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NUSHASI 5 KURUŞTUR 
Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM lZZET 

,. •• 
Uç beyaz: 

t Un, Şeker, Pamuk •• 
t 

Siirt nıeb'usu: MAHMUT 

Sıı.ltanıı.t idaresinden iktisar deıı fakir, çorak, harap bir va
ı, lıı.ıı miras aldık. Bir taraftan 

sııltanların fena idaresi, diğer 
taraftan kapitülasyonların öldü 
'İicü tesirleri memlekette her 
liirlü imar terakki ve ıslahat 
leşebbüsle;ini durdurmuştu. 
Ciiınhuriyet idaresi bu çorak 
llıanzara önünde irkilmedi, cesa 
•etle kararlar aldı ve yürüdü .. 

Türlü türlü engellere rağ
llıeıı pek kısa bir zamanda cüm 
lıııriyet idaresinin başardığı İ! 
~~~pek çoktur. Fakat bundan 
, oyle de yapmağa mecbur oldu 
~Ulnuz şeyler o kadar çok ki, 
•ıısan daha evvel yapılanları 
giirrııek icin arkaya bakamıyor, 
~Özlerini -ilerilere dikiyor. Da· 
111la ileri bakmak ve daha çok 
Şeyler istemek iyi bir şeydir. 
~ncak zaman zaman yapılan 
1!lerj de hatırlamak lazımdır. 
Bu tahattur hem yeni işlerde
ki azmimizi ' hem de atiye olan 
'• ' 
llıtıidimizi kuvvetlendirir. 

lrnperatorluğu yıkmakla O• 

nıın zararlannı, memlekete aç
lığı yaraları bir hamlede kapat 
llıış olmadık. Kanayan yaraları 
leııla vi için uzun bir zaman is
terdi. Bütün dünya, ,.:r ürkiyeyi 
~~şeyden evvel bir iiraat mem 
eketi tanırdı. Halbuki bir kaç 

•ene evvel halkımızın mühtaç 
jlduğu buğdayı bile hariçten a-
1Yorduk. Memleketin hakiki e
fendiai olan çiftçi bir halkın ek 
~eğini hariçten tedarik etmesi 
eın garip, hem de biraz ayıp 

oluyordu. Cümhuriyet hükO.
tııeti, bu nokta üzerinde ehem
llıiyetle durtl&ı, iatihaali arttıra· 
tak tedbirlei-'\Jdı ve nilıayet mu 
"~ffak oldu. İtte birkaç senedir 
ki, un ve buğdayımızı dahilden 
tedarik ediyoruz. htihsalitımı-
2ın az bir kısmını da harice sa
lıyoruz. 

. Gene bir kaç sene evvel Tür
kiyede teker sanayiinin teessü
•ü bir ideal ve hatta bir hayal 
halinde idi. İlk şeker teşebbü
•ünden bahsedildiği günlerde 
en büyük devlet ricalimizdeo 
"e vatanperverlerimizden bir 
2at cl'emitti ki: 

«Tarlalarımızda ekeceğimiz 
P~ncarın şekere inkılap ettiği
nı gördüğüm, memleket fabri
kalarında istihsal edilen şekeri 
1111Ucuma aldığım gün hem çok 
•evineceg"im hem de milletimi-. ' 2~ her sahadaki teşebbüs ka-
biliyetine sanayi itlerinde de 
llıııvaffak olacağına tam bir İ· 
illan ile inanacağım ·!» 

Şeker sl\nayii en güç ve en in 
ee
1 

ıanayid~ndir. Trakyada kuru 
an §eker fabrikaaınm tecrübe

•i muvaffak oldu. Onu takip e
den Uşaktaki teşebbüs te netice 
Yİ teyit etti. Bugün şeker ihti
~•c:ıınızın yüzde otuzunu dahi
lı tabrikalarımız temin ediyor. 

Bu münasebetle şunu da ili-
17e edelim: Türkiyenin bütün şe 
ker ihtiyacını dahilde tedarik 
etmek mümkündür. Bu imki
llın tahakkuku basit bir karar 
j: teşebbüs meselesidir. Mese
': Haricin sermayesine hacet 
t•lmaksızın 11!illi bankalarımız 
1 .ıı İşi muvaffakıyetle başarabiırler. Esasen Trakya ve Uşak 
~brikaları; İş, Ziraat ve Sanayi 
d' ıuı~in Bankalannın elinde 
ır. Kuvvetli bir sermaye ve 

teknik ile mücehhez olan ayni 
eller yeni teşebbüsleri de elbet 
le tahakkuk ettirebilirler. Bu
lla meni olan sebepler arasında 
b.ıına benzer büyük teşebbüsle
t~n bütün karlarını, menfaatle. 
tın; ammeye tahsis fikrinin ba
zı ınabafilde yer bulmasıdır, di
Yenler vardır. Halbuki milli 
frıi.iesseselerimizin böyle bir te-

lşelıbüs almaları, mülahaza edi
en kir ve menafii arzu edilen 

ll?ktaya çevirmeğe mini değil
dır. Yeni bir imtiyaz verildiği 
laman, kurulacak müeaııeselere 
hükumetin her türlü mürakabe 
lıakları ve faydası mülahaza e
dilen her nevi şartlan daha ev
'iel tesbit etmek kabildir. Niha
l'et hisse senetlerinin çoğu dev 
Jetin elinde bulunan milli banka 
arını ızın ve bazı anonim şirket 

lerin karlarını da mahdut efrat 
"e eşhasa münhasır sanmakta 

<Devamı 6 rncı sahifede) 

Istanbulda Yeni apddı •• • 
munıs Tevkifab 

' . .~ .~ ... ' . .; : .;, - ' 

Dokuz komünist daha! 
tevkif edildi!. 

Gazi Hz. 
--Reisicümhur Hz. dün 

Ya/ovada kaplıcalardaki 
dairelerinde nı eş g u 1 
olmuşlardır. 

1 Büyük Reise 1ı Pr. Piccard h. ava..,.landı 
Tazim 

Keriman Ece büyük Balonun nereye ınecegı malum 
Bunların arasında iki vatman, 
mürettip ve makinist te var •• 

Reisimize tazimleri- değildir 

Ş-iı-.k-riı-. -K·a·y·a·B-. ni telg~~ildirdi bütün tetbirler alınmıştır •• 
letanbulda zaman zaman türe

yen bazı komüni.t taalaklan fır
eat buldukça el altından ça)ıpnak 
tadırlar. 

Tevkifanede mevkuf 30 kuıur 
komünistin henüz muhakemeleri 
devam etmekte olduğu ıu aırada 
gene bu kaç kitinin komünistlik 
propaganda11ma yeltendikleri po
lisçe haber almmıf, ve bir hafta
dan beri icap eden tertibat ittihaz 
olunmuıtu. Yapılan tahkikat ve 
takibat neticeeinde curüm delaili
le tesbit edilmit ve maznunları tev 
kif edilmiılerdir . 

Polis birinci ıubesince tevkif 
edilenler 9 kiti kadardır. 

Bunların arasında iki Ermeni 
mürettip, bir makinist iki vatman 
bir kadın, ve iki tütfln amelesi var
dır. 

Bunların ııerek Üzerlerinde, 
gerek evlerinde taharriyat yapıl· 
mıt :ve bazı evrak ele geçirilmit· ı 
tir. 

Bu delaili cürmiye tahb muha
fazaya almnnt ve mevkuf maz• 
nunlann iotlcvaplanna devam .,.. 
dilmekte bulunulmuttur• Tahki-
kat tamik olunmaktadır. Polis mildürD Fehmi Beg 

Lokantalarda yemek 
yemek 

lüks bir iş oluyor!. 
Lokantalarda piyasadaki 

ucuzlukla nispet kabul 
etmez bir pahalılık var •• 

Bu vaziyet karşısında iktisat müdürü 
ve lokantacılar 

cemiyeti umumi katibi ne diyorlar? 

Aşçı başı tezgl1hının başında 

Bir lokantaya giriyorsunuz. (). 
nümüze bir liste getiriyorlar. Et 
yemekleri: 30, aebzeler:20, pilavı 
ı5, kavun ıs ..• 

Derha~ aizi bir dütünce alıyor. 
Ne iyi ettin kasaplarda 50 kuruta 
aabldığmı, kavunun taneei 5, ni
hayet 7,5 olduğunu bildiğiniz için 
li.tede bir dilim kavuna ıs, miJ<. 
roskopla ancak tethie edilebilecek 
küçük bir puça ete 30 kurut a
ranmaaı hayretinizi mucip oluyor. 
Lokmalar doğazınızda büyüyerek 
yemeğinizi yiyorsunuz. Şehirde 
et, aebze ve hele meyve fiatleri bu 
kadar dütkün olduğu halde bazı 
lokantaların bu ucuzluğu inkar e
decek tekilde hareket etmeleri, 
bir çok haklı tikayetlere aebep o
luyor. Biz, bunu nazan dikkate a
larak Belediye iktıeat müdiriyeti
nin lokantalardaki gayri tabii fi. 
atlere dair tıe dütündüğünü öğren 
mek iotedik. 

Belediye iktıeat müdürü Atım 
Süreyya Bey bize §U izahatı ırer• 
dl: 

iktisat müdürü ne diyor? 
- lktıgat müdiriyeti tehir da· 

hilindeki lokantalarla met.ire lo
kantalarını ayn ayrı noktai nazar 
dan tetkik ediyor. 

Mesire lokantalan, tehrin tabii 
ııü..eUiklerinden ietifade eden ma
haller oldufu için buralardan her 
sınıf halkın mümkün mertebe ;.. 

(Devall'U 6 ıncı sahifede) 

Erzurum da ...... 
Evelki geceyi Gü
müşhanede geçirdi 

TRA'1ZON, ı8. A. A. - Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Bey dün saat 
13 de Vali Rıfat Bey tarafından ve
rilen hususi ziyafeti müteakip Er
zunım'a hareket etmiştir. Vali Cüm
huriyet .Halk Fırkası ve Belediye 
reiolri, Jandarma Kumandanı ve Po 
lis müdürü tarafından Maçkaya ka
dar teşyi edildi. Vekil Bey Maçka
da köylülerin arazi meseleıi hakkın 
daki muhtelif maruzatını dinlemit
tir. Şükrü Kaya Bey cumartesi veya 
pazar günü avdet ederek Trabzon
da bir kaç gün kalacaktır. 
GÜMÜŞHANE, -ıs, A, A, - Da

hiliye Vekili Şükrü Kaya Bey dün 
ak!8JD geç vakit Gümüıhaneye ııel
mİ§ hükumet erkim, memurin ve 
halk tarafından hararetle istikbal e
dilmiştir. Vekil Bey geceyi burada 
geçirmiıtir. 

Arif 
Oruç 8. .. 

Edirne valisinin 
beyanatı .• 

Arif Oruç B. Edtrnededlr 

Dünkü nüshaınnzda mesdut 
Y ann gazetesi sahip ve başmu
harririnin Edirne'ye gittiğini 
Dimetoka'ya geçmİ§ bulundu
ğunq, tehrimizde deveran eden 
bir tayia}ra istinaden, yazmış
tık. 

Bu ~ayianm sıhhatını anla
mak için dün telefonla Edirne 
Valisi Özdemir Salim Beyi ara 
dık. Salim Beyle üç dakika son 
ra telefonda karşı kartıya idik. 

Şayianın doğru olup olmadı 
ğmı sorduk. Özdemir Salim B. 
ince bir nezaketle cevap verdi: 

- Arif Oruç Bey buradadır. 
Bir yere gitmİ§ değildir. 
Edirnede mahsulat iyidir 

Bu cevaptan sonra Ozdemir 
SaJiımı Beyden havadis olarak 
havalann nasıl gittiğini ve mah 
ııulitm ne halde olduğu hakkın 
da malumat istedik. Vali Bey: 

- Havalar iyi gidiyor. Mah 
ııulit ta iyidir, dedi. 

Bulgar 
Sefiri gidiyor 

M. Pavloff Türki
yede alb senedir 

memleketini 
temsil ediyordu 
Bulgarittamn Ankara aefiri M. 

Pavloff, Bulgar .Hariciye nezare
tinde mühim bır 
vazifeye nakle· 
dildiğinden ya· 
kında memleketi• 
mizden mufare· 
kat edecektir. M. 
Pavloff, altı ııeııe· 
den heri Bulıarİ•· 
tanı memleketi· 
mizde muvaffaki· 
yetle temoil et
iDİ§, ııevimli bir 
diplomattır. Mem 
ı .. ketimizi terket· 
meaini teessürle 
k&r§ılarken ken
diaine yeni vazi
feeinde muvaffa· M. PAVLOFF. 
kiyet temenni ederiz. 

Almanların neşrettikleri 

beyannamelerde güzellik 
müsabakaları 

için ne deniyor? 

Keriman H. Paris'te 
ne yapıyor? 

YALOVA, ı8 (A.A.) - Dün
ya Güzellik Kraliçesi Keriman 
Halis Hanım Reiaicümhur Hazret 
!erine Paristen atideki telgrafla 
arzı ıükran etmİ§tir: 

Gazi Hazretlerine 
"On beı gündür memleketim

den hiç bir haber almamıfhm. Bu 
gÜn Paris aelaretimiule layık ol
madığım kıymettar iltifatınızı ga
:zetelerde gördüm. Meserretimden 
ağladım. Bu muvallakıyetim •İ
zin memleket kadınlığına telkin 
ettiğiniz fikirler eseridir. Cenabı 
hakkın sizi üzerimiu/en ekıik et• 
memesi temenniyatını yadetmek· 
teyim. lhtiramatımm kabulünü ri
ca ederim elendim.'' 

Keriman Hali& 

* * • PAR[S, ı7 (Huauoi) - Keri· 
man Halia Hanımın Baule'de ge· 
çirdiii hayata dair kulaktan ku
_Jağa peri maoallarmı gölgede hı-

rakacak bir çok efsanevi §eyler, 
söylenmektedir. Bu meyanda, Ke 
riman Halia Hanımla diğer güzel
lerin ( Baule) e geldikleri etrafta 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ismet Paşa 
Ankara ya 
Dönüyor 

ANKARA, ı8 (Milliyet) -
Batvekil ismet Paeanın cumarte
si günü buraya avdetine intizar e
dilmektedir. ismet Pata ayni gün 
toplanacak olan heyeti vekileye ri 
yaııet edecektir. 

Batvekilin burada bir kaç ııün 
kaldıktan eonra tekrar lotanbula 
dömneei muhtemeldir. 

Yarın bin 
Faşist geliyor 

Aralarında ayan ve 
mebusan da var 
Yarın Stella d'İtalia vapurile 

§ehrimize bin kadar fll§iet seyya
hı ııelecek ve pazarteai gününe 
kadar §ebrimizde kalacaklardır. 

Atinada bir tevkif Bu seyahat nim resmi mahiyette 
olduğundan vapurun direğine ı. 

Pr. ün en çok korktuğu ruzgarların ha· 
}onunu Afrika çöllerine atmasıdır 

Pr. Piccara-ın bir portresi r ve çocuhlarlle beraber 
ltendisintn, karısının ayrı 

bir reaml 
Dün gelen telgraflar Pr. Piccard' 

ın nihayet etratosphere mutakuına 
tekrar havalandığını bildiriyor. Ma
liimdur ki Pr. Piccard irtifa rekoru 
kırmaktan ziyade, aırf havanın bu 
yüksek tabakasında fenni tetkikatını 
tamik etmek üzre tekrar havalanınıı 
bulunuyor. 

Profesör bu defaki havaianııında 
geçen seneki tecrubelerinden iatifa
de ebnek suretile en küçük tedbir
lerini ihmal ebnemiıtir. Bu sene kul 
!andığı balon da geçen senekinin ay 
nİdİr. Yalnız profesörle muavinin.in 
rakip olacaklan madeni kürrede bazı 
tadiLlt yapılmııtır. Geçen aene balo
nun çıkıp inme kumandıuıını idare 
eden ip madeni kürenin haricinde İ
di. Bu defa dahile alınmıttır. Yalnız 
on bet, on altı bin metre irtifalarda 
neaimi tazıyik gayet az olduğu için, 
canlı mahluklar bu kadar az tazyik 
altında derhal çatlayıp ölürler. Bu 
sebepten madeni kürenin her tarafı 
•ı mtıla kapalıdır. Balonun kuman
da ipini hiç bir delik bırakmadan 
dahile almak için, bu İp U teklinde 
•e İçi civa ile dolu bir tüpün içinden 
geçirilmittir. Bu suretle balonun da
hili havalı ile atratosphıre anısında 
her türlü münasebet keeilmiıtir. 

Pr. Piccard bu defaki aeyahatinde 

1 

de kozmik §Uaat etrafında tedkikat· 

(Devamı 6 ıncı sahHede) Pr. Piccard'ın balonu 

Çocukları 7 yaşına 
girenler 

bu sene ne yapacaklar 
İlk mektepler 15 eylülde açı_ 
hyor, girme şartları ne dir? 

Müracaat edecek her talebe okuyacak 
mektep ve sınıf bulacaktır 

Bu sene altı yqım bitinnit ve lıi- ı terler. İlk mektepler tetrinievvelia 
nunuoanidenberi7yatmm içindebu birinde deralere haltyacaklardır 
lunan çocuklar önümüzdeki tahtil Kaycli kabül için timdiden acele~• 
devnıainde bir mektebe girmek io- (Devamı 6 ıncı Sllhlfede) 

ATINA, 18 (A.A.) - Atina- talya harp bayrağı çekilecektir. 
daki Kıbrıslı talebeler cemiyeti Seyyahlar arasında fll§İot merkez 

Halk evi ve kolordu otuz ağustos zafer bayramında Reiai olu- Kıbna'm Yunani.tana komiteai azaaile İtalya ayan ve 
ilhakı lehinde Prena de Gallea'. mebualarmdan ba:ar zevat vanbr. 

gapılacak merasimin programını hazırladı. Program den temenniyatta bulunmak üze- ltalyan aeyyahlar Takain> Climhu DiJn Deniz Harp mektebi ve Lisesi tarafından Boğaz 
ları iç sahi/ el erimizde neşrediyoruz. Resim Halk re Korfuya gitmekte olan Joan- riyet abideoine bir çelenk koya-

' 

" t kt dl nidee, M. Venizel°'''°' ........... tev caldar ve koloni tarafından ,_., içinde bir deniz tenezz0h0 gapılmlfhr. TenezziJh çok 
eıılndehl lct maı _a::_v_s_ e_r_m_e __ e_ 11 

_____ __'_'ki'"!·!.ı ,:ecl:i:Im::iı::tir:;;. _______ .:..:;ıe:;:nne;:· :..h:ir::..!•:i:iaa~Lm=-:::.!"~.,.:!il:ec:ek~tir~·::..1.!n:.,!:!..'e!:l~lıe~~lf!!tlr.~.~B~e!:•~•~hn~l~ı:~t~e~11~e~.u~illı:!!..!e~•~naB!ls~ıgd!!B.JB!Jl[!ınamını!llJIL_ 
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SiyEiW~ii; ~EDİR? u AR i c.! u ABER.LE R 
.. . Almanya mustemleke ~tlas 

Selanık - Ana/ arta - Ankara.. d . t k Uzerinden 
Yazan: Edirne meb'u•u Mehmet Şeref e IS eyece 

Zira. .. ı nevi yurt için fikri ve ilmi mü-
Yanlış olarak Hindi Avru- cadele ve mücahe<ieye mecbu

paı denilen neslin rüçhan ve ru:ı:. Bu mücadelemizin netice
tefevvukunu isbata matuf o ka- si de cihanda sulhun kurulma
dar mesai sarfedilmiştir ki a- sına yardımı olacak en esaslı 
Jağı, yukarı on dokuz asırdan bir iş olacaktı ve bunun için
beri, hele altı asra yakın bir za- dir ki umumi ve daimi reisimiz 
man içinde daha ,i.ddetlenen bu Büyük Gazi Mustafa Kemal 
siyasi propaganda, lhnin tahar Hazretleri (yurtta sulh ve ci
ri ve mü,ahedeye müstenit a- handa sulh) vecizesile bu asla 
faki ve gayriıabsi tabarrilerine işaret buyurmuşlardlr. 
bile nüfuz ebniş olduğunu gö- >1- >1- >1-

rüyoruz. O kadar tiddet ve 
kuvvetle nüfuz etmiş ki "me
deniyet" mevcudesinin yalnız 
ve yalnız Hindi Avrupai oldu
ğunu isbat etmek taassubuna, 
ilmin ve hakikatin samimi, a
çık, kat'i neticeleri feda edilmit 
bulunuyor. lnunlık tarihinin, 
medeniyet eserlerinin mutlaka 
(Avrupai) olduğunu isbat için 
gerek dinin taassuba bürünen 
muhakeme ve münakaşaya ta
hammül etmeyen anut ve mü
tehakkim siması .... Gerek ferdi 
tahakkümlerin her tahakküme 
isyan eden ilim otoritesi üzeri
ne çöken kı:hir ve ezici tazyik
leri tarihi hakikatin asırlarca 
karanlıklarda kalmasını İcap 
etmitti. 

Milli meikUremizin bir yü
zü de i9te bu karanııkları ten
vir etmektir. 

Manevi vatanımızın, beteri
yet ve medeniyet yolundaki 
kıymet hükmünü bu kadar yan 
lış mefhumlar altından sıyıra
rak günetli sabaya çıkarmak. .. 
Onun bütün insanlık medeni
yetini meydana getiren biricik 
amil olduğunu isbat etmek re
jimimizin ana hattını tetkil e
der. 

Şimdiye kadar bütün tarih
lerde, bütün tarihçilerin irti
kap ettiği bu yanlıthk asırlar
ca mütefekkir insaniyeti hep 
hatalı yolda yürütmüttür. Ke
mali:ı:m rejiminin birinci i,i bu 
hatalı göriitü düzeltmektir. Bu 
gün ilmen izah ve isbat edilme
si o kadar kolaydır ki: Jlk me
deniyet ışığının nurlandırdığı 
yerlerden koPan bir millet var: 
T emaaa geldiği milletlerle kur 
duğu cievletler arasında vasıl 
hattı olan ve ortaya bir kaynat 
ma çıkaran bu millet Türktür. 

Onun tarihi seyri, içtimai 
mantıkların bağları biribirine 
ulanarak takip edilince artık 
eski tarih telikkılerine yol kal
madığı anlaşılır. 

Şeşeriyet tekevvününün nasıl 
olduğu ve medeni ilemin nasıl 
meydana geldiği bahisleri geç
mişin indiyata ehemmiyet ve
ren tarihçi gözlerindeki anı.ayı 
açmış v~ tarihlerin nakliyatın
daki bükümleri değittirınittir. 

Şimdi yalnız akli taharri
lere değil toprak altı arattırma 
!arına ilmin yardımile verilen 
ehemmiyet sayesinde tu haki
kat meydana çıkmıttır. 

Millet 
Rejimimizin ikinci ana hat

tı da millettir . 

(Millet, dil, kültür ve mef
kUre birliği ile biribirine bağlı 
vatandaşların teşkH ettiği bir 
siyasi ve içtimai heyettir.) 

Bunu tavsif eı:!en proğramda 
ana fihr su suretle anlatılıyor: 

(Terakki ve inkişaf yolunda 
ve beynelmilel temas ve münase 
betlerde bütün muasır milletle
re müvazi ve onlarla bir ahenk
te yürümekle beraber Türk iç
timai heyetinin hususi seciye
lerini ve başlı başına müstakil 
hüviyetini mahfuz tutmayı e
sas sayar.) 

Milletle milliyet bizim için 
tam v,. kimi! manasile ancak 
Kemalizm rejiminde yaşamış 
ve yaşatılmış bir şe'niyettir. 

Siyasi ve içtimai bir heyet 
olmak itibarile milleti dil, kül
tür, ve mefkUre birliği olarak 
anlayoruz. Halbuki daha 
evvel bizde böyle bir şe'niyetin 
mevcudiyeti iddia ecıilemez. 

Mustafa Kemal inkılabına 
kadar bizde çürümüş bir im
peryalizmin harici kuvvet ö
nünde diz çöken, dahilde kah
reden bir gidişi vardı. Bunun 
ençok hükmünü yürüttüğü müs 
lümanlar ve bunların içinde 
müslüman Türkler idi. Türki
ye dışındaki imperyalizme 
dayangaç olan kuvvet kapita
lizm kuvvetidir. 

Türkiyede ise imperyalizmin 
dayanacağı bir kapitalizm yok 
tu. Zira: Türkiye, kokmut im
paratorluğu tutabilecek bir ka
pitalist sisteme malik değil
di. Burada kapital müslüman 
Türkün değildi. O kuvvet hu
dut haricinden girer, memlek&
ti soyardı Te battan başa Türki 
ye bir İstismar tarlası idi. Kok 
mut imparatorluk ile onun kor 
kuluk bükfuneti, zabıtası, ordu 
su yalnız, yalnız bu ecnebi ka
pitale gardiyanlık yapar ve ka
pital arslan payını aldıktan son 
ra artan kemikleri de impara
torluk teıkilitı kemirirdi. f t
te burada bir millet ve onun 
kaynağı olan milliyet yoktu. 
Ümmetçilik hakimdi. Medrese, 
hükumet, tekke üç kara kuvvet 
gibi kucak kucağa alabildiğine 
yurd11 yıkıyordu. 

Von Papen, riyasetinde bulun. 

Gidip gelmek üzre 
bir tayyareci 

dün yola çıkh 
duğu kabinenin uzun 

lü olacağını tahmin 

•• •• omur_ 
ediyor 

LONDRA, 18 A. A. - lngiliz 
tayyareci Mollison Atlas denizini 
geçmek için bu sabah saat 11.35 
te buradan hareket etmittir. 

LONDRA, 18. A. A.- Mollison, 
Dublin yakınında tayyare kararıri
hından hareekt etmiştir. Mümaileyh, 
hareket ettiği azman ahvali havaiye 
mükemmel idi. Tayyareci Harbour 
Crece de karaya inerek kendilerine 
IAzım olan benzini aldıktan sonra 
Nevyork'a doğru uçmasına devam e 
decektir. Mümaileyh, müteakiben 
Harbourgras'a avdet edecek orada 
tekrar benzin alacak, hava müsaade 
eder ebnez Croydan'a müteveccihen 
Atlas Okyanosunu ıreçecektir. Atlas 
Okyanosunu cür'etkar tayyareci, üç 
dört gün zarfında iki defa ıreçeceği
ni ümit etmektedir. 

LONDRA, 18. A. A. - Baıvekil 
M. von Papen. Reuter ajansının 
Berlin muhabirini kabul ederek ken 
diıinc beyanatta bulunmuştur. M. 
von Papen, şimdiki hükUmetin u
zun müddet iktidar mevkiinde kala
cağ-ına kani olduğunu söylemiıtir. 

Mümaileyh, bütün fırkaların akli 
selimine hitap ve müracaat edildiği 
takdird -~ bu fırkaların, yerine hiçbir 
şeyin kaim olamıyacağını, şimdiki 
hükümete müzaheret edeceklerini 
beyan etmjştir. 

Batvekil, şöyle demiştir: 
Nazilerin reisi, son aylar zarfmda 

menıuplarınt -zapt ve rapaltında tu
tabilmek için çok müşkilit çekmiş
tir. Nazilerin reisi, iktidar mevkiini 
kısmen ele almakla iktifa edemiyece 
ğini ve Nazilere hitaben müsait o
lan bir hükümetten başka bir hükü
met lehinde rey veremiyeceğini söy 
lemİftİr. 

Başv•kil, milletler cemiyeti Al. 
manyanın teslihat sahasında müsava 
tını kabul etmediği takdirde Alman. 
yanın cemiyetten çekileceğine dair 
olan şayia hakkında beyanatta bu
lunmaktan İmtina ebnistir. 

Mümaileyb, Alman.Yanın artık 
başka milletlerden farklı tedbirlere 
maruz kalmak ve ikinci derecede 
bir millet cibi muamele görmek is
tememekte olduğunu söylemiştir. 

Kendisine karşı emnü selamet 
bahsinde mü"~vi mUamele yapmak
tan imtina edildiği takdirde Alman
ya M. von SchJeiche1·'in gösterdiği 
yol üzerinde yürüyecektir. 

Mümaileyh. Ahnanyanın ailihlan
mak arzusunda olmadığını fakat di
ğer milletlttin ıil8.hlarından tecer
rüt hususundaki vaitlerini tutmaları 
fikrinde olduğunu beyan etmiştir. 

setmi,tir Almanlar tarafından gerek 
Lauaanne'da ve gerek Cenevrede 
defaat ile tekrar edildiği için bu me
talibin ne olduğu malumdur 

Petit Parİgİen, netice olarak di
yor ki: Yeni olan hirşey varıa o da 
batvekilin müstemlekelere dair o
lan beyanatıdır. Umumi mahiyette 
olan bu metalip 1 ngiliz efkarı umu
miyesinin nazarı dikkatini bilhassa 
celbetmekten hali kalmıyacaktır. 

Müstenılekal cemigeli reisi 
Von Papen nezd1nde 

LONDRA, 18 .A. A. -Tayyareci 
Mollison'un beraberinde götürdüğü 
yiyecekler ceviz, kuru üzüm, .şekerli 
iki çotra kahveden ibarettir. 

Bir frland.a'lı " ne olur ne olmaz" 
diye tayyareye bir şiıe Brandykoy
mak için israr etmittir. 

Mollison'un berabea-inde bir çok 
Şa11a111 tiihkat bir miilakal mektuplar da vardır. Bunlardan bi

. , . _ rini ~ublin Belediye Reisi , Nevyork 
BE~Ll"N, 18.A ~-- Hıtl~r cı h~: Beledıye reisine ıröndermektedir. 

BERLIN, 18. A. A. - Ba,vekil 
M. von Papen, Alman müstem.lekit 
cemiyeti reisini kabul eylemittir. Al 
manya'ntn gelecek iktisat konferan
sında müstemleki.t meselesini meY
zuu bahs~deceğinin mes'ut bir mü
beşiri olan bu mülikata siyasi me
hafilde büyük bir ehemmiyet atfe
dilmektedir. 

cum kıtaatının eTkanı harbıye reısı Tayyarenin hareketi anında iki 
M. Roehm milli müdafaa nazırı ie· 1 bin kişi hazır bulunmuıtur. 
neral von Schleichel" ile görüşmüş-
tür. 

Bu mülakat, Hitler'le yapılan mü
zakerelerin şiddetle inkitaa uğramış 
bulunmasına rağmen, Alman meha
filinde cok manidar bir hadise gibi 
telakki edilmek istenilmektedir. 

M. Roehin ile jeneral von Schlei
cher'in şahsi münasebetlerinin çok 
samimi ve mümaileybin Hitler'in 
fazla itimadını haiz bir muavini oldu 
ğu malı.imdur. 

M. Roehm ile jeneral von Schlei
cher arasındaki mülakatın Nazileri 
hükumete tekrar iştirak ettirmek i
çin yeni bir teşebbüs mübeşşiri olup 

Hindistanda 
• 
Ingiliz planı 
SİMLA, 18. A. A. - Hint camaat 

!erinin temsili haklarına ait lngiliz 
planı, Hindistan'da muhtelif tarz
larda kartılaruru,tır. 

Müslümanlarla, Avnumalılar u
mumiyetle bundan memnundurlar. 
Fakat Hinduler Sikhı'leri tiddetle 
tenkit etmektedirler. 

Mümaileyh, M. Mac Dor.,.Jd'ı dai 
ma Almanyanın tahdidi te•lihat bu- olma.dı~ı <o~lmaktadır. . , 
susunda maruz kaldığı müsavatsız Hukumetı hazıra Reıchstag ın 
lık meselesinde her zaman Alman ı kütlev~ bir ekseriyetle d_evril~cek o
noktai nazarına taraftar bulmu,tur. l~rsa ı.ene~al vo~ Schleıcher •.n Y~: 

Pendjab teırü meclislerinin müs
lüman bizibi ld.tibi Nebabe Ahmed 
Yarkan lngiliz hükii.metinin bitaraf
lığı mu vaceheıinde beyanı takdirat 
eylemiştir. 

M. von Papen, netice olarak Al- ı nı kabıney;ı teşkil~ rı1:e~u~ edılecegı 
ınanyanın müstemlekeleri hakkında- ve bu ~erkıbe l':'azıler'.n ışt~r:-ke da. 
ki metalibinden vazgeçmemiş oldu- . vet edileceklen tahmın edılıyor. 

•· Mükaddeıler'in Hint ittihadı 
birliği reisi Rao Bahadur Radjah, 
demi, tir ki: Akalliyetler miaakile 
hakkımız ihlill edildi. Eğer müslü
manlıwrla LikhıleT İ•tediklerine na.il 
oldularsa "Mukaddeıler" in hicbir 

~~u "'!ylemiştir, .Si":'~iki kabineni~ Aazi'ler ketıdilerlni bir kaç 
ıstıkbalıne ta~ıle ıtım.at etme.k ı- nezaret İ"in satmazlar 
cap eder. Nazilerın gayrı kanunı va \ 
aıta ve çarelere müracaat etmelerin
den enditeye mahal yoktur. Hitler. 
bu kabilden bir teıebbüıte bulun
mıyacağını aöylemittir, Mamafih, 
Almanya her türlü iıyan harelcetini 
kuvvetle baıtırmakta katiyyen tered 
düt etmiyecektir 

Batvekil. ıu kelimelerle beyanatı
na hitam vermi~tir: 

Alman milleti. Feld Mareşal Hin
denbourg'un arkasında her zaman
kinden daha müttehittir. Ve onuna
kil idaresine ve kiyasetine itimadı 
vardır. 

Pelit Parisien 'in 
mutalealan 

PARIS, 18. A. A.- Petit Pari
sien gazeteai, M. von Papen'in dün 
Reuter ajanaırun Berlin muhabirine 
vaki beyanatı hakkında. tefsirlerde 
bulunmaktadır. 

Bu ırazete diyor ki: 

MUNICH. 18. A. A. - Müfritle- istedikleri olmadı. . 
ı·in naşiri efkarı olan Voelkiıcher Çünlô kendilerine balıJeden buıu
Beobachter gazetesi, Hitler'in, •on ıi mevkiler lqey niabetinde bir im
Papen'in emri altında batvekilet tiyaz demektir. 
muavinliğini reddetmekle mükem- Yuvarlak Man konleranaı aza. 
mel bir hareket yapmış olduğunu ıından Pençap Hinduları lideri nu:.ıı 
yazdıktan sonra diyor ki: Nazindrath, müçteml Hindu S.ildıs-

" Şefimiz müfrit harekete ve mil- terin sahip olduklan 80 ıanclalyeye 
lete ıadık kalmıştır. Naziler, birkaç mukabil Pençap müsliimanlanna ve
nezaret için milletin arzusunun iti- rilen 91 ıandalye Hindulara "-'• 
lafında hüküm s~n kuvvetlere ken bir haksızlık olduğunu ve bunlann 
dil erini satmanuşlardır. Kararsızlık ı dürüst ve münıifane bir muameleye 
ve yarım tedbirler siyasetini redde- mazhar olmak için herteyi yal>"cak
diyoruz. Alman milletini yegine kur larını söylemi,tir. 
tarabilecek siyaıet ohın cesurane ve 
hareket gösterebilen bir siyaset İsti
yoruz." 

Bu müfrit gazete diğer taraftan. 

Hindistan a.~kerl kuı•ı•t't
lerinln harekatı 

Nazilerce gavri kı>bili kabul olan ve SIMLA, 18 .A. A. - Bir lnıriliz 
milletin en fakirlerini müsaade edi- taburn ile 6 Hint taburu, kış İpti. 
lecek tan:da ezen İztirap kararname~ dasında Bingaleye gitmek ve orada 
terini yeniden protesto ediyor. bulunan "iviJ kuvvetleri takviye e· 

i . derek tethiş hareket:,.,; ortadan k.al-
Bu müli.kat, birçok noktai nazar- Prus11a kabines ııın teşkili 1 dırmak emrini almışlardır. 

lark. dan. ".'.'libi alakahdafır veAAd t
1
mahnHb.ü- , i('ill mii::aherelf'r yapılacak ....................... _ ........ - .•••.•.. --······ 

umetırun geçen ta o p ıt- A A p 
ler ile yapmış olduğu neticesiz mü- BERLIN, 18 · · - rusya ka ğmı zannetmektediı· . 
zakereleri tenvir etmektedir. bineıinin te~k~li için hafta sonu?d~ 

Haber aldığımıza göre Alman baş merkez .fırkası.t.e başlaması~a ıhtt~ 
k ·ı· h · b" hf ld N · mal vcrılen muzakereler. bıdayette ve ı ı, ususı ır ma e e azı . . 

reisinin hattı hareketjni "Y eisaver" mütekabil bır yoklama hareketıne 
d. t jf tını' •= inhisar edecektir. Merkez fı•kası he-
ıye avs e ıur. f ·· 

Silah, Honıha 

M P - 1 ·ı· t · · nüz kendi «-artJarının te erruatını tes . von apen, ngı lZ gaze ec.ısı "' . k 
·1 ıı· .. ,_,I d k k d bit etmemi•tır fakat meı ez fırkaıı-

DAii 
Maarif Vekili Niğde' de es 

Türk eserlerini tetkik etti 
NICDE, 18 A.A. - Maarif vekili Esat Beyefendi dü 

bugün ilk mekteplerin idare ve terbiye vaziyetlerini tetkikle 
gal etmiş, orta mektepte Niğde ve kazalar muallimlrinin bir 
mıy1e mesleki ve terbiyevi vazifeleri üzerinde hasbuhalde bul 
muştur. 

. Eski eserler meyanında Alaeddin Keykubatın yaptırdığı 
mıi gezmiş, bilhassa camiin minare şerefesinin kapusunun c 
ba değil şarka doğru müteveccih olmasına ve caminin müzey 
kapısının üzerinde mütenazır bir şekilde yanlarda saçları ik 
gülü iki kadın başının kapartma olarak bulunmasını işaret 
rek Türklerde esasen taassuba hiç yer verilmemiş olduğunu i 
buyurmuşlardır. 

Bu kadın başlarının çehreleri bilahare yontularak silinmi 
Minare 9erefesinin kapusu ile cami kapısının üstündeki k~ 
başlarının medlulleri hakkında esaslı bir malumat alınamamış 

Vekil Beyefendi bu sabah çarşyı gezerek ve daha sonra tica 
odasını ziyaret ederek iktisadi ve ticari vaziyet üzerinde m 
mat almış ve yerli mahsulat ve mamulatın çoğalması ve rağ 
kazanması hakkında bazı tüccar ve ticaret odası erkaniyle fi 
!er teati temittir. 

Esat Bey cuma günü sabahleyin saat 10 da Bor üzerinden 
lukışlaya hareket edeceklerdir. 

Mühim kararlar verilecek 
ANKARA, 18 (Milliyet) - Önümüzdeki hafta zarfın 

Heyeti Vekilede mühim kararların ittihaz olunmasına intizar 
dilmektedir. 

Ankara'da su tevziatı 
ANKARA, 18 (Milliyet) - Burada şehrin muhtelif mm 

kalarına munavebe suret ile su verilmesine başlanmıştır. 

Ali iktisat meclisinin raporu 
ANKARA, 18 (Milliyet) - Ali lktısat Meclisi tarafında 

hazırlanan raporlar Başvekalete takdim edildikten sonra tab'ol 
nacaktır, 

Rus mütehassıslarının tetkika 
ANKARA, 18 (Milliyet) - Ru• mütehassısları yarın öğ 

trenile Eski9ehire hareket edeceklerdir. Mütehassıslar orada · 
grupa ayrılacaklardır. Bir grup garp, diğer grup ta cenup vilay 
!erinde tetkikat yapacaklardır. 

9 u Rus olmak üzere 14 mütehassıstan ibaret olan bu heyet 
lstanbıı.ldan 3, Somadan da 1 mütehassıs daha iltihak edecektir 
Sanayi umum müdürü Şerif Beyin önümüzdeki Salı günü harek 
ti muhtemeldir. 

Buğdag fiatları yükselecek mi. 
ANKARA, 18 (Milliyet) - Gelen malumata göre yalnı 

Konya köylüleri buğdaylarını Ziraat Bankasına arzetmişlerdir. 
Bazı mıntakalarda kuraklık olduğundn buğday fiatlarının az z 
man içinde yükseleceği zannediliyor. 

Vekillerin seyahat/arı 
ANKARA, 18 (Milliyet) - lktısat Vekili Pazar günü A• 

rupaya hareket edecektir. Gümrük ve inhisarlar Vekili Rana S 
de gelecek hafta içinde lstanbula gidecektir .. 

Yeni Kontenjan listesi 
ANKARA, 18. {Milliyet) - Tetrinievvel, tetrinisani ve ki· 

nunuevvel aylarına ait kontenjan listesi ve merbutu kararnaın" 
cumartesi günü resmi gazetede nqredilecektir. 

Kararnamenin yeni hükümler ihtiva edeceği söyleniyor. 

Piccar'ın balonu indi 
MlLANO, 18 A.A. - Pr. Bikar'm balonu saat 17 den bir al 

sonra Gard gölü civarında kiin Desanzaoo yakınında karaya in· 
mittir. 

Amerika'da içki meselesi 
TOPEYKA, 18 A.A. - (Tekaaı) Reiıicümhur muavini M· 

Charles Curtis cumburiyetperverler tarafından tekrar intihap er 
lunmak üzere namzetliğini koyması için yapılan teklifi kabul et· 
miş ve içki memnuiyetine ait k•nun hakkındaki 18 inci maddeni.o 
tadil teklifine muariz olduğunu ıöylemittir. 

Seyfi Pş. rapor hazırlagor 
Medeni hareketlerin anası 

ve azimet mebciei Y unan-Litin 
medeniyetleri değildir. Bunlara 
takaddüm eden ve onlara "tuur 
ve nur" veren daha kavim ve 
kadim bir medeni millet vardır 
ki büyük akının yürüttüğü bu 
Türk milleti dünya yü:ı:ünde ilk 
medeniyet şuaının kaynağı ol
muıtur. Kemalizm rejiminin a.
na hatlarından biri olan bu ma-

Meşrutiyet, hürriyet ilanı, 
-23 temmu:ı: 1908- deği9ik
liği milli bir atılma, Türkün 
kurtulutu değildir. 

Bizde, millet ve milliyetin 
kurulutu, Milli Tiirk devleet 
temelinin konulduğu tarih, 
Türkiye cümhuriyetinin ilanı 
tarihidir ki artık bir Türk mil
leti, bir Türk devleti vardır. 

ı e yap gı mutLa. eme e pe o a ar "' ' 
açık bir lisan kullanmamı'sa da rei ~ nın nufuzlu azala.rındaJ? bazıları~n. 
sicümhur Hindenbourg'un otoritesi- Almanyaya normal . bu: m~rutıyet 

• tı' t d ba k'I" · d reı"iminin tekrar verılebılme•İni te-ne ıs na e en şve ı ın yenn e . . • .. aadatta bulu 
kalmağa ve nasyonal·ıosyalist fırka mın ıçın bazı mus nulma 

BERLIN, 18. A. A.- Hambourır 
civannda Pinneberg'in kalabalık bir 
mahallesinde yapılan bir araşllrma
da birçck eslaha ve mühimmat ket· 
fedilmittir. 

Zabıta, komünistlerin ikamet et
mekte olduklan bir binada infilaka 
hazır bir bomba ketfetmiş ve e•İn 
mahzenlerinin tahkim edilerek bir 
imdat işareti sistemi konulmuf ol
duğunu müşahede eyfemi~tir. 

ANKARA, 18 (Milliyet) - Muhafaza kumandanı Seyfi Pt· 
teftitat ve tetkikatı neticeleri hakkında mühim bir rapor hazırla 
maktadır. 

(Devamı var) 

(_H_a_ft_a_lı_k_S_i_y_as_i_İ_cm_aI __ ) 
Aln:anya'daki siyasi buhran 

haftanın en mühim hadisesini 
teşkil etmekte devam etti. Ye
ni intihap edilen Reicbstag 
meclisinin intihabattan sonra 
bir ay içinde toplanması lizım
dır. İntihabat 31 temmuzda ya
pıldığına göre en nihayet ağus
tos sonunda meclis toplanacak 
tır. Acaba Von Papen bükUme
ti ağustos nihayetinde meclis 
huzuruna tim.diki tekilde mi 
çıkacak yoksa intihabatın neti
ces İne göre kabinenin tetkili
:ında tadilat mı yapılacak? 

Şunu kabul etmek lazımdır 
ki, intihabatın neticesi hüku
metin vaziyetini takviye etmiş
tir. Eğer intihabat neticesi fır-

mış olsaydı, kazanan fırkanın 
iktidara geçmesi tabii telakki e 
dilecekti. Fakat ne sağ cenah 
zümreler, ne de sol ve vasat 
fırkalar ekseriyeti kazanma
dıklan gibi, bunların yapabi
lecekleri kombinezonlar da 
mecliste ekseriyeti temin ede
mez. Bu itibarla Alman hüku
metinin Reisicümhurun itima
dına istinat eden bir hükumet 
olması lazım geliyor. Ve şim
diki hükUmet te bu itimadı ha
izdir. 

Hükfunet intihabattan en 
kuvvetli siyasi fırka olarak çı
kan Hitlerist'lerin d'! ittiraki
ni temin etmek maksadile fırka 
lideri Hitler ile temas etmi•-...... ' ,. 

ımın ınanevralanna k.apılmamağa az sını istedikleri de kayde §ayandır . 
metmiş olduğu beyanatından anla- Merkez fırkasının birçok mensup-
tdmaktadır !arı başlıyacak ohn müzakeratın 

M. von Papen, Alman-yanın tea· me;rutiyetin kavaidinin muntazam 
limat ıahaundaki metalibinden bah- işl.,;,,e kabiliyetinin başlangıcı olaca 

biri milli müdafaa nazırı Von 
Schleicher, diğeri Başvekil Yon 
Papen ve üçüncüsü de Reisi
cümhur Hindenburg ile yaptı
ğı üç mülakat bir netice ver
memiştir. Hitler, en büyük si
yasi fırka lideri sıfatile Başve
kaleti ve kabinede fili kuvvet 
ifade eden Dahiliye ve Milli 
müdafaa nazırlıklarmı istemit
tir. Reisicümhur Hindenburg 
ise, iktidarı ne de olsa, akalli
yet fırkası demek olan bir fır
kaya terkedemiyeceğini bildir
mi,tir. Hitleristler kendilerinin 
hakim rol oynayamıyacakları 
bir kabineye girmek istsniyor
lar. Çünkü hakiki kuvvet baş
kalarında oldukça, kendilerinin 
iktısat nazırlığı gibi mevki
leri işgal etmeleri ve bunların 
ağır mes'uliyetlerini omuzları 
üzerine almaları, nihayet halk 
----.-.. --1 ... ;•th,_,.1.'"'"' k;ı.v~-

melerine sebep olabilir. Hitle
ristler, her sınıf gayrimemnun 
zümreye bir cPnnet vadetmi~
lerdir. iktidara geçmeden mes' -
uliyete katlanmak istemiyor
lar. 

Bu, Hitleristlerin noktai na
zarları. Hükii.metin ve Reisi
cümhurun noktai nazarı da ne 
yapacakları pek belli olmayan 
ve hatta siyasi bir fırka bile 
denilemiyecek olan bir zümreye 
Almanyanın mukadderatı tes
lim edilemez merkezindedir. 
Hindenburg'un Hitler'e cevabı 
kat'idlr. Bu şerait altında Hit
leristler için ya hükumet hari
cinde kalmağa katlanmak ya
hut ta darbei hükUnıetle iktida
ra geçmek kalıyor ki ikinci 
tıkkı takip edecekleri şüpheli
dir. 

Hükumete gelince; eğer a-
rası 

Diğer bir mahzende de sandıklarla 
barut bulunmuttur. Birçok tevkifat 
İcra edilmiştir. 

sa, meclisin huzuruna olduğu 
gibi çıkacak, eğer ademi itimat 
beyan edilirse, ağlebi ihtimal 
meclis tekrar dağıtılacak ve ga
liba da bu, Weim~r kanunu 
altında toplanan son meclis o
İacak. Çünkü hükumet bu ka
nunu esasiyi tadil etmeğe ka
rar verdiğini 11 ağustos şen
liklerinde Başvekil ve Dahiliye 
nazırı gibi iki salahiyettar ada
mın ağzile İzah etmiştir. Al
m.an imparatorluğunu Bis
marck yaratmıştı. Gittikçe an
laşılıyor ki onun kurduğu ma· 
kineyi tadil etmek onun çizdiği 
harici siyasetinin istikametini 
değiştirmek kadar tehlikelidir. 
Bismarck'ın harici siyasetinden 
ayrılan ikinci Wilhelm, nihayet 
memleketi harbi umumiye sok
tu. Bismarck'ın teşkilatı esasi
yesini tad;l ederek Prusya ve .. ... . . 

Darülfünunluların segahatı 
ANKARA, 18 A.A. - Darülfünun heyeti bugün Çankırıyı 

hareket etmiftir. 

mak isteyenler de devlet maki
nesini çıkmaza koydular. Bu 
nokta tashih edilecek. Sonra 
bir ayan meclisi ihdas edilecek 
intihabat kanununun da tadili 
mevzuu bahistir. Maamafih bu 
sonuncusu kanunu esasi ile ala
kadar değildir. Bir emirname i
le de yapılabilir. Malfundur ki 
timdi Alman müntehipleri nam 
zetlere değil, fırkalara rey ve
riyorlar. Her fırka da intiha
batta kazandığı rey niıbetinde 
meclise iza gönderir. Bu tadil 
edilerek müntehiplerin doğru
dan doğruya namzetlere rey 
vermeleri temin edilecek. 

*** ltalyadaki kabine tebeddül-
leri ltalyanın dahili ve harici 
siyasetinde de bir tebeddül ma
nasını tazammun edip etmedi
ği hakkında bir şüphe varsa, 

aliyetile bu şüphenin de zai 
olması lizımdır. N azırlardar 
ve müsteşarlardan sor.ra Muso· 
!ini bütün sefirleri tebdil etmiı 
tir. Bir çoklarını açığa çıkar
mış, diğerlerinin yerlerini de
ğittirmittir. Dahilde valiler dr 
d'eğitmiştir. iki haftadan bet» 
dünya Duçe'nin hummalı faa· 
liyetine tahit oluyor. Arada 
Popolo d'ltalia gazetesinde e
hemmiyetli bir makale yazdı. 
Diğer taraftan faşizmin belli 
ba9lı erkanından bava nazırı 
Balbo da tahdidi teslibat •e 
Cemiyeti Akvam hakkıncfa bir 
makale neşretti. Bütün emare
ler Musolini'nin bazı kat'i ha· 
reketlere hazırlanmakta oldu· 
ğunu gösteriyor. Her halde iı• 
ter kendisinin iştirak hissesi ol 
sun, ister olmasın, Grandi'nİll 
siyasetini beğenmediğini aıt• 
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Ekonomi Beledlged~ Polisi~ lnhi1JBrlarda Maarifte 

Tecrübe için Parise 
250 kavun gönderildi 

Güzel bir 
Teşebbüs 

Belediye memur
larının vefatında 
yapılacak yardım 

54 kilo 
Esrar bulundu 

Bir Rumun evinde 

Ucuz 
Sigaralar 
Rağbette! 

Zafer 
Bayramı 

• 

Büyük ve parlak 
merasimle 

tes'it e ilecek •• 

Üfettişler 
Kongresi 

Yarın m -fet tisler 
kongresi toplanıyo 

Rağbet görürse her hafta Belediye reisi Muhittin B. Be
lediye memurlarına iyi ve bayırlı 
bir teklif yapmıştır. Teklif şudur: 

yapılan araıtırma Pahalı sigara sar-
Polis memurları yapbkları bir fiyatı 30 ağuılo• Zafer ve tayyare bayn 

arafbrma neticeainde mühim mik - d k k mının meı-asim programını tespit et-
tarda kaçak esrar meydana çıkar yuz e lr azaldı ~e~ i~ ~· H. fırkası lıtanbul tq-

l stanbul ilk tedrisat maarif mu 
fettiıleri kongresi yann ıçlıma ede
cektir. Kongre bir kaç eün sürecek 
tir. Geçen seneki k"ngre mukarrera 
bnın ne ıekilde tatbik tdildiğin 
dair raporlar müzakere edilecc ktir 
Bu raporlar meyanında der 
planlan, tecrübe mektepleri faaftye 
ti, talebenin bedeni vaziyetlerini ölç 
mek, tedrisatta yakın muhitten iıti 
fade etmek vardır. Konıırede UZ\ 

eden ilk mektep başmuallimlere d 
bulunabileceklerdir. 

muntazaman iki 
Bir belediye memuru öldüğü 

vakit bütün belediye memurlan o 
ayki maaşlanndan yirmiter kuruş 
terkedeceklerdir. Selediyenin 
1890 memuru vardır. 1890 tane 
yirmi kurut 378 lira tutmaktadrr .. 
Bu para ölen memurun aiJesine 
verilecek, Acil ihtiyaçları temin 
edilecektir. Muhitin Beyin bu tek
lifi Belediye memurları arı.unnda 
İyi bir tesir bırakmıttır. Teklif va· 
rakaımı memul'r tehaliikle imza 
etmektedirler. 

mıtlardır. Kumbaracı yokutunda kilatı reısı Cevdet Kerim Beyin ri-
Se d k k Tütün inhisarı tarafmdan çıka · d r arıe rem ao ağında oturan yaıetın eki komisyon dün Ög- leden 

vagon kavun 
15 ağustosta limannnızdan hara

lıeı eden Bulgarya vapurile Parise 
SO &andık, beher sandıkta beş tane 
01ınak Üzere 250 kavun gönderilmit 
lir 

Bu kavunlar Pariıe tecrübe mahi-
1-tinde gönderilınittir. Geçen sene 
olduğu sibi kavunlarımız Pariste 
"ibete mazhar olduğu taktirde her 
hafta muntazaman ikqer vagon ka
"111 aevlı:i mbkarr ... dir. 

Ofis kavunların hareketini Marail
)a tı.,_ mümesıilliğimiz ve Pariı 
lıonsolooluiumuza bildirmİJtİr. 

Parioten alınan haberlere ıöre Pa
riste kavunl.armımın rağbet ıöreccği 
\'e bu sene mühim miktarda ihracat 
Japılacafı ümit edilmektedir. 

Benzin meselesi 
Ticaret ocla11 idare heyeti dün öil

leden IOlll'tl bir içtima yapmıttır. 
Bu içtimada benzin meselesinin 

ll>Üzal&ereoine devam edllmİftİr. 

Balkanlılarla 
ticaretimiz 

Memleketimizle Yunaniıtan ve Bul
lariıtan arasında iktiaadi münaıebe
!>n inkiplı ve tabı muamelitınm 
1-ıüoü hnkinlanru aramak için bir 
ll>ilddettenberi ticaret oclaımda iki 
"-.iıyon faaliyette bulunmaktadır. 
llıtiaat ftlıileti bu iki ko,,,... memle
lıeıJe iktlaadi temumm:da temel mar 
lıiyetinde olacak olan bu tetkikatle 
hkmdaıı aWaular olmaktadır. lkti
..,t veldletl dlin bu komitelerin m&-

r ,BORSA ı 
( le Banlaıım&m almao cotveldir ) 
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feransmm akibinde anıızm her 
§eyi alt üst ettikten sonra bu
ııu anlamamazlıktan gelmek 
lıakikate karşı göz yummak 
olur, O halde Duçe timdi ne 
Yapacak? Italyanın Cemiyeti 
akvamdan çıkacağını bile ima 
tdenler vardır. Ancak timdilik 
buna ihtimal verilemez. Belki 
Muıolini tahdidi teslihat kon· 
feranıının tekrar açılmasını 
bekliyor, Konferansın gelecek 
devresinde ltalyanın takip ede
ceği siyasetin geçen defaki si· 
Yasetten farklı olağacı muhak· 
kak telakki edilebilir. Ve Al. 
nıan milli müdafaa nazın Von 
Sc:hleicher'in artık meşbur -:>lan 
ııutkile Musolini'nin yeni siya· 

•eti bir arada okunacak olursa, 

ııelecek devrenin beynelmilel 

llıiinasebat noktasından birinci 

-4erecede ehemmiyetli olacağı· 

gönderilecek 
sa.isi neticesi hakkında izahat iıte
miştir. 

Türk - Yunan iktisadi münasebab
nı tetkik eden komite meaaiıioi bitir
mit ve raporunu hazırlamııtır. Türk
Bulgar komitesi de bu hafta mesaisi
ni ikmal E'decektir. 

Dün gelen 
buğdaylar 

Dün şehrimize Anadoludan 27, 
Trakyadan bir vaıon buğday ve li
manlardan 570 çuval buğday gelrnİJ 
tir. 

Borsada dün buğday azami 8 ku
ruştan muamele görmüştür. 

Yerli 
• • mlZ! 

kömürleri
ihraç için 

Yerli maden kömürlerimizin reva
cını temin için Ticaret odası tetki
kat ıubesi tarafından bir rapor ba
zırlanmıthr. Bu ·rapor pazartesi gÜ
nü Odada toplanacak olan hususi 
bir k01Disyon tarahndan tetkik edile 
cektir. 
Aldığımız malumata nazaran, ra

porda tahmil ve tahliye işlerinin zor 
luğu, maaraflann fazlalığı ve kömür 
çıkanna ,eklinin ulahı çarelerinden 
bahsedilmekte ve ihraç edilecek kö
mürlerimizin iatandardize edilerek 
muayyen namlar altında ihracı tav
oiye edilmektedir. 

Amerikanın ticaret - . muvazenesı 

VAŞiNGTON, 18. A. A. - Tica
ret nezareti, 932 ıeneıinin ticaret 
muvazeneainin gayri müsait olduğu. 
nu ve bunun bilbıuaa İthıı!ibn, ihra
catı 20 milyon dolar fazla geçrnİf 
bulunduğu Temmu:ı: ayında tezahür 
ettiğini bildirmektedir. Halbuki, bu 
fazlalık 932 hazıranında yalnız 3 mil 
yon, 931 temmuzunda 6 milyon do
lardan iberet bulunmakta idi. 

Paris borsası 

Belediye bütçesi 
Dahiliye vekaletinin bütçe hak

kında •on '°rduğu •uallcre bele
diye cevapları göndermi~tir . 

- --····· --
Sergide bugün 
Son gün! 
İktisat vekilinin bu-- . . gun sergıyı 
gezmesi muhtemel 

Dördüncü yerli mallar aergiıinin 
bugün •on günüdür. Memleket iktisa 
diyatmda mühim bir hareket ve 
memleelrt sanayiini balka taruttıran 
başlıca im.il olan yerli mallar sergi
lerinin dördüncüsü de bugÜn kapa
nacaktır. Yerli mallar sergileri istih
daf edilen gayede hakikaten muvaf
fakiyetli birer adım olmuş, bu muvaf 
fakiyet seneler seçtikçe her sergide 
daha fazla tezayüt etmittir. Dördün
cü yerli mallar sergiıi her noktadan 
milli sanayi birliğinin ve türk sana· 
Yİ erbabının bir faheaeri olmuştur. 
Sergiyi ziyaret eden 300 bin küıur 
kİfi bunu tasdikte müttefiktir. 

Bugün, serginin son günü olduğu 
için serginin fevkalade kalabalık ola 
cağı nazarı dikkate alınarak sergi ko 
miserliği balkın sergiyi muntazam 
ve daha sevbctt ıezebilmeıi için ba
zr tertibat almak mecburiyetini his
•etmiıtir. Sergiyi bugün Ankaradan 
şehrimize gelecek olan lkti.,.t Ve-

P ARiS, 18. A. A. -;- D_ün. nis"';- kili Mustafa Şeref Beyin ziyareti bek 
ten az intikallerle ayn1 saglam vazı- lenilmektedir. Dördüncü yerli mallar 
yet muhafaza edilmit~r; Fiyatlar, sergisini dün ak,ama kadar 310,800 
pek az tehavvul etmııtır. Fransız 1 kişi ziyaret etmittir.Hiç bir sergi bu 
rantlan aranıJmal<tadrr Banka ';'ha- kadar kimse tarahndan ziyaret edil
nn olclukçıı tutulmalıtad~r. ~emı~yo- memiıtir. 
lu eohamı, kapaıııtta hafıf t:Mr ~ıyet Sergi bu aktam saat 21 de kapana
ııöotermelde ber~ •akiıı bır hal cak ve Galatasaray li•esi izami sü
muhalaza etmektedır. ratle tahliye edilecektir. Sergi hey&

Meslnada zelzele 
ti tcrtibiyesi sergi münaaebetile ya.. 
pılan bir cck teıiaatı Gı.lataaanıy lise 
sine terk etmi,tir. --

Konferans 

K · · d b nlan ucuz ıigaralar büyÜk rag" be· Hal 
OÇO ımıın e ir Rumun esrar sonra kevinde içtima edettk prog 

kaçakçılrğı yaptığı haber alınmıt te mazhar olmuttur. Halk &faği r~ tamamen ihzar ~!mittir., Mera. 
ve alakadar polis memurları der- nevinden siğaralara raibet etti· 11m çok parlak olacaktır. Kolordu
hal bu eve giderek aramak iıte- finden fiatı yüksek olan aigarala nun tespit ettiii resmi g~it prog
mitlerdir. Evdekiler tehlikeyi an· nn sarfiyatı '7c 40 nisbetinde azal rammı "f'lğıya dercediyoruz: 
!ayınca evveli kapıyı açmak iıle· 30 Ağuıtoı 932 salı gÜnÜ Zafer 
memişler, fakat polisler bir müd.. mıttır · Bayrammın teı'idine ait askeri 
dP.t sonra içeriye girerek her tara İnhisar idaresi ucuz nevinden pro~amdır. 
fı aramıya hatlamışlardır. Bütün sigara imalatını artırdığından zür 1 - Saat 9 elan 10 a kadar K. O. 
ev arandığı halde bir şey buluna· ra elinde aıağı cins tütün kalma· K.m tarafından K. O. kararıahrnda 
mamrş, fakat bodrum katında ya- zabitan ve hükumet memurlannın 
pılan uzun taharri neticesinde ağ- mıştır · Anadoluda bulunan ıigara ve diğer arzu eden zevatın tebri. 

k d d 1 1 imalitaneleri aon zamanlarda u- ka"L kabul edı"lecektı"r. zrna a ar o u iki teneke bu un- " 
B cuz tütün iflemektedir. Yalnız Ci-

muşlur. u tenekeler boşaltrlmıı 2 - Beyazıtta Darülfünun mey· 
· · d k" balı fal·rikası ihracat için yÜksek . 

ve ıçın e ı maddenir esrar oldu- cinsten sigara imal etınektedir. · danında saat onda toplanacak kıt'at, 
ğu anlatıhnıştır. Bu suretle elde • a5keri ve ıivil mekteplerin ve sair 
edilen esrar lamam 54 okkadır. Tütün ziraatini teşekküllerin K. o. K. nı tarafından 

Koç:o esrarları küçük paketler saat onu otuzda teftit ve muayene--
haline koyarak bu tenekelere dol gözetmek için !eri yapılacaktır. 
dunnuş ve bodruma saklamıştrr. 3 - Merasime İştirak edecekler 

15 talelebe 
Gönderilecek 

Selçuk hatun kız san'atlar mekte 
bi mezunlarından bu ıene A vrupayP 
15 talebe gönderilecektir. Muaabok
İmtihanı 3 eyliılde yapılacaktır. ' 

Mükemmel bir 
teşebbüs 

Yapılan tahkikat neticesinde Ko- Tütün kanununun tadili ile ıunlardrr: 
conun öteden beri esrar kaçakçı· meşııul olan encümen mesaisine Askeri mektepler, mubtelil sınıf- C. H. frrkaeı Bayazıt merkez o
lı~ile uğraştığr anla§ılmrştır. Ka- devam etınektedir. Encümen kanu !ardan mürekkep kıt'a! tayyare tim- cağı tarafından iki ay devam etnıei< 
çakçı Rum Adliyeye verilmit, es- sali. polis krt'ası, itfaiye bölüğü ve ı üzere türkçe lisan kursu açılmııtır 

1 nun muaddel fekline, tütün zira- H" oku 
rar ar da müsadere edilmiştir. otomobilleri. •ehir bandosu, mehter ıç ma yazma bilmiyenlere mah 

at mıntakalarında tütün ziraatini " 1 b d ) 
Kaçak Erol•n hane takımr, ıivil liseler ve mektep- sus 0 an .. u .er• er cumartesi çar· 

tedris etınek üzere birer mektep )er ve sair ıivil 1.,.,.kküller. ,amba gunlerı .aaat 7. den 8 e kadar 
Beyoğlunda Asmahmescitte açılmaaı için kanuna bir madde i- 4 _ Teftişi ve muayeneyi mütea- devam ~.~ece~tir. lkı .ayda okumr 

b!r ş~hsın eroin sattığı ihbar e- liveaini teklif ebnitlir. kip en kidemsiz bir zabit tarafından yazma ogretılecek ve diploma veri-

d 1 N ·-·····---·-····-···--·------ lstikli.I harbı ve Baş. Kumandanlık lecektir. Namzet kaydına başlanmıt-
1 mış ve uri ismindeki bu •· muharebesi hakkında bir hitabede tır. 

dam yakal k · · d nm pamuklu kısmında bez ma ı 
anara Uzerın e on , bulunulacak ve K. O. kuD'l8ndanı ta.. -···-·····-··· .. ··--.. •••••• .. -··--··· 

U··ç pak t · b ı kinesini temizlemekte olan ame k bel ed"I ktir j e e eroın u unmuştur. rafından buna mu. a. e ı ece • dan sonra halk namına Halkevi a 
Parmag~ ını kaptırdı le Hacı Bekir parmağını maki- 5 _Nutuklar bıttıkten aonra mu- , Easmdan biri tarafından hitabe ;. 

neye kaptırarak kesilmit, hasta zikalar lstiklal martını çalacak Ye rat olunacaktır. 
Bakırköyünde bez fabrikası haneye gönderilmiıtir. bu sırada orada bazrr bulunanlar ae- 4 - Askeri bandosu kolordu 

==========================:'===- lam TllZİyeti alacaklardır. Bu ıuntle kumandanının bitabcıinden sonra 
meçhul aıker selamlanmıt buluna- mikrofon önünde istiklal mar~ı ça 

Ray da lazım, yol da! 
Şark şimendiferleri müdürü 
ancak her iki şıkta da arala. 

rında ahenk olmak 
lazım geldiğini söyleyor 

Beynelmilel Ticaret odaoım• batka külliyelli miktarda nakli· 
lıtanbul Ticaret odaaına: "Ray yatı münkii.n kılar. Yol İse, ıerek 
mı, Yol mu?" tarzında tevcih et- yolcu ve gerek etY• nakliyatı i
tiği suale Ticaret o<l-tsının henüz 

1 

çin, daha az kuJlanıılı olan raym 
ne cevap vereceği malum değildir. temin edemediKi ba:u teıkilit 
Bununla beraber biz bu buousla ltahıeder; meseli mahalli maksu
açtığımrz ankete devam ediyoruz. da kadar gitmek tarifenin elisti· 
Şa~k Demiryolları Anonim Şirke- kiyetini veyahut yolcuların har• 
ti müdürü M . Paacal anketimize öetle iatikJ&lini, ve bazen de raya 
su cevabı vermittir: faik bir tür'at temin elmeei ıibL 
- - Ray ile yoldan her birinin Fakat bu takdirde emniyet aza). 
kendine mahsua ve muhtelif fay- mıt olur. 

caktrr. lacaklardır. 
6 - Bundan ıonra Darülfünun S - Maarif müdürlüğü isir leri 

be hçesininBeyazlt kap usu önünde ha tesbit edilen mekteplerin merasi
zırlanacak Tribunda bulunan Kolor- me iotirakini temin edecetkir. 
du kumandanı önünden, toplanmq 6-- 29 Ağustos saat 10 da Ma 
olan kıt'a ve mektepler veoalr t~elrill arif müdürlüğü Kadıköy için Sü. 
ler tarafmdan bir ınt'l1lsim geçl,i ya- reyya tiyatrosunu, Üsküdar ir in 
pılacaktır. Halk fırkası merkezinde, Betik. 

7 - Merasim ceçitini yapan kıt'a ta§ 19 uncu mektepte, Beyoğlu (' a 
lar ve Harbiye mektebi Beyazrt - latasaray lisesinde,lıtanbul Darül 
Divaııyolu • Sultanahmet • Sallum- fünun konferans salonunda mın a 
söğüt - Sirkeci - Karaköy kılprüıü - kalan talebesini toplayacak, ko
Şişhane yokuıu • Galataaııray - t.. lordu tarafmdan gönderilecek 
tlklil caddesi yolile Trıkıime çılaı- konferanaçılar harbin ve :ı:aferin 
cak ve oradan kıtlalarrna dönecek· safahatını izah edeceklerdir. 
lerdir.Melrtep taleb.:leri y.,..Jr t..,ek 7- 30 AJwıtos saat 4 te Yetil 
k:liller Karaldlyden itibaren hılreluıt- koyde Boğaiçi ve Eminönü tayya 
te serbesttirler. İıterleroe aym yolu relerine Adlconma merasimi yapr
takip ederler ve lıhırlerse Kanıldl,.. lackbr. 
den yerlerine d;önerl.... 8 - Dörtte darülfünun meyda 

8 - Geceleyın uker ... talebe t.. mnda Halkevinin müze ve aergi 
rafından Pener ala,.Jan tertip ve lo- şubeol tarafından hazırlanan ki
ra edeceı.Jerclfr. tap panayın açılına meraoimi yapı 

9 - Mezkür slin tam sıevalde Be- lac:ak, panayır dört ıun ~e"Vam e
yant ve Selimiyeden ylrni lılr.- pa- decektir. 
re top atılacaktır. 9 - 30 Ağustos saat 6 da bir 

Hallı evinin luJ•ırlılf aabltan, heyeti~e 100 kitilik bir 
dalan vardır. Bu faydalar birlef- Bu vesaiti istbnal edeceklere a-
tirilenk vakifane istimali temin Eami fayda temin edebilmek için programı 
edildiği takdirde, nakliyatın ıiir'· ,imendiferlerle biribirine merbut Halkm tarafmdaıı din ~ 

çay •enlecetkır . 
10 - 25 Atuıtostan 30 Ağua

toıt kadar her gece mua yen saat 
lerde o sünün harp safhalarına 
dair konferanslar verilecektir. 

atı, konforu ve emniyeti noktai na olmiyan f"hirleri yol ile birı1>irine sim edilen proırranun metni ,... 
zarından biribirini İbnam ederler. raptebnek ve bunlarm da Jimen- durı 
Ray, buıünkü vaziyetinde yolcu· diferle ittisallnl temin etmek - 1 _ 30 Atuıtoo p..............,m 

MESINA, 18 A. A. - Burada 
halkı deJıtete ilka eden bir zelze· 
le olmuttur. Maamafih, ciddi hiç 
bir haaar vukuu it'ar edilmen1İs· 
tir. 

lara emniyet, konfor ve intizam, muvafık olan tekildir. eoan kolordunun programodır. 
Nizamettin Ali B. dün ak_, Halk arızasız ve fa11la11z nakliyatı te- Bu takdirde ıimendifer sliaerealu 2- O sün için beledf7- Da-

evinde "Dünyada ve bizde iktisadi min eder. üzerinde bulunan noktalan biribl· rülfünun iç ve dıı me...fanm.a o. 

11 - 30 Afu.tos geceai radyo
da latlklll mal'lı ve- climhuriyel 
andı tennnüm edilecek, Baoku· 
mandan meydan muharebesi hak
kında konferans verilecek tiirller 
oknnacaktrr. Otobüs meselesi 

Şehrin bazı yerlerindeki aervis 
hatlarında otobiialer tekasüf et
mekte bazı yerlerde de az bulun 
maktadır. Belediye vaki tikiyet
)er üzerine ber batta ne kadar oto 
büs ifleyebileceğini tesbit etınit· 
tir. Bir kısmı otobiialer rekabet 
dolayısile fiyatları indirmitlerdir. 

Beynelmilel hp 
kongresi 

Dr. Tevfik Salim P,., Şükrü 
ye Rıza Beyler Laheyde bu ay so
nunda toplanacak beynelmil~I Tıp 
kongreıinc iştirak ebnek uzere 
birkaç güne kadar hareket ede
ceklerdir. 

nı söylemeğe bile lüzum yok

tur •. ...... 
Hafta arası ispanyada bir 

ihtilal çıktı. Cümhuriyetin ila· 
nından beri için için kaynamak
ta olan memnuniyetsizlik hisle
ri nihayet taştı ve hükümdar 
taraftarları Madrid'de ve Sevil' 
de kıyam ettiler. Madrid kıya
mı çarçabuk baatınldı. Bazı za 
bitler ıivil elbise ile poliı mer
kezini işgal etıneğe teşeb
büs ettiler, fakat 6 ölü ve 20 ya
ralı vercİikten ıonra püskürtül
düler. Diğerleri de tevkif edil· 

di. 
Sevil'deki kıyam iıe binnia

be daha muvaffakıyetli ol
muştur. Burada Sanjurjo na

mında bir ceneral şehrin idaı-e

ıini ele geçirmeğe muvaffak ol 

mus ve radvodan İrat ettiii'i bir 

vaziyet• mevzulu bir konferans ver- Eşya nakliyatına gelince: Ray, rine raptebnek Ya:tifeaini de raya parlör tesisab yapılackUI'. 
miştir. yukanda zikredilen faydalardan bırakmalıdır." 3 - Kıdemıiz zabitin nutkun· 
•••• •••••••••••••••\\\'\\\\ ........................ ~ .•••.••••.• ,,,,,,,,,,,, ................ ~.~·~·~·~·~•H•HOHO~·~·~·~·~·~··· ... ··········~··············~.~ • .:.. 

.. 4şkı Ef. ağaç kesiqordu! Resimli hikaye 

...... --... -· 

nutukla İspanyanın her tara
fmda ihtilalin muvaffak olduğu 
nu ilan etmiştir. Fakat Cümhu
riyet askerleri yetişerek şehri 
itgal ebnitler ve ceneral ile be
raber taraftarlarını tevkif et
mişlerdir. Şimdi her tarafta tev 
kifat devam ediyor. Hükfune
tin v112iyete hakim olduğuna 
fÜphe yoktur. Bununla beraber 
bu kıyamın cümhuriyetçiler na 
mma çok faychıı olmuttur ki, 
aralarında yeni bir tesanüt te-. 
sisine yardım etmiıtir. Bunlar 
son zamanlarda biribirine geç
mişlerdi. Ve esasen rejime 
aleyhtar olanlar da bundan bil

istifade idareyi devirmeğe te

şebbüı etmiılerdi . ...... 
Ottava konferansı devam 

ediyor. Konferanaın düğüm 
noktası Kanada ile ln2'iltere a-

raaındaki ihtilaf olduğu anlaşı· meyletmitlerdir. Ancak lngiliı: ki muzafferiyetinden ıonra bu. 
lıyor. İngilterenin Kanadaya lerin mensucat mamulatı hak· nu tabii bulmak lizımdır, An· 
temin ettiği menafie mukabil kmdaki teklifi kabul edemiyor- cak tabii olmayan ,ey hrkanm 
Kanadanm ne vereceği tesbit e lar. Bu Kanadanm yapıp yapa- lideri Dr. Maniu'nun hariçte 
dilemiyor. İngiltere Kanadanm mayacağı bu müsaad'eklrlıklar kalmasıdır. Maniu'ya bükilıiu•
gıda maddelerine ve kerestesine meselesi, Kanachda müthit da- te girmesi teklif edildiği halde 
müsaadekiirlık göstermeği ka· hilt tezebzübe sebep olmuıtur. hariçte kalmağı ve mecliate ek 
bul etmiştir. Fakat mukabilinde Memleketin sanayicileri ve zira seriyet fırka11 lideri sıfatile ça. 
menfaat bekliycr. Kanadalılar atçileri, biribirine geçmittir. lıımağı tercih etmiıtir, 
teklif ettikleri bir proje ile lngil Oyle görünüyor ki konferanıı Maniu'nun bu hareketi fU 
tereye yirmi milyondan kırk inkıtaa uğratmayayım diye Ka yolda iı:ah ediliyor: Kral Ka
milyona kadar menfaat temin nada Batvekili Mr. Bennett'in rol son zamanlarda salahiyetle 
ettiklerini iddia etmişlerdi. in- ıarfettiği gayret, nihayet ken- rini daha ziyade istimal etmeğe 
giliz müteha11ıalan bu Kanada eli hükiimetinin iktidardan düt baılamıt ve nwhtelif hükUmet 
teklifini tetkik ettikten sonra mesine aebep olacak. !erle arau açılmıttır. Maniu 
bunun ancak Üç milyonluk bir .,. • • Kralı lngilterede olduğu gibi 
menfaat temin ettiği neticesine ıüs halinde görmek istiyor. 
vudılar. Bunun üzerine proje Romanyada yeni kabine ıe. Kral ile hükı.n.etin arası açıla-

. )m.mı&tır Ve y • · h ne Vaida'nm riyasetinde ttlfek-
gerı 11 

• • • • enııı azır kül etti I t'h batt iki I cak olursa Maniu iktidar mevki 
lanıyor. Şımdı cereyan eden pa· y ·eh k b"n 

1 
• a . an evvf inde bulunmak iatemiyor.Hükii 

zarlığa göre Kanadalılar demir k aı l -
8 ıdneameM~ırmh el yenh ~lr· j met haricinde kalmakla Kral 

• h kk . . a er tanın an ıc a ac e 1 e ı 
mamulatı a ında İngılızlere ı Madge.u bu defa hükumete gir üzerine daha nafi! olacağına ve 
müsaadeki.rlıkta bulunmağa 1 mişlerdir. Fırkanrıı intihabatta f herhalde hükumetle Kral ara-

12 - Halkevi tarafrndan o za· 
<111anki vaziyeti harbiyeyi gÖaterir 
kartlar baatmlacak, halkn tevzi 
edilecektir. 

13 - 30 Ağustosta şehrin muh 
telif mahllerinde te:ı:abürat yapı
lack, eflencelr tertip edileccktır •• 

14 - Osküdarda Doğancılar 
me,.danında fırka muzikaıı, Beya 
sıt meydanındaOsküdar Halk ban 
doıu ...tindüz dörtten itibaren, te· 
bir bandosu da 5te Takaim mey. 
darunda çalacaklardır. 

15 - Geceleyin belediye tara
fından Takaim, Beya:ı:ıt meydan
larile Doğancılar, Kadıköy ve Re 
tlktatta fişenkler atılacaktır. 

18 - Esnaf cemiyetleri ve halk 
tetekkülleri reomi ceçide ittirak 
edeceklerdir. 

ımda hakemlik vazifesi göreu 
tine kanidir. 

Filhakika Karo! menfasın
dan avdet edeli Romanyanm 
teırit makinesine yeni bir un
ıur illve edilmiştir. Bu da Kral 
dır. Karoldan evvel denilebilir 
ki kral yoktu. Küçük Micha.. 
il'i temailen makamı dolduran 
niyabet mecliai hükQmetten ay 
n telikki edilemecdi. Ondan 
evvelki Kral Ferdinand da ida 
reyi nlzırlarma terketmittl. 
Binaenaleyh Karol zihniyetin
de bir kral Romanya devlet a
damlarının alışmadıkları yeni 
bir siyaset unsurudur. Vaida'
dan evvelki kabineyi na ıl az. 
lettiti hatırlardadır. Siyaset!. 

nin aldıtı cereyan ergeç kral 

ile politika kodamanları arasın 
da bir çarpışma olacağına ita· 

ret etmektedir. 

Ahmet SUKRU 
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Gelen enak gai verilmez -
Müddeti PÇ*l nüıhalar 10 ku
ru,tur. Gazete ve matbaaya ait 
İ!ler için müdiriyete müracaat 
edilir. G• · ıiz ilinlann mee'u
liyetini kabul etme&. 

! 
değişe değişe gidiyor .. Lif sob 
bet arasında benim ltsanbullu 
olduğumu falan öğrendi ve ba
na ne dedi bilir misiniz? 

- Siz memleketinizde böy
j le koatüm mıi giyersiniz? .. 

Fena kızdım amma belli etme
dimı 

- Tabii! dedim. Tabii bazı 
yerlerde köylüler memleket kı
lığında giyinirler amma bu her 
yerde köylünün huausiyetidir .. 
Bu sözden sonra Vichy'ye ge
lip te güpegündüz otelin önün
de çıplak ayaklannın parmak
larını caddeden geçenlerin gö-

l 
zil önünde kıpırdatan Cezayirli 
imi görünce trendeki ukala ak
lıma geldi de yazmadan geçe-

1 medim. 

Vichy'ye gece geldik ... Tam 
gece yarısı .. Yıl başı girer gi
bi ... Arkadaşlardan birinin ha
zırladığı Columbia oteline çek
tik .. Sefertası gibi bir yer .. Bir 
kapılı var ki; bizim arkadaş
lardan mesela Nalbant zade 
Hıhı Bey güç geçer.. Ne ise 

------------.. 1 içeri girdik yarı uyuklayan bir 
BUGÜNKÜ HAVA 
Y -.flköy aıkeri rasat merkezin

J<n verilen malümata ııöre hu
;:-Un hava açık olacak, rüzgi.r ti· 
ııali iıtikametlerden esecektir. 
18-&-32 tarihinde hava tazyiki 
162 milimetre en çok sıcaklık 29 
!n az 15 santigrat kaydedilmiştir. 

FELEKTEN 
Seyahaı mektupları .. 

Vichide ilk 
Gece ve gün •• 

Vlchl 10 Alu•tos 98B 

Hali alduna geldikçe kızı. 
orum. Hele Vichy'de bİI' sürii 
alınayak, çember sakallı ve be 
az aba maşlahlı Cezayirlileri 
ördill:çe büsbütün içerleyo-
um .• 

garaon: 
- Beklenen yolcu siz mı11-

niz? .. dedi 

- Evet! dedim. 
Hemen merdiven başında 

bir odanın kapısını vurdu ve 
sordu: 

- Patron! Falanın dostu o
lan yolcu geldi Hangi odayı 
vereyim? 

Hateften bir aada: 

- 35 numarayı .. 
Ve bqladık çıkmaya birkat, 

iki kat, üç kat, dört kat, yetmiş 
ayak merdiven çıktık.. Garson 
bana yolda ihtar etti: 

- Ayakyolu buraaı .. 
Ve anlat1ld'ı ki; abdetshane 

yi yer tutmasın diye merdiven
lerio iki kat arasındaki sahan
lıla yapmıtlar .. Hem altındaki 
kat müatefit oluyor, hem üst
teki. Lakin belaya bakın! Son 
kat olan bizim katta da yok, alt 
katında da. Demek bir buçuk 
kat indikten sonra ancak me
rama nail olabileceğiz.. Fena 
teY ! Barsak tedavilerinde hiç 
şakaya gelmeyen bir mesele ... , 
Gece yanaı münakata etme
dim. Odama girdim. Garson de 
di ki: 

Efendim, Vichy'ye gelmek 
;;in gece yarıları bir kaçakçı gİ 
i trenden trene elimizde ba, 
-ul, çanta, valiz, pardeaü, fo
oğraf makinesile geçerken, bir 
enha kompartımanda yanıma 
ıir delikanlı geldi ve bana sor
lu. - Arkadaşınız falan eşyanı

gider zı açmamanızı tenbib etti. Çün
kü sizin geleceğinizi evvelden 

- Bu tren Vichy'ye ., 
nı •• 

O tren daha iki defa 
ırılmek lazımdı. 

değit- haber verdiği hald"e müdür size 
alt katta İyi bir oda hazırlama
dı .. Onun için. .. 

- Gider amma, zannederim 
alan filan yerlerde aktarma Ne ise soyunduk, dökündük. 

Şimendiferde simsiyah kesilen 
tapacağız... elimizi yüzümüzü yıkamak için 

Lif böyle açıldı ve gözlük- musluk batına geçtik .. Muslu
ü geveze bir delikanlı olan bu ğu açtım ki; lavabo dolsun da 
:atla ııörüttilk. Kendisi Ceza- yüzümü bolca yıkayayım. Su 
(Irın Konstantin şehrinden evvelen porselene döküldüğü 
mis te Fransada hukuk tahail ıçm sessizce akıyordu sonra 
;,diyormUf. Vichy'de bulunan küvet doldukça su da şakırtılı 
<ardeşine tatili geçirmeğe gel akmağa başladı. Bu esnada yan 
ıniş, iki gün sonra da memleke- daki odanın duvarı deh,etli bir 
.ine gidiyormuş. O gün, bil- gümbürtile vurulduktaıı sonra 
nem hangi yerde bir fabrika- içeriden bir cadı kan sesi gel
tör bunu yemeğe davet etmit, di: 
Hııcı da (ne dinden olduğunu - Yeter artık bitmedi mi? 
<>ilmiyorum ya) bir haylı gü- Hay Allah beli.aını versin. 
neşte yürüdükten sonra yeme- Hemen sordum: 
ge oturmuş, hem fazla atıştır- - Ne söylüyorsunuz ma-
mış, hem de ~arap içmi~. Tam dam? .. 
yemeğin sonunda bir baygınlık - Yeter artık su şakırtıaı. 
ge'.mit kusmuş ve düşmüş .. Ne Uyuyacağız! 
se ayıltmışlar .. Onun için geç - Ne yapalım. Şimdi gel-
kalmış, Vichy'ye benim gibi 1 dim, yıkanmadan yatamam .. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 6 7 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(F~lH:fi lantaatiquc roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
Vurdukları yerde gül bi-

ter .. 
Vallahi benim suratıma 

kan oturdu... Aklıma geldikçe 
hala gözlerimden atet çıkıyor .. 
Teveccühlerini celbetmenin yo
lunu bana öğretmediniz gitti .. 

- Ruhlara ruhla vasıl olu-
nur ... 

- Nasıl? 
- Ruhunu vücut maddiye-

tir.den süzüp onlara karıftır
malı ... 

- Sonra da tımarhanenin 
yolunu tutturmalı ... 

- Tımarhaneler uyanık can 
!arın tekkesidir. Deli onlar de
cıl biziz. Onlar aklın mavera· 
smı göriıp esrarı söylerler. Bu 
hakikatler bize abuk sabuk gö 
r•ıriır. Cünkü o lisanı anlama
yız.. GÖzlerimiz kulaklarımız 
gafletle perdelidir. Şimdiki gü 
zcl san' atlar bu perdeleri vır-

tıp esrarla ~caklatmaya atı
lıyorlar. Akıl hududu üzerinde 
taklak atan kübism'in fütü
riam'in, dadaism'in hamleleri 
hep bu ilahi tepeye müteveccih 
tir. Yükselmeli, yükselmeli ta 
şuurun güneşine, cennetine ka
cı'ar.. Hakikate kalbolunmalı .. 
San'atı, yerinde zincirleyen an' 
ane, fen, ilim usul perestlikle
rinden kurtarmalı. San'atı mah 
remiyette tutan onun güzeıllik
lerini örten bütün manialann
dan soymalı.. Çırılçıplak mey
dana koymalıyız., Aşkımızı tu
tuşturacak ilahla işte o zaman 
karıılatarak büyük sırra ermiş 
oluruz. Soyunmalıyız.. Soyun
malıyız .. Cismen, fikren soyun 
malıyız ..• 

- Peki amma bu dediğin ya 
zın plajlarda olabilir ... 

- At üstünden caketi, pan
talonu. donu .•. 

- Bu saatte ., 
mt ••• 

otele gelinir 

- Madam yayan gelmedim. 
Trenle geldim. 

Ve sesi kesildi.. Ben yıkan
dım amma fena halde içerle
dim ve ertesi günü o civarda 
başka bir otele naklettim. 

Vichy' de bir lüks aınıf otel
ler vardır. Oralara ayağını ba
sabilmek için bir mevsimde en 
ataiı 50000 frangı gözden çı
karmalı. Sonra birinci sınıf, aon 
ra ikinci sınıf oteller gelir .. Bü
tün bu oteller büyük, muazzam 
müesseselerdir. Bunlara muka
bil şehirde bir de ailelerin teai& 
ettikleri pansiyonlar ve ufak o
teller var. Bu ufak otellerde 
pansiyon yani yatak, öğle ve 
akşam yemekleri 35--40 frank
tır ki; büyük otellerin 60 frank 
lık sınıfına muadildir. Çünkü 
bu küçük otellerin büyük mas
rafı yoktur. Madam yahut Mös 
yö İşe nezaret eder, iki garson 
ve iki hizmetçi kadın bir de af
çı ve aşçı yamağı ile işi idare 
ederler. Bu otellerde zaten an
cak 30-40 kiti bulunur. Ve o
nun içindir ki; yüzlerce odalı 
büyük otellerden daha rahat ve 
itinalıd'ır. 

İşte bu otellerden birine yer 
!eşlikten sonra müdürün tavsi
yesile bir doktora müracaat et
tik.. 

Vichy'de 150 kadar doktor 
vardır ki; işleri mevsim esna
sında Vichy'ye gelen hastala
ra bakmaktır. Bili.istisna bütün 
bu doktorlar bir tedavi müdde-

ti yani 21 gün için 300 frank 
ücret alırlar. Ve sizi tedavi es
nasında beş altı ve icabına göre 
on, on be, dacı'ika n:~ıayene e
derler. Bizim doktor beni u
zun uzadı dinledikten sonra bir 
de derinden derine muayene et 
ti ... Ve bütün Vichy doktorları 
gibi o da: 

- Sizin midenizin ektiliği 
midenizden değil, karaciğeri
nizdendir .. Dedikten sonra te
davi şeklini teıbit ederek ya
zıp elimize verdi. Bir de matbu 
yemek rejimi listesinden mese
la her nevi yumurta gibi bazı 
§eyleri çizdikten sonra çenemi
ze dayadı. 

Verdiği tarzı tedavi: 
Sabah erkenden aç karnına 

100 gram filan membadan, 
Sabah 11 de 75 gram falan 

membadan, 
Akşam 3,5 ta 75 gram yine 

ay::ıi membadan, 
Akşam 5 te 75 gnm yine ay 

ni membadan, 
Akşam 6 da 75 gram keza 

ayni membadan. 
Bir sürü de dut, masaj, ka

raciğere dut, lskoçya dutu, a
yaklara dut··· 

Yemek listesini alıp otele 
geldik. Pembe renkli kağıdı gö 
rünce Madam tanıdı: 

- Bizim yemekler hep sizin 
liatedendir .. dedi .. 

Yarın işe baflıyoruz.. Baka
lım encamımız ne olacak.. Şim 
dilik AHaha ısmarladık.. 

FELEK 

ÇANAKKALE 
Şehitlerini ziyaret 

15 EYLÜL 
G0LCEMAL vapurlle 

- Bu mezhebin henüz nizam 
namesini okumadım. Soyuna
mam .. 

- O bez parçaları kalbini 
gözlerimden saklayor ... 

- Soyunsam da kalbimi ge
ne göremezsin.. O deriler, et
ler, kemiklerle örtülü bulunu
yor ... Acayip f8f•· Demek bize 
her ulviyete çıplaklıktan gele
cek. .. 

- Şüphe mi var .. Allah bize 
her ıeyi görmek için göz ver
miı. Ortülerle onu bu hakkın
dan mahrum etmek... Tabiat 
kanununa karşı vahşi bir ted
bir, mi.nasız bir yasaktır. Elbet 
te tabiat böyle şuurauzca mu
halefetlere birgün galebe çala
cak, herşeyin örtüsü kalkacak
tır... . 1 

- Demek me<ıenıyet ou yo
la gidiyor .. 

- Sorar mısın? .. 
- Ben sana ba,ka bir teY 

aormak için geldim ... 
Turhan cebinden ,ık, yuvar

lak kabartmalı bir gümüf kutu 
çıkararak: 

- Çeker misin bir tutamcık 
bundan? 

- Nedir o? 
- Cenabı hakkın dünyayı 

1 1 Mdarif bahisleri 

Bizde ecnebi lisan meselesi 

Usulü tedris hakkındaki fikirler- Ecnebi 
liselerden çıkanların Türkçesi 

14 kısımlık 
1 - Bu mektup kime yazıldı? 

Kardeşim Zarif Raciye. (Adres: 

asri mektup 
ha dikkat ettim. Ben bir fey 
de söylüyorum. 

-1-
Taksim. Meıleği: Hoca) - Ah, Kısenya sizi ne ka 

seviyorum .. 

Galata .. ray li....i tedri .. t ran 
donanı me .. leıile Ankarada açıl
ma.aı diifünülen iki yeni lise mese 
lesi münaaebetile ara sıra tazele
nen ecnebi liaan me&eleıine tem.u 
etmek istiyorum. 

rine imdatlarına yetİ§mez, hata
ya düterler. Almanca öğrenenler 
için sramer prtı azamdır. Gra
meniz Almanca öğrenilemez. 

2 - Niçin yazıldı? 16 - 17 
ağuatoa gecesinde vukua gelen 
hi.diseleri izah ederek bir ricada 
bulunmak için. 

3 - 16 - 17 ağustos gecesi 
hadiseleri: O akşam Raciye bü
yük bir unutkanlık gelmişti. Eve 
erken döneceğini biliyor, fakat 
hangi saatte evde bulunacağına 
aöz verdiğini hatırlayamıyordu. 
Birahaneden çıktıktan ıonra veda 
ederek evin yolunu tuttu. Aynlır 
ken elimizi ııkmağı bjle unut
tu. 

-Ne zamandan beri? 
- Sittin seneden beri .. 

- Ya zevceniz? 

Bu suale alimin: "Adam 
de .. ,, İfadesinden ba,ka türlü 
na verilemeyen bir hareketi cev 
veriyor. 

Tekmil tedrisatı türkçe ya
pılan mekteplerimizde öğretilen 
ecnebi lisanın tedria sureti hak
kında başlıca iki fikir mevcut
tur. Birinci fikre göre, ecnebi li
sanı gramer, tercüme ve müki.J~ .. 
me okutmakla; ikinci fikre söre, 
ecnebi liıanı metod direkt dedik
leri uıul yani ·çocuğun ana dili 
gibi bir surette Öğretmeli. 

Ben müteaddit lisan öğrendim 
ve öğrettim, altı aene Rodoa idadi .. 
ainde Fransızca mual1imliğinde 
bulundum ve on yedi seneden be
ri darülfünunun duhul ve huruc 
imtihanlarında ecnebi lisan mü .. 
meyyizliğinde bulundum ve bulu
nuyorum. Bütün bu .zaman zar
fındaki mümareıelerim, mütahe 
delerim ve tec'f"Übelerim beni, ec .. 
nebi lisan hakkında rey verecek 
bir hale getirdi. 

Birinci fikirde bulunanlara 
karıı yapılan itiraz budur: "E .. 
fendim, gramer dediğin teY ne 
oluyor? Bu eıki uaul iflia etti, 
artık bugün liaanı pratik bir au· 
rette öğretmeli.,, ikinci fikirde 
bulunanlara kartı yapılan itiraz 
budur: "Efendim, metod direkt 
ancak lisanın ameli maksadını j 
yani pratik cihetini kıımen temin 
eder, nazari kısmını temin et .. 1 

mez .. ., 1 
Muterizlerin ik:iıi de, kendi 

görüılerine cöre, haklı görünür. 
Fakat, bu gÖTÜtler noksandır. 
Çünkü lisanı esaı itibarile hem 
nazari ve hem ameli yahut bu 
mümkün olmadığı halde, muay
yen gayeler iıtihdaf olutıur ise, 
nazari yahut ameli öğretmeli. 

Muayyen gayeler iıtihdaf et 
mek ne demektir? Bu, ecne ... 
bi. lisan oerenen ki.maenin, 
hayatta tutacak it ve takip edece .. 
ği meılek ile ta~yyün eder. 
Lisede okuyan bir kimıe, liaeyi 
ikmal ettikten sonra ticaret i.le
mine atılacak yahut bunun gibi 
bir it tutacak olur iae, ecnebi li
sandan iıtifade edebilir. Yevmi 
münasehatta yanlı§ konuşulan li
san ve yahut yanlıılar ile yazı .. 
lan bir ticaret yahut iş mektubu 
makıadı temin edebilir. (Yanlı,-
11z konuşmak ve yanlıfllZ mek
tup yazmak elbette faydalıdır) 
halbuki, liııeyi ikmal ettikten son 
ra yükoek bir mektebe yahut 
darülfünuna devam etmek iati
yen bir kimoenin behemehal na
zari ecnebi liaandan iatifade et
meıi lazımdır. Nazari liaan kuY
vetli gramer, kuvvetli tercüme, 
ve liaan mukayeaeıi uıulile elde 
edilir. Kuvvetli gramer diJince, 
gramer akaamınm kuru. tarifleri 
ve yahut basma kalıp nahiv ka
ideleri detildir. Böyle bir gra
mer öğrenmenin hiç bir manaaı 
yoktur. Bu noktada bilhaua ıa
rar ederim. Tecrübelerim beni 
hataya dilıürme:ıı. 

Darülfünunun mezuniyet lm
tlhanlarile Maarif Vekaletinin 
iltdaı eylediti orta mektep ehli
yatname imtihanlarında gramer 
hilmiyen detll gramer anlamayan 
tarın maruz kaldıldan müşkü
latı her zaman görüyorum. Bu 
müıkülat, çamer hakkında ciddi 
ve mantıki bir fikir sahihi olmı
yanlarla cümlelerde bulunan ke
limelerin oynadıkları rolleri tem 
yiz etmekten aciz kalanlarda 
hilhaua müşahede olunur. Bu gi
biler, hazan bir cümleyi karine 
ile anlarlar, fakat her zaman ka-

Zira Almancada nahivin arzet 
tiği mÜ§külattan ba§ka, üç cinoe 
ayrılan harfi tariflerin, muhte
lif hecali iaimlerin, aıfatlarm taa
rifleri ve saire gramerin behe
mehal iyi bilinmeıini ve anlqıl
masını iktiza eder. Yokaa it yü .. 
rüyemez. 

Bir ecnebi lisan öğrenmek de
mek, onu ezberlemek demektir. 
Ezberlemekten makaat, o lisanın 
yalnız kelimelerini değil belki 
kendi ıivesine göre olan huıuai

yetlerini, inceliklerini hatırda tu 
tup ledelicap onları kullanmak 
elemektir. Vaktile liselerde gerek 
neıren gerek nazmen bazı ecnebi 
edebi parçaları ezberletti.rirler 
idi. rCcitation namiJe maruf olan 
bu derstn faydası, bir ecnebi Ii .. 
san elde etmek gayeai itibarile, 
büyüktür. Zira, böyle bir ezberin 
yüzde yirmi beşi hatırda kalsa, 
ki.r sayılır. 

Bu usulü beğenmiyenler var
dır. Bunlar, nesir ve nazlm par .. 
çalannın mealini yine ecnebi Ji. 
san ile talebeye ıöyletmeıine ta
raftarlar. Zahiren bu .;on uaul iyi 
iae de, talebe ecnebi liaan bilme
diklerinden ve okudukları puça
ları yarım yamalak bir ifade ile İ· 
zah edeceklerinden lisan tahailin
de, kısmen olsun, cezri bir netice 
i•tihsal edemezler.Bu son usul tek 
mil tedriaatı ecnebi lisanda ya· 
pılan mekteplerde iyidir, çiinküı 
burada talebe ecnebi lisanı yal
nız lisan ve edebiyat dersleri va .. 
aıtasile değil, muhtelif deralerin 
liaana vaki olan yardımlarile öğ 
renir ve bu suretle, say ve cayre 
tinin dereceaine göre, ecnebi fj .. 
san aahibi olur. 

Tekmil tedrisatı ecnebi liaan 
ile yapılan ecnebi liselerde ikma
li tahıil eden talebeye gelince, 
bunlar, sarfettikleri gayret nisbe
tinde öğrendikleri lisanı bilirler 
iae de, umumiyet itibarile, türkçe 
leri zavıftır. Her ne maksatla olur 
ise olsun imtihan için darülfünuna 
müracaat eden bu gibiler, "Türk 
çeniz kuvvetli midir,, sualini hay .. 
ret ile kar,darlar. Bunlar, yine 
sarfettikleri gayret niıbetinde., 

bildikleri ecnebi lisanda her han 
gi bir mevzuu kaleme alarak 
tevai edebilirlerae, ecnebi lisan
dan Türkçeye tercüme etmek i
\'İn kendilerine verilen her hangi 
bir mevzuu müşkilli.t ile ve hata 
ile tercüme ederler. Milsteınala 
n vardır. Orta mektep muallimi 
ehliyetnameei İmtihanına giren ve 
bir ecnebi lisanını gayet güzel be
nimıiyen bir kimae, on beı aatır .. 
lık bir ecnebi lisanı metni, elinde 
lilgat kitabı olduğu halde ancak 
bet saatte ve ter içinde, hatadan 
salbn olmayarak, tercüme edehil
mi,tir. Neden? Çünkü hu gibiler, 
Türkçeyi llylki veçhile tahail et
miyorlar ve tercüme hatalarının 
önünü almak için mükemmel 
Türkçe .. ecnebi liıan ve ecnebi 
lisan - Türkçe lıigat kitapları bu
lamıyorlar. Zira hu gibi lıigatlar 
elyevm bizde mevcut değildir. 

Darülfünun müderriılerinden 
Avrom GALANTI 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Bevli haatalıklar 

tedavihanesi - Beyoğlu Mulen
nıj yanında Zambak aokak No.41 

yaratmak için kullandığı enfi- - Sana bu çok pahalıya mal 
ye... oluyor .. 

- Ha ben de içimden bizim - Buna paha yetifir mi? Bu 
küçük bey niçin bugün tahteş- nun yanında altın, elmas ... Ne 
şuur otuz kırk derecelerden ko para eder?. Yenmez, tatılmaz, 
nutuyor diye taaccüp ediyor- koklanmaz ... 
dum. Meğerse sebebi varmıf.. - Besbelli Rusa çok cömert 
Beyimiz tütsülü imif.. lik ediyorsun.. Bu sırda,lığmı 

- Ulan o tütsü değil. Akıl ödemek için bakkalın gözünü 
cili.aı, fikir bilegisidir. Çekmez doyuruyorsun .. Çırağa da bol 
misin? bahşiş sunuyorsun. 

- Hayır.. - Para değil, canım feda ol 
- Niçin? •un .. 
- Aşınır diye aklımı bilet- - Evet neticede can feda-

mekten korkarım... karlığı da var .. Çünkü her ne-
- Beynin paslanmı,, aklın feste sıhhatinden, tuurundan bi 

körlenmiş... rer parça kaybediyorsun .. 
- Zararı yok.. Ben burada - Bizi kaavetile ezen haya-

otururken Süveyf kanalından tın böyle vasıtalarla ağırlıkla
geçen gemileri seyretmek iste- nndan kurtulup zevkine vara
mem ... Tabiatın ölçüsü dahilin- madıktan sonra sıhhatten ne 
de bu bildiklerim, gördüklerim faide beklenir ... Alıt alıt buna 
bana yetişir... alı, .. Gel beraber çekelim .. Bir 

- Sakın bu sırrunı anneme.. maymun kadar olamıyor mu-
Kardeşime aöyleme... sun? 

- Peki amma seni buna kim - İfadelerinden insicam da 
alıştırdı.? kayboluyor. Şimdi söz arasında 

Kıaenya diyor ki: 

Dedim ya, o akşam Zarif Ra
ciye bir unutkanlık arız olmu, .. 

- Ben hahçeıinde güzel b 
caz çalan şık bir otel hiliyo 
Son geceyi orada geçiririz .• Çü 
kü hen on beş gün sonra gidiy 
rum. 

tu. . . 7 - O gece otomobil kaç 
re durdu? - Saymadım, say 
dım. Yalnız hatırımda kalanla 
söylüyorum. Bir kere Bomontini 
önünde durdu. Oraaı kapalı id 
Sonra Belvunun, sonra Panoram 
nın önünde durdu. Daha sonr 
Arnavutköyünde durdu. Dah 
s::ınra Alman çiftliğinin öniind 
durdu. Fakat orası kapalı id 
Son olarak hatırımda kalan bi 
yer daha var: Hürriyeti Ebediye 
tepesinde bir gazinonun önünde. 
Orada gramofonlu radyoda dan 
ettik . 

Bir müddet sonra Refik Haya 
ti: "Ben de gidiyorum,, diyerek 
kota koşa uzaklaştı. 

O aralık geçmekte olan bir mo 
toıiklete doğru ko§tuğu için Mu 
zaffer: "Ga!iha motoıikletle eve 
gitmek iatiyor,, dedi, ben Muzaf
ferle kolkola girerek karanlık bir 
aokağa daldık. Niyetimiz Muzaffe 
rin evinde küçük bir aofra kurup 
bir miktar demlenmekti. 

Ondan sonra da ben eve dö ... 
necektim. 

4 - Alt, Kısenya/.. Madam 
Kıaenya ve zevci Carcur Beyin 
ikamet etmekte olduğu hanede 
Muzaffer bir oda isticar etmek 
iatediğinden, bir gün bu buıuıta 
görüşmek Üzere birlikte mezkiir 
haneye giderek oda meselesini 
halletmenin münasip olacağı mÜ· 
taleaaında bulunmasına mebni 
hen derhal hu fikri gayet muva
fık bularak ve fakat hu gibi me· 
ıaili mühimmenin tehiri caiz ola 
mıyacağı kanaati kat'iyeıinde 
bulunmakta olduğumdan ötürü 
mezkür binaya dakkı bap eyli
yerek dahil olup maksadı ziyareti 
mızı İzah ettikten kelli keyfi
yeti hal ve faaleyleyerek ve hu 
hayırlı ite tavassut etmeleri pek 
tabii bulunan mezbure Kıaenya 
Hatun ve zevci Carcur Beyin da
hi hatırlarını iıtifsar ve hu ba
hane ile bir tatla iki kut vurmuı 
olmak, yani tabiri imiyane ile 
hem ziyaret, hem de ticarette bu 
!unmuş olmak için bir miktar 
dem Bey ve İftira ve demin mü
temmimatı addedilen ıucuk, pey 
nir, kavun ve saire miıillü meze
leri dahi bir an evvel cem ve ih
zar eylemenin çareaine bakıp 
bir miktar telzi;ci di.mai ey
liyerek münaıip bir vakit kolla 
yıp veda ederek gitmek hevesine 
düşmÜt oldutundan naşi filhakika 
Carcur Beyin kapıamı vurup bir 
müddet bekledikten sonra müta 
rünileyh · kartımızda arıu endam 
etmekle yukarıda arzedllen d
ve meae istihzarab.DI yaparak 
balkonda bir bayii eitlendik. 

5 - Beıinci maddeye niçin 
11•çtim? Nefes almalı için ... 

6 - Vekayl ı.voll ediyorı 
Kısanya: - Of, bu ıtık gözleri
me dokunuyor, dedi. Derhal oto 
mobilin içindeki li.mha söndü. Şiın 
di karanlıkta tenha aokaklardan 
ıür'atle gidiyoruz. Şoförün ya
nında Kıaenyanın zevci Carcur 
Beye vekalet eden Bulgar tebaa
ımdan Sava Efendi var. Araba
nın içinde aağda Muzaffer, sel
da ben, ortada Kısenya oturu
yor. 

Kıaenya mantosunu çıkarını§, 
çıplak kollarile seri hareketler 
yaparak Rus romanaları aöy]ü .. 
yor. Hep sarhoşuz. Bizimle bera 
her, içen foför de sarho~ .. Hattİl 
binneti.ce otomobil .sarhoş .. Aman, 
otomobilin sarhoşluğu, ne güzel 
oluyor. Gidiyoruz. Birden nasıl 
oldu bilmiyorum, şöyle bir kendi 
me baktım. Kıaenya kollarımın 
araaında ... Biribirimize sım sıkı 
aanlmışız.. Allah allah, biraz da 

!erini, kutularını, dolaplarını 
karıştırıp ta gıdasını bulamadı 
ğı günler sinirlenir, titizlenir, 
çırpınır, evi alt üst eder kıya
metleri koparırmış ... 

- Demek ki maymunlar da 
kokain çekerek d'adaism, fütü
rism n:.ıünakaşalarına karışacak 
lar .. Ediplerin sağlam bir ka
ba kurtaramadıkları bu ekistra 
meseleler hakkında bakalım bu 
kuyruklular neler yumurtlaya
caklar? ... İtalyan şaırı Mari
netti'nin büyük keşfi hayvanla
ra kadar sirayetle dünyayı sara 
cak, belki kaplumbağalar bile 
fütürist olacak. .• 

- işin küçük alay .. Sen han 
gi fikrin salikisin? Bu dünya 
sahnesi oyuncuları arasında ne 
marifet yaparsın? 

- Vallahi sahne o kadar do
lu ki ben bu curcunaya karıtma 
yarak alargada seyirci kalmak 
isterim .. 

- Hımbıl.. 

8 - Muza/fer? Muzaffer le 
ger lenger para sarfediyordu 
Çok içiyordu. Çok ne,'eli idi. 

9 - Saat dört! Aman yarabb 
daha neler işiteceğim? (Bu ao 
cümle Monte Kristo romanmın 
843 üncü sahifeıinden almmıt• 
br.) Tarlahaşında otomobilden 
indik. Muzaffer beni evine gö .. 
tiirmek iatiyor. Naaıl olur? Ev· 
de ayal bekliyor. Saat dörtte 
T arlahaşından Yere hatan mahal
lesine doğru yüriimeğe başladım, 
Biran evvel eve gİbnek ıatıyo .. 
rwn. Yarabbi, ne aail deljkanlı ! 
(Bu son cümle Çallı lbrahim Be
yin vecizelerindendir.) Evin kapt 
ıını çaldığım zaman, yere dog. 
ru bakınca tabanlarımın şitmiş 
olduğunu hiaaettim. O zaman ha 
vaya baktrm. Tan yeri ağar•· 
yordu. 

10 - Karım kapıyı açtı!/ 
Karım kapıyı açtığı zaman heye. 
canlı ve titrek bir sesle: - Suı, 
dedim, aman su•! Hürriyeti ebedi 
ye tepesinde bir gazinoda idik. 
(Burada eıha11 vak'anın bazıla 
rına ba§ka roller vermek lazım 
geldi. Zevç vekili Bulgar Sava 
arkadaılardan Adnan Bey oldu. 
Ksen:vaya da Emir Kaya rolünü 
münaaip gördüm) ah, karıcığım, 
biz dört 4rkadaı otunırken hiı 
lı:aTl'a çıktı. Jandarmalar bizi tev. 
klf etti- Haplı edildik. Fakat be~ 
avni hakla kurtularak yaya ta .•. 
oradan buraya geldim. 

- Vah, zavallı kocacığım! 
- Sorma! 
Ve yavaıça yatağa girdim. 
11 - Ocağına düıtüm! Aman 

Raciciitim, ocağına düttiim. Mu· 
zafferle beraber, çahtıyorsun. O 
na söyle. Bir g"Ün bizim karı il6 
karşı karşıya gelirlerse Hürriyet 
tepeainde kavga çıktığını, jan
darma karakoluna düıtüğümüzü 
ve benim de oradan firar ettiği
mi aöyleain. Olmaz mı canım! 

12 - Bir temenni: Yahu, bir 
ııün toplanalım, demlenelim. 
Çoktandır yaptığımız yok. 

13 - Selamlar: Muzaffere, 
Refik Hayatiye, herke•e, herke-
se .. 

14 - imza: Mahmut Ferit . 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi haıtalıklar ledaviha
neai Karaköy Börekçi fırını sırasın· 
da 34. 

tercüman olursun.. Dahileşir 
etrafa duman attırırsın .. 

- Mütehassıs doktorlar ba, 
ka türlü &öylüyorlar .. Bunu kul 
!anan evvela hasta sonra diva
ne olur diyorlar .. Aynaya git te 
bak. Benzin solmus.. Sofrada 
da dikkat ecİiyoru~. Eskisi gi
bi ittahla yemek yemiyorsun .. 

- Yemeği ne yapacağım .. 
Bu tozda bütün mukavviyatın 
gıdasına faik bir !>assa vardır. 

- Bu iddiayı kes .. Senin fik 
rin sende benimki bende kal
sın., Sana baıka bir sualim var. 
Kardeşlerin gönül dalavereaile 
meşgul sen bütün sevdanı bu 
mühlik toza vereceğine güzel 
bir kıza aşık olaydın çok muva
fık düşerdi ... 

- Ağzımdan sır mı almak 
istiyorsun, 

- Kardeşiz. Birimizin sırrı 
ötekinin de sırrıdır ... 

- Ben de seviyorum ... 
- Kimi? Göı·ünürde kimse 

- Ne yapayım benim göste- yok ... 
- Bir peri kızı... maymunun ne yeri var? recek marifetim yok .. - Benimkisi göze görünür 

banal bir maşuka değil., . - Tozu nereden buluyor- - Kokain kullanan bir ma-
aun?, damın maymunu da bu ilahi 

- Bir Rusla dostoldum. Bi- toza hanımile beraber alışmış .. 
zim bakkala bırakıyor. O da giz Zeki hayvan bu iptili.sında in
lice çırağile bana gönderiyor. , sanları geçmiş .. Hanımının cep 

- Bu tozdan çek, ilham bek
le. San'atın biitün mucizeleri 
yüreğine doğar .. HPr bahse gi
rişebilirsin. Derhal bir megalo
man. tabiatın büW.n esrarın'! 

Sen gaiple mi sevişiyor· 
sun? 

- Elbette. 
(Devamı var) 



• ·· latanbul aporcuları yi
liael ve çok zenırln bir apor 

leçirecekledlr. Üç muhte
üç mühim müaabaka 

khr. Bir kere Veli Efen
...,,,aimin dördüncü at yan 
acaktır. Bu müaabaka 

30o«i lira müklfat konmut-

l"ııala,..ıan baıka Mocla'da 
"yet refikimizin kadmla

';!t deniz yanılan vardır. 
n en mühim müsabaka•• 

. • yÜ:ııme birinciliğidir. 
ilik Büyükderedeki ya
ilk kısmıdır ve aeçme-

8'arada kazanan müaabıklar 
~ • 932 de yapılacak olan 

yüzme birincilitinde ı .. 
1 mmtakaamı temail ed• 

. ir. Onun için bu yant çolı: 
l"-.t··i... Müaabıklann orada 

l l de bolunmaları ve milaa-
hitamına kadar belııt. 

'llznndır. 

lt de dünya pm
Oaluğuna na••et 

atletlerden yal 
Lehtinea muvaf-

fak oldu 
.\tıeti:ıımde Olimpiyatlar ıtlıf 

'-crübeler ~pıldıiı u•e• 
tayyün etmİf onlaalar

~damun muvaffak olaea
li bait ıöziildir. Galip-

...::::· eakiden bu nriiaaf.
aini yapmq ve olİID· 

1 taanpiy-u iamine bak ka· 

1._. olaalarm muvaffak olma 
._ ıelir kanaati umuml-

Pııfwll..uı daima evvel.ı.. 
llıeoafeleri yapmıf olanlardan 

&fağı yukarı umumi kaide 

iliz de bunun için 1931 aene
e hluhtelif kateırorilarde mu 
•lı olanları aradık ve me-
1 .bir mevzu oldutu için kari

e bu yazımızla anlataca· 
Ancak 1932 Loa Anırelea 

Piyatfarı bu kaideleri alt üat 
•e tahmin edilenlerin ekaeriai 
le bile kalamadılar. 

ıoo•metrt• 

Olımpiyatlarda kazanması ih· 
İ olan 10 atletin batında 
Tolan geliyordu. 

~il atld geçen aene elde ede-
tği en parlak netice 10 5-10 
Bund n sonra Cenubi Ame

lı Joubert geliyordu. Alman
l Relince: 
~rning, Jonath, Lammera 
fuır bu meaafeyi 10 4-10 da 
ıılardı. Holandah Berger ve 
•lovak Engel de dünya tam· °"" kadar yani 10 5-10 yÜz 

1>. Yİ kota.biliyorlardı. 
"" kotucuların hepsi finalde 
'>'ot-lardı. Nitekim 1 inci 3 ün
•e S İnci oldular. 

200 metre 
11.a ıneaafede Amerikalı Wy
ıo 3.5 ile birinci vaziyette 
8unu takiben Tolan 20 9-10, 

Paon 21 Burnett 21 1-5 ilh .... 
oıİlnpiy~tların finalinde yal 
l'olan birinciliği aldı. öte

r leçen aene ilk 1 O atlete da 
0lınayan kotuculardır. 

400 metre 
~n &enin on en iyi Koıucuıu 

da Carr iamini côremeyince 
ı-.• lıa:vrete düıüyor. 400 met
~n ki bu aene ikinci ola

• • 4 7 2-5 ile batta ıreli-
. Bunlardan batka en iyi 
nıadut olan lnıiliz Romp-

..; . .\lnıan Metzner ve Macar 
1 kotularda finale kalama
rdır. 

Sporda cambazlık 
160 kilometre seyreden bir 

tayyarenin kanadı 
üzerinde ayakta durmak!? •• 

Saatte 1tl0 ldlom•tr• ucan ,.,,,.renin azerlnd• 500 
,,,.,,.. ,,, ... ,. muvan111ı olan lngillz tagyarecllerln

den Martin H•orn 
Bütm dünyada apor deT a

cbmlartle ilerliyor. 5oa ı.o. An· 
plu Ollmpiyatlanna fÖyle bir 
ıröz ırezdl..-lı: olunak imanla· 
r111 aporda -relere kadar yük
aeldilini pek tüzel ırörebiliria. 
Meaeli yÜz metrede: Amerikalı 
Zenci Tolan ve Metcalfe yüz met 
reyi on aaal7• ve aallaenin onda 
ii9ü ıribi bir A••nda kate
t• muvaffak olabildiler. Bunu i
yice tetkik edecek olunalı: bu 
kotucular aaniyede 10 metreden 
bir parça nokaan kotuyorlar. Bir 

muafeyi üat üate 11 kiiaür aani
yede kotmuttur. Bu inaanm ak
lmı durdurabilecek bir keyfiyet
tir. 

itte bütün bunlan tekrar aöy· 
lememiz inaanlann artık tabiilik 
ten çıkarak gayri tabii teYlerden 
hotlandıldannı göatennek için
dir. 

Yukanya reaimlerini dercet
tiğimiz ıporcular da bu zümre
dendir. 

Biri: Saatte 160 kilometre ıri
den bir tayyerinin üat aathında 

t:;ee Hor.• denilen motiJrle tuğladan nıanı11/ bir duvarı 
delerf'k gf'("en iki Amerikan denizcisi 

kere bir aaniye ve bir de 10 met ı 
reyi söz önüne getirip bu hari
kulade teYİ dütünmek, - bir fi. 
kir edinebilmek İçin - kifayet 
eder. 

Bundan batka 4X100 bayrak 
yarıtını ele alıraak, burada yapı
lan rekor adeta makinenin ya
pacağı bir rekordur. Çünkü tuaT 
vur edin ki, dört kotucu üat üate 
100 metreyi 10 aaniyede kotu· 
yor. 

Ve neticede elde edilen za-
man 40 ıaniyedir. Her halde bu 
4X 100 bayrak yarııına giren ko
ıucular insanın kuvvetinin yap
mağa muktedir olamadığı bir ~
reketi yapmıtlar ve adeta makı
neletmitlerdir. 

Sonra 400 metre koşu da ay
ni vaziyettedir. Amerikalı ırenç 
kotucu Can' bu müaabakayı 46 
2-10 bitirmeğe muvaffak olmuı· 
tur. 

Bu kaıucu da 400 metrelik 

ayakta durmak tartile 500 metre 
uçmağa muvaffak olan lnıiliz 
tayyarecilerinden Martin Heam' • 
dır. 

lnaanın gözünü kapayıp bunu 
diifündütü zaman gayri ihtiyari 
tüylerinin ürperdltini hiaaedi
yor. Bu artık apordan uzaW.
fa.n bir haldir buna apor namı 
vermek biraz tuhaf olur. Ancak 
canbazlık kelimeaile ifade edelıi
lecetimiz bu vaziyet ne de ol
aa spordan uzanmtt bir ıröktiir. 

Diğeri: See Hora denilen kıç· 
tan motörlü Cano'larla iki Ame
rikalının yaptıtı harikulldelik
tir. 

Bunlardan motörlerine azami 
sür'ati verdikten sonra onlarda 
bulunan ve bavada bir çatı üze 
rine inta edilmit olan bir tutla 
duvanna çarpıyorlar ve onu de
lerek öteki tarafa ıeçmeğe ve 
devrilmeden tekrar suyun üzerin 
de kaymağa muvaffak oluyor
lar. 

• 

İleri sporun 
Seyahatı 

Evvelce de haber verdiğimiz 

ıribi lstanbul idman Birliğine men 
sup ve bu tetekkülün en kuvvetli 
uzvu bulunan ileri Spor kulübü 
birinci futbol elı:ipi Çatalca bele
diyeai tarafından Çatalca idman 
yurdile bir maç yapmak üzere 
oraya çağınlmııtır. 

Şehirler araaında. bu nevi te
maalann çok feyizli neticeler 
verebileceğini dütünen ileri apor 
kulübü heyeti idareai teklifi ka· 
bul etmit ve bugün aaat 7 de 
Çatalcaya müteveccihen otobüsle 
ve 22 kifilik bir kadro ile hare· 
ket etmiftir . 

ileri sporlular orada yeni ya• 
pılan ve iataayon civannda bulu
nan aabada bir maç yapacak· 
lar ve akta.ma ayni tarikle Küçllı: 

çekmeceye avdet edip orada da 

denize ırirdikten sonra ıreç va• 

kit tehrimize avdet edecekler· 

dir. 

Çatalca ırençlerl latanltullu 

arkadatlannı kaymakambk hu

dudu olan Büyükçekmecede kar· 

ıılayacaklar ve meraaim. 

kadaılarını tehirlerine 

ceklerdir. 

ile ar

ırötüre· 

Çatalca belediyeal bu temaaa 

çok ehemmiyet vermektedir. 

Biribirlerine yakın olan böyle 

tehirler araaında bu nevi ıpor 

temaalannın aık aık vuku bulma 

aı ırençlik Üzerinde çok büyük 

~". fey'.~li inkitafl.ara yol açaca~ı 1 

ıçın mukemmel bır teYdir. Bu ıt· , 

te Çatalcalılar diğer yakın tehir· 

lerden evvel davrandıklan için 

bilhas•a tebrike şayandırlar. Ça

talcada her halde çok güzel bir 

spor gününün cereyan edeceğini 

timdiden tahmin etmek zor bir 

ıey değildir. 

Çatalcalılar ve ileri Sporlula-ı 
ra muvaffakıyetler temenni ede· 
riz. 

Deniz sporlarının en zevkli ve en gDzell hiç şQphe gokturld gellıen •porudur. 
Resmimiz ( Star ) ismini taşıgan Amerikan sınıfı lıotr11nın bordadan rQagar 

alarak .~llz/Jlmesinl giJsterlgor 

Memleketimizde beynelmilel 
hareketler arif esindeyiz 

Biitün devletlerin iştirak edeceği tenis ve 
güreş balkan pmpiyonaları yaklaşıyor 

Evvelcede karilerimize haber aı Devletlere müracaat etmitler ve her aene ayni zamanda yapıla 
verdiğimiz gibi çok yakın bir za- ve bazılanndan cevap almıılardır. caktır. 
manda lıtanbul .aı>or ?okta~ naza- Ötekilerin muvafakat cev~pları Güreı f&lllpİyonaaına celince: 
rından beynelmılel hır şehır ola- bugün yann beklenmektedır. Federaayonumuz yine bütün Bal-
cakt~r. . . :rurnuvaya en kuvvetli olarak ~an devletlerine müracaat etmİf .. 

lkı ıpor tubemız bırden Balkan iştırak edecek olanlar Romanyalı tır. Gelecek cevaplann müabet o
devletlerine müracaatlarını yap. lar ve Yugoslavlardır. lacağı zannedilmektedir. Ancak 
mışlardır. Bizim teniacilerimize gelince Bulgaristan kuvvetli bir ırüret ta-

Tenia müaabakaları Daviı ku- Suat ve Şirin antrene bir vaziyet- kımına malik olmadıiı için anla
paaı teklinde olacak ve her dev- tedirler. Sedat'• celince onun da nn ittirakleri bir az aüphelidir. 
letten ikifer oyuncu iftiralı: ede- formunu bugün batlayan Tarap- Bu müaabakalarda beynelmi
cektir. ya turnuvasında göreceğiz. Müu. lel f&Dlpiyona talimatnameıi.ne 

Bu itle meıırul olan komite aza- bakalar Aiuıtoı sonunda olacak tevfiken yapılacak ve aaırari üç 

Tarapya turnuvası 
f:!ugün Tarapyada Tokatlryan 

oteli kortlannda mevsimin ikincı 
tenia turnuvaaı batlıyor. 

Memleketimizde tenia ile bi. 
hakkin metıul olan Fenerbahçe 
kulübü bu müaabakalara 20 oyun· 
cu ile İttirak ediyorki bu büyulc 
bir yekündur. 

Karilerimiz bu maçların tafai· 
litniı sahifelerimizde bulacaklar. 
dır • _____ .. ___ , ______ _ 
devlet i,tirak ederae Balkaa türet 
fa.mpiyonaaı yapılacaktır .. Aliluı 
dar makamın kuvvetle tahmin et 
tiğine nazaran Yuıroalavya, Yuruı 
nistan ve Romanya ittirak edecelı 
tir. Bizim ırüreıçilerin de iftiralı 
edeceğine nazaran lefl"İnİeYYelde 
Güret Balkan fa.IDpiyonaaı da 
memleketimizde yapılıyor demelc 
tir. 

Bu huıuata karilerimize matem. 
mim maliimatı tünü ırününe ha. 
ber vereceiiz. 



Birinci Sahifeden Geçen Yazılar U. mü/ ettişlik adli müşavirli 

•• 
lZMlR, 18 (Milliyet) - Mezunen burada bulunan An 

müddei umumisi Ekmel B. umumi müfettişlik Adli müşavirli 
kabul ettiğini vekalete telgrafla bildrd • 

u~ beyaz: 
'Un, Şeker, Pamuk .• 

Çocukları 
7 yaşına· 
Girenler 

Keriman H. 
Paris'te 

Lokantalarda 
Yemek yemek 

Pre Piccard 
Havalandı 

Karşıgaka.qa elektrik veril 
(Bqı J ınci sahifede) 

da isabet yoktur. Şunu da U· 

nutmamalı ki, cihan piyasasına, 
iklim ve havanın tecellilerine, 
halkın pancar yetittirmekte 
göstereceği himmet ve kabiliye 
tine ve daha bir çok tartlara 
bağlı olan teker sanayiinin her 
ıene mutlaka muvaffak olacalı 
nı sanmak ta doğru olmaz. U
nutmamalı ki, buna benzer bü
yük itlerin riskleri de ayni de
recede büyük olur. 

Ne yapıyor (Baıı ı inci sahifede) 
tifade etmeıi eaaaı dütünülmüı ve 
bu ıene zarfında konulan fiat liı
telerl kontrol altına alınmııtır. 

(Balı 1 inci sahifede) 

IZMIR, 18 (Milliyet) - Kartıyakaya bugün merasimi 
lektrik cereyanı verilmittir. 

Simdi de hükdmetin daha ha 
yırfı bir teşebbüsü ile karıılat
mıt bulunuyoruz: Memlekette 
istihlik edilen pamuk men~uca 
tını dahilde temin yolunda mü 
him bir karar almmıttır. Ruaya 
ve Italyadan alınacak kredi ve 
makinelerle bu mühim işi yapa 
cağız. Hükılmet, bu güne kadar 
yapılan tecrübelerden iatifade 
ile bu itlerin tesis ve idaresinde 
ihtiıuı, tekniti her mülahaza
nın üstünde tutmakta ve mun
tazam bir program içinde yürü 
mektedir. lliveye lüzum yok ki, 
Türkiyede pamuklu mensucat 
sanayiini yapmakla yalnız tica 
ret müvaz-inde lehimizde 
mühim bir fark ibdaı ile kalma 
yacağız. Ekseriya birçok mütkiı 
tatla sattığımız ve hazan yok 
bahasına bile satamadığ11DJz pa 
muklamnıza bu vesile ile tabii 
bir ıabt sahaaı açmıt olacağız. 
Şu nokta da mühimdir: lktısadt 
hareket ve tetebbüslerin fayda 
ve kıymetlerini yalnız mahdut 
sahalarda ar84tırmak insana 
mahdut bir fikir verir. Kurulan 
her yeni itin uım.ımt faaliyet il. 
zerindeki teııiri nedir, halka y&
ni it sahaları açmak yolundaki 
derecesi nedir, halkın vaaıta ve 
vasıtasız olarak tediye kabiliye 
tini arttırmaktaki faydası nedir, 
hüllaa memleketin mevcut buh 
ranma kartı dayanma ku...vetinıl 
arttırma niıbeti nedirı itte bu 
niıbet ve al&kaları iyi hesap et
tikten sonradır ki, herhangi bir 
it hakkında doğru bir hüküm 
verilebilir. Herhalde cümhuri
yet htikftmetl ve onun batında 
olan ismet Pata, Türkiyede 
üç be,-u meselesini tamamen 
hallettiği gün; Lausanne'da ıi
yaseten V'8 bulrukan temin etti
ği iktıaadt iıtiklili filen de ta
hakkuk ettinnit olacak ... 

Memlekette 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

Mezarlıkta 
Diriler 

Dokuz aydır ot yi
yerek yaşıyorlarmıı 

(Başı 1 foci •ahi/ede) 
lüzum yok. Henüz kayıtlar batla
madı. Kayıtlara eylülün onbetinde 
ba,Janacaktır. Her veli çocuğuna 
kendi semtindeki ilk mektebe yaz
dırmağa mecburdur. lıtanbulun her 
tarafmda ilk mektep vardır. Bu ıene 
maarif idareıi yeniden tetbir almıı· 
lrr. Bu ıenc l ıtanbulda geçen sen&
den fazla olarak o" yeni ilk mektep 
faaliyete geçecektir. icap eden nun
takalarda birinci sınıflara ıubeler i
lave edilecektir. Tahsil çağına gel
miş hiç bir çocuğun mektepıiz kal
mak tehlikesi yoktur. Bu buıusla ço 
cuklar ve velileri müsterih olma1ıdır 
lar. Resmi ilk mekteplerde ana 11ruf-
lan mevcut bulunmadığından 7 ya
tından küçük çocuklar kabul edil
mezlw. 5-6 yBfındaki çocuklarını 
muhakkak mektebe vermek istiyen 
veliler huıuıi mekteplerin ana sınıf
larına müracaat etmelidirler. Bittabi 
hususi mektepler muayyen bir üc
rete tabidirler. Ecnebi mekteplerin 
ilk ı..,. aırufına hiç bir suretle Tiirlı: 
çocukları kabul edilemez. tik tahsi
lin Türk çocuklan için münbaııran 
Türlı mekteplerinde yapılması kanu
ni mecburiyettir. Çocuklarını her 
hangi bir ecnebi mektebinde okut
mak lıtiyen veliler, ilk tahsili resmi 
mekteplerde takip ettirdikten sonra 
oraya verebilirler. 

Bütün lıtanbul ilk mektepleri ni
haridir ve 5 sınıflıdır.Civar köyler 
den bazılarındaki ilk mektepler üç 
ımıflıdır. Çocuklarını leyli bir ilk 
mektebe vermek iıtiyenler huıuıi 
mekteplere muracaat etmelidirlw. 
Ma-*ih lıtanbulda mevcut üç §6-
biryatı mektebinin ilk kııanlan ley
li ve meccanidir. Fakat bundan bu 
•- benlla talebe alınıp alınmıya
cağı malum değildir. Şehir yatı mek 
tepleri vekllete değil lıtaııbul viliı
yetlne merbut idareyi buıusiyenin 
müesaeselri olduğu için villyelle mü 
ıe,ekkil huıusi bir komiıyon yakın. 
da içtima ederek tehir yatı mektep
lwinin vaziyetini görü,ecek ve tale
be alınıp alınmıyacağtnı teıpit ed&
cektir. Biz, karilerimize neticeyi bi
lihara bildiririz. ilk mektebin birin
ci sınıfına girecek çocuk velisi ile 
birlikte mektebe müracaat ebnek 
meelıuriyetindedir. Mektebe ibraz e 
dilecek veaaik tunlardır: 

1 - Nufuı kağıdı. 
2 - Aşı kağıdı ve aıhhat raponı. 
3 - Mahalleden ilonihaber. 
4 - Dört adet fotograf 
Çocuk mektebe kaydolurken veli

sinin tahıi mühür veya İmzası mek
tebin esas defterine basılmak 1İı7mt
dn-. Bundan başka muhtelif derecede 
bazı meslek ve ihtisas mekteplerinin 
kaydü kabul §artlarını yazmağı da 
faydalı buluyoruz. 

Me.~lek mekteplari 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
fÜyu bulu• bulmu, on binlerce ld 
ti ( 7) gilzelimiain misafir oldujta 
otelin önünde, ldota muazzam 
bir nümayif yapmıı, ıüzolimizi aa 
atlerco ve saatlerce alkıılamıılar. 
Sonra, ııono bu aıüthit kalabalık 
güzellerin önünde ve arkaamda 
biribirlerini ite keka yürüdükleri 
halde, Baule tehrinln plljma hare 
kot edilmit. Burada, ıllselleri Te 
hele dünya güzelini, adeta fovkal 
beter bir mahl6k ııibi karıılayan 
halk, onu aeyretmekten ldeta aıu" 
hot gibi imlı. Biltiln Baule tehrl, 
bu yüzden ldoıa yemek, içmek, 
uyu•ak gibi tabii ihtiyaçlannı bl· 
le unutarak sabahlara kadar so
kaklarda güzellerinden peıinden 
koşmuılar. 

Vakıa güzeller her tarafta ala 
ka uyandırdı. Bu alakanm Baule 
gibi, aayılı bir zevk ve sefahat teb 
rinde, daha bariz bir surette h;... 
sedileceğine ıüpbe edilemezdi. Fa 
kat, ıuraaı da muhakkaktır ki, gü 
zeller için yapılan bazı neıriyal· 
tan yüzde yetmiı iskonto yapmak 
la, ancak hakikat ifade edilmiı o 
lacaklır. 

Keriman Halis Hanrmm, diğer 
güzellerden çok fazla beğenilme
si, kendiıinin merak ve tecessiiail 
celbetmeıinden ileri gelmektedir. 
Bundan on, onb~ aene evveline 
gelinceye kadar kadınlan, kendi 
sokaklarında açık yüzle gezmek 
salahiyetinden mahrum bırakılan 
bir memlekette yetltmlf bir genç 
kızın, tamamen Avrupalı kıyafeti 
le bir Avrupa tehrinde serbestçe 
dolaımaaı, Türkiyeyi n Tilrkleri 
tanımayan Belçikalı ve Fransızlar 
üzerinde cidden umulmayacak 
bir tesir yaptı. 

Keriman Hallı Hanımm topla 
dığı alkııta, tabii güzellilinin, ma 
ıum •e temiz tavrının, ciddi hare 
ketlerinin büyük bir biaaeıi oldu
ğu muhakkak ise de, halkın bu 
yüksek alakasını, onun daha zi
yade bir Türk kızı oluıunda ara
malıdır. 

Dünya güzeli dün miıafir oldu 
ğu Klariç otelinden dışarı çıkma
mış ve akpma kadar diğer güzel 
terle bir arada vakit geçirmiştir. 
Keriman Hanım, Parisi çok beğen 
mekle beraber burada daha fazla 
kalmayacaktır. 

Anneıini, ve diğer aile efradma 
çok göreceği geldiği anlatılmakta 
dır. 

Keriman Hanım, Dovil, Baul 
pliıjlannda güya mayo elbiıeıile 
dolaştığı hakkındaki netriyattan 
müteeısir olmuıtur. Güzelimiz, bu 
teesaüründe haklıdır. Çünkü, ken 
diıi, hiç bir plajda ne banyo et
miş, ne de mayo ile dolaımııtır. 

Bu aene, ıüzeller, mü11abaka· 
ya bile mayo ile değil, ıüvare el
bis~ile girmi~lerdir. 

Keriman Hanıma, her sittiği zi .. 
yafetle, pederi Halis Bey refakat 
etmektedir. Pederinin i,tirak et
mediği hi; bir yere 1ıüzelin1izin 
y.alnız batına gittiği gôrülmcınit· 
tir. 

Keriınan Hanım, Colattığı yer
lerde, milli vekarını tamaınen mu 
hafza etmektedir. 

En çok rağbet gören mesl<k mek 
lepleriuden biri sanayi mektebidir. 
Sivil aarayi md.tebi leyli ve mecca
nidir. Y nrz latanbul sanayi mek
tebine lıtanbul nufuıunda kayıtlı o
lanlar alınır taıradan gelen talebe 
alınmaz. M•ktebe gİnnelı için ilk 
mektepten mezun olmak, IS yacın
dan yokan bulunmamak liızımd,;. lb 
raz edilecek veııaik liselerin aynidir. 
Fazla tıılip ~uhur ederıemüsabalıa 
imtihanı yapılır, 

Elıe melılebi 

Geçen mektuplarımın birinde 
yazdığım gibi Kerim n Hap.ımın 
ayın yirmiaine doğru buradan doğ 
ruca lstanhula hareket edeceği ta 
hakkuk etmiş gibidir. Berlinde çı 
kan BPrliner Tageblat gazdesi, 
güzellik müs,.bakala"nın Pru•ya
da menedildifi'İne dair olan hük{ı .. 
met komiserinin emirnamesini 
neırediyordu. 

Şehir dahilindeki lokantalara 
gelince, iktıaat müdirlyeti burada 
ayni murakabenin ayni tanda tat 
blkiae taraflar değildir. 

Şehirde hemen herkeaeye göre 
lokanular vardır. Bir tabak et ye 
mejinl 10, sebseleri bot. yemiıle
ri hatıl ondan da ucuaa aatan lo
kantalar az deflldlr. 

Ltilu lokantalara gidildiği za· 
man da bunlann killfetlerine ta• 
hammlil etmek aanıretl vardır. 

Billralnlz ki her möeasese ken· 
dine mal ellili bir müıteri taba· 
kaşınm zevkine ve arzuauna g<lro 
hizmet etmeğe mecburdur. Fiat• 
lar, o müıterinln keaeaine ve içti· 
mal mevkilerine uygun fiatlardır. 

Binaenaleyh, lokantalarda u
mumi bir pahalılıktan bahsetme
ğe imkn yoktur. Mademki herkea 
arzu ettiği lokantada, karnmı do
yurabiliyor, o halde ıikayet varsa 
bunu haklı gösterecek ortada bir 
sebep ııöıterilemez. Meseli şehir 
dahilinde birçok paıtahaneler 
var. Bunlardan bazılarında çaym 
bardağını elli kuruta içersiniz. 
Fakat bardağı 5, hatta 3 kurup 
çay veren pastacı ve kahveciler 
de bulunur. Filan yerde, meseli 
bir dilin kavunun 1!! kuruıa satıl
maaı, bütün lokantalar için bir mi• 
yar olamaz. 

Lokantalarda satılan meyveler 
hakkında da birkaç ıöz söyleyim: 
Hiçbir lokanta meyveyi maliyet 
fiatına aalamaz. Lokantaların u
mumi maaraflanndan muayyen 
bir mikdarı da yemitlere iaabet e• 
der. Lokantalar, daima taze ve 
iyi yemit bulundurmak mecburiye 
tindedirler. 

Kibar lokantalarda yediğimiz 
meyveleri alelade lokanta ve aa· 
tıcılarda bulamayız. Bu kabil mey 
veleri, büyilk lokantalar madra
baz tayin ettiğimiz mulavassıtlar
dan aatm alırlar. 

Lokantalarda satılan ıu ve ek
meğin narha tabi olması mesele
sine relince, bu iş daimi encüm~n 
de tetkik edilmektedir. Uarha ıb
tiyaç olup olmadığı hakkında 
daimi encümen karar verecektir." 

Lokantacılar cemiyeti umumi 
katibi Zeki Bey de şu mütaleada· 
dır: 

- Lokanta listelerine eıas tu
tulan etli yemeklerle aebze ve 
tatlı fiatleridir. Turfanda sebze
lerle garnitürlü balık ve lüks ye· 
mekler tabii bu fiatlerden hariç
tir. Lokantalarda et yemekleri 15 
- 30 kuruş araaında fark eder. 

ta bulunacaktır, Bu ıuaatin yükaelı 
tabakalarda tedkiklnln daha kolay 
olduğu tahakkuk etmİ§tİr. 

Profesörün balonu 14000 metre 
mükabl bacmindedlr. ilk defa hava
lanırken armudt bir manzara atzet
mektedir. Balon yilkıelip tazyik a
zaldıkça bu annuı!, tekli temamlle 
mlide...vw bir halı gelecektir. 

Proleollr geçen ıene &fağt lndltf 
zaman balon lıviçrede bir gluıyenln 
llzıırine clilımilıtü. Bu defa da ner. 
ye ineceğini kestirmek mümkiln ol
madığmdan, lıelonun dahiline bir 
telala cihazı konmuıtur. 

Pıroleaöriin en ziyade korktuğu 
yükıek irtifalardaki rüzgl\rlardır. zı 
ra bu riizl'lrlarm balonu ta Afrika 
çöllerine atmaaı ihtimali vardır. Maa 
mafih profesörün dünkü ıuudunda 
en sakin havayı intihap ettiğine fÜp 
he yoktur. Profeaör tehir ve ovalar
dan ziyade dağlık eraziye inmeğl 
tercih ediyor. Çilnkü tehir ve ova
larda yükıek tanııyonlu elektrik tel 
!eri tehlike t"!kil ebnektedir, Dağ
lardan balonu ve madeni kürreyi ilt
timamla her hangi bir tebre indir
mek ne kadııır pahali da olıa da yu
kanda zikrettiğimiz tehlike yoktur. 
Bir ihtimal daha var. Balonun deni
ze inmesi. Bu takdirde de lazımge
len tedbirler alınmııtrr. Bir defa lril 
re denize düıerse batmıyacak ve yü
zecektir. Ayrıca bir deniz tayyaresi 
de böyle bir ihtimal halinde harake
te müheyya bulunmaktadır. Diğtt 
tayyareler de balonun barakatını 
takip ve tarasaut edecekler, hini 
hacette derhal vaziyetin İcaplanna 
göre ne yapmak l&zımsa yapacak
lardır. Şimdi herkes balonun nereye 
ineceğini ve ılratoıphere' de kalacağı 
bir kaç saat müddet zarfında yapa
cağı tetkikaltan ne neticeler iıtib
ıal edeceğini merak etmektedirler. 

Dün gelen telgraflar 
DUEBENDORF, 18. A. A. -

Profesör Piccard, bu sabah aaal 5,11 
geçe ıemanın stratoıphere mıntaka
sına çıkm.ık üzre havalanmıttır. 

APPENZOL, 18. A. A. - Saon
tiı rasathanesi bu ıabab ıaat 8 de 
Profesör Piccard'ın balonunu takri
ben 11 bin melre irtifada ve Berni
na silseleıi üzerinde uçarak yavat 
yavaş yükselmekte iken gördüğünü 
bildirmektedir. 

PARIS, 18. A. A. - Profesör Pic 
card, gazetecilere vaki olan beyana
tında 650 kilognun ağırlık la§nnak
ta olduğunu aöylemiıtir. Balonun 
ıuut kuvveti 85 kilogramdır. Balon, 
cenuba doğru teveccüh ederek ya
va, yavat yükselmektedir. 

Na.9tl havalandı? 

Otelciler 
Birliği 

Otelciler cemiye· 
tinin beynelmilel 

teşkilata 
girmesini istiyor 
Beynelmilel Otelciler Cemi

yeti İstanbul Otelciler cemiyeti 
ne müracaat ederek beynelmi
lel tetkilita dahil olmalarını is 
temi,tir. Otelciler Cemiyeti, 
timdiki halde İstanbul otelcile 
rini temsil ettiğini, ileride Tür 
kiyeye şamil bir otelciler birli
ği tesis edildiği taktfırde beynel 
milel cemiyete girilebileceğini 
bildirmiştir. 

Cemiyet vilayetlere ve kay
makamlara ve nahiye müdürle
rine birer tezkere ile keyfiyeti 
bildinni,tir. Vilayetlerden 
gelecek otellerin miktarına gö
t'e otelcilerle temas edecek ve 
Türkiye otelciler birliği teşkil 
edilerek bili.hare de beynelmilel 
Otelciler ittihadna girilecektir. 
Gönderilen tezkere ıudur: 
"Mmıaliki garbiyenin hemen 

her yerinde mümtaz şehirlerin 
birinci derecede otel ve lokanta 
ları ve mahallatı umumiyesinl 
ve saireyi gösteren risalelet- r&
sim mecmuaları, kataloglar, ha 
ritalar mebzulen mevcut oldu. 
ğu halde, diğerlerine nisbetten 
müstesna bir mevkide bulunan 
Türkiyeye ait bir mecmua bu
lunmaması mucibi esef olduğu 
aşikardır. işte Otelciler ve Han 
cılar cemiyeti tarafından tabet
tirilecek bir albiim için ,imd'ilik 
memleketimizin bilUınum Otel 
ve Hanların semtlerile mevkile
ri ve sahibinin veyahut müıt&
cirinin isimlerini havi bir defte 
rin memUTini aideai tarafından 
tanzim için verilecek eımri za
tı alilerinden rica ederiz ve 
mümkün olduğu taktirde sürati 
mümkine ile cemiyet merkezi
ne irsaline himmet buyurmanı
zı temenni ve bilvesile teyit ih
tiram eyleriz ef-endim." 

Sebzeler de 10 kuruıtan başlar 
ve 25 kuruşa kadar çıkar. 

Tatlılar 10 • 20 kuruş arasında 
dır. 

DUEBENDORF, 18. A. A.
Saat 3 de balonun sepeti, balonun 
altına konulmut ve ıüpaph ip, bizzat 
profeııeur tarafından sepetin içine 
ithal edilmiıtir. 

Profesör. Sviıı-Air iataıjyonunda 
4 aaat uyuduktan ıonra saat 2,30 
da tayyare meydanına gelınlıtir. 

Bir kayıkhane yandı 

Lokantalardaki ucuzluğa bir 
misal olarak Döner kebabı ele a
lalım. Hemen bütün lokantalarda 
döner 15 kuruta indirilmiftir. 

O miktarda eti, kasaptan çiy 
olarak alsanız ayni fiate mal ede
mezsiniz. Halbuki döner lokanta
da husu•İ yer kaplar. dönerciye 
40 dan 70 liraya kadar maaş ve
rilir. 

Servisi, kömürü filan da başka. 
Bu itibarla döner kebap her yer
de zararına sııtılır. 

Meyvelere gelince lokantada 
meyve lüks :v_eı,neklir. ':-'>!'an lacı, 
piyasanın en ıyı meyvesını seçerek 
alır. Üzerine buz koyar. Satama
dığını müşterinin beğenmediğini 
atmak mecburiyetindedir. 

Montaj ameliyatı, devam etmekle 
diı-. Balonun inhirafı derecesini ölç
mek için bnoln ıepetinin altına ipek 
ten vücude getirilmi, bir halka ko
nulmuıtor. 

Bir Spor kostümü giymif, başına 
bir bere geçirmiı olan Profesör Pic 
card, paraıütü, bir demir telle teo
bit edebilmek için bir adamın omuz
larından aşmak ıuretile sepele bin
mittir. 3 aaatlen bi.-az ıonra Mme 
Piccard, 4 çocuğu ile beraber gelmif 
tir. Hepsi de manto giymişlerdir, 
çünki bava souk ve rutubetlidir. 

Kaymakam Gerber'in kumandası 
alımda teknik mahiyetle ihtiyat tod 
birleri alınmıfbr. 

Genç kızlara tavsiye edilecek mek 
leplerden biri de tıp fakültesine mer ' 
but ebe mektebidir. Ebe mektebi 
orta derecede bir meslek mektebi
dir. Orta mtktep mezunları imtihan 
aız almır. Bu sene 30 talebe alınacak 
tır. Orta mektep mezunları 30 a ba
liğ olmazsa ilk mektep mezunların
dan imtihanla da alınacaktır. Kayıt 
muamelesi ba,lamıştır. Hergün saat 
10-14 arasında tıp fakültesinde yapı 
lır. Taliplerin 20 yqtan atağr 25 
ten yokan olmamaları lazımdır. Mek 
tebe kayıt muamelesi 15 eylüle ka
dar rlevam ~decektir. 

Bey48.nnamede müaabkalarm 
menedilmer.ini İcap ettiren esbap 
zikredilirken bilhaasa deniliyor 
ki: 

Lokantada verilen kavunun pa
rasını piyasa fiatile ölçmek doğru 
değildir. 

Saat 4 te manevra ipleri çözül
müıtüı-. Biraz sonra Friedierichsha
fen' den dok tör Eckener gelmittir. 
Balon sepetinin son hazırlıklarına 
nezaret eden zevat araamda keza 
ıpor elbiıesi kiymİt olan M. Coyın 
görünmektedir. 

Balatta Karaba9 mahallesin 
de Dibek sokağında ve Hasköy 
iskelesi caddesinde 36 numara 
lı Hacı Hüaeyin Ağanın kayık 
hanesinin arka tarafınd.ki oda
larda vannıgn çıkmıt ve kayık
hane tamamen yanmıştır. Sigor 
talı olup olmadığı tahkik edU
mektedir. Bu kayıkhanenin üs 
tündeki odalardan bazı bekar a 
meleler yatmaktadır. Söylenil
diğine göre, bruada oturan a
meleden biri İstirahat etmek 
maksadile odaların birinde ya
tarken, aigara11m söndürmeden 
uyuyakalmış ve yangın bu su
retle çıkmıttır. Ameleler hiç 
biri eşyasını kurtaramamıştır. 
insanca zayiat yoktur. 

Oldukça kesif olan ıiı, aaal 4,30 
da dağılmağa baflamıttır. 

100 çuval tütün 
yandı 

DENiZLi, 17 - Jandarmalar, 
dokuz aydan beri mağaralarda 
Te mezarlıklarda Yllflyan bir kan 
koca yakalamrtlardır. Bu kan 
koca, çok rarip ve e:ararensiz. bir 
maceranm kahramanıdır. Bundan 
dokuz ay evvel kaaabamızdan bir 
denbire ortadan kaybolan bu iki 
\ayal arkadllfJ, civar mezarlıkle
ra gitmjtler, orada ot, meyva "Ve 
sebze yiyerek yapmıflardır. Hat
tııl bunların yeni gömülen ölülerin 
etlerinden bile istifade ettikleri 
ıöylenmektedir. Çolak Haaan iıs
mindeki bu erkeğin kanıile birlik 
le birkaç ay da dağlarda dolat
tıklan anlaşılınıfbr. Jandarmalar 
nihayet bunları (Bozdoğan) civa
nnda bir mezarlıkta yakalıyarak 
ıehrimize getirmiılerdir. Bunların 
yan mecnun olduğu tahmin edile
•ek mÜfahede altına abnınışlar
dır. 

Evvelki günkü nÜ•hanwıda yük
ıek mekteplerden bah•ederken Bay 
tar mektebinin müddeti tahsilini 3 se 
ne olarak kaydetıniıtik. 4 •ene ola
rak tashih ed<"riz. 

"Alman kadınlarının vücut gü
zelliklerini tasdik ettirmek Üzere 
banyo luyafetile bir hakem heyeti 
"'eya yÜzlerce kişiden mürekkep 
h<tlk huzuruna çıkarmak, sonra 
bunlan güzellik kraliçesi iliın et
ırıe~, bir tereddi aJimetidir!' 

A iman gazetelerinden biri bu 
miir.uebetle güzellik müsabaka
larına siddetJfl! hücum ederek şu 
aetırJan yazıyor:: 

içki satan lü~ı l'?kantalar~a 
por&iyon fiatlan ııter ııtemez yiik 
sekçe olacakbr. Çünkü fiatlar di
ğerlerile ayni seviyede olu~a °,!Üt 
teri sınıfını muhafazaya ımkan 
kalmaz. 
Ekmeğin kırk para iki kurut 

fazlasına sa tılmaaına gelince dü
ıünmeli ki bütün lokantalarda bu
na mukabil iyi au paraıız verilir. 

Ayni aaalle, profesör Piccard, ga
zetecilere kıaa bir beyanatta bulun· 
muştur. 

Mümaileyb, balon ıepelİne 650 
kilo safra konubnut olduiunu ve 
balonun ıuut kuvvetinin 85 kilodan 
ibaret ve bunun .ı. kiıfi bulunduğu
nu söylemİftir. 

Evvelki gece Şehremininde 
tütün ardiyesinde yangın çık

mıt, denize atılmak üzere ayni 

mıt olan 100 çuval tütün yan. 

mıtbr. Yangın sirayetine mey

dan verilmeden söndürülmüt

tür. 

F eyziati Jisesi 

Kırımda öle 
• 
Italyanlar 

Dün F eriköyünd 
bir mera

sim daha yapıld 
Kırım harbinde ölen ita! 

askerlerinin hatırasını tepcil · 
dün de F eriköy mezarlığında 
ihtifal yapılmııtır. Meraı' 
Fransız ve ltalyan ataıe mili! 
!erile katolik rahipleri ve şehri 
deki Fransız ve ltalyan leba 
dan bazrlan hazır bulunmuıl 
dır. 

Katil tayyareci 
beraet etti 

MIAMI, "Floridada" 18 J. 
- Jüri heyeti, geçen 21 Niaan 
f&DU sabık nııanlıaı A vustural 
Jı kadın tayyareci ve gazeteci 
den Clarcke'r tabanca kurıunU 
öldürmekle maznun bulunan 1 
liz tayyareci yüzbatı Lancaıl 
hakkında berael kararı Yerır' 
tir. 

Katil vak'aaı, Lancaater ile 
den Clarke'ın receyi Miater• 
ler j).., geçirmelerinden sonra 
kua gebnitlir. 

Lancaster evvelce mumailey 
nın nitanlı11 iken bilahare yüsb 
fJDJD mevkii Amerikalı tayya 
tarafından İşgal edilmiıtir. 

iddia tarafı mevhum katil 
dlaeaini kıakançlıktan mütevel 
bir cinayet olarak laıvir etmit 
müdafaa tarafı da Clarke'm i~ 
har ebnlf olduğunu iıbata çal 
mı ıtır. 

Belçikada komü· 
nistler 

mahkum edildilet 
BRÜKSEL, 18 A.A. - 15 t 

muzda vuku bulan bir nümayi 
zabıtaya muhalefet etmekle ın• 
nun olan 3 komünist 40 gün ha 
ve hafif nakit cezaama mabk" 
edilıniılerdir. Maznunlar eab• 
mabffefeden istifade etıniılerdir. 

Mağruk mektep 
gemisi yüzdürülüyO 

KIEL, 18 A.A. - Mağruk ~· 
be Alman mektep gemisinin yu; 
dürülmesi ameliyatı faaliyetle ,t 
vam etmektedir. Dalgıçlar JIJ f 
ruk geminin tekneıine takılı k• 
mıt olan bir tahlisiye aandal~ 
audan çıkarmağa muvaffak olıı' 
!ardır. Bir aralık Niobe'nin tı" 
tarafı audan dııan çıkmıt fa~' 
tekrar kaybolmuıtur. 

Mezkur gemide garkolanla~ 
ailelerinden birçoğu tehalük 
heyecanla geminin yüzdürülıne'' 
ni beklem~ktedirler. -- I 

Merkezi ve Şarld 
Avrup konferans• 

PARIS, 18 A.A. - Matin ~ 
zetesi, merkezi ve tarki Avrup•J 
İmar ve ihyası için Lausanne' 1 

Franaız murahbaaı olan M. Ge<f 
gea Bcmnel'nin riyasetinde lopl~ 
ması Lausanne konferanaındll P 

piş edilen konferansın 5 Eylül~ 
rihinde Stresa'da aktedilecef ~ 
bildiriyor. Bu konferansın UI";u ,ı
kiıtipliği M. Bonnet'nin talebı ıJ' 
zerine milletler cemiyeti umumi if• 
tabeti tarafından ifa edilecek! 

Lehistan Reisicüfl'' 
burunun 

• zevcesi vefat ettı 
R 

,.~, 
V ARŞOV A, 18. A. A. - eısı 

Bir haftada dört 
cinayet 

F eyzİyati lisesi müdürlüğiinden 
aldığımız mektupta fU tavzih yapıl
maktadır: 

Gazetenizin bugünkü nüshaımda 
husuai litelerdE"n resmi liselere nak
ledecek taleb...Un girmek İsledikleri 
aınıftan evvelki bütün sınıflardan im 
tihan vermek mecburiyetinde bulun
dukları yazılmaktadır. Mektebimiz 
maarif vekaleti celileıi emrile reımi 
liselere muadil addedilmekte oldu
ğundan mektebimiz talebesi İçin böy 
le bir kaydin mevcut olmadığını ~ 
yıuı ve keyfiyetin lütfen gazetenizle 
tavzihlni rica ile hürmetlerimi te
yit eylerim efendim." 

"M. Bracht'm, pek tiddetli bir 
li,,,.nla takbih ettiği müsabakalar 
dan biz eaasen memnun değildik. 
Kadınların hiç bir aaliıhiyetleri ol 
mayan hakemlerin karııaına çıka 
rak .ı:üzelliklerini teshir ebtteleri, 
pek manasız bir şeydir. 

Bedava suyu, ekmekten alınan 
bir iki kuruş farkla mukayese e
derseniz emin olunuz ki lokanta
cılar mü,ıeriye karşı borçlu değil, 
alacaklı çıkarlar." 

Bize verilen izahatm haklı ta
raflan bulunabilir. Fakat şurau 
da inkar edilemez ki bir lııım lo
kantacılar, buhran dolayısile mÜ§ 
teri azlığının tevlit ettiği az kazan 
cı fiatlara zam yapmak suretile 

Mümaileyb, bo defa Zürlhten ~
reket etmesinin münhasıran telmik 
ve havaya müteallik eabaptan müte-
vellit olduğunu söylemittir. • 

Balonun alması muhtmıel olan u 
tikamet bakkmcla ıorulan suale ce
•aben "Ya timale veya cenabe t&
..eccüb edeceğiz" demittir. 

Bir vapur battı, 
yolcular kurtarıldı 

burun zevcesi Madam Moıcicki 
gün öğle üzeri vefat etmiıtir. 

Afyonkarabiaara merbut Bol
vadinde bir hafta zarfında dört 
kanlı cinayet olmuttur. 

Ayın 19 uncu aalı gilnü Malte
pe köyü muhtannın oğlu ayni 
köyden bir fahıa tarafından öldü
rülmüştür. 

Çarşamba günü de ölümle neti 
celenmiyen bir cerh vak'a11 ile De 
lesinek köyü imamı Emin Hoca 
yine bir köylü tarafından öldürilJ 
müı, cuma günü ise lshaklı nahi· 
yeıinde yine bir katil "ak'aaı ol
muş, carih ve katiller yakalana
rak Adliyeye teslim edilınişlerdir. 

Bir isyan daha 
BUENOS AIRES, 18 A.A. -

Rio de Janeiro'dan bildirildiğine 
göre Rio de Grande do Sut hükü
mrhı dahilinde bir i•yan çrkmıtfır. 

1 •••••• 

Yat kulüpte fırka 
balosu 

Cümhuriyet Halk Fırkası 
Adalar kazaaı tarafından dün 
aktam Y atkulübünde bir balo 
verilmi:ttir. B;ılo çok ııüzel ol
muıtur 

Hele dünya yüzünde Kraliçe 
kelimesinin mi.nasını kaybettiği 
bir zamanda bu güzelleri kraliçe 
olarak ilan etmek son derece ko
miktir." 

Bur.9a belediye rebin" 
cevap 

Bursa belediye reiıiMubitıin B.in 
dünya güzellik kraliçeıi Keriman 
hanıma çektiği tebrik telgrafma 
relen cevap fUdur: 

Hur~a Belediye reisi 
Mııhillin Beyefendiye 
Liıyik olmadığım bu tesadüf e-

min olunuz kendimden ziyade 
memleketim için ber.i hadsiz sevin 
dirdi. Muhterem ' ·oalılara "e 
bu vesile ile vaki iltifatınıza te
~ekkür ederim. Avrupanın uF•lr 

• 
telafi etmeğe çalışıyorlar. 

Lüka lokantalara haydi bir di
yeceğimiz olmasın. Fakat orta 
hallı ıınıfın devam ettiği lokanta
ların biraz daha sıkı kontrol edil 
diğini görmek İıleriz. Herhalde 
Belediyenin de yardimı ile bu fa-

. bit fiatlar makul bir hadde indiri
leceğini ümit ederiz. 

bir hitıraaı olmak Üzere bir fo
tografımı takdim ediyorum. Kabu 
lünü rica ed~r. el1erinizden Öpe
rim efendim. 

Keriman Haliı 

Sorulan batka bir ıuale cenp .,.. 
ren professeur, ıepet denize düıtil· 
ğü tkdirde yüzebileceğini beyan et-
mi9ıir. • 

Profesör balonu tamir eden klm
aelere teşekkür etıniştir. Saat 5.0!I 
de balon, havaya doğru yükıelıne
ğ ebıqlamııtır. 

PtofosiJriJn telsizleri 
BERNE, 18. A .A. - Pror..ar 

Piccard, fU tehizi göndennittir: 
Saat 9.35 her tey yolunda rasat

lar, iyi ... irtifa on dört on ~t .bin 
kilometre. Saat 9.40 Moraıı, ıstıka
metinde uçuyoruz~ 

BERNE, 18. A. A. - Profesör 
Piccarıl, fU telıizleri göndermiıtir: 

Saat 11.40 .. Engadine · Saınaden 
de on altı kilometre 500 metre irti-

LOUISVIU.E- (Keutucky) 11 
A.A. - City of Neuhia •apuru 0-
lüo ırmağmda Keutucky yakinin. 
de bir kayaya çarpın.ııbr • 

Vapurda bulunan mütenez.ai
hinden 848 ldti ile bütün mürette 
bat, kurtanlmıtbr. 

fade bolunuyonız. Hava çok soiuk 
Aclriatik'e inmek mecburiyetinde 
kal-mak için yakında Grado p.. 
lüne ineceğiz. 

Balon iniyor 
MILANO, 18. A .A. - Profesör 

Piccard'ın balonunun ltaiyanın B...,. 
cia eyaletinde kilin Edolo kasabaaı
na doğru inmekte olduiu ııörülmilı 
liir. 

Ottava konferaıı· 
sın da 

hususi bir içtimıl 
OTTAVA, 18 (A.A.) - E~ 

bi memleketlerle •aki ola' ~ 
gümrük ve ticaret münasebet1•

1
• 

le iktıaadi mesai iştirakleri uJIJfd 
!erine ait olark komiteler tar• fi 
dan tevdi olunan raporlar, ko~ ıl' 
ranun huıuıi içtimaı eanatı';.J 

tasvip ve kabul ~dil"."i.tlir. H• _,.. 
münasebat komıteaının r•P"" ( 
ecnebi memleketlerin son zaın•I( 
larda mütekabil "" münhaıır I"' J 
hanlar için mınlakavi itilafl_~,I" 
detmek busuaundalci temayul JI 
hakkında nazarı dikkati celbtı' 
mektedlr. 



• 
ı 

Mahkemelerde 
.~~~-~-~----~ 

idama mahkôm edilen 
Karagöz 
Hikayesi 

Askeri tebliğat -ı 
Oıküdar askerlik tubesi mıntıka

sında. yerli ve yabancı kııa hizmetli
ler henüz hazırlık kıt'alanna veya 
;hıiyat zabitan mektebine ıevkedil
meyf'.n 316 (Dahil) 324 doğumlu 
(Dahil) veya bu doğumlularla mua· 
meleye tabi efendiler aşağıda ,;»
terilen fikralar mücebince aevkedile
ceklerdir. Bu efendilerin ~imclden 
çarşaınba günlerinden mada hergün 
saat 9 dan 12 ye kadar ıubeye müra
caatları aksi taktirde haklarında 
muamelei kanuniyenin tatbik edile-

İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

üç kişinin 
cezaları tenzil edildi 

Bursa tarih encüme
ni de •• Yok •• diyor 

Bu sene mektebimizin yalnız dörd'üncü sınıfına müsabaka 

ile 12 talebe alınacaktır. Şerait şudur: 
1 - Orta mekteplerden bu sene iyi ve pek iyi delıeı:ede me 

zun olmak. 

M11danya'dan gelen bir 
mektup 

2 - İstanbul, Bolu ve Kocaeli vilayetleri ahalisinden bu
lunmak. 

BURSA, 18 [Milliyet] -
Karagözün mezarı münasebeti
le çıkan münakata Bursa maha 
filinde d'evam etmektedir. Kara 
gözün belki de muhayyel bir 
şahsiyet olduğu, mezarının da 
uydurma olabileceği hakkında 
ilk kanaati ortaya atan ve mü
nakataları mucip olan Dr. Os
man Şevki Beyin fikirleri Halk 
evi tarih komitesince de teyit 
olunmuştur. Bıı ml"vzu etrafın
da yapılan münakaşada ilk men 
fi fikri ortaya atan Dr. Osman 
Şevki Beyin miitaleasıru öğren 
mek istea'im. Doktor diyor ki: 
- «Karagöz muhayyel bir şah 
siyet midir? Yaşamış bir adam 
mıdır. Kimdir, r.edir? Buraları 

malüm değildir. Malum olan ye 
gine şey Karagözün halk ara
sında çok sevilmit bir tip olma
sıdır. Karagi:iz hakkında çok 
mükemmel tetkikat yapan ar

kadaşım Selim Nüzhet Bey de 
Karagöze ait olduğu söylenen 
mezarın hayali olduğunu ve bu 
mezar tatının 1310 da Hayali 

Mustafa Ef. öle Bahri ~rgahi 
şeyhi tarafından yapıldığını 
yazmaktadır. Evliya Çelebinin 
neşriyatı mutlak surette emni

yetsizlik uyandırır. Ona naza
ran Karagöz Bizans İmperato
ru Koıtantinin saisi evvelce Ha 
cı lvez Pata olduğu söylen
Hacivat ile arasında bir iki ba

tın farkı olmak lizım gelir. Biz, 
şahsen de Karagözün tarihi ve 
milli bir şahsiyet olmadığına 

3 - Y a9r 17 den küçllk ve 19 dan büyük olmamak. 

• 
idam mahkumlarından ikisinin ği. 

4 - 3 9 932 aktamına kadar mektebe bizzat müracaat edip 

A - Tam ehliyctnameliler 1 Ey
lül 932 de ehliyetname mektep şaba

namzeet kaydolunmak. (4203) 

yaşları nazarı dikkate alındı detnamesi veya vesaikile. 
B - Yüksele ebliyetnamelilerle 

evvelce sevkedilmeycn (O) hkrasına 
mensup bulunanlar 1 T~riniıani 
932 de ehliyetname sahadetname ve- 1 

Balurköyiinde Veli efendi ça
Yırı civannda Hızın öldürmeltten 
l>ıaznun 17 y-.mda Fazlı, 12 ya
!•nda Emnılli.h, 40 yqmda M--
1;,t Hakkı baldandaki muhakeme 
dün Ağırceza mahkemesinde İa· 
taç "dilmittir. 

Maktul Hıaına amcaaı kıaı 
liayriye katilden maznun Mev)U.. 
dun karıaıymıı. Hıa1r HaJ'riyeyi 
•~vmi,, NVİlflDİ.fler, M .... toıt bu mü 
naaebeti biuedince HaJriyeyi bo
l&btıtbr. Hızır amcaanun kuı 
&erbest kalınca münasebetini ut
tırnu,, batta onunla kaçmıftrt. Bu 
•ak'a Mevludu tahrik etmittlr. 
""1evlut Hızm öldilnnefi aklına 
koymuı ve Fazlı ile EmnıUi.hı 
~00 lira Yadiyle Hızın öldürme
re gönderm.ittir. 

Emrullah ile Fazlı bir sece 
Veli efendi çayın ciYarmda Hı:ııı
ra. mülaki olmutlar ve onu öld6..-. 
tnüşlerdir. 

Mahkeme her Üç maznunu da 
t"ammüden katilden idama mah
kum etmittir . 

Fakat MevlUtla Hızır araAlnda 
bir kadın meaeleı! olmaıı ve bu 
kadının Mevludun niki.blm bulun 
llıasr esbabı muhaffefeden adde
dilmiş, ceza11 idama bedel 13 ae
>ıe l 1 ay 10 g;ine indirilmittir .. 

Fazlı cinayeti ifledifi zamaa 
ıs Yatını bitirip 18 Y&fllll bitirme· 
diği İçin idama bedel 10 - hap
.., konulmuma karar Yerilmiftir. 

Emrulllh oinayed ifledltl za
!'>an 12 y....., bltlowemif olduğu 
•çın 8 ._. hapee koııulmaama 
karar verilmltQr. 

Mahkılmlar amca maktulün 
tehakkuk edecek ver-•İne 1000 
lira tazminat verınel• mabkolm e• 
dilmitlerdir. 

Netriyat davaları 
YugoalayYa orduaunda komÜ· 

tıizm lehine çalıprken y•k•lanıp 
~hkemeye verilen zabitlerden 
luriainin intlhanm yazdığmdan 
dolayı müddei umumilik tarafın
dan l'ran-.ca lıtanbul &'azeteai 
•ahip ve ba,..ubarrfri M. Pime 
le Goffe aJ.,.hi- bir daya teb
rik edilmiıtlr. 

Dün atını-- aahkenıeainde 
bu dav11cnm rüyetine baılanmıt
tır. 

kemeıi cereyan ederken yazılmış 
tır. lntiJar ettiği zamanda da ga
:ııetede yoktum, bundan mütevel
lit mes'uliyet bana değil, gazete
nin neıriyat müdürüne racidir, d~: 
mittir. Muhakeme müdafaa ve.k!lı 
nin mahkemede bulunması ıçın 
batka &'Üne bırakılmııtır .. 

Yunus Nadi ve 
Burhan Cahit B. ler 

Yunua Nadi Beyin "Köroğ
lu" 'azetesi sahibi Bürhan <:a
hit Bey aleyhine ikame ettiği 
hakaretimiz netriyat davasına 
dün üçüncü ceza mahkemesinde 
ba,Ianmıttrr. 

90 sene mahkum 
olan karsız 

Muhtelif hıraızlıklardan maz
nun ve 90 sene hapse mahkum lb
rahimin nakzan davasına dün a
ğll"Ceza mahkemesinde devam e
dilecekti. 

Fakat mahkumun vekili Etem 
Ruhi Bey Adapazannda trenden 
düterek mecruh olduğunu istida 
ile mahkemeye bildirerek İ•tİırt
hal etmit olduğundan muhakeme 
btlfka bir ıüne talik edilmiştir. 

Yumurtadan çıkan 
cinayet 

Edirnekapıda bir yumurta alıt 
Yeriti yüzünden Oamanı öldüren 
Hamdi ile Ömerin muhakeınvleri
ne dün Afırceza mahkemesinde 
devam edilmiftir . 

Dünkü muhakemede Alekai ia
ıniade bir inekçi tahit olarak din
lenilmiı, fakat Alekai hadioeyi 
ancak Osman öldükten sonra gör 
düiünü aöylemittir. Muhakeme 
bllfka tahit celbi için baıka bir 

sair v~saikile; · 

C - Ehliyetnamesizler mektep ta 
hadetname ve veıikalarile. 

D - Taırada bulunanlar adresle
rini ve hangi mektepten mezun of, 
duklarını bitdinneğe mecburdurlar. 

Fikret ihtifali 

~., .... ., •. ..,.> ... 61' •. ı" . . . 9 . . ~ . 

PEK KIYMETLi BiR HATIRA 

Filorinalı, Kızı ile birlikte 
Fikret'in mezarında 

kaniiz. Şu kadar var ki Karagöz Dahi bir (edibi aııaırumızça), (taİ-

AKRADENIZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 22 Ağustos 

Pazartesi 
günü aktamı Sirkeciden harelı:et
le Zonguldak, 1 nebolu, Ayancık, 
Samsun, Ordu, Gireaon, Trab _ _.., 
Sürmene ve Rize"ye ıridecektir. 

Fazla tafaili.t için Sirkeci Yel. 
kcnci hanındaki acentalığına mÜ· 
ncaat. Tel: 21515 

Limanımıza muvasali.tı beklenen: 
PRAGA vapuru 21 ağuatoa pazar 

(Tuna) dan. 
STELLA DITALYA vapuru 21 a 

ğustoa pazar (1 talya ve Yunanis
tan) dan. 

Limanımızdan hareket edecek 
vapurlar: 

PRAGA vapuru 22 atuatoa pazar 
lesi (Pire, Napoli, Marailya ve Ce-

rane namı, tarihe (altın yazı) ile kay 
bir an'anedir. Belki de efsanele- d d' "dü· kir 1 nova) ya. 
re müstenit bir an'ane .. Bu an' " s~ :- ıye ya tev 0 unan D. '\NA vapuru 23 ağustos salı 

. I k ve on ıkı senedenberi mubteaem au- ı (B y K' Od ane nazarı dıkkate a ınara ve . • • urgaz, arna, oıtence ve e-

K .. .. I b J rette yaparak ebedileımeııne hız-() sa) ._ 
aragozu ya nız u çerçeve a met ettiği: (Tevfik Fikret) ihtifali ı Y 

bilinde görerek bu efsaneyi can ı .. . . . FENICIA vapuru 23 afuatoa aalı 
güne bırakılmıttır. munasebetile de esasen tarihı pek (Alek d r Ka -•- Seli.ııik 

\andırmak ve halk ruhuna mü- .. . . •an ropo ıa, v--. , 

T k Y . b • · h .. .. yukaek ve emaalaız bir ıeref kaza. V oloa, Pire, Patru. Bren dizi, Ve-
Ür - Unan nıs gelen ır tıpe urmet gos- nan - Türle •Ür ve edebiyatının en 

--'- d ;,; 1 b'l' E ' nedik, Trieste, Fiume ve Trieate) mahkemesi tel"llJCK Ogru O a 1 tr, n son büyük ve en tanınınq üatatlannclaa 
olarak intişar eden ve çok mü- Filorinalı Nlzmı Beyin-, bugün 

Muhtelit Türk - Yunan mah- kemmel bir eser olan Selim Nüz saat 15 te Fikret'in Eyi.ip't.ıri meza
kemeainde dön 32 daYaya bakıl- h.et.Bey. in. kita.bı biz.im h. ild. ilde rmda &'a'Tet __ ....... ı,a hitaı.e ı....ı. 
DUf bir kıammın murafaaaı yapd- b lmedikl ı .--

nmızı teyıt, .ı • enm.'•i ,. ile yapacaiı _ 13 üd - ihtifal., 
tnlfStıre. kı"z evkaf me- -~.h .. etmektedir. Hülasa; ....... ra- ........ erkek bittin ımün...,,.teri. 

ııozun şahsı da, onu e1erlenne mlsclen her iatiyen geleWHr. 
muru beraet etti sokan Şeyh Gil4teri de oyunla. 1 affaki etli 

ye. 
Şu-li, Cenubi ve merkezi AnMri

ka ile Avuaturalya, yeni Zeyland ve 
Akaa,rı fAl'lı: için cloiru bilet v..ır. 
"ITALIA'' vapur ı.u-nyumnı 
Mi a ..apurlarile miittehJt servi•. 

ikinci 
~a mahkemesinde rın, kukların tarzı ve ıekli de lotifalde, her aen• m'."v (Meliy "ha 

M. PIV.. l,.e Goffe Afırceaa ·w t 'h• d -"'ld' H Ik intatlerile alkıılanan faıre 
lnabkem..t lı:itipleriaden E:ma muhakemeleri devanı eden Ev· mı 1 ve an ' eısı ır. a a- N' ) H da güzel bir pir o-

Her nevi tafsilat için Calatada 
Meri<ez Rıhtım Hen (LloJd Tnes
tino) ser acentesine Tel. B. 771 ve 
4878 veya Galataaarayındaki yazıha 
ne. Telefon Beyofla : 2490. Be kaf mahlüllt memurfarmdaıı. 8 rasrnda dola9an rivayetleri ta- azım anım 

._ Y vaaıtulyla İlt!cvap edllmittlr. n'hi bı'r hakikat ad..l~--'- do-"· koyacaktır. 
'"'· Pierre Le Ooffe Fran&1z teba- .-nlfl'1'}1 beraetine karar veril .._....... ıs 
aıındaa olchafunu, Franaamn Kan mit, Evkllf müdiriy<Oti umumi· ru cleiildir. Efsane ile efsane -------------- --l.-tanbtı--1-i-cra--cle.i-.reoı-.-ilö-.-ncı-.--ifti.-.-s 
~hrinde dofdufumı allylemit, ..ıı. reeindbı ııelen emirde ilk blÜn diye, an'ane ile an'ane diye uf· latanbul yedinci icra memurluiun 
::'k::n~~ :!::Tal:e kendleine hallta tayin edilmeleri bildlril- rqaıalrdrr. Ve bunlan böyle dan: Bir borçtan dolayi mahcuz Ye 

- llu ,..., 
0 

bl.dlaenin malaa· ml!tir. bllmelldir .» Haltet aldıt-a ııö paraya çevirilmeoi mukarrw pyTİ 

memurluğundan: Adres: Kö-ilu 
Puli efendi: lstanbul Mahmutpafa 

da Abut efendi hanı: T oridi Meh
met mahdumları: kapalı tarfula ııUı
cirli han: Ballda iami ve adıwi J'UI· 
ı. olan zatm ifliaı açılıp tuvİTenİn 

adi Jd<ilde yapılmMma karar vail
mif olduğundan: 1 - Müflialerden 
alacağı olan veya mallarından iatih-

.--------=-=-==---=---=--=~=----ı re Burea Hallııeri ~ Karagiltzün mubadillere alt bono 27 aiuıtoo 932 

[ ... 
_!f ____ lşç_! __ , , 

1 
tarihi ft miHt bir .-ful,.- olma terilıinde aut 11 ita 12 araunda la-

ve RADYO cirit aetlceebıe varmakla ben.- tanbul eoloam ve tahviliot bonaam-
ber, .ittir H•.ıırm Beyin ileri da paraya çevrileceii taliplerin ha-

Milliyet bu .atunclıı İf ve iıfi 
ı.tiye..ı.re te.,._.,, eılQıor. lı 
cıe lfçi ı.tiye11ler bir meldtıp· 
la lı l>llroma= ınürac-t et
mel/Jirler. 

ltçi İ•teyenler 
iyi FraDSU(& lıilen iki daktilo lıa

!lllna ibti~ vardır. Tellp olanlar 
latanbul p-ı..-; 359 No. lı Pos
t. lcutuauna mıı-t etsinler. 

Zayi av k6pekleri 
Dw. ııabah Kalamııta, aiyab beyM 

~>ılcte biri eliti di#erl erkek tüyaüz 
P~vanter cind iki av köı>efi kaybe
dıl.nıittir. Polisçe de tiddetle tahuri 
•dılmekte olan bu köpekleri bulan 
""ya bulunduklan yeri bilen kızıl 
l' oprakta Kalamıt caddesinde 1 nu
llıaraya haber verdifi taktirde m--
11Un edilecektir. 

Yeni neırigat 

Öz dilimize doğru 
Öz Dilimize Doğru mecmuaaınm 

dördüncü aayıaı çdmuıtır. Bu sayıda 
Sabık Dil Encümeni Azaıuıdan Ra-
tıp Hulusi Beyin "Dilimiz üzerine 
düşünceler• batlıldı bir makaleaile 
Muallim Kazım Beyin " Ay Yıldız 
tÖklerj sardı" ve Ragıp Şevki Beyin 
• Öz Dilimizde Ömer Seyfettin" ya 
~ıları dikkatle okıınmağa deier.Mec 
llluanın bu sayısı Yerli Mallar aergi
•ile alaka göstennqtir. 

M. Holştat avdet 
etti 

Bir müddetten beri tedavi için 
Vichy'de bulunmakta olan Mub· 
\elit Mübadele komisyonu reisi M. 
liolttıft dün ıehrimize avdet et
llliftir. 

B nkü 
lı6rdöltl fikri tetkik etmekte ve zır bulundurulacak memuruna mü-

ug6 • program tielki ile an'ane ve efsane nok- racaatlar dlin olunur • 

lSTANBUL, - 18 - 19 ırramo- tai nuanncluı terrfce mütema 
'-. 19,30. 30,30 aaz (Vedia Rı. ,.tl bulunmaktadır. O.....,;• 
a hanım, Cennet hamm), 20,30. -· ·-. latanbul ikinci icra mernurlufun-

Karagllz vardır.. dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve ve iddiamı iıbu ilandn bir ay isinde 

kak iddiasında bulunanlann al&cak 

21 &'ramofonla opera, 21 • ll2 aaa 
(inci banan, Belkia hanun), 22 • 
22,40 tango orkeetraaı. 
BOKREŞ, (394,2 m.) - 19,40 

çamofon, 20 Keman, 20,30 kon· 
ferana, 20,45 piyano, 21, 15 dano 
muaik.Ui. 

BUDAPEŞTE, (550,5 m.) -
Salon nriı:eatraaı, 20,30 konferano, 
21 muaahabe, 22,15 Macar muai
IU konseri, 20,30 çingene orkest
raıı. 

LONDRA, (355,8 m.) - 19,30 
orkestra, 21,30 senfonik orkeatra, 
23 gramofon, 23,30 danı orkeat
raıı. 

PARIS - (1725) 21 müaaba· 
ba, 21,40 ıüun, 21,45 radyo konse
ri. 
PRA~ (488.6 m.) - 19,15 gra 

mofon, 19,25 Alman radyo netri· 
yatı 20 müaahabe, 20,20 ıarkı, 
25 .is komedi, 23,20 gramofon. 

ROMA (441,2 m.) - 20,15 zi
rai müoahabe, &'ramofin, 20,05 
Roma beynelmilel ziraat enatitüaü 
nün haberleri, 21,45 senfonik kon-
ıer. 

VARŞOVA (141lm.) - 19,20 
hafif musiki, 21 senfonik konser, 
22 tüun, 22,25 Riı~r. ".'aıner kon
seri, 23 dana muaıkıaı. 

ViYANA, (517,2 m.) - 19,50 
müsahabe, 20, 15 radyo jurnal, 2.1 
senfonik orkestra, 23 havadıa 
23,20 dana muaikiai. 

A K 1 T 
Sarıce zedelerden mabeyinci Ra-

&"P - merhumun kerimei iffet ve 
aimeleri Nebide H.efendi ile genç ha 
zık tabiplerimizden OrolO&" F e)'D B. 
efendinin akitleri ağaıtosun 18 ia 
ci perıembe günü Kadıkily belediye 
dairesinde bir çolı: zevatı aliye buzu 
rile icr~ lnlıomıtbr. Tarafeyne saa
deti• temenni eyleriz. 

DIAer taraftan Muduıyada paraya çevrilmeoi mukarrer ev et· eyyamı resmiye müstesna olmak ii
merhum posta mtidürii Ahmet yuımn ikinci arttınnaaı 23-8-932 zere her &'iin aaat 13 ten 18 ze kadar 
Rüttü Bey zade ııııül'ekait yüz- tarihine müaadif salı &'Ünü Beyoilun Sultanahmet'te vaki Adliye binaam
batı Halil Bey ıazetemize bir da Metrutiyet caddesinde l75 nun. da icrai vazife eden ikinci ifti.a daİ· 
mekup göndererek Karagöz ve ralı Amram apartımanın 4 üncu dai- resine gelerek haklarını kayt ettirme 

H ' t h '-'-- d t kik resinde satılaceğından talip olanla- 1 acıTa aııuun a et at yap eri, senet ve defter &'ibi delilleri bar 
t • b'ld' kt b ki rm yevmö mezkıirde 932-~241 nu-rıımr 1 ırme e ve u tel • ne iae bunların asıl veya muaaddak 
k tına 't · d · h marelı doayesini hamilen mahallinde a ı sına en fU ıza atı ver- suretlerini vermeleri, 2 - Miifliae 

-1~-.ı' hazr bulunacak memura müracaat-
meı<.-ır: borçlu olanlann yukanda yazılı olan 

lan lüzumu ilin olunur. 
«- Karagözün mezarını Bur müddet içinde borçların miktarrnı 

sayı istirdadrmız esnasmda Yu yazdırmaları; hilafına hareketin çe-
nanlılar tahrip etmitlerdir. Me- 1 za kanunu mucibince takip ve meau 
zar ta9ının dört sene evvel aa- ı İst. Mr. Kumandanlığı liyete uirayacaklannı bilmeleri: 

bık şeyhin evinde mahfuz oldu- Sabnalma kom. ilanları 3 _Müflisin mallarını nakit ve 

ğunu bizzat tahkik ettim. Kara l 1·-------------1 tahvilatı ve buna mümasil kıymetli 
gözün mezarını Karagöz sahibi Kilo 1 evrakını her ne suretle olursa olaun, 
imtiyazı Fuat Bey yaptırnırtlır. ISOO Nohut ellerinde bulunduranlar isetr talı•• 
Bursadaki Camiikebiri sakıt hi 2000 Bulgur iat• banka ve iat• müeaaeae olaun 
nedandan Y ıldırrm Beyazıt in- 3000 Pirinç bunların üzerindeki haklan ...ııfuz 
ta ederken Karagöz ile Hacivat 4000 Kuru fasnlye kalmak ıartile o mallan aynı miid-
amele batı imitler, Yrldmm 10000 Kuru ot det içinde daireye vermeleri, vaınez 
bunları imha ettirmİf, sonra da Yukanda cinsleri yazılı bet lene cezayi takibat ve meauliyete uğ 
meyus olarak Karagöz ile Ha- kalem erzak Harbiye mektebi rayacaldan mazaret bulunmadıkça 
civadrn perdede oynamasını ira için 20 8 932 cumartesi günü rüchan haklarından mahrum kalacak 
de etmiıtir. Karaııözün mezarı saat ondan on dörde kadar pa- lannın bilinnıeti; 4-29-8-932 puar 

eski kaplıcaya giderken dağı. zarlrkla satın alınacaktır. Ta- tesi günü saat 14 te yukarıda yazıh, 
nrk bölüktedir. Hacivat Kösem !iplerin Merkez K. Satmalma olan ifliu dairesinde alacaklılan ilk 
çiftliğinde, pirleri Şeyh Güıteri Komisyonuna müracaatları. içtimada hazır bulunmaları ve müfli-
de Kösem çiftliğindedir. Bursa ' (5) ( 4218) ain müıterek borçlularile kefillerinin 
nm karyesi olan Susrrlığa ııi- ,.. borcu tekeffül eden aair kinıaele-

derkeo Hacı İvad köprüsü de 1 H T 1 R A İ LA N 1 rin içtimada hurr bulunmağa lıak-
bu yüzden Hacivat namile tev- ~ Tütünleri nemlendiren al..t" lan olduğu ilin olunur. 
siıın edilmittir. Ve bu baptaki hakkında iatihaal olunan 8 T aani 
tarihi maliimat sahihtir. ı meral z 1930 tarih 97 n~ .. ı ihtira bera- ayi maaş cüzdanı 

Nafia başmühendisi 
Münhal bulunan Vilayet Nafia 

aermühencfulii"ine miihendia Cev· 
det Bey tayia edilmittir • 

tı bu defa mevlciı fiıle konmak u;o. Beti~ Maliye Şubesinden aldı-
re ahere devrUferağ veya icar edile ! iım 181 numaralı maaı cuzdanmx 
ceğinden talip olanların Galatada kaybettim. Y eniaini alacağımdan 

Çinili Rıhtım Hanında Robert Fer- ı hükmü yoktur. Merhum eczacı Ya-
riye müracaa.tlan ilıin olunur, ver efendi zev.:61 Seyyid- "1. 

3 üncü kolordu 
ilanları 

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

(686) (4155) 
••• 

Altıncı Kolordu ihtiyacı için 
alınacak 20 ton kok kömürü i
halesi 21-8-932 pazar günü sa
at 15 te yapılmak üzere tekrar 
pazarlığa konmuftur. Pazarlı -
ğa ittirak edeceklerin vakti mu 
ayyeninde komisyonumuzda bu 
lunmalarr. (687) (4156) 

• * * 
K. O. kıt'aları hayvanatı ih

tiyacı için 28 bin kilo saman a
lınacaktır. Pazarlığı 22-8-932 
pazartesi günü saat 15 buçukta 
yapılacaktır. Şartnamesini al
mak isteyenlerin her gün ve pa 
zarlığa gireceklerin de . vakti 
inuayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (697) (4213) 

• * • 
Haydarpafa ve Gümü91uyu 

hastahanelerinin senelik ihtiya 
cı olan 840 ton leva maden kö
mürü kapalı zarfla münakasaya 
konmu,tur. ihalesi 13-9-932 sa 
lı günü saat 10.5 dadır. Şartna
mesini almak isteyenlerin her 
gün ve münakasaya ittirak ede 
ceklerin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

(696) (4212) 

K. O. krt'alan için senelik 
24560 kilo teker kapalı zarfla 
mıünakasaya konmuıtur. ihale
si 13-9-932 sair günü saat 11 
~r. Şartname1ini almak iste 
yenlerin her gün ve münakasa. 
ya İttirak edeceklerin de vakti 
muayyeoinde komisyonumuza 
müracaatlan. (695) (4211) 

• 
K. O. krt'alan ihtiyacı ıçın 

5S bin kilo un pazarhkla alına
caktır. 11'ale.i 21-8-932 pazar. 
lesi günü saat 16 da yapılacak
tır. Şartname1ini almak iıteyen 
lerin her gün ve pazarlraa gire 
ceklerin de vakti muayyeniooe 
komisyonumuza miiracaatlan. 

(692) (4208) 

• • • 
Mufladaki kıtaat İçin sene

lik 209, 808 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmu,tur. 
ihalesi 20 8 J932 cumartesi ııll 
nü saat 15 tedir. Şartnamesi 
bir sureti komiıyonumuzda
drr. Taliplerin Muğlada daf a
layı aatm alma komisyonuna 
müracaatları. (636) (329) 

• • • 
1 Fırka ambarındaki 3500 

un çuvalına verilen fiyat ko
misyonca muvafık ııörülmecll. 
ğinden pazarlıfı 22-8-932 pa 
zartesi günü saat 14 te tekrar 
edilecektir. Çuvalları görmek iı 
teyenlerin fırka ambarına ve pa 
zarlığa i,tirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
mu:r.a müracaatları, 

(655) (4017) 

• • • 
Çatalca mat. mv. kıt'alan 

h~yvanatı ihtiyacı için 60 bin 
kılo saman aleni münakasaya 
konmuftur. İhalesi 29-8-932 pa . 
zartesi JÜDÜ saat 14 te yapıla
caktır. :)artnamesini almak ia
teyenleriıı her ııün ve münaka.. 
saya ittirak edeceklerin de vak 
ti muayyenincle komisyonumu· 
za müracaatlur. (644) (3910) 

• • • Mufladaki kıtaat içia sene-
lik 317, 586 kilo ebnek kapalı 
zarfla münakasaya konmuftur. 
ihalesi 20-8-932 cumartesi gü
nü saat 15 tedir. Şartnamenin 
bir sureti komisyonumuzdadır. 
Taliplerin Muğlada dağ alayı 
satın alma komisyonuna müra
caatları. (637) (3830) 

Dr. lrsm Sami 

~ksürük Şurubu 
Oksürük ve nefes c' ar lığı 
boğmaca ve kızamık öksü
rükleri için pek tesirlı iliç· 
tır.Divaoyolu Sultan Mahmu• 

türbesi No, 189 

latıınbul dördüncu İcra memurlu
iundan: F alma hant"1m Nazif beye 
temlikinden Mahmut bey zimmetin 
deki alacağından dolayi mahcuz bu
lunan Haıköyde sütlücede Mahmut 
ağa mahallesinin kara ağaç caddesin 
de kiin kayden eski 53, 61, 65 ye
ni 83-83 1 95 97 l 97 2 97/3 97/4 

1 97 /S numaralarla murakkam clyevm 
ma bahçe üç bap hane ve bir aelam 
lık ve iki bap dükkan ve bir bap ga
zino olup elyevm kara ağaç dde
sinde 101 103 Nıı. lu hane!.,,- bırı 

birinin ayni olup herbiriniu onunC 
)'anm du,-ar Ü.zerine demir parmak 
lık ve Ön bahçede çakıl laşlı g it 
birinci katta çimento şomaki merdi. 
van zemin katları ve bir tarafı k.ı 

gir ayrıca bahçeye kapıııoı olup bu 
lıultta zeminleri karalaş ve mermer 
birer koridor ve bir musluklu taş 
lık üzerinde iki oda hır hela bir mer 
divan altı kömürlük, zemini elvan 
çini matbah matbabm bahçe kapısı 
vardır üst kat merdivan altına musa . 
dif kömürlük birinci katta meı mcr 
antre bir sofa Üzerinde dört oda bir 
hela çinko döşeli güsülane merdivan 
üzerinde muıandrra daha u.t kat 
çatı arası olup bir aofa ve i~bu tak
simat her iki hanede mevcuttur. 101 
No.da terkos •uyu ve alektrik teçhı. 
:.atı ve havuz 103 No. da iki kuyu 
101 No. da laf tavuk kümesi var. 
dır derununda his•edar Melek Ha· 
rum otunnaktadır. 91 No. da bitiş ık 
iki tuiJa yan divarı ve önünün kap 
lameaı birinci kata kadar mevcut ha 
rabe vardır. 83-83/1 No. da bahçed6 

Üç ahşap beta bir kuyu tenıamen ha 
rap zemini çimento ve ikiıi çiçekli cı 
ni koridor üzerinde zemini çiçekli~ 
ni ve evvelce matbah ve hamam 

dairesi olarak kullanılan iki &'Öz ma 
bal bir heli zemini tahta harap oda 
zemini çimento diğer matbah maha 
li vardrr. Harem kısmında altta yelı 
pare bodrum iki taraflı sofa üzerin. 
de iki oda diğer sofada mermer muı 
luk n bir aralık üzerinde iki büyulı 
bir küçük oda diğer aralık üzerin
de bir oda bir sandık oda., bu katta 
iki hela ve iki sofada yukariya ikı 

merdivan vardır. Üat katta bir sofa 
olup camekanla bürünmüı bir o..la 
bir ufak dört oda blr hela diğer •<>
fada ilci oda yin" bir küçük oda bir 
heli. vardır.Dahilen yailı boya olup 
hane abtap ve harap içinde terkos 
ve ale!rtrilc tertibatı vardır. Üst katta 
bir aralık hanenin etrafında bahçe 
üç kuyu ve üst katta beş tabnisi 
bahçede kebir havuz ve deniz tar • . 
fında nhtımı vardır. Sebilde selam 
hk kısmında deniz tarafında terasa 
Ye rihtim öndedir. Üç tarafı Üzeri 
sakafm saçla mestur zemini beyaı 
çini teras olup içinde bir çini taılı~ 
üzerinde ilci oda bir koridor uzerİn· 
de kahve ocağı maballi bir beli ve 
bir aralıkta eyreti merdivanla çıkılır 
utak odasını havi olup barapça ioed• 
tamir edilmektedir buda ahşaptır. 95 
No. lu mahal ahtap lokantadır zemi 
ni çimento yemek pitirilecek mahal 
ve balıçede bir salat hali tulunbalı 
kuyu aletrik vardır. 93 No. lu kiıı:iı 

balaıl dükkiinı zemini çimento bir a
ralıiı havi olup al•ktrik tertibatı Yat 
dır. 81 No. lu gazino iıkeleye mut. 
taail ve lebbi deryadadir. iki kısım
dan mürekkep olup birinin zenuru 
çimento diğerinin kırık kırmızı çini~ 
dir. Yan tarafta bir bela bir oda ve 
kömürlük deniz cihetinde deniz üo
tünde kahve ve terasa mevcuttur. 
Hududu: bir tarafı boıtan ve hazan 
tehit Mehmet pllfa mütevellisi me~ . 
ruta arauı bir tarafı lebi derya ve 
bir tarafı iskele meydanı ve baz.an 
münhedinı değirmen ve fırın ve bak 
kal dükkanı arsaları ve tarafı rabii 
tarilci am ile mahduttur. Umum me. 
sahaai: 1026 metro mürabbai olup 
101 103 No. lu haneler 196 metro 
mürabaai 95 No. lu lokanta 50 metro 
miirabbai ve 93 No. lu bakkal dük 
IWıı 59 metro mürabbai büyük lcoşlc 
250 metro ve seli.mlık 98 metro ga
zino ve müıtemilatı 154 metro ha· 
rap matbab ve hamam dairesi 79 
metro bahçe kıamı 4133 metro mü
rabbaı olup mezkiır mahallerin 32 
de 3 biaaesi 30 gün müddetle yapı
lan ihalei eneliye müzayedesinde 
1000 lira bedelle talibi uhdesine iba 
lei evveliyyesi İcra kılınmıt ve 15 
ıün müddet Ye yüzde 5 zamla iha· 
lei katiye müzayedesine vazedilmiı
tir 3 eylü.I tarihine müaadif cumar· 
teai günü 14 ten 17 ye kadar ihaleı 
kat'iyyeainin İcrası mükerrer buluıı 
malda talip olanların ve deba faz~ 
malümat almak İstiyenlerin yüzdt 
on pey akçelerini müstuheben 
928 '3869 No. ya müracaatları ila.. 
olunur~ 



Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsizlik halatında bü
yük faide ve tesiri görülen Fosfatlı Sark Malt 

Çocuk Velilerine Müjde 

y:~~da p ANORAMA Bahçeai 

Fevkalide muazzam bir SÜNNET DÜGÜNÜ 
tertip etmektedir. Stınnet olacak çocuk velilerinin her· 

gtııı aaat 16 da Bahçe mftdiriyetine müracaatları. 

istanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan 
TÖRK ANONiM ŞiRKETİNDEN 

Alpullu Şeker F abrikala,ının yeni mahsul normal toz tekerinin yliz kiloluk bir çuyaJı 
(36.75) otuz alb lira yetmiş beş kuruştur. Asgari 10 çuvala kadar alınmak şartile her 
isteyene aablmağa ba,lanmıttır. Taşradan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde 
malın bedelinin yüzde yirmisi sipariş vukuunda ve mütebakiıi hamule senedi mukabi
linde ödenmelidir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. 
Müşteri iaterse sigorta ettirilir. 

• • lstanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf Han, 4 cü kat, Tel. 24470-79 Telgraf lstanbul Şeker. 

SU-DO• RONO Saraçhanebatında Münir Pata konağında 
P E R T E V Leyli Nehari - Ana - İlk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

TERLEMEYE MANi OLUR. H . L. 1 . 
htanbul Sıhhi Müesseseler mübayaa . _ . ~yrıy~ ıse erı 

Komisyonu Riyasetinden• Ma~rıf vekiı.!eti celılesı ııın 5-4-932 tanh ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere 
Sıhhi mües ese! M ı933 .h . k d 

1
.. • tamım edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydına 

s ere ayıs nı ayetine a ar uzumu o- I b 1 t E b. r ı ·ık fi d · 'b b ı N lan Paat&ize ıüt olbaptaki ıartnameai veçbile ve 6 Eylul 932 salı r aş a~mış ır. ~ııe ı ısan .~rın~ ı sını ~; an ıtı aren aş anır. ehari talebe mektebin 
ııönti ... t 14 te kapelı zarf 

111
sulile ihale edilmek üzere münaka- lft hususı otomobil ve otobuslerile nakledılır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

aaya ır.-lınuttur. Bu baptaki t•rtnameyi görmek ve fazla iza- • muamelesi yapılm:ıktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

hat ahn•k İateymlerin Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğünde ko. • 

U.yona müracaatlım. ( <4079) ~inkılap Liseleri d 

Ankara Nafıa 
Bapnühendisliğinden: 

Birinai -dıle • Bedeli ketfi 23362 lira ve 92 kuru,tan iba
ııet ._ S..,; an• Nallıhan arasındaki ı2 adet menfez ve köp
ril iDfaatı lı..&e tarfhfnd- itlabrea 130 ıün ı1arfında ikmal edil
_. U.... bpeb arf 111u1De 1/8/932 tarihinden 29-8-932 tari
bine kathır !9 sCbı müddetle münaka .. ya kooulmutlur. 

lkinoi madde - Mün.Jcaea,a iktidan fenni ve itiban malileri
ni iebat edealer kabal olunuır. Bunun için münakasaya dahil ol
mak İltiy-Jerin: 

A • Becleti lmeıfia ytiade yedi buçuılu olan ı 752 lira 22 kurutu 
Viliyet lduei. Hu-İyesi heeabma bankaya teYdi ettiklerine da. 1 
ir maldıwı: aenediııi Yeya millt benkaludan birinin tenıiııat mek. 
tubunu yahut miUI esham mukabili Muhuebei Huauıiyeden alı
nacak ilmühaberi ibraz etmeleri lkımdu. 

B · Tiearet Odasına mukayyet olduklarına ve itiban malde
rine ait vesika göatenneleri icabeder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını Vilayet Baımü 
hendisliğine ıiMtereıreK münakasaya dahil olabileceklerine dair 
ya bir ehliyeti fenniye vesikaaı almaları Yeyahut ellerindeki ve. 
ıikanın zirine terh verdi"™'leri iktiza eder. 

Bu üç aırtı tamamen haiz olmıyanlarm münakasaya ittirak. 
leri !•yanı kabul olmıyacağmdaa teklif zarftan açılmıyarak ken 
dilttine iade edilecektir. 

Üçüncü madde • Münekua evnıkı keıfiye ve teraiti mahau
aasma tevfikan icra eclil-ktir. 

Dön:lüncü madde - Talipler 661 numaralı nriinakaaa - ihale 
kanununun onuncu maddesi mucibince ihraz edecekleri kapalı 
zarfı 29/ 8/ 932 puarteai atinü saat ıs e kadar Vil&yet Daimi Eo. 
cümeni Reialiğine makbuz mukabilinde teordi edeceklerdir. 

Btıtinci madde • MünakHa 29/8/932 puarteei aünö Ankara 
Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Albncı madde. Evrakı ketfiye Ye projeyi ıörmek Yeya daha 
ziyade ınalOmat almak isôy-lerin her atin Ankara VU&yeti Na. 
fia Bqmdlmıdlıllti- YOJ• Encu-i Daimi kalemine müracaat 
lan ilin olunur. (3843) 

[Devlet Demiryolları idaresi ilantan 1 
Derince Limanı fırını bir sene müddetele kiraya verilecek

tir. Aleni müzayede ı/9/932 tarihinde saat (IS) de Haydarpaıa 
da ltletme Mlifetti9liii makamında yapılacaktır. Teminatı mu
vakkate 30 liradır. Haydarpafa Demiryollan veznesine tediye e
dilecektir. Fazla malumat almak ye terbıameyi görmek isteyen
ler Haydarpqa Liman Batmüfettitliiine ve Derince Liman me

murluğuna müracaat edebilirler. ,(4200) 

A ve B ıilolanna ait ı003 No. lı tenzilli tarifenin yerine 
kaim olmak ve ıs Eylul 932 tarihinden itibaren muteber bulun 
mak üzere ıoo3 No. lı muvakkat tenzilatlı yeni ailo tarifesi mev
kii tatbika vazedilecektir. Mezkur tarife hakkında malumat ve 
izahat almak iateyenlerin Haydarpata Liman Bqmüfettitliğine 
ınüracaatlan ilin olunur. (4201) 

Haydarpa9a ıeçidinde bulunan ıss No. lı dükkan aleni mü
zayede ile ve bir sene müddetle icara verilecektir. 

Müzayede 3ı-8-932 tarihine müsadif çartamba günü saat 

Leyli ve Nehari - Kız., erkek, Ana, İlk, Orta 
ve Lise sınıfları 

MÜESSiSi: NEBl ZADE HAMDI. 
Kayıt ve kabul muamelesine ba§lamıfbr. Çok kıymetli ve güzide mual

limlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. 
l nııilizce ve Fransızca tedrisata bilha.sıa itina olunur. ilk kıımından iti
baren her sınıf talebelerine bu iki lisan için den saatleri haricinde mec-

cani olarak huıuıi dersler "erilir. 
Mektep bir ıene zarfında gördüğü lıüyÜk rağlıet aayesinde bu ıene 
faaliyet sahasını genİ§letmeğe mecbur olmut ve eski Düyunu Umumiye 
civarında evvelce mülkiye mektebinin bulunduğu büyük, fevkalAde 

havadar binayı kiralAmıtlır. 
Lise mezunu gençlerin hayat sahasında hemen bir i• edinebilmelerini 

temin için mektep idaresi bu sene ayrıca 

(TİCARET VE BANKACILIK KURLARI) da 
tertip edecek, bu kurlar için de talebelerden muayyen mektep ücreti 

haricinde hiç bir panı alnuyacaktır. 
Kayıt ve !.abu) için hergün ıaat 10 dan 16 ya kadar Nuruoımaniye'deki 

daireye müracaat edilmeHdir. 

·---- isteyenlere mufaual izahname göndenlir. ____ .. 

.. ---.-- Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LiSE KISIMLARlNI HAVİDİR. 

Bütün aınıflan mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESİNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumuteal, Pazartesi, Çarfllmha günleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZİ ARKASINDA 

·-------- Telefon: 22534 --------· 

Leyli ve Nehar! ... 

Kız F eyziati Lisesi 
Bo&uiçi • Amıvotköy Çifte 11raylırda 

ADA unıfı - ilk kııım - Orta ye Lise ıınıfları 
1 ajuatoatan itibaren kayıt muameleıdne 

baılanmıtbr• 
CumartHi, Pazartesi ve Çaqamba günleri saat 

18 e kadar müracaat kabul edilir. 
Telefon: Bebek 210 

F eyziye lisesi müdürlüğünden: I 
Bakalorya mezuniyeet ikmal imtihanlarına 4 Eylul 932 ta,. 

rihine tesadüf eden pazar günü saat 8 de batJanacaktır. Alikadar 
talebenm mektepte bulunmaaı. 

Ankara ismet Paşa Aız Enstitüsü 
Kayıt ve kabul şartlan 

1 - Mektepte bu sene açılacak leyli pansiyona talebe kayıt 
ve kabulüne batlanmıttır. 

2 - İlk mektep mezunlan birinci sınıfa diğer orta dereco. 
deki mekteplerden gelecekler ait olduklan sınıflara kabul e
dilirler. 

3 - Bu ıene yalnız 40 leyli talebe alınacak ve müracaat 11-

raıile talebe kabul edilecektir. 
4 - Her türlü izahat için Mektep Müdürlüğüne müracaat 

edilmesi. (3922) 

ıs te yapılacaktır. 1--------------------------
Alman kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz satar, Beyoğlu, lıtiklal cadde

.; 390, İneç sefareti karımncla. 

Taliplerin taribi mezkUrda lılel\Jıe Müfettitliğind'e hazır 
bulunmalan lazımdır. 

Bu huausta fazla malumat almak isteyenler Haydarpafa Gar 
Müdürlüğüne müracaatla buna müteallik §•rtnamelere ıs kurut 
luk pul yapıftırarak imza etmeleri ve 200lira teminat akçesile mü 
zayede gününde İtletme makamında hazır bulunmalan ilan olu
nur. (4202) 

KAPPS 
• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Ban'a koınıner~iyale 
lTALYANA 
Sermayeai 700,000,000 

(ihtiyat akçeai: 

580,000,000 Liret) 

Travellerı (Seyyahin çektwi) 
satar 

Liret, fnınk, İngiliz 1ira11 _,a 
dolan frank olarak satılan ba çek 
fer sayesinde nereye sitseniz pa

ranızı kemali emniyetle tapr ve 
her zaman iıterseniz dün:ranm 
her tarafında, ıelürde, otellerde, 
vapurlarda tftnlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için nakit ma
kamında kolaylıkla lıtimal ede
bilirsiniz. Travellen çekleri ha
kilô sahibinden bqka kimsenin 
kuUanamayacajı bir tekilde ter
tip ve ihtıu edilıniftir. 

Türk Maarif 
Cemiyeti 

Müesseseleri 
1 -Bursa Kız Lisesi leylt ve 

neharldir. Lisenin bütün 
smıflan mevcut olduğu 
ıibi rea.mi liıelerle mua
cleleti Maarif Vekaletin,. 
ce ta.dik olunmuıtur. 

2 -Ankara Ana mektebi ve 
ilk mektep. 

3 - Eakitebir !Ilı: mektebi. 
Leyli talebe de kabul e
der. 

4- İstanbul Talebe Yurdu. 
Y alruz Yöbelı: Mektep 
ve Darillftlııun talebesi
ne mahsustur. 

S - İzmir, Çorum, '.Adana 
talebe yurtlan. Lise ve 
Orta mektep talebesine 
mahsustur •• 
Türk Maarif Cemiyetiı 

yukanda yazılı olan müesse
selerine girmek istiyenler ka 
bul ter•iti için Cemiyet ıube
lerine ve yahut bu müeaaeae
lerin idarelerine müracaat et 
melidirler. (3761) 

İstanbul Nafıa Baş 
Mühendisliğinden: 
Adet Cinai 

8 Barometre 
36 Poclumetre 
25 Şerit 
ıs Kronometre 
25 Listik çizme 
ı8 Puaula 
ıs Kilizimetre 
ı8 Kroki ve karton çantası 
24 Nivo döpu9 
Nafia Vekiletiııce mübayaa

sına lüzum görülen ye müfre
datı balada muharrer bulunan 
levazım ve edevat Ağustosun 
21 inci günü saat on bette latan 
bul Defterdarlığında münakasa 
ve mübayaa komiayonu tarafın 
dan pazarlıkla ihale edileceğin
den taliplerin mezldU zamanda 
itbu komiayonda hazır bulun
malan. ( 4ı85) 

ul Kulla 
Her 
de .sa 

• 
Istanbul Erkek 

Lisesinde 
1 - Ağustosun yirminci gününden itibaren yenid 

talebe kaydına baılanmııtır. Eski talebenin kayıt tecdidi 
lesi Eylulün birinci gününden itibaren sekizinci günü ak 
kadar devam edecek ve aınıfların mevcudu müsait olduğu 
de Eylulün onundan itibaren yeniden nehari talebe ka 
baılanacaktır. 2 - Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanlar 
rasma Eylulün birinci per§embe günü batlanacaktır. Prog 
mektepte levhasına aıılmııtır. 3 - Vekaleti Celile heaab 
nacak ~eccani talebe müsabakası Eylulün üçünde yapıla 
Buna aıt muamelatın Eylulün birinci günü aktamına ka 
mali lazımdır. 4 - Ecnebi memleketlere gönderilecek 
müsabakası EylUlün üçünden itibaren yapılacaktır. Buna 
limat ve program mektepten öğrenilecektir. Namzetleri 
muayenesi mektepte ve Eylulün birinci günü icra edile 
Alakadarların mezkUr günde saat ıo da mektepte hazır 
malan lazımdır. ( 

• 
lstanbul Yüksek 

İktisat 
ve Ticaret Mektebi Müdürliiğünd 

1 - Kayıt ve kabul muamelesi ı Eylul 932 de basla 
ve 25 Eyliil aktmıbla kadar devam edecekir. -

2 - Kayıt için cumartesi, pazartesi, perşembe günle 
bahlan ıaat ondan akıamları saat on yediye kadar mektep 
dürlüğüne müracaat olunacaktır. 

3- Mektebin (Yüksek lktıaat ve Ticaret kıımıııa) 
A - Bakalorya İmtihanlarına tibi tam devreli lise m 

larile bu derecede olduiiu hükUmetçe musadak ve bakalor 
tibi Ecnebi liselerinden ıahadetnameleri olanlar. 

B - Darülfünun fakiiltelerincl'en ve yüksek mektep! 
lllle:zun olanlar ile bu mekteplerden naklen ııelecek olanlar. 
ı- ıeleceklerin enelce ıirdikleri mekteplere her halde lise 
zunu olarak kaydedilmiş olmalan ıarttır. 

D - Bu kısma muadil ecnebi yüksek ticareet mekte 
mezunlarile müdavimlerinden mukabil devrelere naklen alm 
larm Türkçed\ın imtihan vermeleri mC§ruttur. 

4 - Mektebin (Ticaret Liaesi Kısımına) bakaloryaya 
orta mektep mezunları alınacaktır. Bu kıama gireceklerin y 
n on beşten aıağı ve yirmi birden yukarı olmayacaktır. 

S - Mektebin (Küçük Ticaret kısmına) ilk mektepler 
zunlarile orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü sınıflann 
tudiknaJJ1e ile ıelecek olanlar. Bunların Y•tlan da on üçt 
fil~ ve on aekizden yukan olmayacaktır. 

6 - Mektep nihari ve meccani olup tedrisat öğleye ka 
dır. 

7 - Kayıt ve kabul için a9ağıdaki vesaikin müdiriyete il 
ben yazılacak bir iıtidanameye raptı icap eder. 

Vesaik: 1 - Mektep ıahadetname veya tasdiknamesi. 
Sıhhat ve atı raporları. 3 - Hükfunetçe musaddak hüsnühal 
rakası. 4- Hüviyet cüzdanı. S- Üç kıt'a fotograf. (42 

Bakırköy Malmüdürlüğünde 
Semti Mahallesi Sokaiı No. Lira Ku. Cinıi 

168 00 HanelO,ı 9 
ıo, 9 

Y etilköy Şevketiye Anlan 6 
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8 480 00 )) 
12/ı4 600 00 )) 

lt 10 480 00 )) 
Dibek 7 60 00 Ahır 

> 9 3600» 
İstasyon 3 ı80 00 Gazino 

• 
Hatboyu 

Bulvar 
Üçüncü 

» 
Kalaycı 

Güvercin 
lataayon 

> 
)) 

Çekmece 
Köy civan 

3/1 96 00 Dükkan 
6 9000» ) 
ı9 600 00 Mubabç• köşk 

6 36 00 Ahtap haneıı 
ı8 ı20 00 )) ,, 
49 36 00 Kigir dükHn 

13 72 00 Ahtap hane> 
68/88 300 00 )) )) 
90/ 92 300 00 )) ,, 
108-110 180 00 )) " 
2 3000 )) )) 
O ıos 00 4 kıta' tarla 

İstasyon ı 
ı2-32ili8-ı 2-

240 OOGazinol0-9-9 
ili ıo-9-

y ctilköyde k&in numara Ye CYsafı ıairesi yukarıda ya 
emlik ve arazi hizalarında gösterilen müddetlerle icara veril 
tinden talip olanların ihale ıünü olan 3 Eylul 932 tarihine mü• 
dif .:wnarteai ıünü saat 13 te pey akçelerile fazla izahat 
mak iıteyenlerin de herıün Bakırköy malmüdürlüğüne müraca 
eylemeleri. ( 402 

İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi müdürlüğünden 

İkmal imtihanları •fağıda yazılan günlerde yapılacaktır. 
)ebe efendilerin 8,6 da mektepte bulunmaları. 

8 EylUl ı932 Tatbikat 
8 Eylul » Mesleki dersler. 

1 O Eylw » Beden terbiyesi. 

idaremiz ihtiyacı için pazarlıkla satınalınacak olan altı kö,e bat 
lı cıvata, üç kutuplu şalter, lastik damga, Bant izole, peçete; oto 
direzin manya tosu (Beynelmilel kilavyeli portatif yazı makinesi) 
univerael çelik mesaha şeı·idi 22 . 8 . 932 tarihine müaadif pazar
tesi günü talipler müvaceheainde pazarlıkları İcra kılınacağından 
yevmi mezkurda saat 9 dan 11 e kadar Mağazada isbatı vücut e
derek tahriren fiyat verilmesi ve nümunesiz tekliflerin nazarı 

itibara alınmayacağı ilin ol~ur. ( 42ı6) 

'.Artvin lnhiıarlar Müdürlüğü ambannd'a mevcut (80.000) 
kilo yaprak tütün ile Borçkada (180.000) Ardanuçta (7S.OOO) 
ve Şav9atta (S.000) kilo ki cem'an (340.000) kilo tütünün ma
halli ambarlanndan Hopeye kadar olan nakliyatı ıS/8/932 ta
rihinden itibaren ol baptaki t•rtnamesine tevfikan yirmi gün 
niliddetle münakaaaya vazedilmit old'uğundan talip olanların fC

raiti anlamak üzere Galatada İnhisarlar Umum Müdürlüğü yap
rak tütün ıubesine ve münakasaya ittirak için de Artvin müdür
lüğüne müracaatlan. (4ı91) 

12 Eylul » Fiziki ilimler. 

~MAMA) ı3 Eylul » Edebiyat. 
' lS E.ylul » Riyaziyat. 1 Yavr!:u~a=~:!:n::sıdır. ___ ....,_, __ ...,. ____ ....,..,.M .. 1 ... L,.L_İ_Y_E_T_~_M_,,A,..T,..B,..AA .... ,...SI 


