin ismini söyleyerek Mahmut Beye mahsuı 489 numero- aldığım muvakkat terhio vesikasil• niye ahkamına göre tevfiki hareket 
beni, alacak otobüsü buldum ve lu aramil mut cüzdanım zayidir.Ye nüfus tezkeremi zayi ettim. Yenile- etmeleri ve daha fazla malumat al 
beş dakika sonra oteldeki oda- nileri hak ve istihsal edileceğinden ri alınacağından hükmü yoktur. Ra- mak ioteyenlerin 931-1082 dosya nJ 
ma çıktrm. kaybolanların hükmü yoktur. Gül.fi- mi: 323 tevellütlü Mehmet oğlu Oı marasiyle memuriyetimize müran t 

FELEK dan . man. ları ili..n olunur. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 66 küp kaçmıyor ... Bilakis göğsü
nü açıyor. Ve: 

rin tiksintiyi vermedi ... Bu men 
hus mahluk için bir dakikalık 
bir sevgi ~uymuş olaydım ca
nım yanmazdı. Köşkten köşke 
üç çift arasında muaşaka kül. 
hanı tututtu .. Zannedilir ki bu 
ateşleri üfleyen bize debelle, 
bir şeytan var .. 

divacından evvel her hakikati 
elbette Orbana anlatır.. T ehli
ke her ikiıi için de ayni derece
de ;se hayatlarını sevdalarına 
feda ederek biribirile evlenirler. 

görmek akıl nizamnamesinin 
birinci maddesi mucibince 
memnudur. 

mem .. 
- Seçemezsin tabii.. Eşya

nın, bütün eşbahın esrarı Üzer
lerinde yazılu:i'ır amma bu dün 
ya bakar körlerle doludur ... 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Felaefi fantcutique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
-94-

Turhanın cismani
yetten kur

tulmak idmanları 
Dilaverin batında da ba,ka 

türlü bir felaketin dumanı tü 
tüyordu. Abdüllatif Efendi ai
lesini saran esrardan biraz sı
zıntı toplayabilmek için Müni
reye fazlaca yiiz vermiş ... Hiz

etçi kadında öğrenebildiğin
en ziyade alınacak malumat 
lmadığmı anlayınca kendini 

• ekmişti. Lakin bu yalancık-
an ilanı aşka kanının bütün 
teşile yi;reğini açan Münire 
u metrukiyete tahammül gö
iıremiyerek çocuğu çok kaba 
ekillerde iz'aca başladı •. 

İtinden fırsat düşürebildik
e onu gece gündüz bahçeden 
özetlivor ... Uzaktan ona istir 

ham işaretlerile öpücüklar gön 
dermekten çekinmiyor. Bütün 
bu arsızlıklarına en küçük bir 
iltifat mukabelesi görmeyin
ce kadının aklı çileden çıkıyor, 
ne yapacağını şaşırıyor.. Sev
gilisine uzaktan mutfak pıça
ğı göstermek tehdidine kadar 
varıyor .. 

O .... dehşet!.. Karı pıçakla 
ne is görecek? Kendini mi öldü 
recek Dilaveri mi? Zavallı ço
cuk bu sırnaşık gönüllü hizmet 
çinin vahşi sevdasından nere
ye kaçacağını bilmez bir hale 
geliyor .. 

Bu taşkınlıkları kısa kesmek 
lazım ... Fakat nasıl? 

Dilaver de bu tehditlere 
tehditle mukabele icin kendine 
sallanan pıçağa ka;şı revolver 
göstermek Cf' aretine kalkı
yor .. Ne fayda! İş daha fena 
oluyor ... Kadın bu silahtan ur-

- Vurmazsan alçaksın ... 
Teşvikile bağırıyor .. Keyfi

yet daha vahimleşiyor... Söze 
hacet var mı? Çocuk asla kan 
dökmek niyetinde değil... O
nun maksadı sadece ürküt
mek.. Bu karı neden korkar a
caba ? 

Karıyı yıldırmak çarelerini 
düşünürken Dil!i.ver !<endi ca
nından korkmaya batlıyor .. 
Göz kızgınlığı· · had bir radde 
ye geldiği bir dakikada bu aşk 
kuduzu pıcakla üzerine hücum 
ederse? 

Aıran yarabbi hem fecaat .. 
Hem rezalet .... Dilaver canını 
mı kurtarsın? Namusunu, hay
ıiyetini mi? Onun bu kirli sev
da bulamacına parmak bandır
dığı ağızdan kulağa iki aile 
arasına yayılırsa? Çocuk ha
nımefendinin, Tal•t Beyin; an 
nesinin yüzlerine nasıl baka
cak? .. 

Dilaver kendi kendine dütü
nüyor: 

- Hakikaten uğursuz kom
şularmış ya Ruhlardan yedi
ğim tokatın acm bana bu karı 
nın bıçağından duyduğum de-

Orhanla Şehametin sevdala 
rından ne netice cıkacak? İki 
aile şimdiden hazin birer dü
şünce, meş'um birer kuruntu, 
korkunç birer hissi kablelvuku 
içinde.. Kız ile oğlanın arası
na girerek: Kış, kış yapmaya 
uğraşıyorlar. Lakin beyhude ... 
İki gönül bir kere çelikle mık
natis gibi biribirini çekti .. Hü
kümdarları, veliahtleri tahtla
rından taçlanndan ayıran •tk 
cinneti kendi zülilinden başka 
bir ilaçla tedavi kabul eder mi? 

Fakat Şehametin mazisini 
örten kanlı esrarın perdesi ara
lanmıyor. Bu kızı seven her er
kek çarpılıp ölüyor mu? Dün
ya azılılarile başa çıkılamazken 
ahret şirirlerile nasıl uğraşma
lı, Onlara kapı baca olmaz .. Bu 
ruhlar el ile tutulmaz. Gözle gö 
rülmez .. Rüzgar gibi elektrik 
gibi İğne deliğinden geçerler .. 

Şehamet mert bir kız ise iz-

Lemana gelince bu zavallı 
kızın aklı ruh masallarının kor 
kulu heyecanlarile zıvanasın
dan çıktı. Okuduğu şeylerin 
ayni dimağında cilvelene cilve
lene kendi ölüsünü dötekte 
gördü .. 

Keramet onu ıevdasile ik
naa, tedav•ye uğraııyor. Gece 
gündüz bat ba,a aralarında bay 
gın bir mücadele devam ediyor. 
Bakalım it ne netice alacak? .. 

Turbanda da gayet mistik 
bir hal var. Bu çocuğun ayak
ları toprakta geziyor !ikin ka
fası daima batka alemlerin rü
yaları icinde uyuşuk yaşayor. 
O da gizli bir derdin elemini 
çekiyor amma kimseye açılma
yor ..•. 

Dilaver bir gün onu bahçe
nin kuytu ve gölgeli bir köşe
sinde afyon yutmut tiryaki gi
bi aralık gözle bakar dalgın bir 
halde buldu. 

Yanına sokularak: 
- Ey aziz evlat uyan baka

lım .. GünÖüz ortasında rüva 

Turhan üzerine bir sıkıntı 
gelmit gibi puflayarak: 

- Geç ... 
- Nereye geçeyim? 
- Beni geç ... 
- Seni böyle yarı baygın gö 

rüp te geçemem .. Ne dalga ge
çiriyorsun söyle bakalım ... 

- Uyanık canlar uyur görü
nürler .. Uyanık görünenler ise 
İtte asıl uyuyanlardır .. 

- Demek ki hallerimizi mü
badele ediyoruz ... 

- Ben halimi kimse ile de
ğişmem ... Ben çok uzun idman 
larla bu mertebeye erdim .. 

- Hangi mertebeye? 
- Anlamazsın.. Ayıya ka-

val çaldırması mümkün mü? 
- T etbih çok kaba düştü 

amma zararı yok beyim .. Bu 
mertebenin alt basamakları
nı olsun tanımak isterim ... 

- Ben (extase) halimde 
bakınca dünyanın öbür ucunu 
görürüm. Kendi icime topla
nınca kainatı ruhumda bulu
rum .. 

- Ala Ben dürbünsüz bu
radan F enerbahçevi bile seç<"- · 

- Peki o amalardan biri 
de benim. Teşekkür ederim .. 
Şöyle Marmaraya doğru bir na 
zar et .. Mısıra, Afrikaya kadar 
uzan. Bakalım dünyanın bu 
parçasında nel.,r göreceksin?. 

- Gafilin işi zaten alaydan 
başka ne olabilir? 

- Alay değil efendim veli
yetinizden İstifade etmek iste
rim .. Gözleriniz dünyanın öte
sini gören birer teleskop, kulak 
!arınız ma verayi cihanı dinleyen 
birer radyo .. içiniz kainatı mu· 
hiti bir bikiran.. Böyle canlı 
bir mucizenin yanında ben aci
ziniz kör köstebek gibi bir şey 
kalıyorum .. 

- Tabiat kendini anlamak 
istidadı göstermeyenlere karşı 
ketumdur. 

- Ne yapayım. NP oldugu
nu anl"ı:ı ıı 1t "cin ruha dokun
mi!k istedım. Şamarı yedim .. 

- Oh ,;_fiy t olsun cicim .. 
- Afiyet Hrecek şey değil.. 

Elleri a~ır .. 
( DevarJı var) 



lstanbul Sokaklarında Mevshain 
Dördüncü 
At yarışı 

bkmektep 
Çıkanlar 
Ne yapaca şme başında biribi

rini kıran halk!. Büyük Doug "Asri Robinson,, 
uzluk b:&:: canına tak ismindeki filmini nasıl çevirdi? 

Ba yanşlara 3000 
lira mükafat var .. 

( ba~ı 1 a t:ı sahıied 
ia'af edilecektir. Yalnız 1 
mek iatiyenler tehrimizd 
liae ve ortamekteplere 
etmeliclirler. Leyli ücreti 
tehrimiz liae ve ortaıne 
çİn 225 liradır. Yalnız 
ray liaeai 300 liradır. M 
cuklanna yüzde 1 O tenz 
lar. Kardet çocuklara 
tenzilat yapılır. Meccani 
lebe bu aene 50 kiti alı 
Fakat Anadolu liselerine 
lecektir. lataabulda yal 
koy kız lisesine meccanı 
kaç talebe alınacaktır .. 
leylilik için bir miıaaba 
nı açılacak imtihan uç e 
aelerde yapılacaktır. Bu 
bir eylule kadar muraca 
yenler kabul edilmiyece 

ettiriyor, D 1 F • b k d • 1 • d kesi testi testiye getiriyor.. oug.as ... ~1~ an 5 ce!aup e~ enn e ~n son 

lıtanbul yaz yarıtlarının dör
düncü büyük haftaaı busün. 

Birinci kotu: 
Yerli ve Arap atlarına mabaaa 

aabf kOfUaudur. Buraya bet at ve 
kıarak ittirak etmektedir. Meaafe 
!İ iki hin olan bu yanıın favoriai 
lhnilntwdur. 

' Hatçe... E•lidım.. Ca-
1.amuma geleli •.. Şu güğüm 

hinni sevabına elimden 

' ~b.Jc değneğile yüruyen 
bir adam, uzaktan haline 

~-ata çalı9ıyor: 
'Sabahm alacakaranbğın

beri buradayım .. Doldura
I bir testi su ... Şu tek aya
•, ti, Tozkoparandan geli 

}\_~ hanımlar .. 
i~il yer açmak, lafına ku-

111le ••an yok: 
4hiı takunyalı, batı yeme

bif kadm, eteğine yapıfan 
.li.ı ~u .. avutmak için; ne dil 
'9QIQnuyor: 
'Pqaclır oilum benim ..• 

l.aradan kalkıp ne si
••• z, oradan oilumu çarıı

lötüre .. ce .. m.. terlik ala .. -
•• çorafı ala •. cam ... 

• lhiii, bfü ... Ben ıeker de 
lll. 

....... seker de ahnm oğluma .. 
lhiii lhiii.. Ben, simit te 

' ~caiız, kova bir elinde, 
Jan çocuğu öteki elinde, 

tiı alellih bir meydan 
atılır ıibi, kalabalığın 

L - yurudü. Evveli dehıet 
...,nlra: 
._ Karılar!.. Hey bana ba-

"""ea, sesin ıeldiii tarafa 
hitabeaine batladı: 

l Buraıı, hayrat çeımeıi a
.. Herkes, gelir ıuyunu dol 

ıider. Nedir bu ı:zin yap 
Beldeye bekleye ayak-

• karasu indi. 
~e bir kadmm; çeıme ba

cevabt ıeldi: 
L.!fanım •. Hanım •• Pek soy 
11111' kadmaan tenekesine bet 

•er de evine aaka ile su 
._! •• 
..._.da ileme çatmaktan bir 
~. Sen adam evladı 
, laiz de süpürge tohumu 
Yerden bitmed k. Güneıin 
d'a be~leye bekleye kan 

---_..ı...""'·-_ e_ çıktı benim de •. 
~da aakız, paytak yürü

. 3 - 4 yaılannda bir kız 
•-ıı;n.11:......._un Ylzıltııına kartı, an 

lrorkunç bir tehdit savur-

çevırdıgı fılm hakkında malumat venyor 

dense pek benzetiyorum. Saç
tan kınalı bir hamm Dine, ıü
iümünü güç halle doldurdu, 
fakat zavallının adını atacak 
hali yok. 

Birisi, ihtiyarın haline baktı, 

Douğlas F airbankı cenup ele 
Dizlerindeki uzak ad'alarda yap 
tığı seyahatten avdetinden son 
ra, menıup olduğu Müttehit 
artistler stüdyolarında humma
lı bir faaliyete hüküm sürdü 
Dojlas'ın uzak adalarda vücu
de getirdiii filmin noksanları 
ilcmal ediliyordu. Filmin mu
vakkat ismi: "Cenup denizlerin 
de Robinson Cruzoe" dir. Doui 
laı bu film hakkında ıunları 

ıaylüyor: 1 
- Ben bu filmde çok modem 

bir Robinaon Crusoe temsil et
tim. Daha doğrusu metieniyet
ten bıkmıt usanmıt ve tabiata 
avdet etmit bir insan tipi tem· 
ıil ettim. Onun içindir ki bu 
filmde Robinson'un hali bir a
daya dütmai için deniz kazası 
falan yoktur. Benim temıil et
tiğim Robinson terakkiden ve 
makinedan kaçıyor. Bu orijinal 
Robinson'un bir ae köpeği var
d11. Bu adam Hindistan ceviz
lerinin içindeki suyu içiyor. Kö 
pek buz gibi bir ıu membaı bu
luyor. Adam, bir gün köpeği 
kendisine tikir getirinceye ka
dar, hep eyva ile taayyÜf edi 
yor. Bir gün Robinıon adada 
dolaıırken, zenci bir yerliye te 
aadüf ediyor. Bu zenci kabile 
yamyamdır. B"r giın bunlar çe
tin bir mücadeleden sonr<', a
damcağızı eıir ediyorlar. Fakat 
Robinaonumuz yerli kab ·ı }er
den bir kızla ıeviıiyor. Bu kız 
Maria Albadır. F ox Fiim'in 11 
panyada tertip ettiği güzellik 
müsabakasında birinci gelen 
kız... Biz bu filmde çok komik 
sahneler de temsil ettik Fa
kat ş:mdilik bundan bah etmi
yecegim. Çünkü film gö teril
meden evvel malum oluru, ta 
dı kaçar •.• Bu film bunaa ev
vel çevirdigim "Yirmi dört sa• 
atte devriilem" fılminden bam 
baıka bir ıeydir. 

Vakıa bu film Hollyvood' da 
da pek al~. çevrilebilirai. Fakat 
ne de olın, aıd lazım oloın ma
halli havayı tem· n edemiyor. 
Cenup denizindeki adalarda bir 

Bu da ltuplıuru bir reıme.. fotograf adeseaini daha pek çok 
ıeneler mqıul e1Jecek mebzul 

baktı da içini çekti: 
- Allah, böyle gelini düt-

91ana vermesin.. Kad111cağız, 
çtıtme bqlannda ölecek ••• 

malzeme vardır. 
Douılas burada töyle bir fı.k 

ra anlatıyor: 
"Adamın biri oturmuş, ku -

Acuze bu aözü duyunca renk zu çeviriyormuf ~u ıırad~ ~a.ş 
ten renge girmit yamalı çarı• ka bir adam ıeçmış. Kendısını 
fınm içinde ıöbek atar gibi bir kuzu çevirmeeine davet eden 
hareket yaptı: yok. Adamcatız ciierlerinin bü 

Douglas cenap denl:ılerlndeltl adalarda film fevlrlr
Attn karısı Marg Plcltford'un zlgaretlnl lıabul etnılftl 

1 iat .. in? 

-On kurut ... 
Sonra ötekine dömnilf. 
-Ver ba ... on kul'Uf ! demif. 
Aldığı oa laarutu maıanm Ü· 

serinde tm11rdatmıt. - llihi kızım •• Eıeii düğü- tün kuneti ile havayı koklamış 
ne niçin çağınrlar... Ya, ıuya ve a'aha fazla dayanamıyarak 
ya odun•:·· Bu yattan ıonra, yoluna devam etm' · Olur mu Para iateyene demit ki: 
bsan yerıne koyan var mı bizi? ya? Kuzuyu çeviren arkHı ıdan _ Paranın sesini duydun 
Çeşmenin önü, yavq yavat bo koımut, yakasına apıımış. mu? Havadan alman kokup 
ıalıyordu. Artık, herkes rahat- _Kuzu benim, demit, öyley b6Jle havadan para vwilir. 
çn suyunu doldurabilecekti. Fa ıe kokuau da ben.mdir. Parası- Ve on kurutu tekrar sahibi-
kat, tam bu sırada,. karııki yo- nı ıverme~en bırakmilm. · de etmit" 
lun ağzında eşekli bir kafile sö Adamcağız demit ki: ne ~ouglaı ~up denizi adala 

ikinci kopa: 
Yerli ve Arap atlarına mahaua 

sünün b~yük ikramiyeli ve büyijk 
meaafeaı olan bu yanta yedi at ve 
kısrak ittirak etmektedir. Geçen 
hafta Prens Halim Beyin atlan Ü· 
mit edilmeyen neticeler vercliiin
d!n _olacak Halim Bey kOfUya üç 
buyiik atı razdırmrıtır. Rüçhan, 
Semiz, Hikan . M ... leketimizin 
büyÜk atlanndan ÜÇÜ de bu yarq 
ta Tayyar, Al Dervif. Mea'ut ve 
Kır Ceylana kaJ'fı kotmaktadırlar 
Semizin hu mesafeyi bitireceiini 
zannetmiyonız. Hakanı da Rüçha 
na tercih edemediiimizden Prena 
Halim Beyin atlannclan Rüçhanı 
Ye clijerlerinden de Al Derviıi ıöa 
terehiliriz. 

Oçüncü kotU: 
itte bu kOfU mini mini jokeyle

rile Karacabey harun11n memle
ketimizde yeti9tirdiji iki yqmcla 
Penan lngiliz at ve luaraklanna 
mahaustur. Hayatlannda ilk kotu 
ya girecek olan iki yaılı taylann 
kOfUMI hem çok aert ve hem de 
çok tat veren heyecanlı olacakbr. 
Zira meaafe de 800 metre olclu
iundan o niabette de seri ve ça
buk olacakbr. Bu kOJUda favori
Jİ seçmek imkanmı kendimizde 
göremiyoruz. 

Dördüncü kotu: 
Bu da busünün lnıiliz at ve kıa 

raklarına mahsua olan hem ikrami 
yeli ve hem de meaafeai 2400 cihi 
uzun olan bir kotndur. Bu kotnY• 
ittirak eden atlann hepai de lınn· 
Yetli ve deferlidir. Haber alclıfam 
za söre bu kotuyu kazanmak sa· 
yeaile Atinadaa selen Piper iamin 
deki abn iki haftadır geclloneai 
dolayıeile bu hafta daha kuYvetli 
bir jokeyi bu yanı için getiriyor
larmq . Bu kotu da kotulann hep 
ainden daha heyecanh olacakbr. 
Çünkü kuvvetlerde az çok teYa• 
din hud olur ıibi vaziyet var
dır. Maamafih yanf Ahmet ve 
Fikret Beylerin latromholi ve Frik 
adındaki iki atı olduğuna nazaran 
yal'lfın götünicii ve bekleyiclai ola 
caktır. Buna mukabil Piper de 
Frikten iki kilo noluan tafıdıfma 
nasran bizim s&rltümize nasa· 
ran yanf Frik ile Piper arumda 
olacaktır. 

S.Pnci·k.,.r 
Yahus la.aklara ...... olap 

m ... fesi 1800 metredir. BiDD fa. 
•onmiz ayafl tutana Sonlayt, ak
si takdirde Leyll olıınuı kuvvede 
muhtemeldir. Bu hafta çifte bahia 
dördüncü •• befinci kotalar b..ı 
ne tertip edilmiıtlr. Ve çok me
raklı olacakbr. latanltulda daha 
dotnuu Tlrklyede bu aeneclen id 
itana tatbik edilen (Dublltot) 
......... ...,._ .... hafta ltir -
H artmaktadır. Çlnldi ltir iNiete 
~ Yerdİfİ kasanç pH çoktur. 
A)'IU umanda iki kOfUnnn hirinci 
aini seçip çıkarmak zmi • do
yulmayacak kadar tatlı olduiun
dan herkea bu bah .. katmaktadır. 
Pavurilerimiai bll4Hrcllk. Ot..w 
karilere ~ mqyaffak ol 
malannı temenni ederb. 

lle•lelıette 

Feci bir 
Kaza!. 

kün etti. Kadınlar arasında _Koku havaya karıımı•. d d-L bu l y rm an .... nun gibi birçok 
korkunç bir vavey P.: Hava da herkesin malıaır 0!1 fıkralar da ıetirmittir. Köm6r ocatmcla 

- Sakalar geliyor!.. Amanın para verll'!"'m. bi • f•ta.k ld 
Çocuklar sal,alar geliyor .. Ç-- d' Du""'l h eli r ID 1 • O U -'S' Verird·n, vermez ın, iş kadı 5 asın e •yelerl 
me anası, birden gözlerini dört ya aksetmif. ZONGULDAK - Erelli Şirlıııe--
açarak bağırdı: Hed· •-- d ti i "d tiain ç.,..._.. iamiı deld kömlr o-

-Gelecekleri varsa, görecek Kadı her iki tarafı da d'nle- ıyelCI" Ol u u 
1 

Mile e- caimda mMlüt Wr mliliık faciuı ol 
leri de var .. lllillah ve resulihi, dikten sonra, para isteyen ada- dermit, elerler. Doutlu Fair- .._Netice iki llifi parplaHI, ad aa 
nedir bu sakalardan çektiğimiz ma ıormut: banka ta kanıınm kardeti Jack wıllı A alır aontte , .. .._.._ Kaza 

b 
_ Sen ne kad'ar koku parası Pickford'un doatluiunu muha- Wr illan .,..._.

1 
..-... .-U 

izim... '-1..-ıtur. 
Birkaç kuvvetli taraftar bu- faza için, birıün kendiaine ko- Dört lritW. m•dıkep laiwww ta 

Yalnız ortamekteple 
lere ıirmek iatiyen ilk m 
z~nlan mıntakaya di 
laz..dtr. Her ilk melde 
kendi civannc:laki ortam 
ya liaeye devama meclt 
Bu tekilde talebe A 

•İm olunmut olmaktadır 
smnek i•tiyenler ve hu • 
re sirme istiyenler İçin 
yoktur. 

Kayıt l'e ilım 
lmtlhanlarr 

Lise ve ortamektepler 
kahale 25 ağuatuta ba 
15 eyhlle kadar deYam 
T eclriaata 1 tefrİnİeYYel 
nacaktır. U.. ve ortam 
ikmal imtihanlan eyhllü 
haftası yapılacaktır. Bi 
kinci devre hakalorya i 
tihanları bir eylUlden 
kadar devam edecektir. 

Hususi melttep 
Huauai liaelerde kayd · 

batl•mlfbr. Bu mektepleı 
ri ve leyli talebe ÜCNtl 
nin kendi talimatnamelet 
redir. Huauai liaeler eylul 
derslere batl11acaldard11"; 

Huauai ve1a ecnebi ı · 
mekteplerden resmi li.e 
mekteplere geçmek istiy 
meie talip oldukları a 
velki biitün muflann der 
imtihan vermek mecbu 
dirler. 

Ne evrak Mzı 
Ortamektep veya li 

cek talebenin fU veu.iki 
idarealne ibraz etmek m 
tindeclirler: 

1 - llk mektep taba 
al. 

2 - Nüfua kagıdı. 
j - Atı kiiıdı ve sıh 

ru. 
4 - Mahalleden hla ........ 
S - Veli imza veya 
8 - Diri adet fı 
Orta ........... i 

.. k iatİ7en)erin Yatı 16 
olm•makli....tır. 

ilk mektep.__ mez 
lardan bir kumı ela 
re deiil, muallim mektep 
mek iaterler. 

Mualllm m~lıl~11ı 
Tal~b~ alınmaga 

Fakat hu sene 
lim mekteplerinin b • · 
•• üçüncü aauflarma tal 
m11acakbr. MualU.. 
•• sirmek iatiyenler 
cii •mıfa cireftllirler. 

latanbal .n.k ... kı 
meldepl_.. yalaıs d · 
mflarma taWM a ..... ~~ 
m için de .-rtlar 
meamolmak, 17y 
19,. ... d ....... 
....tır. fatas••l nmall" .......,......Lta ... , 
caeH Yill,.tleri elaau.ind 
... .......... oq.r . 
ld ...... ...Larclaki 
C~ ı plerine mm ı caat 

llulıl~lll 111ttltltt 
~larimisdeki ortame 

millüm bir lmnu muhtttli 
dan b ff ftAk talebr 
manda kabul edilmek 

BoUvy~ 

Vazgeçme 
••• lunca, heybetli kadın, büsbütün caman L!r sandık ıönderdi. lamı llir laf lriimesini ıfinamitle halle mahalle sırtımda teneke, 111 

__._ :L...1-:- L- 1 ...__.__..,. 
cottu: b k Jack ıanclıjı armca bir de ne ~ ---7

"' ~ ... ,... ..... All-

ş d kı l
..l_ "Sebil!" diye ajırara ıu taıı ., ---L- .-a olanca tekrar ite sirit- _... p 1 1 

- ura an ıuraya mı aa- yayım da görsünler... ıöniin, iri bir kapl ...... ıa.. ... kayalar araamda pılmdar ..,.. araguay 1 ar 
mam .. Salı:s Allahm kulu da, d l Jac:k'm otunluja otele de llu nk di...mt doldunnutlar " atefle- taarruz vapa: 
sanki biz dewil miyiz? Hep bir ağız an söy eniyoı·- nevi mahlaldan kabul etmiyor miflerclir. " " 

Sakalardan biri, ilk ketfi ta· lar: lu. Jac:k iatikam almak için L-!~~ ... =-:idbrdet. •-~~-· LA PAZ, 17 A.A. _ 
arruzıvi yaptı: birbiri üatiiDe Doujlaı'a bir de --...- ~ııi teltlii, Para-••y .=.-an· 

J. - Kirlarma kesat!.. tanı ekrar H ...._ ·- -· 
- Hanımlar!.. Az yol verin _ Saka dejil, aülük. •• Bir ke ve kutu •e arkasından da ibti- mfithitt ve -~7illfilll:i -~ sinin HU1JA Y'c&a lloMy 

ki ek l 
· el b" t ·· d d" Za il na-.. ·~ rakollarmclaa biriae 

, ıeç ··· re yapııb ar m , çeımeyı lerin yar ır a ıon er 1
• Ya ı hepsi kanlar içinde yse ~ler-

Hep birden önüne dikildiler: d~.n zor abrıın... Douilas bilha11a ihtiyar attan dir. Bunlardan ikiai derhal~ ;::u:':'t.:.b:. '!:::; 
- Biz itimizi bitirmeden 1ı, belki de silleye tokata bi· yakasmı kurtarıncaya kadar ak mak suretile ölmüttür. Dit- ikili lanclaiunu ~. 

kimseyi bırakmayız! la karayı seçti. ııle hastaneye lraldmlmııbr. LONDRA, ı 7 'A.A. 
Birisi batırdı: necekti. Bereket venin, blaba S.fanti tara6ndaa 
_ Sultan Hamit zamanının Irk ıittikçe azalıyordu. Ç99me Viyanada film Şiddetli dolu yatclıl e.bllit• aoa..,.a'mn 

auyolcularma rahmet okuttu- batında birkaç inatçı kadından imalAb ~::=·tini· ~=~ ~ 
lar yahu! Sakalarla çepaenin batka kimse kalmamıttı. Artık ÇANKIRI, - Ha._. aldılenn- ;;;;:n eclilmekte ve 
bu d'evamlı ziyaretçileri biribir meydan, sakalarmclı. Adeta ara =-= =t!~~ ..._.,. Yuıtuile denize 
ferini çok iyi tanıyorlar. Adeta lannda tertip edilmit bir plina mütlüt bir dolla ,.ı.-na ....... ~ metalibinde 
iki rakip ırup, karfı karııya.... tevfikan çqmeyi derhal muha- ~tar affW9t a11ıç ........... tili llYe olunmaktadır. 1 

Bir kaclm içinin hıncını dök- sara altına aldılar. Hariçten ela" -.tmal.rda .. ~.-Yohm- ma munazunfih mıntak 
tü

·•• bu hattm.irine girmek, yumru _...... ~ ............. 4a •J hukukunun pek lrun-etli ·s .-il lanmdll' YaPn 4W11 ~ mustenit hulunmaamdan 
- Hanım, öyfeme geliyor ki, ğuna sUvenen herhangi bir ba- • ... lııiiıfikliijiDdea lliyacle clnamlı Parapay hülranutti iht 

şu sakalann yaptıiı i,i, tek ba bayigitin inle kin delildi. llarg Corlgle 1111 bir " ....., pjneu u.arata Mlııep ni hir hakeme havale e 
.,..,_;;.;;;,;;.:;-===.:.=::....:.:~:.=.:.=-=~:....L....!..:... ___ ~..:.....:.....--=.._:_:_~...,__:__-=.._=..._ _ _._ __ ..11~ahl.luıı.tt;n~~__:.-~l~d~nr~a~ne~ı~t~•~~~~~2...:~!!!!l!i!!:.--:_~~~,:1:~~_:..b!iı!!!!!~~=--~...:_------"-~~pneaalaya ..... amqbl' 



manyada 
Sükunet var 

(Baıı 1 inci sahifede) 
hiçbir tebeddülat yapmıyacajım bil 
dirmiştir. 

Hitler, kendi fırkasının faaliyeti, 
işleri tebezzüp t.......,,Ü!e sevketmek
ten başka hirşey olnuyan bugünld 
hükümete kartı ılddetli bir muhal.,. 
fet yapacagını teyit etmiıtir. 
Telhiı meselesine gelince, Nazi 

şefi, ba hareketin kurbanlarının yal
nız müfrit olduğunu IÖylemiıtir. 
Mümaileyb, kendi kıtaatına tnef"' 
müdafaa baldnnı istimal etmeoi emri 
verildiği talı:dirde hu hareketlerin 
pek yakında nihayet bulacağını be 
yan eyledikten oonra demiıtir ki: 

Boyle bir tedbirin tatbikine icbar 
edilecek olunun "'Kırmızıların" u
sulleri sür'atle tnalı:kufa uğrıyacak-
•ır. 

Kıtaat istirahatte 
MUNICH , 17 A. A. - Mllfrit 

fırkanın hücum kıtaatı, 28 afuıtosa 
kadar reımen istirahat halinde bu
lunmaktadır. 

Alman museollerl, Hitıden
bourga bir istida verdiler 

BERLIN, 17. A. A. - Musevi 
mezhebine mensup Alman vatandq 
ları birliği, Hitlercilerin mıisevi a
leyhtarliı hislerini tavzih ve müfrit 
matbuatın ımı'aevihre kartı reva gör 
dükleri küfürler ve tehditlm bildi
ren bir arzuhali reıisicünıbur Hin
denbourg'a tevdi eylemiıtir. 

Maretai Hindenhourg, Alman va
tanclllflarmm siyaai, dini, ve kanunu 
eoasi ile tanmınq balı:lanru kasrütah 
dit ...ı.. herbanci bir te,ehhüsü ve 
mdaeri aleyhtarhtı lfratkirlığını 
fidcletle taJdıib etmekte olduğunu ce 
wben :ur. hlldlnniıtir. 

Reisi ur lıu vesaiki dahiliye 
............ t.vdl ~.tir. 

Hltlerln bir tekzibi 
BE.RLIPI, 17. A.. A. - Hitlet>, 

Raaist hrlaı.aı -ttıuat i.ı-i .... ıta 
ıdle yapbfı ı.ey.-tta 'OOD p- bii 
lrümetine mü-"" ıöıt ... -iiıJ 
ndıkttijlni telaip ebnlı ..., binaen
aleyh olSzünden clOmneditboi aöyl• 
mittir. 

Mümalleyb, Berh mtı.aıkwalmda 
lktld.r _..ı.a..ı. -.....ım Naaiot 
fırlıaaı lpa talep ettll:ini beyan et
ll!İf Ür. Hlil<ilm<ıtla Hltl_.in 1ıu telı
,.,ı.;_ tı.pn - vermesi maht• 
melcfho. 

Bir Na:al mebuıu te11ltlf 
t!dlldl 

AL TONA, 17. A. A.- Schletviı
Holstain'de tethit braftarlan tara· 
hndan ,...,..ıan oullıutler halıkıncla 
J'llPW tahkllnıt neticeolnde polis, 
b;. Plui mebuaana tevkif etmiıtir. 
Mllıntılleyhln eııhnei faaliyeti son sul 
kaatlerift Cl!1"978D dfİ -haJJtr İ· 
dl.. 

M. Ro ·hrn'tn bir emri 
ge11mtai 

MUNlCH, 17. A. A. - Hitler lıı
tııatınıa erlıiıu bartıiye reisi aabılı 
miralaylarclan M. Roehrn neıretmit 
olcluiu emri yevmlde bilhassa tunla
n .o,.ı.....ı.ı, Airı 

Harp cepheai, iyj tahdit edllmit
tir. Bir \m'afta, lıütlln Pluiler dil ... 
tarafta ıloi ttmnil siyasi fırlıal.,. ve 
tqeldriiU ... bulummktadır. Mamafih 
Nazil ... yalnız mücadele edecekler, 
ancak ıınticadel9)'9 devam eılilecel.
tir. 
Hllkılmet .lıendl lşlerlle 

meıgul 
BERLIPI, 17 A. A.. - fimcll Na.-

ııil ... le yapdaıı mlbakerabn akim 
k·• ... - üzerine hWrilımıet .aiyul 
ııaahiyette olmıyaa _.ielerin tetlıi 
lıi için ZUDllll bulabilecektir. 

Bu vazifelerden birincili, itaiali
ie lıarıı mücadele açmak olacaktır. 
Bu buousta 2 moıtoclun tatbilı edilme 
ıi imlıiıu ...,,_, hulu-ırta idi. 
Bunlardaa biri ln-edilerin -yie ve 
meuini- iıılıitafı için dfflet müeaH 
aabna •...,.ili, bu suretle eönüllü. IWı 
meti, tddlnin tesiucllr. 

Birinci metod i9n hiilnlmetia 
Brünina projeoini tatbik mevlıiiııe 
koyınM iotedili ....-diliyor. Fakat 
kredi meselelerinde bükôınetle 
Relchıbuık MU1Dda oldukga açık 
noktai nazar Oıtiüflan mevcuttur. 
Reichaı.-k idareli. iskonto etmit 
hulundulu lıarelıetalz lıreclllerdeo 
dolayi hükümet projeoile talep eclll
melrte olan 358 milyon marlo ,,.,.._ 
mektesı istinkaf etmek~. 

H ülıimetin balıaliya malolmıya
calı olan ikinci metodu tatbik etmelı 
istediği malümdur. Çünki, eönüllü 
itçilere .,erilecek olan ücretler, iı
.Werin tahaiaatloın miktarını sec;
""'"'ekteclir. 

Hitler'ln miJlllkatları 
n;;sıl oldu? 

"Matin" in Berline ıönderdijl 
huıuıi muhabiri yazıyor: Politika 
oahaıımda zarlar atıldı. Hitler'e 
mevkii iktidarı vermediler. 

Adolf Hitler Üç defa Almanya 
yı idare etmek vazifeıini istedi: 
Üç defa da bu talebi kendisini iı
lemeyen çetin bir kayaya çarptı. 
Almanyayı idare eden üçler Öyle 
her ıeyi kolay kolay bırakacağa 
benzemiyorlar. Maretal Hinden
boure, Von Paı: n ve ceneral 
Schleicher. 

Binöirini takip eden feci mu• 
vaffalayetaizlikler, evvela bu ao
nuncudan başlamıştır. Çünkü Hit
ler evveli kendiıini ziyaret etti. 

Harbiye nezaretinin bulunduğu 
cadde sakindir. Bu caddede al
çak, fakat muhletem bahçeli ev
ler vardır. Nezaretin kapıaı önün .. 
de miğferli bir nöbetçi bekleyor. 

Hitler'in otomobili dün bu kaı
ketli adamrn önünde durdu. Ara
l.anın önünde mükellef giyinmiş 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğündenı 

Muhammen ikraz Merhunatıa cins ve nev'ile Borçlunun 
kıymeti No. mevki •e mi\ttemilltı ismi 
1105 1989 Kapanıdekıktt: Yavuzersinan mahallesinde ayaz 

ma ve funın sokağında atik 1,562 cedit 1,3 numa
ralı fevkinde bekar odalarını miıştemil bir dükka-
nın sülüs hissesi. Ahmet Nazmi Bey 

11856 3236 Boğaz!çiııde A rnavutköy mahallesinde atik fı
rın cenit fırancalacı e büyükayazma sokağında 
atik 11, 13, 7, cı , 9 Mü. 9 Mil. 9 Mü. ve cedit ıs, 17, 

19,21,5,7,9: numaralı beş bap dükkanı mü temi! 
iki hanenin tıunamı. San;yc fi. 

44388 4552 Büyiikad.ad:ı Me!!rutiyet mahallesinde Cakomi so 
kağnıda cedit 23, 25 numaralı maa bahçe oteli 
mi.ıştemıl bir krişkün tamamı. Fatma H . 

2360 4567 Vefarla Mollahüsrev mahallesinde Şehzadebaşı 
sokağında atik 8 cedit 16 No. lı maabahc;e bir ha 
nenin tamamı .. Cevher ve Münire H. !arla Ali Va 
hıt, Hasan Tahsin, HiıseyinHüsnü veTahir Ef.ler 

1594 8398 Ayvansaı ayda atik Mustafa paşa mahallesinde 
Külhan sokağında eski ve yeıü 3 No. 1ı bir hane-

nin tamamı. Temel Efendi 
19700 6873 Fındıklıda Mollaçelebi mahallesinde Mollabayı

n sokağında atik 14 cedit 22 numaralı bir apartı
manın tamamı Salahattin B. ile Zahide ve Ke

rime Hanımlar. 
3990 7602 Kaclıköyiinde Raı;impaşa mahallesinde atik Ha

litağa cedit Hayribey sokağında atik 18 Mü. ce
dit 6 numaı·alı bir hanenin tamamı. Zehra H. 

3190 "905 Hi.isre~pasada Kazaskermehmetefendi mahalle
sinde Hüsrevpaşa sokağında eski 47, 47 Mü. ve 
yeni 9t 91-1 No. 1ı bir hanenin tamamı. Hacı Be
kir Ağa. 

4100 8084 Etmevdanında Sofular mahallesinde Pcştimalcı
hanı sokağında e11ki 3, 5, 7, 9, 9-1 ve yeni 5, 7, 9-1, 
11, 13 numaralı bir oda ile üç bap hane ve bir bos 
tanın tamamı. Fatma Ha~rriye H. 

18600 10093 Tophanede Süheylbcy mahllesinde tulumba ara
lığı sokağında atik 6 numarlı bir hanenin tama
mı. Adviye Rebia Hanım. 

1607 10209 Kadıköyünde Oıımanağa mahallesinde Hasırcı
başı sokağında atik 1 cedit 7 nurnarlı bir hanenin 
tamamı. Naciye Hanım 

3168 10:122 Davutpaşada Kasapilyas m~allesinde Tekke 
sokağında eski 9 yeni 17 numarlı bir hanenin ta
mamı. Ali Efendi. 

328!1 10328 Kaparudekıkte Hınrbey mahallesinde Hacıkadm 
sokağında atik 4 Mü. cedit 7 No. lı bir hanenin ta 
mamı. Seher Hanım 

~210 10329 Ayazmakapn1ında Hocahayrettin mahallesinde 
Dlvanyolu ı>okağında atik 561 cedit 147 numaralı 
bir dükkanın tamamı. Nezihe Emine Behice Ha
nımlarla Muııtaf-a Tevfik ~y. 

!443 10363 Yenibahçede Arpaemini mahallesinde Çayır cad 
desi sokağında eski 5 yeni 1 1 numaralı bir hane
nin tamamı. Mw;tafa Nadir Bey ile Rukiye ve 
Fatma Zehra Hanımlar bilesale ve Saniye H. ta
rafından velisi Rukiye H. bilvelaye. 

38\3 10372 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Kuşdili 

elyevm Yoğurt.çuçayın sokağında atik 68 Mü. ce 
dit 90 numaralı bir hanenin tamamı. Aliye H. 

1845 10378 Sangüzelde, İskenderpaşa mahallesinde Değnek 
çi sokağında eski 2 Mü. yeni 3 No. 1ı bir hanenin 
tamamı. Seyit Ali Efendi 

14 7 8 ı 038 7 Ü sküdarda M uratreıis mahallesinde Köprülüko
nak sokağında eski 10, 10 Mü. yeni 24, 26 No. 1ı 
müfrez maa dükkan bir hanenin tamamı. Necmi
ye ve Zeliha Bedriye Hanımlar. 

651 10421 Üsküdarda, Solaksinan mahallesinde Sepetçi so
kağında eski 10 yeni 20 No. lı lir hanenin tama
mı. Emine Hanını. 

Yukarıda ikraz numaralan yazılı emlakin vadesi hitamında 
borcun ödenmemesi hasebile 61 gün müddeetle satılığa çıkanl-· 
dıfmdan talip olanların veya fazla tafsilat isteyenlerin Sandık 

Satış amirliğine müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

iki toför dunıyordu. Sol kolların- ı Hitler, tahmini pek güç olma
da gamalı haç vardı. Arkada yÜ- yan cevabını verdi. Yani kabul et
zü bir az mütekallıa, fakat daima ı medi. Von Papen de milteeuif ol
aktör tavırlı Hitler vardı. Yanın· duğunu söyledi. Fakat bir adım 
da miliı kıtaatı kumandanı yüz- gerilemedi. Daha fazla bir şey ya
başı Roehm oturuyordu. pamıyacağını söylerken, en 

Acaba 330 meb'usu olan, 500 küçük bir hareketi merhametsizce 
blD kitilik mfuellab ordusu bulu- tenkil edeceğini de ilave etti. 
aan, milyonlarca müntehibe ve Öğleden &0nra aaat 4 ... Hitler'· 
milyonlarca marka sahip olan bu İn kuvvetli otomobili Hindenhurg' 
adam aenelerden beri başına seç· un müvakkaten oturduğu binanın 
mek iatedili mevkii iktidarı bu önünde durdu. Hindenburg'un a
defa ele alamayınca acaba ne dü- aı1 daireai tamir ediliyordu. 
tündü? Artık bu, son mülakat olacak-

Harbiye nazırı ceneral Von tı. Bu mülakat ta kısa, fakat efca 
Schleisher'in Hitler'i kendisine a- oldu. Üç ay evvelki reiaicümhur 
mir yapmakla hiç bir menfaab intihabında kendisine en kuvvetli 
yoktur. Onun bütün arzuıu Al- rakip çıkan eski badanacı ile ib
man onlusunu ve Hitler teşkilatı- tiyar maretalı karıı karııya dü
nı toplamaktır. Fakat Hitler'aız... ,ününüz. Birisi deınagog, yarı ih-

Hitler gelip te bu adama an- tilalcı, yan peyeanmber, öbiri di
cak hükfunet teflilini istediğini siplin, anane ve sükiıt ile yoğnıl
ııöyleylnce, ceneral von Scheisher mu~ bir adam. 
kemali metanetle böyle bir şeyin Hitler batkalarının iştiraki ol
olamıyacağını, zira intihabatın makaızm sırf kendi fırkası için 
milliyetçi ooıyalistlere ekseriyet mevkii iktidarı utedi. 
temin etmediğini, binaenaleyh Maretal yerinden kalktı ve tat 
kanuna boyun eğmek lazım ııeldi- eibi çebretinin bir hattı knnılda-
iini söyledi. madan: 

Hltler o anda partiyi kaybedi- - Vicdanım namına Almanya-
lini anlamış olmalı idi ki, kendi yı bir t .. k fırkaya emanet ede-
tetkilatmdan '" kıtaatından bah- mem. 
aetti. Hitler,. n son ısrar lan da boşa 

O zaman ceneral von Scheisher gitmifti. Muhahzı ile beraber tek 
aarih birkaç kelime ile, en küçük rar otomobiline bindi ve ortadan 
bir İsyan tetebbüaü halinde Al- kayboldu. 
man ordusunun bilİıınerhamet ha- Görülüyorki Almanyayı dikta-
rekete geçeceliini söyledi. tör bir hükiımet idare edecektir. 

Hitler hu mülakattan bir teY htihabat hiç bir fey halletme-
çıkmayınca Wilhelmstraue' deki miştir. Şimdi ne olacak 7 Ya bo
başvekil Von Papen'ın daireıine yun eğmek veyahut açıkca İsyan 
gitti. Kendilerine Thıringe hükıl- etmek lazım geliyor. Hitler hansi 
meti reiıi M. Frick de iltihak et- şıkkı ihtiyar edecek? 
mişti. Bu ikinci mm;· 'tı da birin- Mare,al Hindenbourg tatillerl
ciaine ben2edl. Evvela söz. söyle- ni geçirmek Üzere Neudeck'e av
yen von Papen oldu. Gayet tabii, det etti. Fakat temin edilditlne 
sanki hiç bir feyin farkında değil göre, Berlinden hareketinden ev
mi~ eihi, Hitler'e dahiliye nezare- vel icap ederse lıütün Almanyaya 
tini teklif etti. Milliyetçi oosyalist- sümulü olmak Üzere bir idarei ör
lere daha bir kaç nezaret te vere- !İy<' kararnamesini haphazır bıra-
bileceğini Yadetmiştô lup ritmiş. 

, 

Maarif Vekaletinden: ı 
Muallim mektepleri: 

Bu sene muallim mekteplerinin yalnız dördüncü ve beşinci 
aınıflanna müsabaka ile talebe alınacaktır. 

1 - Müsabakalara 3 Eylülde muallim mekteplerinde, mu
allim mektebi bulunmayan vilayetlerde Maarif iaarelerinde veya 
orta mekteplerde bir komisyon huzurunda tahriri olarak yapıla
caktır. Binaenaleyh muallim mekteplerine girmek istiyenlerin bu 
makamlara müracaat etmeleri lazımdır, 

2 - Muallim mektebine girme şartlarıı 
A - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Türkiye hari

cinden gelenlerin vekaletin müsaadesini alması şarttır). 
B- Yaşı 15 den küçük ve 19 dan büyük olmamak. 
C - Orta mektep mezunu veya Lise 10 un·cu sınıf talebesin 

den olmak. 
D - Uzvi kusurları bulunmamak (pepeme, kekeme, kör sa

ğır, şaşı, topal; çolak ve kambur olmamak). 
E - Trahom, verem gibi sari ve müzmin hastalıklardan sa

lim olmak (namzetler kat'i ve nihai olarak mektep doktorlarınca 
muayene edilecektir.) 

F - Tahsil veııkaa, hüviyet cüzdanı ve çiçek aşıaı vesikuı 
ibraz etmek. 

3 - Her Muallim mektebi için bir mıntaka teabit olunmut 
tur. Muallim mekteplerine ancak kendi mıntakalarından talebe 
alınır. 

Bu mıntakalar şunlardır: 

Adana Erkek ve Kı:ıı muallim mektepleri için: 
Adana, h.yıntap, Cebelibereket, Diyarbekir, Mard\n; Mara9; 

Mersin; Siirt; Silifke; Urfa. 
Balıkesir Erkek muallim mektebi için. 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli: Kütahya; Manisa; 

Muğla. 

Bursa Kız Muallim mektebi içinı 
Balıkesir, Bolu, Bursa, Bilecik, Kocaeli; Kütahya._A 
Edirne Erkek ve Kız Muallim mektepleri icin: 
Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağı. 
Erzurum Erkek muallim mektebi için: 
Artvin, Bayazıt, Erzurum, Erzincan, Kara; Mu9; Giimilta

ne; Van. 
Erzurum Kız muallim mektebi içinı 
Artvin, Erzurum, Bay; . .ıt, Erzincan, Gümüıane; Karı; Şe-

binkarahisar; Rize Trabzon. 
İstanbul Erkek muallim mektebi içinı 
Bolu, İstanbul, Kocaeli. 
htanbul Kız muallim mektebi İçin: 
İstanbul, Gireson, Ordu, Sinop, Zonauldak: Samsun 
İzmir erkek muallim mektebi içinı 
Antalya, Burdur, İsparta, İzmir, 
İzmir kız muallim mektebi içinı 
Antalya, Aydın, Burdur, lıparta, lıı:mirı Deıılzliı Manisa; 

Muğla. 

Konya kız ve erkek muallim mektepleri içhlı • 
Afyonkarahisar, Aksaray, Çankın, Eakifehir, Kaatamooi; 

Konya; Niğde. 
Sıvaı Erkek Muallim mektebi içinı 

Amasya, Ankara, Elaziz; Kayseri, Kırıehlrı ÇMum, Malat
ya; Samsun; Sıvaa; Tokat; Y a&ırat. 

Sıvas Kız Muallim mektebi içinı 

Amasya; Ankara; Çorum; Elaziz; Kayaerl, Kırplalr, Malat
ya; Sıvas; Tokat, Y ozırat. 

4 - Kabul tartları arasında ortamektep mezunu veya 10 un 
cu sınıf talebesi tasrih edilmit olmasına nazaran ortamektep son 
aınıfmda veya lise 9 uncu sınıfta ikmalli bulunan talebinin müra 
caatları nazarı dikkate alınmıyacaktır. 

5 - Muallim mekteplerinin talebe lsadl'09a tahdit edilmit 
bulunduğundan kazananlardan hepainin kabulü mümkün olmıya 
cak ve ka;ananlar kadroların müsaadesi nisbetlndo ve derece a1-
rasile mıntakalarında buluncJ'ıklan Muallim mekteplerine yerlct 
tirilecektir. 

6 - Musiki muallim mektebinin kabul tartları aynca ilan e
dilecektir. 

7 - Ana ve köy muallim mekteplerine bu tene talebe alın
mıyacaktır. 

Lise ve orta mekteplerı 

1 - Bu sene lise ve orta mekteplere 915 numaralı kanun mu 
cibince müsabaka ile meccani leyli talebe alınacaktır. 

2 - Müsabakalar 3 eylOlde 'Vilayet merkalerinde liselerde, 
lise bulunmayan yerlet"de ortamekteplerde ve her ikiainln bulun
madı(it vilayetlerde Maarif idarelerinde lıtanbulda Erkek ve E
renköy Kız liıeainde yapdacakbr. 

3 - Kabul ıartlanı 

A - Türk olmak. 

8 - Lise ve orta mektepler tallmatnameebılıa her ımıf lpa 
tesbit ettiği yat hadleri içinde bulunmak. 

C - Bedenen ve ruhan haata, malOI, sakat Ye kusurları ol
mamak. 

D - Velisi kendisini tahsil ettirmiyecek kadar fakir bulun
mak. 

E - Yapılacak müsabaka inıtihanmda kazanmak (A ve 8 
tartları nüfus teskeresi C ıartı mektep doktoru • bulunmadıp 
taktirde - imtihanın yapılacağı bükümet doktoru tarafından icra 
olunacak muayene neticesinde verilecek raporda) D f&rb da ida 
re meclisi mazbatasile tahakkuk ettirilecektir. 

4 - Taliplerin 31 ağustoa alqamma kadar lise, orta mek
teplere veya Maarif idarelerine müracaatları liaımdır, 

5 - Bu ilinla kabul tartlan ve imtihanların sureti icraaı bil. 
dirilmit olduğwıdan bundan sonra vekalete vuku bulacak müra
caatlara cevap verilmlyecektir • 

Üsküdar Altıncı icra memurlufun-1 at 14 de Üslıüdarc!a Altın zadede 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve Küçük çamlıoa caddesinde 117 num
paraya çevrilme.ine k11rar Terilen bir 1 rolu lıötkte açılı artlınna suretile sa 
kadife oda takımı bir canııl.ı dolap.bir tılacağından talip olanlana valı:ti _, 
maaa,hüro ma ayna ve muhtelif tab~a ayyeııinde hazır bulunarak mmnura 
lar vesair eıyayı beytiye 22-8-932 müracaat eylemeleri ve birinci art
tarôhine müsadif pazarteoi •a..ii sa- tırına olduğu ilaa olunur • 

Açık arttırma ile satış ilan 

Mersin Ziraat 
Bankasından 

Sıra 
No. 

Mahallesi Mevkii Cırui Eml k Malı y e de f 

No . vir K L!ra • 

149 Camıiterif Hükümet C. Dükkan 3 7 1.000 1 
150 )) » » 9 11 1.000 1 
152 Nusratiye Gazhane civarı Depo 11 1.000 1 
152 Mülı » » Kumluk O 0,000 O 
153 Mahmudiye Yamk Jıan Tabı Dükkan ıemırı; O 1.800 1. 

154 » » )) o 1.500 1 
155 » " )) o 1.000 ı. 
156 " » » o 0,000 1 
157 )) » )) o 0,000 ı. 
158 )) » » o 0,000 1, 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Yunan emvalinden 149, 1 
ra No. emlakin 36 hissede 32 buçuk hissesi ve diğerlerinin t 
hissesi 11 8 932 tarihinden itibaren açtk arttırma ve pe,in 
ra ile müzayedeye çıkarılmıştır. Haziran 928 tarihli talimatn 
deki etkile göı ~ bak sahiplerine verilmit olan gayri mübadil 
noları da nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezkür emlakin ihalesi 1 9 1932 pertembe günü aa 
onda Mersin Ziraat Bankası binasında müteşekkil heyet hu 
runda yapılacaktır. Tal iplerin muayyen vakitte müzayede 
hallinde hazır hulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdı 

3 - Müzayedeye iıtirak için muhammen kıymetin yüzde 
di buçuğu niıbetinde teminat akçasını müzayede saatinden e 
Banka veznesine, yatırılıp teminat makbuzu almmıt olması i 
heder. 

4 - Satıt ve müzayede 9eraitini anlamak ve daha ziyade 
ailit almak isteyenler Bankada Yuna.o emvali ıerviıine müra 
edebilirler. (3813 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval Cinsi Mevkii Dö Evi Vergi Mubamnı 
No. Kıymeti Kıyıne 
66 Tarla Dadalı Kar 60 50 600 
67 > » 200 90 1000 
68 " ,. 96 132 480 
69 ,. ,. 2 10 40 
70 • it 75 60 375 
71 » • 120 60 600 
73 » Ali Fakı Kar 143 ()() ı.a ••hmı 357, 
74 » • 52 ı 732 780 
75 » » 85 100 850 

1 - 27 Temmuz 932 çarıamba günü saat on bette ihalesi l 
karrür eden yukarda evsafı yurlı aayrimiibadil mallarına tal 
zuhur etmediğinden müzayedenin bir ay daha temididine kar 
verilmittlr. 

2- 24 Atusto. 932 çarıamba gilnU saat on beşte almi m 
zayede ıuretile ihalMi yapılacaktır. 

3 - Ellerinde Haziran 1928 tarihli talimatnamedeki etki 
göre eehabma verilmit olan aayriıniibadil bonoeu olanlar bonol 
rmı bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Su kadarki yüz lirada 
dun küıuı·at nakden tesviye olunur. 

4 - Müzayedeye ittirak edebilmek için ihale saatinden e• 
vel müzayedesine ittirak olunacak em•alin muhammen kıym 
tinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi verilecektir. 

5 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleti müteakip petİnen " 
tamamen tesviye olunur. 

6 - MezkGr emval ile satıt ıeraitinin teferruatı bakkıncl 
daha ziyade malfunat almak iatiyenler her ırün öğleden sonr 
Tarsus Ziraat Bankaaı Gayrimübadil itleri memurluğuna mür• 
caat ederler. (38941 

İat. Mr. Kumandanlığı Satınalma kom. ilanları ] 
Kilo 
3528 
5000 
7000 

Kilo 
6472 

15000 
7500 

18000 
4500 
8000 
5000 
3072 
650 

7600 

75794 

As. Tıbbiye Mp •• 
Piyade Atıt Mp. 
Kuleli Lisesi 

Eczacı Mp. 
Maltepe Lı 
Gülbane Hı. 
lhtiyat Za. Mp. 
Gedikli Kç. Za. Mp. 
Ölçme taburu 
Asker konalı 
Askerl Müze 
Merkez kumandanlılt 
Dikim En 

Yukandaki mahallere hiza
larmcbki mikdarlarda manııal 
kömürü iki tartnamecle aleni 
münakasa suretile satm alına· 
caktır. Münakaaası 13 EylOl 
932 cumartesi aünü saat 14 ten 
17 ye kadar T ophanecle Mer
kez Kumandanlığı ıatm alma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin ıartnameainl ııör 
mek için komiıyona miiracaat
lan ve ittirak için de muayy• 
vaktinde komiıyanda hazır bu 
lunmalan. (150) (3989) 

••• 
Harp Akademisi ihtiyacı ı. 

çln 1200 kilo kuru Uzilm 1200 
kilo sabun iki ıartnamede aleni 
münakasa ıuretile satın alına
caktır. Münakaaalan 4 Eylul 
932 pazar günü saat 14 ten 17 
ye kadar T opbanede Merkez 
kumandanlığı aatm alma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
T alip)erüı şartnamelerini 2ör-

1 mek için komisyon mürcaatl•• 
rı ve ittirak için de muayyel' 
T&ktinde komiıyonda hazır bıl 
lunmalan. (149) (3988) 

••• 
Merkez Kumandanlığı 111~· 

esaesatı ihtiyacı için 23000 k~· 
lo ıraz 10 Eylül 932 cumartet1 

lfÜDÜ saat 14 buçukta kapalı 
zarfla münakasaaı yapılacaktır· 
Taliplerin şartnamesini gör· 
mele: için her ırün ve milnakas•· 
ya i9tirak için de muayyen sa•· 
tinden evvel teklif mektuplarilı 
Tophanede Merkez Kumanda~ 
lığı aatınalma komisyonun• 
müracaatlan. (161) (4180) 

ilin 
Beyoi!u Polla Merkezinden aJdı• 

lım 7-4-932 tarih ve 72352-5/41 ıı' 
.. araı. ikamet tezlıereai, lotanbul oôt 
düncö N oterliiinoe muoaddak :ıJ 
Mayıs 932 tarih ve 6496-146 n....,..
ralı bir kıt'a veklletname ile "lntıl" 
mt'' mü .. -eainlıa Odeaa ıubeıi°'.ı 
den 111uta bir kıt'a makbuzu muhtP 
cüzdanımı 13-3-93! tarihine mıısr 
elif cumarteai sllnli zayi ettim. il' 
kerre yenilerini istihaal ettiğim ,.,.ti 
vHaikimin hükilmtüz olduğu- ili' 
ederim. 
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• 
· inkılap Liseleri 

Leyli ve Nehari - Kız, erkek, Ana, İlk, Orta 
ve Lise unıfları 

MÜESSiSi: NEBi ZADE HAMDİ. 
Kayıt ve kabul muameleıine ""'lamıtbr. Çok kıymetli ve güzide mual

limlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. 
lngilizce ve Fran11zca tedriaata bilhaua itina olıuwr. ilk kummdan iti
baren her ıınıf talebelerfne bu iki lisan için derı saatleri haricinde mec-

cani olarak huıuıi dersler verilir. 
Mektep bir ıene zarfında gördüğü büyük rağbet ıayesinde bu ıene 
faaliyet sahasını ıeni.tletmeğe mecbur olmu' ve eıki Düyunu Umumiye 
civarında evvelce mülkiye mektebinin bulunduğu büyük, fevkalide 

• havadar binayı kiralamıştır. 
liıe mezunu gençlerin hayat &abasında hemen bir i~ edinebilmelerini 

temin için mektep idareıi bu sene aynca 

'TlCARET VE BANKACILIK KURLARI) da 
tertip edecek, bu kurlar için de talebeleı-den muayyen mektep ücreti 

haricinde hiç bir para alnuyacaktır. 
Kayıt ve kabul için hergün saat 10 dan 16 ya kadar Nuruoımaniye'delı:i 

daireye müracaat edilmelidir. 
lıteyenlere mufassal izahname gönderilir. ____ .. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Evkafı Mülhaka MütevelliJe_ 

rinin nazarı dikkatine 
Mütevelli marifetile idare edilmekte olan akaratı vakfiyeden 

henü2: tapuca kayıt ve teıcil ile senetleri alınmamı! olanların, se

lletaiz taaarrufat hakkınclaki bu kere müddeti temdit edilen mua
fiyetten biliatifade tapuya raptları muktazi bulunduğundan Mü
tevellilerin, bu ıibi akaratın cina ve miktarile evaafı sairelerini 
havi cetvellerini derhal tanzim ve tapu idaresine tevdi ederek bu 
•ene zarfmda Vakıfları namına behemehal tapuya raptettirmele
ti ve vakıflarına ait icarei vabideli ne kadar emlik varsa ayrıca 
bir cetvelini tan2:im ile nihayet bir ay zarfında Mülhak vakıflar 
idareıine vermeleri lü2:umu ehemmiyetle ilin ve tebliğ olunur. 

Kıymeti MuhallUllene&İ 
Lira 

(4171) 

117 . 
. Llnca' da katip Kasım mahallesinde T atçılar caddesinde mu 
hıuebeci Ahmet efendi camiinin minare ve ağaçlarile beraber 
ınevcut ta1lan bir hafta müddetle mÜ2:ayedeye konmuıtur. lha
leai Ağuıtoıun yirmi befinci pertembe günü saat on bettedir. Ta 
!~pi.erin ı>eı. akçe.ile beraber lstanbul Evkaf Müdiriyetinde Mah 
lulat kalenlrıe müracaatları. ( 4172) 

Yüksek Ziraat Mektebi kayıt 
ve kabul şeraiti 

Ankara Yükıek Ziraat mektebine 1933 senei tedriıiyeai ıçın 
ıitajyer talebe alınacaktrr. Kayıt ve kabul edilecek efendilerin 

1 - Liıe mezunu olmalan 
2 - Vekaletin tenıip edeceği çiftliklerde bir sene ıitaj görme 

leri lazımdır. Sitajyerlere ıitaj müddetince SO elli lira ücretle ay 
rıca harcirah tahaiaatı verilecektir. 

A - Türkiye cumhuriyeti tabumdua olmaları (Hüviyet cüıı 
danı) 

B - 17 den atalı yaıta olm1111Dalan 
C - Ziraat mektebinin icap ettirdiği kabiliyeti be.leniyeye 

tnalik ilel ve emra2:dan salim olmaları (Doktor raporu ile) 
Ç - Sitaj veya tahıil devreainin ortaımda metru mazeretsis 

•İtaj veya mektebi terkedaıleria hükiimet tarafından kendilerine 
Yapılan masrafı tasmin edeceklerine dair noterlikten muıaddak 
kefalet vermeleri (mektepçe verilecek nümuneye tevfikan) 

Mahalle ihtiyar heyeti ve poliı merkezinira büınübal mazba. 
tası bu ,eraitte dahil olmak iateyen efendilerin: eylül 1932 ıay&o 
•ine kadar Ankarada Yüksek Ziraat Mektebi Rektörlüğüne mü-
racaat etmeleri ilin olunur. ( 4113 

l stanbul dördüncü icra memurlu
iundan: Eyüpta Ali p&f&Yi cedit 
lnahali.,.inin kuru kavak caddeainde 
eıkj 42, 42 mükenw yeni 42, 44 1111 

"1Aralı boıtan biı...tarlarmdan olup 
ikametgülan meçhfil bulunan Niko 
la, Y orsi, LUari, letefo, Boris efen
dilerle f,._ hanıma: HİHedarlarm
dan bulunduiunuz malalr bootanın 
1zalei ıuyuu zımnmda açık arttırma 
İle aatılınuına mahkemei aid.,.inc:e 
lıat•r verilmiı ve tamamına 4600 li
ta kıymet takdir edilmit olup 
1.9.932 tarihinde f&rlnunesi divan· 
haneye talik edilerek 22-9-932 per· 

!entbe gÜnii saat 14 ten 17 ye kadar 
lıtanbul dördüncü İcra dairetinde 
•çık arttırma ile satılacaiı cihetle 
bu bapta bir giina iddianız var iae 
tarihi ilinclan itibaren on gün ur
fında 931-1082 doıya numaruiyle 
rnemuriyetimize müracaatla bildin. 
niz ve keyfiyet teblii makamı
lı•im olmak üzen ilin olunur. 

S..,.oilu Dördüncü Sulh Hukuk 
t.tahkemetinden : Hulr.öyde Piri 

Meı.met - maı...ııeoincle imal mi
nare caddeıincle (6) No lu hanede 
mütesarrıfen sakin iken tahtı teda

vide bulunduğu Y edikule Rwn has
tanesinde vefat eden Hiriıt_,,.,. la 
zt Maryoro Sofiyarun terekesine 
mahkemece nzıyet eclilmiıtir. Tari
IU ilıiadan iti'-- esbabı matlup ve 
alibılaranın bir ay mirucılann üç 
ay aarfmda Beyoilu dördüncü ıulh 
....... ımhk~ne müracaatlan lü 
..... ilin ............ 

lstanbül Nafıa Bat 
Mühendislifind~n: 
Adet Cinai 

8 Barometre 
36 Podumetre 
25 Şerit 
18 Kronometre 
2S Liıtik çizm4 
18 Pusula 
18 Kilizimetre 
18 Kroki ve karton çantası 
24 Nivo clöpuı 
Nafia Vekiletinc:e mübayaa

sına lüzum görülen ve müfre
datı balada muharrer bulunan 
levaıı:ım ve edevat Ağustosun 
21 inci günü saat on bette latan 
bul Defterdarlığında münakasa 
ve mübayaa komisyonu tarafın 
dan puarldda ihale edilec:ejin
dat taliplerin mezkllr zamanda 
itbu komiıyonda hazır bulun
malan. (4185) 

Satdık Mücevherat 
Eminönü Mal Müdürlüğün

den: latanbul Polis Müdiriyeti 
Emanet daire.inde mahfuz o
lup il Ağuıtoı 932 per9e~be 
günü yapdan müzayedelerınde 
kıymeti mubammenelerini bula 
mamaaı dolay11ile aatılamıyan 
bir kı11m mücevherat 18 Ağuı
toa 932 per,embe günü saat 14 
de Sandal Bedesteninde aahla
cağmdan taliplerin mahalli 
mezkiira müracaatları (4174) 

stanbul ve Trakya Şeker Fabrika arı 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN 

Alpullu Şeker Fabrikala,.ının yeni mahsul normal toz şekerinin yüz kiloluk bir çuvalı 
(36.75) otuz altı lira yetmiş beş kuruştur. Asgari 10 çuvala kadar alınmak şartile her 
isteyene aablmağa batlanmııtır. Taıradan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirae 
malın bedelinin yüzde yirmisi siparİf vukuunda ve mütebakiai hamule senedi mukabi· 
!inde ödenmelidir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet mü teriye aittir. 
Mlitterl iıtene sigorta ettirilir. 
lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf H~n. 4 cil kat, Tel. 24470-79 Telgraf fstanbul Şeker. 

3 üncü kolordu ilanları 

Konyadaki kıtaat ihtiyacı için senelik koyun eti ve sade ya
ğı kapalı zarfla münakasaya konmuştur, ihale tarih ve saatleri 1 

' ve miktarları a9ağıda yazılmıştır. Şartnamelerinin birer sureti ' 
lfomisyonumuzdadır. Taliplerin vaktir.de Konya' da beşinci K.O. j 
alım satım kom.nuna müracaatları. (4127) 

Sade 21,700 3-9-932 Cumartesi IS 
Koyun eti 3S,OOO 1-9-932 Perşembe ıs 

Bordurdaki kıtaat hayvanatı için &§ağıda yazılı ar- 1 

pa ve kuru ot kapalı zarfla münakasaya konmuştur. ihale tarih- · 
leri hizalarında gösterilmiştir. Şartnamesi komisyonumuzdadır. J 

Taliplerin Bordur satın alma komisyonuna müracaatları. 1 

Mikdarı 
353029 

200285 

Cinsi 
Arpa 

Kuru ot 

İhalesi 
s 9 932 
6 9 932 

(6S7) (4019) 
Gjnü 

Pazartesi 
Salı 

Saati 
ıs 
13 

66 dağ livasının Ezine ve Bayramiçteki kıtaatınm ihtiyacı ı 

olan aşağıda yazılı muhtelif erzak hizalarında gösterilen tarihler · 
de ihaleleri yapılacaktır. Taliplerin şartnamelerini almak üzere 1 

her gün münakasaya iştirak edeceklerin de vaktinde muvakkat 
1 

teminatlari!e Ezine livası alım satım komisyonuna müracaatları. · 
(614) (3711) 

ihale saatleri: 12 • 16 dadır. 

Bulgur 
Pirinç 
Sade yağı 
Un 
Sığır eti 
Odun 
Arpa 
Kuru ot 
Nohut 

Ezine Bayramiç 
40,000 15,000 
22,000 8,000 
12,000 4,000 

340,000 110,000 
1S2,000 
950,000 
130,000 

300,000 
S20,000 
400,000 

Kuru faaulya 
Börüke 
Sabun 
Saman 

80,000 
20,000 
30,000 
12,000 

S,000 
70,000 

S,000 
10,000 
3,000 
1,700 

365,000 

Manisadaki kıt'alar hayvana 
tı için 572,500 kilo saman ka
palı zarfla münakasaya konmuş 
tur. lhaleai 4-9-932 paıı:ar günü 
ıaat 15 tedir. Şartnımıwi kıo
misyonumuzdadır. Taliplerin 
Maniaada alım Htım komisyo
nuna müracaatları. 

(668) (4020) 

* ô * latanbul ve ıküdar cihetle-
ri kıtaat ve müeaıeaatmm bakır 
kaplan ayn ayn 9artnamelerle 
aleni münakasa ile kalaylathn 
lac:aktır. lhaleai 20/8/932 cu
marteai günü saat 14,30 da ya
pılacaktır. Şartnamesini am-ak 
iıteyenin her ıün münakasaya 
ittirak ed'eceklerin de vakti mu 
ayyenlnde komiıyonumuza mü 
rauatları. (613) (3710) 

* * * Manisada dört mahalledeki 
kıt'alar için alınacak sığır eti 
mikdar ve ihale sünleri qağı· 
ya yazılmıttır. Kapalı 2:arfla 
münakaıaya konulduğundan ta 
!iplerin 16 ıncı fırka alım ıatım 
komisyonuna müracaatları. 

Kilosu 
84960 
58060 
58060 
29350 

(640) (3847) 
ihale günü 

3 9 932 Cumartesi 
4 9 , 932 Puar 
5 9 932 Pazartesi 
6 ·9 932 Salı 

* * * K. O. ve 1 İnci fırka kıt' alan 
kuru soğanı paurlığa konmut· 
tur. ihalesi 22 8 932 pazarteıi 
günü saat 15 te ihaleai yapıla 
caktrr. Şartnamesini almak iste 
yenlerin her gün ve panrlığa 
i9tirak edeceklerin de vakti mu 

• 

ihale tarihi 
Kapalı zarf 22 8 932 Pazartesi 

» " 22 8 932 » 
ll » 24 8 932Çartamba 
)) )) 24 8 932 )) 

)) D 25 8 932Pertembe j 
» 1) 23 8 932 Salı 
)) )) 25 8 932Perteıit>e 
)) )) 23 8 932 Sair 

Al•nı münak•s.24 8 93Zçarşamba 
)) }) 24 8 932 l) 

)) )) 24 81932 • 
)) )) 2418, 932 » 
}) )) 24 8 9.52 » 

• 
ayyeninde komisyonumuza mü 
racaatları. (684) (4126) 

• • • 
Manisadaki kıt'alar için kapa 

lı zarfla münakasaya konulan 
29649 kilo gaz yağına hiç bir 
talip zuhur etmediğinden tek
rar münakaHya konmuttur. i
halesi 7; 9 932 çar9amba ıliDii 
saat 15,30 dadır. T allplerin Ma 
nisada 16 fırka alım ıatım ko
miıyonuna müracaatlan. 

(639) (3848) .... 
K. O. ve 1 inci fırka kıt' alarl 

le müesıesatı için Hnoo lcilo 
zeytin taneıi aleni münakaaa i
le alınacaktır. lhaleai 20-3-932 
cumartesi günü saat 14 te yapı 
lacaktır. Şartnamesini slmak 
isteyenlerin her ıı:ün ve pazar· 
lığa ittirak edeceklerin de vak
ti muayyeninde komisyonumu· 
za müracaatları. (612) (367S) 

* * * lı:mitteki kıtaat için kapalı 
zarf usulü ile 31160 kilo beyaz 
peynir münakasaya konmutlur. 
ihalesi 7-9-932 çarşamba günü 
saat 15 tedv. Taliplerin vakti 
muayyeninde İı:mitte 23 ncü 
fırka satın alma komisyonuna 
müracaatları. (688) (4182) 

* * " Çatalca Mıt. M..,. ha,.,,anatı 
için 84,500 kilo kuru ot mçm 
münakasaya konrDUftur. ihale
si 3-9-932 cumartesi gürı.li. Hat 
10,30 dadır. Şartnamesini al. 
mak iıteyenlerin her sün. mü
nakasaya gireceklerin efe vakti 
muayyeninde komiıyonumıu:a 
müracaatları. (654) (4016) 

Emniyet Sandığı 
Müdürlüğünden: 

Satılık enkaz 
Sandığımızın malı olan Tophanede, Sakabatı mahallesinde 

Defterdar caddesinde eaki 17, 19 ve yeni 81, 83 numaralı maili 
inhidam iki hanenin enkazı aatılığa çıkarılarak 16 8 932 tarihin 
de kat'ı ihalesinin yaprlacaiı evvelce ilin edilmit ise de müzaye
de bedeli haddi liyikmda görülmediği cihetle tehir ei.lrnittir. Bu 
kere yeni f&rlname mucibince satılığa çıkarılan mezkiir enkazın 
münyede bedeli haddı liyikıncla ıörüldüjü takdirde 23-3-932 ta 
ribine müıadif Sair günü aaat 15,30 ta kat'i ihalesinin yapılaca
i"ı 1111akarrer bulunduiundan talip olanların mezkur ıün •e saat
te Samk idareeinde haz1r hulunmalan ilia olunur 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 
• 
in önü 

Vapuru 18 Ağu•toa 
PERŞEMBE 

gÜnÜ ak,am ıaat 18 de Sirkeci 
rıhtımından hareketle Zongul.ı.k, 
lnebolu. Ayancık, Samıun. Or
du, Giresun, Trabzon ve Rize' -
ye azimet ve avdet edecektir .. 

Fazla tafıilat için Sirkeci Mey
menet hanl altında acentalaiına 

müracaat. Tele. 22134. 

Naim Vapur İdaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata nhturundan aaal 

tam 18 de hareketle doğru 

lZMlR'e 
ve pazar günleri l:mıir'den saat 
14 1/ 2 da hareketle lıtanbul'a av 
det eder. Tafsilat için Galata. 
Gümrük kar111mda Site Fransez 
han No.12 yaıuhaneıioe .miracaat. 

.. _. Tel. B. O. 1041. --· 

Kok Kömürü 
Ecnebi mamulitile rekabet 
eden en mlikemmel evsafı 

baiı: 

KOK KÖMÜRÜ 
SATIŞ MAHALLİ: 

lıt•nbul Huırcılar No. 12 
Telefon 20907 _ .. 

TiCARET iŞLERi UMUM MU
DÜRLOCONDEN: 

30 ikinci T 8frİa 330 ıarlhli lı:ıanun 
hükümlerine göre teoeil edilmit o
lan ecnebi bankalarından (Kredi 
Liy-e) Bankuı bu ıı.re müracaat
la Banhnın Beroilu bilrooullll.ll 15 
T-u~ 932 tarihinde ve Galata ın 
ı.e.inin ele 10 Tetriııienel 932 tari
hinde Up&tdaealını ve Mlidiri,.et ve 
bilUınum h-'-'n Sult•nh-mı 
büroouna nakleclilecel{ndea alıika
darlarıe -kür tarilılen kadar Bey 
oilu Büroeuna Ye Galata ıulıeaine 
ve o tarihle.-den -.ra Sultanı....,.. 
mmcleki lı8roya mllraeaat etnıeltrini 
bilclirnıit olmak!• ilin olunur, 

lstanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Temamına bin yüs yirmi 
bet lira laymet taktir edilen Unc•· 
da Maaallada ~Ferhat mahalt-i
llİll Natır lıar aolııaiaada cedit 7 nu
maralı beden ıbverlan Ü.ğİr hane
nin temamı ~ arttırmaya ftZedi(. 
mit olup 1 eylül 932 tarihinde tu"t
namesi din•heııeye talik edilip 22 
eylül 932 tarihine müaadif .,........ 
be giinü saat 14 ta 16 ya kadar ls
tanbul 4 Üncü icra -...U.de açık 
artırma ile satdacalrtrr. Artırım.ya 

iıtirak için yüzde yedi teminat akçe 
si alınır ,müterakim ,,...a.r ile be
lediye vakıf icareai müıteriye aittir. 
icra ve ifliı kanununun 119 ancu 
maddesine tevfikan hakları tllpU ıi
cilleriyle sabit olmıyan ipotekli ala
caklılar ile diğ..- alikadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu llak
larmı ve huauıiyle faiz ve maurlfe 
dair olan iddialarım ilin tarihiıulea 
itibaren 20 gün içinde evrikı misbi
teleriyle ht1dinneleri !izımdır. Abi 
halde hakları 1- Ucilleriyle sabit 
olmıyanlar sabf bedelinin paJ"Lıtma 
11ndan hariç kalırlar. Ali.kacları.ın 
itbu maddeyi kanuniye abkiımıına 

göre temki banket etmeleri ve da
ha fazla maliimat al..ı. iıteyenle
rin 932-509 dosya numaraıiyle ıne
muriyetimize miiracaatlan ilin olu. 
11111'. 

latanlıul yedinci İcra m-..rlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
altı kalem C!Yayt beytiye İfbu aiua
tosun 24 cü ç...._ı,. günü a.dan 
itibaren Bakırköyüncle .s.loz ajKın 
da 21 No. lu ha d ._....,üuyide pa 
raya cemleceii ilin .......... 

Leyli • Nehari • Kız - E~ke;ı: ı---

Ş EM SÜ L M EK ATİ P 
Yuva· lık • Orta kıs mlara Leyli, Nehari, Kız ve Erkek 1 ı 
talebe kaydına baılanmıştır. Hergün saat 9 dın 17 ye 
kadar kayıt mu~melesi yapılmaktac'ır. isteyenlere posta 

ıle tarifname gönderilir. 
Adreı: Betiktat·Yıldız. Tel. B. O. 2282 

~ HOLİVUT.,.. 
!~r~ s~üdr~sun~n ilk eseri ol~. ( ka~ım beni aldatırsa) 
ısımlı fılmıuın bırçok sabnelennı havı ve yeni tekli ile 
(HOLIVUT) 24 sahife olarak cumartesi intişar edecektir. 

•• 
Usküdar - Kadıköy Tramvay tarifesi 
Üsküdar ıebekesi yaz hareket şirketi 

Hat No. Hatlar Hareket ilk hare- Son hare

fasdaaı ket aaati ket saati 

1 ı~~~~d~d - Üsküdar'• ı l0-l2 5,45 21,SO 

'H

a r an - Kısıklı'ya 6,lS 21, 8 
11 ,aydarpaıa'dan-Üskildar'a 1 5 5 21,53 

Üsküdar' dan· H. paşa'ya 8-10 6:1s 22, 18 

15 l~~i~:;:.i:~~~:ti~i,~:,,:;ra I ı 3• 15 
6
5,

5
2

0
s 21.03 

• 22,45 
1,-Tramvay araba.ların~n Ü~küdar'dan hareket ve Üskü

dar a muvualatları Şırketıbaynye vapurlarile mütenazırdır. 

2-CUMA GÜNLERİ: Haydarp&f&'dan Kısılclı'ya 
ve Kıııklı'.dan Haydarpaşa'ya doğru seferler vardır ve bütün 
hatlardakı hareket fudaları diğer a-ünlere nazaran daha kt 

3 B 
. . . . • Si ır 

- u tarıfeler yenı bır ılana kadar muteberdir. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Kilo 
10000 Kaskam üstübü: Kapalı zarfla münakasaaı: 20 8 1932 

Cumarteai günü aaat 1 l de. 
1500 Muhtelif kalınlıkta Gırcala: Açık münakasaaı 20 8 93z 

Cumartesi günü saat 14 te. 
5000 Beyaz üıtübü ) Açık münakasası: 20 8 932 Cumar-
5000 Elvan üstübü ) teai günü saat IS te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için münakasaya konulan yukarı
da cim ve mikdarı yazılı eşyanın ihaleleri hiı:alarındaki gün ve 
Hallerde yapılacağından tartnamelerini görmek isteyenlerin 
her ıün ve vermeğe talip olanların da teminat mektuplarile bir
likte münakasa gün ve saatlerinde Kaaımpaşada Oenİ2: Levuım 
Satınalma komiıyonuna müracaatları. (3578) 

lat. Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

(20000 kilo ekmek, IS,000 saman, 6.400 arpa, 2.000 yulaf 
2.000 kepek, 4.200 mıaır, 6.400 kuru ot, 2.500 buğday) İstan

bul Ziraat mektebi ihtiyacı İçin muktazi bulunan yukarda mik. 
darları yazılı 8 kalem ekmek ve yem kapalı 2:arf usulile 24 a
tuatoı 932 tarihine müaadif çarfUDba günü saat on beşte iha
leai icra kılınmak üzere münakasaya konulacağından taliplerin 
teraiti görmek için her aii.a ve ittirak için de «;0 7,5 teminat pa 
raaile birlikte yevnı. mezkurda latanbul Maarif müdüriyeti bi
nasıncla ki.in liseler muhasebeciliği nezdinde müteşekkil lata~ 
bul ziraat mektebi mübayaat komisyonuna müracaatları ve 
teklif zarflarının mezkiiı· saate kadar tevdii. (3670) 

Pazarlıkla kiraya verilecek dökkin: 
Topçu Batı Elhaç Ali Ağa Mütevelli Kaymakamlığından: 
Be,.oğlunda Şahkulu mahalleainde latiklil caddesinde 426 • z 

No. lı ıraımofoncu dükkanı: 
Balida yaı:ılı emlik 20 temmuz 932 tarihinden itibaren bir ay 

müddetle ve pa2:arlık suretile müzayedeye vuedilmi9tir. Talip 
olanlar 22 Ağuıtoa 932 pazartesi günü saat 14 e kadar lstanbul 
Evkaf Müdiriyetinde Mülhak Vakıflar kalemine ve mezkiir gün 
ve saatte de Encümeni idareye müracaatları. (3778) 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Bilumum müıtahdemin için 154 takım yazlık ve kıtlık elbis~ 

ile 154 çift fotin ayrı ayn aleni münakaıa ıuretile İmal ettirilecek 
tir. Münakasa 31 Ağuatoı 932 çarfUDba günü saat on dörtte Ga
latada latanbul Lime.nr Sahil Sıhhiye merkezinde müteşekkil k<>
miıyonda icra ettirilecetinclen taliplerin nümune ve tartnamele. 
rini grömek Ü2:ere Ankara' da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlük Ayniyat Muhasipliğine ve İstanhul'da mezkur mer
kez levazım memurluğuna müracaatları. (3923) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

90000 ton kömünin Havzai Fehmiyeden Haydarpaşa, Mu 
danya, Derince, Merıin ve Samsun limanlarına nakli münakaaaı 
1-9-32 tarihinde Ankarada Devlet Demiryollan ltletme Umum 
Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Fazla malumat Haydarpata ve Ankara Umum Müdürlük 
veznelerinde beter liraya satılmakta olan tartnamelerde yasılı. 
k (~Ml 

500 m, kereatenin kapalı zarfla münakua11 5 Eyltıl 932 Pa. 
zarteai günü Hat 14,30 da Ankarada idare biaaaında yapılacak
tır. 

Fazla tafsilit Ankara ve Haydarpqa veznelerinde 
sahlan 9artnamelerde yazılıdır •. 

beter liray• 
(4076) 

75 adet makas göbeğinin kapalı zarf usultl •e takas kaydı ilı 
münakasaaı 18 Eyliil 1932 Pazar günü saat 15 te idare binasın
da yapdacaktrr. 

Fazla tafıilit Ankara ve Haydarpqa vezneJeriade beter- H. 
raya aatılan ıartnamelerde yazılıdu (41•) 



Sıkıntı ve 

üzüntüden 

ttus ı len 
ba~agrılarım l - 2 Aspirin 

tableti bertaraf eder : çalışma 

tevkini iade eyler. 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ 1 

@ 

e re 
Paris'te A. 

Sesli 
HAYRETi 

Debrie Müesseselerinin "JACKY -STELLO R,, 
Sinema Projeksiyon Makinesi 

Projek•iyon mesafesi ı SO metreye kadar 
Perdenin büyUklilğil ı 3 ,, .. 
Ses kuvveti ı 800 ki,ilik 
Kullanıtı : Gayet basit 

İki Model 
F iti prize takmak kifi 

ı Sabit ve Seyyar 
: Çok Ucuz 

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

Türkiye Umumi Vekilleri: 
KODAK ŞİRKETİ 
meyda"ı - Beyoğlu - Pos 'a kutu -u BevoÇ\'lu 

ARNAVUTKÖY 

Amerikan Kız Koleji 
19 Eylül pazartesi günü açılıyor 

Kayıt için müracaatlar Salı ve Cuma günleri 

1932 Yerli a 
arla Bir 

lar Sergisinde 

vaffakıyet 
eve! kabul olunur. 

Balıkesir Villyeti Encümeni Daimisinden: 
Edremit - Al.çay yolunun 96 • 104 kilometreleri arasında ve 

bedeli ketfi 9634 lira 11 kurut olan tamiratı esaaiyesi 29 Ağustos 
932 tarihine müaadif Pazartesi günü saat on beıte ihale edilmek 
üzere yirmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz 
edilmittir. Talip olanların yevmi ihaleden liakal aekiz gün evvel 
münakua tartnameainde muharrer vesaiki fenniye ve ehliyet ve
sikalarını Balıkeairde bat mühendisliğe ibraz ile taatik ettirmele 
ri ve ıeraiti münakaaayı öğrenmeleri ve yevmi ihalede ve vakti 
muayyeninde teminatı muvakkate makbuz ve yahut mektubile 
Ticaret odası vesikasını ve salifüzzikir vesaiki fenniye ve saire.i
ni usulü dairesinde teklif mektubile birlikte mazrufen encümeni 
vilayete vermeleri ilin olunur. (3949) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

On be§ kalem muhtelif boya ve malzemenin : kapalı zarfla 
münakaaası 3 EylOI 932 Cumartesi &ünü aaat 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarfla münakasaya ko
nulan boyaların ihaleei yukarıda yazdı tarihinde icra kılmacatm
dan tartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve vermeie talip 
olacaklarm da münakasa &Ün ve saatinde Kaaımpqada Denis 
Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. (3912) 

Ticaret lıleri Umum MUdUrlUğiinden: 
30 ikinci Te9rin 330 tarihli kanun bllkllmlerlne ıöre t.dl edlbıolt 

olan ecnelıi tirketlerinden Amerika tabü7eti (Vakum Oil Kompani - 1 

Vacum Oll Ccımpani) prlıeti hu kere müracaatla Tiirki7eclelıi ..,.. ,, .. , 
bm kat'97ledillnl Wldirmiı olmakla maldlr ıirketle allkaaı bulu.....ı...n. 

ıirtıete ve icalmıcla lstanbul Mıntakaaı Ticaret Müdürliiiüne milncaatlan 
lllzumu Din olunur. 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii Cinsi Emlak Maliye de Muham 
No. No. vir K. lira men K. 
123 Mahmudiye Kı,Ia C. si Dükkan 30 4,000 4,900 
124 Jt » » 28 2,000 2,450 
125 » )) ,. 26 2,000 2,450 
126 • Attarlar » 17 2,000 2,450 
127 • Jt » 19 2,000 2,100 
128 ,, » » 21 3,000 2,450 
129 » Tuhafiyeciler ıt 29 2,000 2,800 
130 » » » 31 2,000 2,800 
131 ,, " )) 35 2,000 2,800 
145Mük•u"» HükUmet C. si » 59 O 2,450 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Yunan emvalinden 123 ili 131 
sı.ra numaralı.~ülkün tamamı ve 145 mükerrer mülkün otuz altı 1 

hıssede otuz ıki buçuk hissesi 4/ 8 / 932 tarihinden itibaren açık 
arttırma ve Petin para ile müzayedeye çıkarılmıştır. Haziran 928 I 
tarihli talimatnamedeki e,kile göre hak sahiplerine verilmiş olan 
gayrimübadil bonoları da nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezkur emlakin ihalesi yirmi be, Ağustos 932 Pazar
tesi günü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında müte,ekkil ı 

heyet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müza- 1 

yede mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri la
zımdır. 

3 - Müzayedeye iştirak İçin muhammen kıymetin yüzde , 
yedi buçuğü nisbetinde teminat akçasını müzayede saatinden ev- 1 

ve! Banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmıt olması 

icap eder. ı 
. • 4 - S~tıf ve müzayede teraitini anlama~ ve ~a.ha zi~ade taf 

•ılat almakisteyenler Bankada Yunan emvalı servıaıne müracaat 
?Clebilirler. (3661) 1 . . 

Küçük bir he. 
yet değil, fakat 
14 bin 440 kişi 
İPEKiŞ'in em. 
salsiz kumaşla. 
rına rey verdi. 

o 

En çok be_ 
ğenilen kumaş 
müsabakası ne 
ticelendi, rey_ 

_ lerin tasnifi üç 
· tün devam etti. 

ct./9 ~, 

Jl/erı..wan 

Krep erıma bırinciliği aldı 
En çok beğenilen kumat rey sandığından çıkarılan mq 6761 reyle krep KE

müaabakaıımm emsalsiz bir rey pusulalarının tadat ve RlMAN olmuttur. 5722 
rağbet görmüt ve İpekit tasnifi tam üç gÜn aürmüt· reyle ikincilifi OPOS ka
kumqları harikulade bir tür. Beyoğlu noterinin hu- zanmıfbr. Üçünc:Ulüğü ka
alika uyandınmıtır. Bey- zurile yapılan tadat ve taı· ıı:anan krep MİZAM 5681 
oğlu birinci noteri Sali- nif neticeainde 14,440 kiti- rey almıtbr. On beş kiti 
hattin Beyin, sergi komiıe- nin lpekiı kumatlarma mükafat kazanmıttır. Mü
rinin ve diğer allkadar ze- rey verdiği anlaşılmıttır. ki.fatlar tevzi edilmekte-
vatm huzurunda açılan En çok beğenilen ku- dir. 

A 
Türk Sigorta 

TafsilAt başlıca seyahat acenıaları 
lııanbuldakl fahri mümıssili: Mıi· 
hcndis H. ZECKSER. Galıtada 
Ahen ve Münib hın 5 inci kat No. 1 
28 Ağustos ill 1 Eylül (dahil) nü-
munelikler sergisi -31 Ağustosa k•· 
dar mensucat sergisi· 28 Ağustos 
ill 1 Evlüle hdu inşaat ev levı · 

sergısı zımaıı ,:, mevaddı ibtidaive ser~si. 

u 
Şirketi 

4 Öncü Vakıf Han İstanbul 

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

Türkiye İı Bankası tarafından tetkil olunmuıtur. İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurlau. kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) Ü geçen 
acentalarınm hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalannın •igortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitte yapar. Hasar vukuunda zararları sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf: iMTiYAZ- Telefon: lst. 20531 

F eriye saraylarınd 
Kabataş Erkek Lise 

1 -- Leyli talebe kaydü kabulüne b 
lamııtır. 

2 -- Cumartesi, pazartesi ve perf 
be günleri saat 1 O dan 1 7 ye ka 
müracaat olunabilir. 

3 -- Leyli ücreti 225 liradır. 
4 -- Memur çocuklarından •• 1 O 

kardeşlerden % 15-20 tenzilat yapı 
( 4030 ) 

... Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HAVİD 

Bütün sınıfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi , Pazartesi, Çarıamba giinleri saat 10 dan 18 e kada 

müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBASI POLİS MERKEZİ ARKASIN 

ı•-------·-· Telefon : 22534 -----mi-~ 
Ankara Nafıa 

Başmühendisliğinde 
Birinci madde - Bedeli ketfi (11856) lira ve 17 kuru 

ibaret olan Ankara. Kırtehir yolunda 14 468 ve 18 608 
kilometreler arasındaki fOSa tamiratı esasiyesi mukavelenam 

ribinden itibaren 4 ay zarfında ikmal edilmek üzeri' ve ka 
zarf usulile 1 -8-932 tarihinden 25-8-932 tarihine kadar 25 
müddetle münakasaya konulmuıtur. 

İkinci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı m 
lerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münakasaya d 
olmak iıteyenlerin: 

A - Bedeli ketfin yüzde yedi buçuğu olan 890 lira vili. 
idarei huıuıiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine dair mak 
Hnedini veya milli bankalardan birinin teminat mektubunu 

but miUi esham mukabili Muhaaebei Hususiyeden alınacak il 
haberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B - Ticaret odasına mukayyet olduklarına ve itibarı m 
!erine ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını Vilayet B 

mühendisliğine göstererek münakasaya dahil olabilecekler 

dair ya bir ehliyeti fenniye vesikası almaları ve yahut ellerin<! 
veoıikanın zirine terh verdirmeleri iktiza eder. 

Bu üç ,artı tamamen haiz olmayanların münakasaya it 
rakleri tayanı kabul olmayacağından teklif zarfları açılmayar 
kendilerine iade edilecektir. 

Üçüncü madde - Münakasaya evrakı 
mahıusaıına tevfikan icra edilecektir. 

keşfiye ve şera 

Dördüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa 
ihale kall\lllunun 10 uncu maddeıi mucibince ihzar edecekl 

kapalı zarfı 25..8-932 perıembe ııünü aaat 15 e kadar Vilayet 
imi Encümeni Reisliğine makbus mukabilinde tevdi edeceklerdi 

Betinci madde - Münakasa 25-8.932 perşembe günü A 
kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Altıncı madde - Evrakı k"!fiye ve projeyi &örmek veY 
daha ziyade maliimat almak isteyenlerin her gün Ankara Vil 

yet Nafia Batmühendisliğine veya Encümeni Daimi 
müracaatları ilin olunur. 

kalemi 
(3841) 

Nafia Vekaleti Sabnalma 
Komisyonundan: 

SOmakas takımı için muktazi1950 adet meşe makas traversi k 
palı zarfla münakasaya konulmuştur. Münakasa 4-9-932 tarihiıı 
müsadif pazar günü saat 15 te Ankarada Nafia vekaletinde icr 
edilecektir. Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektupalrıll 
ve muvakkat teminatlarile Ticaret Odası vesikalarını ayni gü 
ve saatte komisyona vermeleri lazımdır. Talipler bu hususta 
tartnameleri latanbulda Haydarpafada Liman işleri Müdürli.i 
ğünden ve Ankarada Nafia vekaleti Levazım Müdürlüğünden t 
darik edebilirler. ( 4086 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
-Muhtelif renkler ne,reden Tahlisiye işaret fişeklerile fuıı 
yaların imali kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. lda 
rede mahfuz nümunelerine tevfikan Türkiye dahilinde imal 
me,rut olan mevzuu bahis vesaiti tahlisiyenin 3 eylul 932 ta 
rihine müsadif cumartesi günü saat 14 te ihalesi icra kılına· 
cağından imale talip olan fabrika sahiplerinin bu baptaki şart· 
namelerle resimleri görmek üzere Tahlisiye Umum Müdürlii· 

ğüne müracaattan ( 4015) 

Konya Nafıa Başmühendisliğinden: 
(12545) on iki bin bet yüz kırk beş lira bedeli keşifli Konya• 

Meram yolunun mebde kısmında (1680) metre tulünde şosa ta· 
miratı esaaiyesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

ihalesi 28-8-932 tarihine müsadif pazar günü saat on beşte 
Vilayet daimi encümeninde yapılacağından talip olanların 661 
No. lı kanun ve Nafia işleri münakasa şeraiti umumiyesi ahkaırıı
na göre hazırlayacakları kapalı zarfı ihale zamanına kadar vili• 
yet encümenine tevdii ve tafsilat almak isteyenlerin Nafia Baş• 
mühendisliğine müracaatları ilan olunur. (387~ 
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