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NUSHASI 8 KURUŞTUR 

lııtikhla 
Mücadele 

Kontenjan aisı-tinin bir 
llıabzuru, memlekette ihtiktr 
)apılmaıına çığır açabilecetinl 
IÖyleyen bir ıazeteciye lktıaat 
~li Muıtafa Şeref Bey ıu ~ 
~ahı wnni9ti: 

- lhtikira mani olmak için 
llriikemmel kanunlar yaptık. 
lialk bu kanunlardan iatifade 
etnıeli ve ihtikar y&1>1lmaıma 
llııahal vermemelidir. Franaad'a 
Lir adam, on ıantim için -h
lıenıeye ıitmekten çekinmez. 

1 Başvekil Paşa 
Başvekil Ankara da 
bir kaç gün kalacak 

Heyeti vekile toplanarak birik 
mit işleri eıkaracakbr-

Muhterem lktıaat vekilinin 
lı.ı ıözlerin.den çıkan netice fU· Batvekil lımet Pata Hazret 
.L •--•- leri dün akfunki trenle Aukara ~ iri ihtikira mani OUDa& ı 
.. lk tabakasına terettüp eden ya hareket etmit erdir. lımet 
Lir vazifedir. Filhakika bu yal- Pata Hazretleri, Sakarya motö 
llJz halka kanunla bahtedilen rü ile Y alovadan hareı,etle Pen 
lıir bak değildir. Ortada kanun diğe gelmitler ve oradan Anka 
olıa da olmasa da daima 9uur- ra treninin arkasına raptedilen 
lıı hareket eden bir müstehlik huauıi vagona binmitlerdir. 
lıütleai kartısında ihtikar yap- Bqvekilimiz Pendik iıtaıyo-
llııak kolay değildir. Patates nunda Vali Muhittin ve Polia 
fiatlarında bir sent tereffu oldu müdürü Felımi Beyler ve bir 
diye koca bir şehir halkının çok zevat tarafından teşyi edil 
hıİftalarca patates yemediği A- mitlerdir. Batvekilimiz Aukara 
ıtıerikada görülmüştür. Fakat da birkaç gün kalacaklardır. He 
bizde böyle kütlelerin bir fikir yeti vekile bu hafta zarfında t0p 
etrafında toplanması mümkün !anarak birikmit bazı itleri çı· 
0lınadığ ı gibi, kanunun bahtet- karacaktır. lamel Pat• Hazret 
tiği hakka iıtinat ederek mah- !eri, banyolarına devam etmel< 
lıenıeye kadar gitmek İsteyen üze~ tekrar Y alovaya avdet e-
!ertler dt' yoktur. Binaenaleyh /aaıet Pf. Hz. deceklerdir. 

ı1~tikarı men vazifesi yine ıe- ı----===-==-...,,--=---=---=--...... ----
ıp ya hükiimete ve yahut ta be 

lidiveye dayanıyor. 
Eıaaen geçen sene Btlylik 

l'.tillet Mecliıi tarafından ka· 
lıuı edilen men'i ibtiklr kanu
ııu da hükiimete re'aen hareke
te ıeçmek aallhiyetiııi .--.. 
tedir. Kanunun ikinci madcl.l-
ııe göre, ya halk yahut ta lktı
••t vekaletinin ticaret yeya ik
tıaat müdürü veya müfet~ 
ri tarafından tiklyet ~ 
Ciimburiyet müddeiumumlaı 
davayı takip etmefe mecbur
dur. 

Bizde bazan en elıemmlyet
li kanunların rolü bihakkin kaY 
raml•edıiuıdan, tatbikatta on 
........ beki._ •tia:aain .... 
li etmediği f6rii ...... tib'. Men'i 
ihtikar kanununu böyle bir akı 
betten kurtarmak lizımdır. Me 
leli bir çok maddeler üzerinde 
apatikir ihtikar yapdırken, ih
tiklr yapılmayan bir madde 
hııldcmda kanunu tatbika çalıt
llıak, karikatüre çeyirmenin en 
lıolay yoludur. Halkın derhal 
e kanun hakkındaki itimadı e-

Limandaki güçlükler 
izale edilecek 

Bir çok ellerde bulunan liman 
işleri bir umum müdür. 

lüğün emrine· tevdi ediliyor 
lataabuJ Hmenmm bir elclea 

idanainia, ı..ı--t bam ... 
lıdilab i...ı. ıılı t' .......... .. 
kl-au de kota~ -
velden beri orta,a ablan Wr ff-
lı:inU. a. -•de bir mücl~ 
beri 71>pılan tetkikat ..eic•imde, 
böyle bir deiitildile Hb- sö
riilmiittii. 

FBhakka Wr ç.lt ılainlerin 
liman itile alakadar elmau vasi
yeti slçleflilmektedlr. Şimdi eT• 
.. elılı• beri hamrlam tetkikaba 

SHrt Meb'usu MAHMUT 

u-ı Netri7at Ye y UI Müdürü 
ETEM iZZET 

Hz. Dün Ankara ya Dondüler 
Gazi Hz. 

Ya/ovada bulunınalıta 
olan Relalcllmlıur Hz. 
diin altfam geç 11aldt 

· Millet çl/lllfllne Jıadar 
bir tenezzllh icra bu
gurmuılar, bllahara 
lıaplıcadalıi JılSf}rlerlne 
avdet etm,.lerdlr. 

Güzeller bugün 
Dönüyorlar 

Bus6a rellllil gazete 
de intipr ediyor 

ANKARA, it - Tlfliaienel, 
tepiniaani .... kinuauenel .,. ... 
rma ait ı.o.teDjan liataai cumarte 
Iİ aüii reami ıazetecle intifar e
decektir. 

Kanunusani, tubat ve mart ay
........ ait llate:re ıel1 

••, bu liate 
nia -teMtlere PN takaim •· 
retile te..-i mulrUrerdir. Bia-

1 Yakalanan 
Komünistler 

ı Evraklariyle birlikte 
Adliyeye verildiler 

Polia birinci tube mücliirliiiü 
k-iaiıtlere ait tahkikabnı İk· 
mal etmittir. 

Y akalananlarm elueriai Betik 
taıta ikamet ebaektecllrler. 

Mevkuflar me7aamda Takfur 
ve Armanak isminde ilô Ermemi 
ile HüaeyİD ve Sadi iaminde iki 
Türk te verdır. Polis nriidürffitlln 
ce komünistler perfmlbe süa8 
geç vakit adliyeye teTdi eclilmit
lerdir . 

Sovyet 
Heyeti 

• 

At yarifları, Tenis maçlan ve 
atletik mü•ahakalar da oldu 

aalır. • ... , aetic '• ... tatularü:, • 
Filhakika iktıaadl bayat bu - itleri -·aı " •llhi,ettar 
~ karı9ık olduiu bir •- Wr --s IP6ılilı411.. iae " 
lllanda fiyat tereffuur n • "bep ril-ktir · Banaa içia bir pl'Oje 
lerini tayin etmel< ko!ay değil- hamr••-•tbr. Pro,iete --
dir. lhtiklr yar mı yok mu? Bu, limaada al•kedar dnainle büyük 
•lelide bir vatandqm hilküm tebeddiiller olma-kla, ._..._ 
~eceöi bir mesele olmaktan idare aiatemi ta•e 1r ütfınek-

• dea mal almay9Jl ,.. leketleria 

' 

Tirkı,.ye mal ithal ebaeaine mü
aaade eılilmqecektir. 

Din akım• Eskiıe
bire hareket ettiler 

~ -· tir. ~ıt bir ibtiıu iti uomuıtur. 

LlllllJll ılrketl •lldllrll 
Hamdi 11e 1 lcaretl bah
rlge mlldtlrtl Zelıl B. ter 

EaaMD bunım içindir ki vatan-1----------------------
datların münferiden haklannı 
lllabkemelerde aramalan müt· 
lıiu olduiuna kaniiz, Ve bunun 
İçindir ki kanuna ıöre, İt adli
)e ıafbuma intikal etmezden 
~. ticaret odalal'Jllln ve ala
kadar komisyonların ıüzıeçle
rinden geçmek lbımdır. 

Ancak kanundan beklent!D 
a.eticeyi elde edebilmek için bu 
lı.flaaıpç aafbalarmda aeri ba
ı.ılret etmek zaruridir. M-1i 
'-sin iti aylardan beri iahki
lıat aafh&1-Adıır. Ticaret mü
... IHlll At1ap ... tı •mfiiat 
luauD tenıffli edip etmediğini 
t.\LiL etmek için aylarca yakit 
•Jlıc'•İttir. HaU.nki bu, ben· 
llİıa fiyatlan tereffii etm.den 
..... ~ tlcaNt llriidiirlüiü
... mal6mab dahilinde ohnah 
iıli. 

Gn ıteler JA1 'ı ık kömür 
"1-tlarmm ıeçen aeneye nia
lıetle ylbde yirmi, yirmi bet te. 
relfa ettiliai yuıyodar.Filhald 
lıa pçen sene lııa menlmcle be
ı...; tonu yirmi liraya aablan kil 
11ıaiir lııa aeae 24 JiJ>aya aabl
lllaktadır. &-için &le aylar
ca tahkikat yapılacelı: '" ondan 
•cınra harekete seçilecelı:ae, ara 
dan kıt ta ıeçeceğinden Ye k6-
lllür tüccarlan da mallanDI iate 
ılilcıeri fiyata aatabileceklerln
den itin adliyeye intikaline lü
Zlllll bile kalmu. Hüldbnet bu 
lranunu bize böyle daha ilk aaf
balannda içine aaplııaıp kalalım 
diye vermemittir. 

MuaetŞUKRU 

Sergi diin kapandı 
Gelecek seneki sergiye daha 
büyük bir ihtişam verilecek 

E,,,,.lce de yaadqmlıs 'l9Çhile 
Yerli maBar aerıiai din alqam 
kapanmıtbr· Dün alqam ...,.iBill 
dalaili aaat dokuz buçukta kapa................ -......... 
dar açık baalubmfbr· Pa,,yonia· 
rm busünda i~ talall7 uiae 
baflanacaktır. Sersi atut- bi 
rinci süni açıbmt " "" dolma 
aü -- aiyareliae taldia e
dU-iftir • 

Die_V • ...-..- ... 
Dii oldutu için -sid• feTkat&de 
bir kalabalık ,,ardı. Dalla .abah
taa ltlbanıa -.i pa+7aalan ai
yantçiler .... alıt _., J'8P,UI 
hallı: ile dolup lıoıa•qbr. ~ 
aabahtaa eki•- kadar aerPYJ 
40 bia Wtl •atet ......... Ser
siyi aiyant .cı...ıerill mikdan dtın 
alqama kadar 380 bin ldtlYe be· 
lif olmuttur• Bu da balkm yerli 
-ulltmmı ıilrmek için ne ka· 
dar büyük bir telıalllk ıöatermek· 
.. oldu,.._. bü:rlk bir delilidir. 
a. - ikbaadi bulır9Jla rajmen 
-.inin büdin pa,,,.....ıan ber -
nedea ziyade aabt yapmııtır. Ser 
siye qtirak eden müeaaeıeler va
aiyettea pek memnundurlar. 

Elektrik ıirlı:eti -siye aaatte 

180 kilovathk _,. .. ,,.rdltl bal 
de pa,,,._ aalüplerl.; hakldle 

-- ... t ':liıı. SersWa 
&flldıi• ı n ıı- beri elektrik ...... 
~IOlıiıaH! telllıHf d 4 
tur. Sersi lwtip ~ ....... 
-- -.ide elel&trikli Nkllm
.... 71' ...... ...._ -ı,tlr. 

lla - Ciıabıuiy.t meJafeli 
_.,;,.. ittirak ............. -
:ri .... fine süaıl t.uiller - it 
tir. Enelld alqam Terilea Miçte
ba S.Wıattin Be:ria "Sillb ..... 
_.., İlimli facı... Ali Zilttii Be
:ria "()lapa .. ,.._.. laimH ~ 
ı1iai - takdirini celbetmit
tir. Gençler mabfwli 9"9lld ak-
..., .....tiii .. D"IH Galataaaylı 
lar 11reflne tertip ebnlttl. 

Serai tertip HJ'9ll, aened- .. 
~ artan railıeti naaan clDı:ka
.. alarak, ........... ne, -rsı İÇİll 
Galatasaray ıı...ı bln .. md .. da
ha fazla iatifade etmeite lrarer 
Tll'IDİftir. 

Gelecek - -ıite daha faa 
la daireler talıaia ed11-ktir. 8'r 
çok mü-ler betb 1 ywll mal 
lar ...... için timdid.a .......... 
mai• karar vermiflenlir. 

Gorguloff 
Temyizde .. 
l.tlclan Parüıte bu

ANKARA. it. (A. A..) - M..
-t fabrikalan için t ...... tt. 
ıı.ıun-ı. ola S-,.et _.hhe.. 1 
lıeJeti bu ak ...... i ....... '·Hıı 
bire hareket ....... Ye ide 3 W• 

ela lktıaat vekaleti eririm tanlıa 
dan tet:ri olunmutlardır. 

stln tetkik eclillvc . SGkrü Kaya B. 

Gotyuloff 

Paria t-,U mabk-..i sabık 
F-z reiaic:imbum M. Dı _ _.i 
lllılll- Gorploff'- ietida-ı 
1ıasiba e.tkik edecek. Hapiahaae
de idam makkUmlarma mah- o 
lan böıır ıincl• "Ölüm tarluu" ia
ıı:;inde bir roman yumakla met-

CD<!vamz 6 mcı sahilı!dı!) 

Bizde ve cihanda 
lkb .. dt vaziyet 
NIUUll•ttln Ali B. in ,._ 
•an• dllılrat lıon/eramı 
iç Mlılf tılerlmlzdedlr. 

Erzuruma vardı 
ERZURUM, 19 A. A. - Düill

:re Vekili Şükrü Kaya B97ahadl "" 
......_derindeki znat husie Ba7-
lıurt'taa flhrimi:u aeldiler .. ..... 
rin metbalinde viliyet ....... mie-
tabkmı. meWi ı.-nılem " alıoıli 
a..ınıd·n ,...._ .... ,, .... ............ 

Aakai lııta llliım r ı 
1 1 ifa 

eylemi, ,,. Vekil Bey Vali L ı inan 
miaefir eılilmİfdr. 
GOMOşllAll&, .. .. .A. -

Debili:re Vekili Ştilırii Kaya 8ey 
.,__ -. myet _... • Mllıt 

met --- kabul ...., ..... 
ia11ıilı.ıri .. Lıöjlllllie ........ 

-.tur. Vekil Be:ri-1 ı ...... 
halk ~ içi • • •• 
GOMOŞHANE, it. A. A. -

DMiliye vekili Şiiri KlııPe ..,. 
ıllia öileılee - ~ .... _ 
hareket ... lıtir. 

Bugii.n 
2ad ......... 

Kelllllll•ın nedlrP 
s lacl ..ı.ıw. 

lataabul ...,, 
-tJlenlgorP 
ollacll ......... 

Felelı 

HllıAge 
SiMi ........ 

Dlln ... IWler ol~ 

Lünlıll Jıadı11 d•11& .. ,,,_ 
lar11111 alt bltıbalar 

Din Fw t •ça ile .... .., .... 
= 1 bat • 7 ı l Han-'·· 
........ tertip ettiii ,.... miiaaha 
.... ~Lir ...... ldld i=b buza l ........... lı 1 ' _._ ...... _,,. .. 'l!i'P· Miaahalıa- : • ..:...-.. ..o-1.. iL!-' ... ";-:"" 11 .. 
- tok • tuı. ..--- ---. ft ..... _, •• , .... 

Ttllc+ 1 1 
• ıinıııi ~ ....... m.n- ' lllCJ abli .. ) 
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Siyasi ve tarihi tefrika 1 O HARİCİ HABERLER 
KEMALİZM NEDİR? 

Pr.Piccard 
Sağ salim indi 

Hep o 
Siyaset! 

M. Venizelos 
Kürsüde Selanik - Ana/ arta - Ankara •• 

Yazan: Edirne meb'uau Mehmet Şeref Yakında bir kerre 
daha havalanacak 

fngilterenin Hint 
politikasında 

Hükumetin icraa
bnı kısaca anlattı Kemalizm inkılabı, millet 

ve milliyet düsturlarını nasıl 
kurduğunu anlatırken: lnsani
y tin büyük eserini meydana 
getırmeğe çalııan, duyan ve 
duşünen medeni milleterle mü· 
vazı yürüyen bir Türk milleti 
vardır, diyor •.. Bununla beynel 
milel medeni ailenin içinde a
lemşümul İnsani vazife aldığı
nı anlatıyor. Burada Kemalizm 
rejiminin en büyük esası şu
dur: 

Bir türlü medeniyet var. Bu
r.un şarkı ve garbı yoktur. İn
hisarcılık fikir ve mütaleası, bi 
raz da idem oğullarının bir tür 
li.J yakasını kurtaramadı~ ben 
lik iddiasından ileri gelmiş ve 
bu medeniyete bir tarklılık, bir 
garplılık adı takmışlardır. Hal
buki bunun mecmu heyetini 
rneyaana getiren biribirine ma
nevi zincirlerle ulanıp bağlan
mış insanların ceht ve siyiidir. 
Jşte Kemalizm, bu prensibile 
şarka da, garbe de anlatmak 
istiyor ki bi.zim rejimimiz me
deni alemde milletlerle müvazi 
yi.Jrüyerek o büyük insani eseri 
ikmale çalıtmaktır. Burada mil 
letin yüksek ve ilfllJllümul mef 
bumunu insanlık mefhuınile be
raber tutuyor •.• Medeni eserin 
ikmalinde TUrk milletini, bü
tün milletlerle müvasi Ta yan 
yana yürütüyor. Sonra .•• 

Türk milletinin husuai seci
yelerini asli nazardan kaçırma 
mak, onlar1 olanca kuvvetile 
yatalıp yükseltmek istiyor ve 
diyor ki dil, kültür ve mef
kure birliği Türk milletinin hu 
susi seciyesidir. Şimdi burada 
beynelmileliyetten milliyete 
geçiyor. 

••• 
Dil, kültür, mefkure birliği 

Türklük için milliyetin temeli
dir. 

Büyük reis, ilk adımda Türk 
milletini asırlann örttüğü kö
tü Te yalnıt telakkilerden, ya
bancı haularuı milli dehayı 
susturan tesirlerinden kurtar
mak lüzumuna kail oldu. Bu
nun için de her ıeyden evvel 
Türk milletine kendini inandır 
mak, ona iman Termek lazım
dı. Mesela Osmanlı İmparator
luğunda Türkler vardı ... Lakin 
bir Türk milleti yoktu. Osman
lı İmparatorluğunda bir tarih 
vardı. Lakin, Türk tarihi yok
tu .. 

Osmanlı imparatorluğunda 
bedii, hukuki, iktısa.di, fenni 
bilgiler vardı. Likin bunlarda 
asli milli ıuiır yoktu. 

Yabancı dil ve kültürün ba
sıcı, dağıtıcı tazyiki, fikriyat 
üzerindeki indi tahakkümleri 
Türklerde tesanüt duygu•unu 
mahvettiği gibi ruhi ve man&
vi bağ da garyimilli idi. 

"Dumlupınar" zaferinden 
sonra rejimi kuran Mustafa 
Kemal artık dehasının nurunu, 
kudretli nef•inde tiddetle 
duyarak, benliğinde yoğurulan 
"Türklük" mefkUresini, ancak 
milletinin etrafını sarmıt ka
bukları ayıklamakla ortaya a
tacağına iman etmitti. 

Milli devletin tiarı Türklük 
idi. 

Milli mefkure, milli dil, mil
li kültür! itte bu, asla iç
timai mefkUrecilik olarak Mus 
tafa Kemalin ruh ve dimağın
da yer bulmadı .. Onda bu üç 
milli kudret ancak Türk tari
hinin madc!i varlığından doğ
du. 

Zira: O; milletinin tarihini 
elemeğe başladı. 

Asrı yürüten, felsefi fikir 
ve kanaatler bu diyarda henüz 
sırri ve aaavvufi idi .. Zira Türk 
ler tam manuile görme ve a
raştırrqa üzerine müesses mad 
di bilgilerle asla ülfet etmemif, 
dağınık İnsanlardı. Onlar an
::ak, her hadisenin sebep ve 
mantıki bir "kavil" ile izah edi
lebilir kanaatini taşıyorlar
dı.. Böyle öğretilmit ti.. Bu öğ 
retilişte İse yetiştiren ve yük
selten bir fikri terbiye yoktu .. 
Bunun için de (milli deha) sö
nüktü. 

Daima "kavlin,, karanlığı 

verseler ona kani , ne yapsalar 
k ... ona şa ır. 

işte Mustafa Kemalin nur 
ve dehası bu karanlığa hücum 
ile dağıttı, milleti nurlandıra· 
cak yolu gösterdi. Bu ilk adım 
da millet yolu , milliyet yoliy
di. 

Bu sebepledir ki Kemalist 
rejimi kıp kızıl, doı doğru mil 
liyet rejimidir. 

Mustafa Kemal: Evvela mil 
li harsı ıuurlandırmak asliyeti
ni Kemalizm rejiminin başına 
koydu. Bunun için de milli arat 
tırmaları teşkilatlandırmak la
zımdı. Türk milleti gibi tarihi 
cihan tarihile başlamış bir mil 
letin ... Kainahn seyrini değiş
tiren , medeni varlığı yaratan 
büyük akını meydana getirmiş 
büyük bir milletin elbette har
sı kuvvetli idi. 

Bu; asırlarca' yabancı kültür 
!erin hücumu altında büzül
müş ve susmuştu . 

Bu harsı şuurlandıracak teş 
kilitın başında milli tarih var
dı. Türk tarihi İse dünya me
deniyeti tarihinden başka bir 
şey değildi. Mukayeseli bir 
ilim kafasile bu tarihi Hint -
Avrupai yanlış görüşünden kur 
tararak, onun dört yanını sa
ran (rivayat ve hiki.yat) des
tanlarından aıyırıp ortaya mad 
di tarihi çıkarmak lazımdı. 

ROMA, 19 (A.A.) - Profe
aör Piccard, dün akıam tam saat 
17,10 da Mantou vilayetinin Ca
vallara tepeıi yakininde yere in
miıtir. Sihhati mükemmel olan 
profesör, Senzano'ya mütevecci
hen otomobille hareket ehnit-
tir. 

Aletler işledi 
ROMA, 19 (A.A.) - Profe

sör, Piccard'ın balon sepeti, in
mek Üzere ikP,n Cavallara tepesi .. 
ne çarpmıştır. 

Yorgun görünen profesör se
yahatinin mükemmel geçtiğini 
ve balonun bütün cihazlarının fa 
yanı takdir bir surette itlemiş ol 
duklarını söylemittir. Mahalli 
hükümet erkinı profesörle arka
daşını selimla.mışlardır. 

Balonun zarfı ve sepeti kam· j 
yonlarla Senzano'ya taşın.mı,. 
tır. 

Bil' tecrübe da/ta 

bir değişiklik yok! j 
LONDRA, 19 (A.A.) - Reu

ter ajansından: Hint teşriı mec
liıi sabık reiıi ve Hint kongreıi 
milli fırkası lideri olup hali ha
zırda lngiltercde bulunan Vallah
hai Patel, Büyük Britanya hüku
metinin Hint cemaatleri hakkın
daki kararını şiddetle tenkit ede· 
rek demiştir ki: 

"Hükümetin bu vesikası hay
ayetaizce yapılmıt bir vesikadır. 
Büyiik Britanya hükıimeti bu su· 
retle mümkün olabildiği kadar u
zun bir zaman için Hindistan ü
zerindeki hüküm ce nüfuzunu li
übaliyane bir tarzda devam ettir
mek arzusunda bulunmakta ve 
böylelikle Hint cemaat ve sınıfla 
rını biribirlerine muhalif vaizyete ı 
getirerek yekdiğerlerinden tama
men ayrı birer kütle haline ifrağ 
ve tebdil eylemeği istihdaf etmek 
tedir.0 

WILMINGTON, 19 (A.A.) - 1 L d 'd ---
Maruf Belçikalı profesörün bira- On ra a 
deı·i olup burada eczacılıkla meı s cakl 
ııul bulunan M. Jean Piccard'ın 1 ar 
söylediklerine göre, profesör Pic- ---
card'm yakın bir atide Hudoon Yirmi bir se1ıedir giiriil-
körfezi havalisinde semanın St•a~ memi~ derecede 
tosphere mıntakasma yeni bir su LONDRA, 19 (A.A.) _ Lon· 
ut daha yapmasi ihtimali dahilin dra bugün adeta bir cehennem 
dedir · gibidir. Öğleden biraz evvel 

Pr. Piccard'ın beyanatı GreenY.·ich raaathaneıinin kaydet 
mi, olduğu hararet dereceainin 
mikdarı Fahrenhayt 95,5 idi: Bu 
hararet 1911 senesinden beri kay 
dolunan en yüksek hararet dere· 
cesindedir. 

1911 ağustosunda hararet de
rece•İ yüze çıkmış idi. 

ATINA, 19 A.A. - M. Venize
loa dün meclisin son celae3İnde 
hükUmetin icraatını kısaca anla
tarak kendi fırkasını dört sene 
mütemadiyen iktidar mevkiinde 
kaldığını ve memlekete ~ayanı 
dikkat bir aiyaai istikrar temin ey 
lediğini söylemiştir. Baıvekil, ma
li siyasetinin muvaffakıyetlerini 
İzah ederek bu müvaffakıyetlerin 
ancak cihan buhranı önünde te· 
vekkufa uğradığını ehemmiyetle 
kaydetmiştir. 

M. Venizeloa harici siyasete te 
mas ederek demiştir ki: Siyaset
teki İstikrar harici sahada da bü 
yük muvaffakıyetler elde edilme 
sini mümkün kılmıştır. 

Türkiye, İtalya ve Yugoslav
ya ile akdolunan dostluk muahe
deleri her türlü endi,eleri berta· 
raf etmiş ve teslibatın azaltılma· 
sına imki.n vermiştir. 

M. Venizelos gelecek mecliste· 
kendi fırkaaının yine en kuvvet· 
li fırka olarak bulunacağından 
emin olduğunu söylemiş ve demiş 
tir ki: Bu suretle Liberal fırka ge 
rek rejim meselesinin sureti kat
iyede halli gerekse bu rejim mese 
lesile sıkı sıkıya ali.kadar bulu
nan hükumetin sureti te,ekkülü 
huausunda çok müsait olacaktır. 
Mecliain feahi ile ayni intihaba
tın İcrası hakkındaki emirname
ler bugün neşredilmittir. 

italya'da 
Manevralar 

Bu hareket, kültürün şuur
lanması için en batta gelen bir 
ceht idi. 

DESENZANO, 19 (A.A.) -
Pr.Piccard, elde edilmiı olan ne· 
ticelerin 1931 aeneainde elde edil 
mİf olan neticelerden mahsus de
recede mühim olduğunu, zira au
udun daha ziyade bataetle icra e
dilmq ve balon sepetinin daha iyi 
düıünüterek vücude getirilmiş oı --·- Filodan sonra ordu 
duırunu beyan etmi,tir. Mallarını müsadere b 1 Bunun tabif neticesi olarak 

(milli kültür arattnnıaları) 
meydana çıkacaktı. Bu suretle 
de milli irfan müesseseleri ku
rulacaktır. 

Mumaileyh, 16000 metrede rü· manevrası af ıyor 
yetin mükemmel olduğunu söyle· edecekler ROMA, 19 (A.A.) _İtalyan 
mittir. Pr. Kozmik şuaatı hakkın- MADRIT, 19. A. A. _ Meb'uaan ordwunun bugün baıhyacalı: 0 • 

da calibi dikkat tecrübeler yap· meclisi, mutlakiyet taraftarı fesat lan büyÜk manevraları bir hafta 
mıştır. J hareketinde methaldar şahsiyetle.-e devam edecek ve umumi erki.nı 

Ve itte ancak o vakit terbi 
ye öğreticiliğin dar ve yekne
sak çerçevesinden sıyrılarak 
yükseltici ve yetistirici olacak
tı. 

ait zirai araziye hükümet tarafından harbiye reisi ceneral Banzani-

Hava ı•ıe denı•z vaz'iyet edilmesini derpi' eyleyen nin kumandası altmda icra edile 
kanun layihasını heyecanla müzake- cektir. 

Ar d 
1 re etrr'Iİft.İr. Manevralara takriben iki bin 

asın 8 Mezkur layihanın bir ekseriyetle zabit· elli bin nefer ve altı bin 
kabul edileceği tahmin olunuyor. hayv~n ittirak edecektir. 

Bu sebeple Kemalizm Tür- - MADRIT, 19. A. A - Kcwtes·. ı Manevralar mmtalı:au Apeni 
kün hususi seciyelerini araş- Mollison doğru yolu j ler meclisi, .fent ~arelı:e~nd~ . me!- dağlarıntn iki sathı maili ara11n-
tıran bir rejimdir. Bunun ba- baldar ahsıyetlenn arazalerının bı- da imtidat etmektedir . 
şında dil vardı ve onunla işe na devam ediyor la taz?"~at i•timlakine ~olan ka- TARANTE, 19 (A.A.) _ Bah 

d P d f nun l&yıhasını 14 muhalif reye kar riye nazın M. Sirianni · Tiryeate, 
batla ı... ek az zaman a ey LONDRA, 19 (A.A.) - Tay- •ı 262 rey ile ta.vip ve kabul eyle- D · z ·ı '. ·bn· 

· · d. T·· k d·ı· d. · M ıı· ' d.. it '' orıa ve ara ıremı enne ırı lf zını göster ı. ur ı ı ' ıp yarecı o ıaon un un a fam mi•tir d Am. il 1 hl 
G 1 h·ı· · 650 ·ı b. ' ve ora a ıra ere zır ı ve 

dl·n· du·· nya dı.lı"dı·r a way aa ı ınm mı gar ın- • h lb hl lı:u d 1 
. de Beaverbrac Kanada vapuru ta Fransanın ıthalat t~ te a r man an arı.nı ve.~y 

Bunun üzerine çöken, asır- rafından görülmüş olduğu hak- • nı zanaanda tayyare te,lı:ıl~, ~e· 
larca onu ezen, kendi milli L. da Lond n· bı·r h b ve ıhracatı aasını kabul ederek lı:endılenne 

aın raya ye J a er d · 1 d ·• 
bünyesinin açılmasına engel gelmittir. Bu mevki tayyarecinin PARlS 19 (A.A.) - Fran enııı; m.aldnek"OTla arf~ke~nasnıbba .. goa-
1 b k · JJ 1 · A · B h · lıi ' . . . termıı o u an ı rı tete us ve o an ya ancı ıöz ve aıae erı scanıa a rmıu t vapuru tara sanın 1932 senesı ılk yedı ayı- ·iti ·d d ı k al f d ·· h d d ·ı · ld • teın meaaı en o ayı r ın ve 

attı .. Şimdi bir Türk dili var- ın aiti": m
1
u
00
ta e.

1
e e bı ~dış d~ ugu na ait ithalatı 17 milyar 677 82 ba4vekilin memnuniyet ve tebrik-

ır. LONDRA, 19 (A.A.) _Tay- bın ve ı racatı aa. mı yar erını eyan etınııtır. . d mev ın mı gar m e ır. 1 . .h J l l ·ı 1 · · b · · 

Türk dili onu bağlayan ve yareci Mollioon, hareket esnasın- 512 milyon ve 205 bın franga Nazır1~und1an dsondra ~a1n ".e 
en. 1 t eyen kend· b··ny · d · d. lı: d h f.f b ı· - 1 Ancona ıman ann a emır emıı g ıt e m , ı u esın a, flDl ıye a ar a • tayyare- I a ıg o muttur. 1 ·ı · · · B · 

den olmayan bükümlü dillerin ler tarafından kaldırılmayan nis- • "k 0 ~ gemı ere ıııtmıtt~r. u. g~mı-
elinden kurtuldu .••. Arap ve a- bette büyük bir benzin hamulesi Fır Amerı a ayanı lerın tayfaları .. tamamıle ıhtıyat 

g""türmü t•· •hJ • efradnıdan murekep olup manev-
cem kaidelerini ..ttı .. Terkip!&- 0 Be ! u~1· .1 1 • ._

1 
ti . kanunu 1 a etmJ!ll ralara iftiralı: naglhani surette da . . T ·r . .k ki n:ıın ı e pı o un ııa e en ~ . . 1. 1 nnı attı.. asrı ve ıştı a a- 1438 · ·ı· ı·b ·d· H NEVYORK 19 (AA ) vet edılmışler ve ta ım er esnasın-

ıngı ız ı reaı ır. ava ra- • · • - d d"kk t b. ff k 
rmı attı d t N k S · J b . • d a şayanı ı a ır muva a ı-• saa ı evyor ve aınt ean 1 Sa ık mesaı nazırı, ayan an .. t · ı d. 

Büyük halaskar buna itaret de Te:r,eneuv~'den m~kemmel o- M. Davis ile diğer 6 şahıs, muh yet gos ermıt er _
1
r_. __ _ 

ederken, inkılabın başında Tür larak •t ar edılmekted.r . l"f h · ti · · ··h ı 
LONDRA, 19 (A.A.) - As· 1 te 1 ayır cemıye ~r.ının .. mu Sou~norn Croos kün dili bulunduğunu söyledi- d ı -

cania Bahrimuhit vapuru, gazete- taç azası~a. ynr I~ ıçtn uzu.m- r 
ği sırada her halde dilin istik- lere gönderdiği bir telsizde, bu lu mebalığı tedarı~ maksadıle Nevyorko gidiyor 
lalini kurtarmak lüzumuna i,a. ·~.hah ~yyareci Mollison'a teaa- tertip edilen bir pıyangoya ait RİO DE JANElRO 19 A. 
ret etmittir. duf e~'·· oldu~unu, havanın. ~- olarak mevzu kanunları ihlal .' . 

Bugün Türk dili billur kay- çık, denızın sakın ve tayyarecının . I lrj .tt"h d·ı . A. - Southom Croos ısmınde 
d 1 1 k T 

vapurun yakininden geçerken •e- etmı_ş 0 ma a 1 1 am e 1 mış- ki Ameril<an vapuru Buenos Ai. 
nağın an tat ı tat ı a an, ürk • 1 d 
yüreklerine dokunan bir dil ol miyi selil.mlanu~ bulunduğunu bil er ır. resten Nevyorka gitmektedir. 
mu•, ve gittikçe temiz Türkçe dinH.yAoLr.IFAX 1 A . Bir askeı·i tayyare Geminin bundan takriben bir 

• ' 9. . A.- Mollı- d.. .. l b. . h t . 
yazan ... ve nihayet ince, yük- son'un tayyaresi, civarda bir müddet uştu ay evve ır ısyaıı_. zu ur .e mı! 
sek duygulu genç kalemler ye- u~tukta~ '?nra !farba. doğru tevec- CHALONS SUR MARNE, 19_ ~lan S~o Paulo huku~e~ı dah~ 
tiştirmiştir. ~ ettnlf~r ... Mu~~~·~~. tayyare- AA.- Bir bombardıman tayyaresi, imde bır takım ecnebılen hamı 

Şimdi sıra dilin sadik nöbet nın motor~mun gurültusu buraya o- sürat kaybetmesi neticesi olarak su- len yakında buraya muvasalat 

Ç
isi olan kamusunu yapmag"a 1 tul zd~danm~l.'?1eı~~de bulunan Hub. kut etmi, ve parçalanmı,tır. Tayya etmesi beklenmektedir. 

· a• a '''tı mı•tır · · 4 b·tı• ·ki • ··ı 
1 · · k. bu d 'h ·· · • · re ralı:iplerınden za ı n 1 11 o -

ge mıştır ı a nı ayet gu- HALIFAX, 19 .A. A. - Yeni Is- ·· d. - ·k·s1• ag" ır surette yar _ .. 1 .d. k B bab 5 5 muş ıger ı ı a nun mese esı ır. oçya - u sa saat ,4 le "ma 1 tı 
.,_ • .vo halli saat" tır. Şu halde mümaileyh a';!(;~~· SAN PIETRO, 19. A. A. 

Kemalizmin en çok ehem- A~la~ Okyanosu~u ıllı: ?lar~k. geç- Bir askeri tayyare, bir evin Üzerine 
· t d.ğ. h ti d b. mı,tır. Tayyarecı Garp cıhetını bul- · d"" .. t•· t'-· •·yyareci ölmu··, ,·ki 

mıye ver ı ı ana a ar an ı makta .d. uşmu, ur. "'' ~ . • 
• · d k"lt ·· d · 1 ı. çocuk diri diri yatmıt bır kadın ve 

n11 e u ur. ur. _ HARBOURGRACE, (Terre bi kü ük kız hafif surette yaralan-
. Os~anlı ımparatorl':'gunda Neuve), 19.- A_ .• A - .B.u aabab m; tır.ç 

böyle b•r şey yoktu. lttıhat ve saat 17 de (lngılız_, saatı ıle/ .ha:"~ f • , b• • 
Terakkide de bunu aramak a- kapalı ve fakat ru yet ıeraıtı ıyı Brezıl de ır gemı 
bes b. d" idi. Yüzlerce kişi tayyareci Molli- .. d e ed"ı)d" 

lr şey I. IOn 'u bekliyorlardı mu sa er ı 
Birisi yalnız (gayreti din . LONDRA, 19 (A.A.)-= 

vde ~'ePvlde!) hyalancı namı altbı~- Otta va konferansı Resmi mahafilde haber alındığı 
~ .. ~ ifa "·ve onun teva ıı- na göre Brezilya hükumeti bü-

nı dutunen bır karma karışık OTI VA, 19. A. A. - Bir taraf tün ecneb· gemilerini Morbla 
tetekküldü.. Onda "ınilli d&- tan Büyük Britanya ve diğer taraf- d d ; kif ederek ecnebi 
h -'"·- it b" ·ı •-- v ••• d ·ı A t al a asın a ev a,, yı ,,..,..e en ve ır mı • ~ .....,... a ı e vuı ur ya arasın- yolcuları ve bazı istisnai abval 
!etin ,s,ec.ı_· ye_vi v.a. aft ve as.liye_ti da yapılmakta olan mıizakerelerin cu de Brezilya yolcuları karaya 

1 k it k k ma akşamına kadar iyi bir neticeye 0 an k u ur,, u arama ım a- isal edilecekleri ümidi izhar edilme- çıkarmak ve gemiye almak me 
nı yo tur · - v - d · aild · · · · t·ır 

Ot ki h
. _ . . 11ne rgmen ""na aya aıt mea e zunıyetını vermış • 

e umyet ve metrutı- yeniden bazı manilere tesadüf edil- d 
yet için haykıran ittihatçılar eliği şayiası deveran eyleınelı:etdir. Şark panayırın a 
ise "islim. ittihat., ı gibi ber- Dominyonlar arasındaki iki taraf- BARl, 19 (A.A.) - Şark pa 
bat, çürük bir yola sapmışlar- lı müzakereler daha şayanı memnui- nayırı müdiriyeti ticari müba-
d 

yet bir halde terakki etmektedir. 1 b. h 1 
ı. iktisadi teıriki mesai komitesinin delatın daha ko ay ır a e ge 

islim ittihadı, 1 ttihat ve bugün neıredilen raporu, Avustural tirilmesiyle alikadar bulunan 
Terakkicilerin Osmanlı mille- ya ittihadı hükumetleri ajanslarının tüccar ve sanayiciler arasında 
ti gibi muhayyel, asılsız bir şey ~ü~ün teşkilatını ve evs~ı sanayiin mukaveleler akdini teshil için 
di. izaha hacet yoktur. Bugün / ıhtıyacatına tetabuk eylıl'.ecek .~e panayırın açık kaldığı müddet-
h k b fikr . k zeman zeman tekrar tetkık ve muta h ı·f bel ·ı I er es u saçma ın ıy- 1 . . . çe mu te ı u ere amı o -

Bir kadın tayyare
ci 10,200 metrede 

VILLACOUBLA Y, 19 A. 
A. - Kadın tayyareciai Mary 
Semetz, kadın irtifa rekorunu 
kırmağa teıebbüs ederek on bin 
iki yüz metreye çıkmıttır. 20 
Mart 1930 tarihli rekorun sahi 
bi Amerikalı kadın tayyareci 
Smith ancak 8357 metreye çık 
mış idi. Yeni rekor tayyaredeki 
cihazların tetkikinden sonra res 
men tasdik edilecektir. 

Fransanın 
taziyetleri 

PARIS, 19. A. A - Bqvelril M. 
Herriot'nun kalemi mahuau müdür 
muavini M. Riviere, dün Lehistan se 
faretine giderek Madam Molcicka
nın vefatı münaaebetile Reiaicümhur 
ve Bqvekilin taziyetlerini iblııf e,.. 
lemi,tir 

Bordeau'da grev 
büyüyor 

BORDEAU, 19 .A. A. - Gre• 
hareketi tedricen artmaktadır. Deniz 
cilerden mürekkep bir heyeti murah . . . 

Haydutlar bir şehir zapte 
BENDER - BUŞIR, 19. A. A. - Hayd'utlar, es 

şehri olan Djask şehrini zabtederek garnizonunu teşki 
mış beş neferi ufak bir kuleye ilticaya mecbur etmişler 
de içecek suyun tükenmit olduğu söylenmektedir. H 
ateşi teati edilmektedir. Bender Abbastan takviye kıta 
rilmişir. Djask'da İngiliz tabaasından bir kaç kişi ikam 
tedir. 

Muğla' da büyük bir gangın 
MUGLA, 19. A. A. - Dün gece saat birde Sabun 

kiinde bir yangın çıkmış ve iki buçuk saat devam etm 
kumetçe alınan tedbirler ve itfaiyenin mesaisi sayesin 
bir tehlikenin önü alınmıttır. 

Darülfünun f egeli Çan kır 
ÇANKIRl, 19. A. A. - Dört Müderris ve 24 tale 

rekkep Darülfünun tetkik heyeti dün Çankırı halkının 
tikbal tezahüratı arasında şehrimize gelmiştir. Misafiri 
ne Çankırı Belediyesi 40 kişilik bir ziyafet verdi. Heyet 
ri gezecek ve müessesatı ziyaret edecektir. 

Daday' da zelzele devam e 
MULCA, 19. A. A.- Daday'da zelzele fasılalarla 

ediyor. Ayın 14 üncü gece sabaha karşı bir hafif sonra ti 
daha sonra da yine hafif bir zelzele olmuştur. Ayın 15 in 

gene sabaha kartı iki hafif ve gündüz saat 14 te siddetli 
bir ve 19 da hafif zelzele hissedilmiştir. . 

Dün zelzele olmaınıttır. Halk el'an brı.hç.eleı-de oturuı.1 

idam mahkumu karı koc 
ŞANGHAY, 19. A. A. - İsviçre tabiiyetinde olduğu 

eden Paul Moulena isminde birisi ile karısı, mahkeme 
hapishanede 15 ay bekledikten sonra idama mahkum ed · 
dir. Maamafih, idam cezası, Çin afiumumi kanunu muci 
man müebbet hapse tahvil edilmiıtir. Bu iki mahküm, 
münist propagandasını yapmıt olmakla itham edilmekt 

Komşu memleketlerde 

Suriyede neler oluYl 
Museviler Erdeni de isteyo 

Beruttan Adana gazetelerine 
yazılıyor: - Hızbuliatildal elara
bi fırlıı:ası son günlerde Kudüate 
bir beyanname dağıtmıştır. Bu 
beyannamede ezcümle deniliyor 
iti: 

"Filistin Suriyenin bir cüzüdür. 
Bu iki memleketin birle,mesi ve 
intidap rejiminin kaldınlmaaı li.
zmıdır. 

Filiatio de dahil olduğu halde 
bütün Suriyede serbest bir intihap 
yapılarak Arap mecliai mebun.nı 
te,kil edilmesi li.zımdir." 

Bu beyannamelerden Avrupa 
hülı:ıimetlerine ve Cemiyeti Ak••· 
ma da gönderilmitfir. 

Yahudiler ne diyorlar? 
Diğer taraftan alınan bir habe 

re göre Yahudilerin maruf şahai
yetlerinden doktor Vizmen "Elraa 
fet" gazete,ine ıu beyanatta bu
lunmUftur: 

Fili.tinin a.ra.ziıi, mevcut ve 
muatakbel nüfusuna nisbeten çok 
küçüktür. On iki milyon dönüm
den fazla değildir. Bu kadar ara
zi daha şimdiden buradaki Arap 
ve Yahudi kitlesine dar geliyor. 
Halbuki dünyanın her tarafında 
bulunan Yahudilerin de vatanlan 
na dönmek istedilı:ltti nazarı dik
kate alınır.sa mesele bir kat daha 
müıkil bir vaziyet alacaktır. 

Binaenaleyh bu "Ana vatana 
dönü'" b&diaeai ancak Maveraü,. 
şerianın yani Şarkulerdenin Filia
tine ilhalu ile tehaklı:uk edebilir. 

Esasen Yahudiler on iki sene
den beri Filistinin imarına çalıtı· 
yorlar, bütün araziyi Araplardan 
satın almıtlardır. Ve Filistin bu
günkü halile mükemmel bir Yahu 
di yurdu olmuftur. Fakat hariç
ten gelecek Yahudileri iatiap ede
miyeceği için ana vatana dönmek 
arzusunda olan dünyadaki bütün 
Yahudilerin behemehal Şarlı:uler
den topraklanna yerleşmesi icap 
ediyor • 

Biz Şarkulerdenin Filistine ilha
kı için elimizden geldiği kadar ça
lışacağız ve bu iki memleket an
calı: bir Yahudi yurdu olabilir ve 
behemehal bu olacaktır da. 

Eletraşın milli misakı 
Sahrada bulunan Suriye müca

hitleri reisi Sultan Eletra, bir be
yanname neıretmiftir. Bu beyan
namede deniliyor ki: 

"1926 MneaU.den beri aalıralar 
da ömür çürüten mücahitler ha
,.atlannın sonuna kadar vatanın 
kurtulması için çalıtacalı:tır .. 

Dama lı:aryeainde imza edilen 
milli misaka aadılı: kalacafız. Bu 
uğurda lı:anmııııı dökecefiz, biz 
vatanın ailihıyız, vatan aleyhine 
çalı,an inu.nlarm arnaneız düpna 
nıy1z. Onlar bizden korksunlar." 

Yeni mukarrerat 
Geçen mektupta, ehalinin bazı 

şikayet ve °!etaliplerini hükUmet 

ri memleketlerine dönmü 
Heyeti azau ilk önce 

bur Hazretlerini ziyaret 
tazimat eylemitlerdir. 

Bu heyetin mütalebalı 
dilik fu maddeler kabul 
altına alınmı,tır: · 

1 - Suri,.e'nin her t 
derdeat bulunan evkafı 
intihabatı ;,•an ahire ka 
rl . 

2 - Muhtarlar nizam 
nin tatbikinin tecili. 

3 - Halep su şirketi 
baıtan müzakerata giri,il 
halinin muhtaç olduğu au 
nm temini ve ıu Ücret1erin 
rllmesi. 

4 - 1.-r vergiainin bü 
aaiai niıbetinde umumi bir 
tenzili. 

5 - Çiftçilerin Zira.at 
sına olan borçlannm tecil• 

Yüzelllllkler 
Berutta bulunan yüze 

ile diğer muhalifler bir ay 
ri kendi aralarında temaa 
malara devam ediyorlar. 

Bu içtimalara ittirak e 
den biriai fU malômatı ve 

*"Muhalifler paraıız ve 
bir halde kalmışlardır. Ba 
rak'a ve Hindistana gittil 
da tedarik ettikleri parala 
tikten sonra, yafamak: için 
bir çareleri kalmıştı: Fra 
casusluk ve jurnalcılık .... 

Şimdi bu ite ba,ladılar; 
ki Türklerle Türk muhiple 
kip ve her gün onlar ha 
türlü türlü yalan ve iftirala 
lu jurnallerini Fransızlara 
ediyorlar. Ve bu adamlar 
rafta ve her fıraatta Türki 
huriyeti aleyhinde çalışıyor 

Maamafih onlarm bu d 
lı:arakterlerilede Türkler v 
muhipleri pervasızca müca 
diyorlar. 

Bu adamların Hoybon v 
nak komitelerile 11kı tema 
lunduklan ve hatti. onlarla 
ki mesai kararını verdikler• 
haklı:aktır. 1. 1111 

En büyük Ame 
kan tayyare 

gemisi oturd 
SAN DIEGO, 19. A. A. -

karon en büyük tayyare ıre 
lllD 33.000 tonluk Saratoga, d 
yüzünden Suıuet Beacb'm 
mil açıfında karaya otunnu' 
mi birçok saatler bir kum ta 
run üzerinde kalmıtbr. 

Müteaddit gemiler kaza m 
ne ritmişler ve Saratosra'yi y· 
meğe muvaffak olmuşlardır. 

Yeni bir kablc 
ORAN, 19 .A .A. - Dün O 

Marsilya arasında yeni bir den 
tı kablo ferıedilmi,tir. 



Maarif Müfettişleri Kongresi Bugün Aktolunu or 
Ekonomi Maarifte 

Müfettişler 
Kongresi 

Mahkemelerde 

50 lira 
Dolandırmış 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 
• 

Harici ticaretimide 
7 aylık vaziyet 

Istanbulda yeni bir p aj 
Bugün toplanarak Bir adama üç ay 

maarif ceza verildi 

ı • itlerini görüşecekler Geçenlerde Muzaffer isminde bir 

dhalaA t ve ı•hracatımızda istatis J ' " ' • adam Sultan Selimde oturan Pefia 

Heybelinin en güzel yeri _ Kumda kum gibi 
insan_ Gazinoda 

ıta~I ilk tedrisat müfettiılen ı hanım isminde bir kadmcağm yaka sırsıklam • J kongreaı buııün toplanacak, lıtanbul lıyarak kendiıini t .. t" depolarına 
tıklerden alınmış rakkam 8r ve ~ürklye maarlfini alakad~ eden yiikıe~ ye~iye ile :.:e~e yazdıraca 

mtihım m.,.eleler etrafında muzaker tmı aoylemıı ve bu it ıçin öteye be
ler olacaktn. riye maıraf edecetim diye kadınca• l 932 ıenesi ilk yedi ayı zıırfmclalr:I 1 flat telpafları almaktadırlar. 

mayolar _ 78 çeşit çiçek •• 
"Gökyüzü gayet açık mavi, zu olsun diye: Arkada,Iardan biri "Bilecik" 
hava gayet latif" - Ne güzel çiçekleriniz var gelmeden evvel şöyle bir plajı 

dedik. gezsek dedi. ~I ve ibraç edilen 91yaaın loyme- Vaki olaa ihbar üzerine, ticar~t 

.. 
ti ve 1930-31 ıeneleri muadil aylan ocluı, bu telıraflar haklmıda tahki- Gece dersleri ğızın elinde bulunan 50 lira parasını 

almıŞtD. 
rnukay-i: kat yapmaktadD'. Bu miinuebetle 

iTHALAT (T. L.) Avrupa ıek.., plyaaalan. ve boraala-
Halk Fırkuı Beyazıt merkez 0-

cafı tarafından biç okuma n yaz
ma bilmiyenl.., için ııece d .... Jeri a
çılınııtır. Dersler iki ay devam ede
cektir. 

Aradan bir kaç gÜn ge.;mİt. fakat 
Muzaffer bir daha göriınmemiıtir. 

.\yJar 1931 lSJZ nndan maHlmat ıılmnuJbr. 
~ aani 12.241.446 4.323.132 Brüluel Jeker boraumdan selen 

Bunun üzerine Refia hanım polise 
müracaat etmiş ve Muzaffer yakala
narak adliyeye verilmişti ~lıat 10.264.672 4.544.986 bir tel~ a, flatlerln bulrad.r yük 

14.,:ı 12.851.526 6.927.006 oelmechfl anlaıılmıfbr. Oc;üncü ceza mahkemeıinde Mu
zafferin cürmü Jabit olmuf ve ken
disi 3 ay hapıe mahkum edilmiıtir. 

l'iiaan 10.551.461 6.606.116 Uydurma fiat telıırafı temin eden 
:t:ıs 11.897.008 11.477.682 bu ıılbi, tacider hakkında kanuni ta 

Çocuk bakıcılık 
mektebi 'I' İran 11.567.092 5.711.987 lribat yapdacaktll', 

ernmuz 9.388.141 1.193.s11 <s> Yunanistana hay- Türkiye Himayei Etfal Cemiyeti
nin Ankarada Keçiörendeki Çocuk 
Bakıcılık mektebine talebe kayit ve 
kabulüne batlamnııtır. Mektebe as

tari on sekiz yaımda ilk mektebi 
bitirmiı hanım kızlar alın-1<.tadll'. 
Mektep leylidir. Tahıil müddeti iki 
senedir. lıte mümarese pey!. eden 
talebeye aylık ta verilmektedir. Ka
yit için büınühal, 11bhat fabadetna
meleri ile ilç kıta fototraf lizımdır. 

Adliye de tatil 
bitiyor 

~stoa 
.. Ylül 
'1'.evveı 
'I'. lanİ 
il evvel 

78.754.346 47.364.426 van ihracatı 
11.285.864 
11.128.149 
10.364.169 

20 temmuzd n beri adliyede d&
vam eden tatil ay sonunda bitecek, 
5 eylülden itibaren mahkemeler ye
niden faaliyete baılıyacaklardır. Ta
til müddetinden iıtifade ile adliye 
dairesinde ufak tefek tamirat yapıl
makta, koridorlar badanalanm kta
dır. 

7.388.603 
7.741.762 

126.659.893 

il iHRACAT (T. L.) 
•· aanl 11.039.807 10.346.877 
~bat 9.306.131 7.735.321 
~ 10.592.957 7.716.445 
.. •san 10.119.805 6.841.212 
.... y.. 9.817.032 6.800.072 
~llziran 5.715.528 4.023.701 (x) 

ernrnuz 6 528.649 4.626.235 (x) 

63.119.909 47.725.963 

~iuıtot 
ty)ül 
'I'. •vvel 
'I'. &ani 
it. evvel 

6.708.265 
12.801.942 
14.050.659 
15.447.332 

15.146.700 

127.274.807 

lı. 1932 senesi ilk yedi ayı zarfındaki 
•acat miktarı ve kıymetleri (1930 

•e 1931 ile mukayeıelerl): 

MiKTAR (Ks.) 

1932 
Pıladde 

'tütün 
l'ıımulr 

1931 
ilk 7 aylık 
yekunu 

12.550515 

ilk 7 aylık 
yekunu 

12.183410 

(bam) 7.981 086 
Fındık (iç) 7.399.392 
Ozüm (ku-

7.049.113 
7.196.919 

ru) 12.765.216 6.739.859 
~. yağı 19.092.101 1.818.081 
~f_Yon 178.785 170.680 

un 2.343.280 787.736 
~dr (kum) 6.506.203 1.202.627 
\' 'l>a 21 .524.215 60.773.988 
't;ıırnurta 16.755.484 17.373.650 

iftik 1.591.260 537.144 
'1.kömiırü(ton) 51.647 159.690 

KIYMET (T. L.) 
~iitün 12.312.305 11.915.919 
F arnuk(ham 2.724.727 2.184.030 

0rndık (iç) 4.263.106 2.088.919 
2İirn(kuru) 3.814.902 2495.293 

~- Yllgl 5.654.526 620.580 
~on 1.101.401 1.688.879 
\'iin 940.932 265.619 
lııcir (kuru) 697.571 128.102 
~a 775.478 2.601.Sll 
!_ııınurta 6.925.205 4.952.007 
:_ıftik 1.165.276 203.679 
"'- Kömürü 654.144 1.689.452 

1931 temmuzuna nisbetle 1932 
~ernnıuz ihracatında fazlalık görü
..,. başlıca maddeler: 

"8 KIYMET (T. L.) 
>., dde 1931 1932 

't/ıiı. J:!:~ 1~~:~~ 
"1. kömürü 163.020 414.074 

1931 senesi temmuzuna nisbetle 
1932 senesi temmuz ihracatında nok 
"-ıılık görülen baılıca maddeler: 
ka KIYMET (T.L.) 
.,..dde 1931 1932 
~İitiin 919.616 870.700 
I> llrnurta 73ı.483 674.888 

......... 124.004 61.876 
. ~on 284.505 229.289 
~ Yağı 443.549 81.861 
t~~k (iç) 197.310 53.532 
\'~ 79.167 8.962 
t .... 262.044 38.676 
-.;. 282 1 

1 
Baıhca ihracat maddelerimizin 

931 32 temmuz ayı zarfındaki ib
~cat miktarları: 

~dde 1931 (Kg.) 1932 (Kg.) 
\' ııtün 647.946 1.243.226 
t.f llrnurta 2.248.174 2.208.671 
•; kömürü 15.478 40.352 
"'Yon 40.088 23.552 
~a 4.403.395 5.523.704 
l!: İftik 102.912 182.905 
F. Yağı l,187.121 243.502 
"tndık (iç) 320.084 129.494 
\'~uk (ham) 271.864 226.668 

.... 688.564 104.815 
pzüm (kuru) 226.244 26.580 
llc:ir (kuru) 2.113 20 

Uydurma fiat 
telgrafları 

L._ .,İyaaada bazı ,eker tacirleri, ıe
~- fiatlerini arttırmaktadırlar. Bun 
-.ıı.n bir kaçı ihtikir kanunu mu-

Yunaniıtan her sene T ürldyeden 
mühim miktarda kasaplık hayvan al 
maktadır. Bu sabadald ticaretimizin 
lnki§&f için Harici Ticaret Ofisi bir 
Türk - Yunan şirketi t~kili mesel.,_ 
ıini tetkik etmektedir 
Şirketi kasaplık hayvan alon Ab

mı ile meıgul olan Türk ve Yunan
lı tacirler teıkll edecektir. 

Sünger ihracatımız 
Sünger ihracatımızın tezyidi için 

Harici Ticaret Ofiıi bazı kararlar it
tihaz etmiıtir. Senede yetmiı bin ok 
ka ıÜnger ibraç edebileceğimiz an
laıdmaktadır . Londraya nümuneler 
ııönderilmiıtir. 

lzmirden tütün 
alınıyor 

lzmir tütün tacirlerinden mürelı
kep bir heyet ıtok tütünlerine mllt
teri bulmak makAdile ,Avrupaya 
ıritmiıti. Triyesteden ihracat oflıine 
ııeJ.en huıuıi bir haberde, bu heyetin 
llOO bin kiloya müşteri buldutu bil
dirilmektedir. 

incir zenbilleri kon
tenjandan hariç 

lzmirden yazılıyor: lktiJat vekile 
ti incirlerin ihracında kullanılan un 
billerin kontenjan talimatnam.,.inln 
D fıkraıına idhal edilerek ıerbeotçe 
memlekete girmeleri için giimrfllrl&-
re emir verilmiştir. 

incirlerin ihracma kullanılan diğer 
ambalaj malzemesi hakkında henüz 
bir emir ııelmemiıtir. Bu sebeplerdlr 
ki ticaret odaaı ve alakadar ihracat 
tacileri iktisat vekileti nezdinde tek 
rar teşebbüsata bulunarak bunlann 
da ıerbeıt olarak ithaline müıaade 
edilmesini rica etmitlerdir. 

Meyve ihracatı için 
bir kongre 

ihracat ofisi, birkaç ııüne kadar, 
taze meyve ihracatı için, kongre ma· 
hiyetinde olmak üzere, meyva tacir~ 
!erini bir İçtimaa davet edecektir. 

Bu içtima için, bir rüzname haz1r 
lanmaktaJır. Bu ruznamede, amba
laj usulleri nakliye tarifeleri, ve 
meyvalann toplanma tarzları bak
ında müzakerat cereyan edecektir. 

lzmir ticaret 
Borsasında 

Kitap meıheri için 
hazırlıklar 

30 ağuıtoı ta Darlilfiiniln meycla 
nında Maarif V .ı.aleti tarafından .. 
tdacak olan kitap metberinlıı tanzi
mine bqlanmııt:ır. 

Bu huıuıta Ankara caddesi kitap
çdanndan bir kısmı ılmdiden pavl
yonlannı tedarike ve yeni eserleri 
taınlfe baılaımılard ... Bu serıri:ve 8 
sergiye 8 kitapçı iıtirak edecektir. 

Bundan baıka Dnlet Matbaa11 
da neıriyatmm mflhlm bir kıamını 
sergide teıhir edecektir. 

Lotaryacılar 

Zabıta bunları sıkı 
bir takibe 

tabi tutacak •• 
Her ne ıuretle olursa olsun ku

mar oynamak ve ha meyanda loter
yacılık yasak oldutu halde aon za
manlarda gene bir takım loteryacılar 
türediti ııöriilmiittür. 

Bunlar ellerinde çikolata vesair 
bir takım teyler #.dutu halde lıtan
bul ve Beyoğlu cibetlerinde kahve 
ve meyhanelerde dclaımaktadır. 

Lotaryacılar ellerindeki 91yayı sa
tıyormuı ııibi öteye beriye girip çı
karak müıteri bulunca koynundan 
bir torba çıkanp oyun oynatmakta
dırlar. Zabıta bunlar hakkında şid
detle takibata baılamııbr 

Diğer taraftan Avukatlarda, mah
kemelerin açılmaslle beraber faaliye 
le başhyacaklardır. 

Bu münasebetle Baro heyet umu
miyesi ııelec:ek hafta bir içtima ya
pacaktır. içtimada Baro teavun san
dıfı nizamnameıi etrafında müzake
re yapılacaktır. 

Baro inzibat mecliıine intihap e
dilen lkl yeni aza ela vazifeye batlı
yacaktıT. 

Boğaza rıhhm 
Yapılacak 
Şimdiden bu yerlerin 
haritaları çıkarılıyor 

htanbul aahillerinin bir kısmı, hu 
susile Boğaziçindeki ahiller deniz 
dalgalarının fazla tazyikına maruz 
olduğundan seneler geçtikçe harap 
olmaktadır. 

Sahillerin bu mtctle deniz tara
fından mütemadiyen yenilm i bu 
sahillerde muntazam bir rıhtmı olma 
masından ileri gdiyor: Bclediye 1 a
tanbulun ıulann fazla tazyikine ma
nız bulunan sahillerini nbtımlarla 
takviye etmek fikrindedir. Rıbtım 
yapılmağa muhtaç bulunan ycrle~in 
haritalan yapılmııtır. Bu sene ın· 
f88la başlanacaktır. 

Belçika sefiri mezu
nen gitti 

Belçika ıefiri M. de Raymond 
mezunen memleketine gİtmittir, av
detine kadar efaret müsteşarı M. 
Motte maslatatgüzarı ııfatile sefa
ret itlerine bakacaktır. 

Çukurçeşme soka"' ın
da bir define bulundu 

tzMIR, 19 .A. A.- Dün boruda • d 
13 kuruştan 33 kunışa kadar 1392 Bulunan alhnların Bızans ev 
çuval çekirdekıiz üzüm, 6 kurut 10 

Bira şişeleri, masamızın üs
tünde bir yığın teşlcil edecek ha 
le geldi. Arkadaılardan biri ha 
fifce mırıldanıyor: paradan 8 kuruş 10 paraya kadar • •t ld .... aşılıyo 

995 çuval buğday, 3 kurut 35 pa- rıne aı o ugu an r 
radan 4 kunışa kadar 135 çuval ar- - Haniya, şişeler alıyo ... • 
pa, 95 kuruttan 240 kurufB kadar Poli• ikinci ıube memurluğu 1 ev sahibi kadın da gelivermiı, pa- rum ! 
1410 çuval palamut sablmııtD'. mühim bir define tahkikab pe- ralara tesahüp etm<;k iıtemittir, V kı d 

ıindedir. Hasekide hastane kart•· Bu yüzden de usta ıle • ralannda a a önümüz e bir eskici-
Adana 'da ilk Mısır ııında Çukurçeşme aokağmdaki kavga baılamııtır. 1 Yahudinin bir günlük kazancı-

h l.. 44 numaralı ev ihtiyar ve dul Böyle define hikayelerinde it nı fazlasile koruyacak kadar ,i 
pamuğu ma SU U. bir kadıncağıza aittir. Ev abtap· kavgaya müncer olunca, pek ken şe toplandığına şüphe yok. Ve 
ADANA, 19. A. A. _Bu aenenın tır ve senelerin tesirile harap bir di kendine halledileme7, Netekim şi,eler toplandıkça, tabii biz bo 

ilk mmr pamuğu dün borsaya ııel- bale gelmiıtir. bu iş te öyle olmuş, kavgayı ayır I d 
lmı Kadmcag"ız evm· m' daha fazla · ı d f' şanıyoruz. Biz deği , daha oğ mİş batmanı 193 kuruıtan ıatı ı· mak için araya gıren er e ıne çık 

tır. Pamuk fiyatları ııeçen seneye na harap olmaması için tamir ettir- bğmı öğrenince meseleyi poliıe rusu çenelerimiz bo,anıyor. Ga-
zaran daha ümitlidir. Alım satım ha- miye karar verınit ve bir uıtayla haber vermişlerdir. zino sahibi Mehmet Sadık Bey, 
raretlidir. Çiftçi mah~u.ı~ elden. ç'!'ar ııörüşerek götiirli pazarlık eYi ta· Poliı tahkikata bati ar baıla. bir aralık yanımıza geldi. Bize 
mıyarak fiyat teralrl<isıdındm 11tifa· mire verıniıtir. · k gazinoda ilk dakikadan itibaren 

d Bu uıta evi mancınıka almıı, maz paralnn bır ısmını ımusa- b k b . f' 1 
deyi diiıünmektedir. Buğ ay mua- ve temelle~den baılayarak tamir dere etmit. bir kısmının da orta- üyü ir mısa ırperver ik gO. 
melesi durgun arpa isteklidir. dan kaldınldı"ını öğrenince laki- t S b · B b' · kend' ·ı için kazarken kazmuı bir küpe " eren a n ey, ızı ısı e 
Muğla'da mübayaat çarpmııt:ır. Küp lunlmca yere çil bata germi vermiıtir. tanıthrdı. Mehmet Sadık Bey 

MUCLA, 19. A. A. _ htanbul- altnılar dökülmüttiir. Çıkan altınlar Bizanı devrine çok mütevazi, Masamızdaki bir 
dan gelen bir ıürk kumpanyalı !:"""· Usta eğilip te bunların hakika aittir ve maddi olmaktan ziyade küme halinde, bizi kokularile 

fmdan g ... en seneki tütünler muı..;- ten albn olduklannı anlayınca tarihi kıymeti haizdir. biralardan rakılardan evvel sar 
-.. k dar bi ev aahibi kadına haber vermeden Keyfiyetten müzeler idaresi ha 

yaa edilmektedir. Şimdiye a .. r ortadan kaldırmayı muvafık bul- berdar edilmit, define çıkan yer- bot eden rengi.renk çiçekleri 
balya mu"bayaatta bulunmuıtur.Mu ·· t k "k"I muftur. Fakat aksilik, 0 eınada de nöbetçi polis ikame edilmiştir. gos erere , mu a emeye mev-

ba~.~~~:~~~.!~!~~.~~,:;~:,'~·~~:";~~·~ ..... ·~·ll~·~~--~~·~k~·~·~~~··~·~·~~~·~~~·~·~~~·~~~·~~~·~,.~:~;~·~·~·~•~ • • • • • • • • • • • • • .. ••~•• • • • • • • • ii.:;~i~ii '~i'k:ii~;••••• 
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Meğer tam Sadık Beyin can 
alacak noktaama dokunmuıuz. 
Aramızda gazinoıunun bütün 
sitayitlerine rağmen emaalıiz 
bir tevazula gülümıeyen Sadık 

Gazinonun dnünde denize 
girenler 

Bey çiçekler bahsinde derhal 
ciddileşti ve canlandı: 

- Oooo! Çiçeklerimiz mi? 
Onlara bilir misiniz ne kadar 
itina ederiz. Şuracıkta bir bah
çemiz var. Biz orada mandaline 
bile yetiıtiriyoruz. Bu gördüğü 
nüz çiçekler 78 nevidir. Bunla
ra Glayol derler. Çeıitlerimizle 
iftihar ederiz! 

Masamızın üzerindeki karan 
fillerden bahsedersem ıize hiç 
iıitmediğiniz ıitayiş kelimeleri 
ni sıralamam liı:ım. "Mübali
fa" damgasını vurmayasmız di 
ye sarfınazar ediyorum. Gözle
rimizi masamızdan ayıralım. Et 
rafımızı seyredelim. 

Poliste 

Oteki, itiraz etti: 
- Bilecik gelmeden evvel 

değil. Bileciğe gitmeden evvel .. 

Plajı geziyoruz. Billur vücut 
lar kuma uzanmıf. Adeta hil. 
kat, gerinmiş bir halcl'e. 

- Ooh, dedik, Heybeliada
da cümbüt var - Şöyle bir do
latınak. Emin olun, töyle bir 
dolll§mak bilir misiniz insanı 
ne kadar açıyor? 

Bu küçük tenezzühten sonra 
maaalanmıza avdet ettik. Ye. 
mekler hazır. 

. Kısa keı~yim mi? Yıeclik, iç.
tık. Fakat sıze asıl sözlerimi bi 
timıeden evvel ıunu söylemelı 
isterim: Bu plaj gazinoıu ucuı 
mudur? Bahalı mıdır? Bu istif. 
hamlara size gözümüzün önün
d"' uzanan listeden haber ver ... 
yim: 

Sabri Bey diyor ki: 
- Fiyatlar mutedil! 
Arkadaılardan biri atılıyor: 
- Ne söylüyorsunuz. Mute 

dil değil, ucuz, Hem fevkalade 
ucuz. Mesela rakının kadehi 15 
Bu ucuzdur. Rakının kadehi 
25 bahalı, 20 mutedil; fakat 
15 ucuzdur. Hele Heybelınüı 
bu müsteına plajında. 

Sof!ı"a sırasile bita tiıeıi 50, 
kahve, lokum, gazoz 10. Mezo. 
!er de bunlara niıbetle ıayanı 
hayret bir ucuzlukta. 

Bence Heybeli, kazandığı bu 
~i plaj ve gazino ile, Heybe
ıine mutlaka çok mUbim bir ha 
mule ili.ve etmit oluyor. 

Sade, sahihini değil, orada 
eğlenmete gidenleri de hüsnü 
intihaplanndan dolayı tebrik e 
deriz. 

M. Salihattin 

Müessif bir vak'a 
Vilayet maiyet memuruna ka .. 

rakolda dayak mı ahlmış? 
Vil&yet maiyet memurlarından 

Naauhi Bey Bostancıda çok teeı• 
silf edilecek ı-:r hdjseye maruz 
k. !:nı tır. 

uhi Bey Boıtancıda genr 
ken iki .iıi resmi aıfatlanna ya 
kı tmayan vaziyette gÖrmÜt n 
kendi hüviyetini bildirerek polis e
fendilere bu halin doğru olmadı
ğını anlatmış ve yerlerine gitme!• 
rini ihtar etmiştir. 

Memurlar Nasuhi Beyin aözl&
rine aldırış etmediklennden o da 
Bostancı karakoluna giderek key 
fiyeti karakol komiserine aöyle
mİftİ.r. Fakat bu sırada memurlar 
da oraya gelmiıler ve Naıuhi Be
yi bayıltacak derecelerde tiddetle 
dövmüşlerdir . 

Neden sonra bihuş bir vaziyet· 
te kendisine gelen maiyet memu· 
nı doktor getirmek istemiıse de 
buna da mümanaat edilmiştir. Na 
auhi Bey viliyete, ve poliı müdü
riyetine müracaat ebniştir~ Diğer 
taraftan poliı memurları da Na
ıuhi Beyin tefevvuhatta bulundu
ğuna ve dayağın haşkalan tarafın 
dan atıldığına dair bir zabıt va
rakası tutarak Polİ• müdüriyetine 
göndermiılerdir. Vilayet tahkika
tın icrasını Kadıköy kaymakamı
na bildirdiği gıbi Polis müdüriye
ti de poliı müfettiılerini tabkika· 
ta memur ebnittir • 

Bir otomobil hen
değe devrildi 

Tütün inhisarı Cibali fabri
kasında eksper Hikmet Sami, 
htanbul kadastro fen memurla 
rmdan Kemal, mütekait :zabit
lerden Halit Ziya Beyle!' Büyük 
dereye gitmek üzere saat 14,30 
da Eminönünden 2123 numara 
lı otomobile binmişler, Hacı Os 
man bayınna geldikleri zaman 
yolüatündeki ineklen çiğneme-_ ,,_._ !_ .. -- l •• 1 ~ .ı t ._..___ 

yapılan fren yllzünd'en hendeğe 
devrilmit, Kemal B. hafifçe yil 
zünden, Halit Ziya B. gözlüğü 
kınldığı için yüzünden hafifçe 
yaralanmıtlardır. 

Tramvaydan 
Atlarken 

Pangaltıda 12 yaşında Ce
mal isminde bir çocuk dün tra111 
vaydan atlarken yere dütmüt 
başndan ve ayağından yarala~ 
mıştır. 

"' Agop isminde bir çoculı 
dün Beıiktaıta tramvaydan at
larken düşmüı, batından tehli
keli surette yaralanmııtır. 

El birliği ile 
Dün gece Beyoğlunda bir ka 

zinoda oturan Ziyaettin, Ah. 

met, Omer , Muıtafa isminde 
dört kişi kavgaya ba,Iamıılar
dır. 

Bu dört kiti~n üçü birlet
mişler, yalnız başına kalan M ı 
tafayı dövmütler ve bıçakla a
ğır surette yaralamıılardır. 

Mecruh hastahaneye kaldın). 
mış, yaralayanlar yakalanmıt
lardır. 

Ödü kopmuş 
Dün aaat 13 te Beyoğlunda 

Bedreddin mahallesinde 63 nu 

maralı evde oturan seyyar sa
tıcı lranlı Avram komıuıu Nar 
miye H, dan 14 kuru, borcu 
nu istemiş ve buna kızan Naz
miye H.sağ elinin küçük parma 
ğını ısınnca Avramm, poliı ra 
poruna nazaran ödü kopmll!· 
tur. Nazmiye H. yakalanmıt-
•--
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nu çekerek bofalttdar... 1 1 1 1 olmak üzere, her hangi bir met 
Bunların muhtelif saatler- e Lisan bahisleri • ni layiki veçhile anlayamaz, 

de bu işi yaptıklarını da dtltil- çünkü ellerinde lisanın bütün 
nüyorsanız tam bir buçuk saat inceliklerini izah eden lugatlar 
bu depo boşalmasının horultu- Bizde ecnebi lisan meselesi yoktur. "Milliyet,, gazetesi 
lu sesinden gözümü kapamak m uharrirlerinden "Felek,, (çık 
nasip olmadı. Ondan sonra bi- mak) fiilinin seksen kadar ma-
raz dalarken bu ıefer üzerim- Ecnebi lisan muallimleri - Mükemmel nası olduğunu bu gazetenin 

i deki odada bir takırtı ... Halbu- l 29. 11 . 1929 ve 2 / 12 11929 
ki ben en üat katta yatıyorum ugat kitapları - Tekmil tedrisatı Türkçe tarihli nüshalarında yazmıttır. 

j zannında idim. Ustümde kim- yapılan mekteplerde ecnebi muallimler Bu "çıkmak,, fiilinin ecnebi 
se yok biliyordum. insan ha- lisanlarından birine ve mesela 
yatta bazan naul galat göril- - B - Fransızcaya tercüme edilmesi 
yor ve zannediyor. MeAer b&- Tekmil tedrisatı türkçe ya- , bir çerçeve içinde sıkışmış ya- laz>m gelse, yalnız sortir ke-
nim üzerimde otelin müatah- pılan mekteplerde ecnebi lisan hut sıkış tırılm ış bir takım ka- limesile tercüme olunmaz, kim 

Türkiye içia 
L. K. 

1 
demini yatıyormuı .. Saat bire nasıl öğretilir? Bunun için baş lıplar olmadığını anlayan bir bilir kaç şekle girer. Ayni hal 
doAru da onların odalarına çe- irca iki şart lazım: iyi lisan muallim anlayabilir . Mesela: diğer lisanlar için de varittir. 

rlariç için kil · ki . meaı, yata arına girmeaı, muallimleri ve mükemmel lu- Ma'rife ve nekre farkları, me- Mesela lngilizcede, Almancada 
L~ K. kunduralarını çıkarıp yere at- gat kitapları. fullerin rolleri ve m ünasebet- ve Fransızcada "yapmak" de-

3 aylığı 4 -

6 " 7 50 
14 _ maları ve karyolalarının demir ! iyi lisan muallimi olmak leri , muhtelif mütabakat bahis mek olan do, machen, faire fiil 

28 
_ 

1 

somyelerinin gıcırtısı başladı 1 için evvel beevvel bir terbiyei leri , mutavassıt cümlelerin va- !erinin hesapsız şekillerini 
_
2 
__ " __ 

1
_
4
_-_ -------• ve beni ikiye kadar uyutmadı .. : lisaniyeye malik olmak lazım- zifeleri hatta tenkitin rolleri Türkçenin yalnız "yapmak" 

Gelen evrak geri .. erilmez - Ve bu esnada şu hikaye aklıma dır. Her bir mevzuun kendi- ve sairenin fark ve rollerini filile tercüme edemeyiz. Bu 
tüddeti seçen nüıhalar 10 ku- ı geldi: Küçük bir kasabanın ye sine mahsus bir terbiyesi oldu- mantıkan bulmak VP anlamak fiili, yerine göre, başka fiiller 
ıştur. Gazete ve matbaaya ait gine oteline bir müşteri gel- ğu gibi, ı;sanın kendisine mah lazımdır. Bunur. için lisan, can ve başka manalar ile ifade edece 
.ler için mlldiriyete müracaat mit, ve oda aramış. Oda yok- sus bir terbiyesi vardır. Ri- lı bir surettP okutulmalı yani ğiz. Sırası gelmiş iken, bunu 
dilir Gazetemiz ilinlann meı'u- mut. Adamcağızın kalması la- yaziye terbiyesi olmayanın ri- her bir cümle sarf ve nahiv da- 1 teyit eden bir misal getirmek 
yetini kabul etmea. zmı imiş, nihayet demişler ki: yaziye anlaması ne kadar müt- iresinde muhakemeli bir su- İstiyorum. Darülfünunda ders 

BUGONKO HAVA 
Y etilköy askeri rasat merke

nden v .... 1en ....tllmata nazaran 

- Bir oda aralığı var amma kül ise lisan terbiyesi olmaya- rette tahlil vP mukayese mı- terimizden başka, talebenin ec-
yanı başında gayet gürültücü nın da lisan anlaması da o ka- salleri teksir edilmeli. nebi lisan kuvvetlerini takviye 

1 bir herif var. Belki rahatsız dar mü•küldür Adi terbiyenin j B ·t d · · d b' etmekle me•gulu" z. Verdig"im 1 • '. . • . u şeraı aıresın e ecne ı , 
0 ursunuz... yanı başında b:r de ıl~ı terbı- lisanı öğretecek muallimler ecnebi lisana devam eden tale-

ugiın hava acıık olacıak, ıimali iı ı - Zararı yok! demiş ve ye v~rdır. llmı. . terb~ye .. her nas ı l } etiştirilir? Fikrime gö- ber.!n gösteraikleri gayretlere 
k&nMtlerde Nııgirh olarak .ı... aralığa girmiş .. Gece komtusu hangı ırevzuu ılım daıresınde :·e, her meslekte ve san'atte ve ellerinde mevcut ecnebi li
un edecektir. olan herif bir sürü gürültü et- anlamak, onu haz~etmek, an- : olduğu gibi, bu gibilerde lisan san - türkçe lugat kitaplarına 

Dün tuyllıi neaimi 782 mili- tikten sonra, yatağa girmek ü- !atmak ve hazmettırmek de- ı istidadı aramalı. Bunlar güzel vukubulan müracaatlanna rağ-
..._ • L_ ___ • 29 • zere kundurasının birini çıkar- kt' B d he k. · 1 T 1 1 b ı· ot. 1 ı---. - .........,. , aagarı me ır. u 11 r ımsenın ür <çe VP güze ecne i ısan men. bazı yer eri ve bilhassa 
6 aanıiırat icll . 1 mış "tak!,, diye yere atmış; ye- İti değildir. Her mevzu için 1 bilerek aralarındaki hususiyet- ı ecnebi lisanın bazı hususiyet-

FELEKTEN 
Seyahat mekhlpları .. 

ifichy'ye dair 
nalumat 
f>arçaları 

Vlcltg: 12 ağuıtoı 98! 
Diyecekainiz ki; 
- Efendi! Benim neme la

m Vichy! .. Neme lazım ıenin 
.iden? Batka lafa bakalım .. 

Ben de cevap vereceğim: 
- Efendim! Lif etmek için 

esile lazım ya .. Bu bizimki de 
esile! Hele bir dinleyin ıl'e be
enmezıeniz, ba~ka mevzuda 
örüşürüz. 

• .. • 
Bil' yerde gürültil olmak i

İn benim orada bir gece geçir 
1em kafidir .. 

Geçen mektubumda ilk otel 
en neden aynldığnnı yazmış
ım. Bu seferki otelde tam bir 
ukuna nail olacağım ümidinde 
elim. Çünkü otelin bulunduğu 
okak pek sakin oldu~u gibi 
ıtel müfterileri de yatlı başlı 
•İle adamlan idi.. Bu defa da 
mlaylık olsun diye odamı ayak 
ıolunun tam yanında intihap 
,ttim. 

ni gelen yolcu, ikinci tekinin ıı· bul k k · d 1 ) k d mua ım ma müş ül ııe e ı !erini ırantıkan görmeğe kadir erini an amama ta ır. Bunun 
de çıkarılmasını beklemit ki; ecnebi lisan için muallim bul- oımah. talebenin soramadığı manası, bunlar, mürakabesiz 
artık rahatça gözünü kapaya- mak daha müşküldür. Çünkü sualleri kendileri sormalı ve bir halde bulundukları halde, 
bilsin. Aradan bir saat, iki sa- ecnebi lisan muallimi kendi li- sordurmalı. Usulü tedrise ka - okuduklarını kemali emniyet 
at geçmiş diğer tekten ses çık- sanını ve bir de öğretmek is- biliyetleri olmalı VP meslekler!- ile anlamayacaklar demektir. 
mamış. Dayanamamış bağır. d k 1 1 

tediği ecnebi lisanı iyi bilmek , ne üş .ü.n oma ı. Bu ~eraitin Mevcut ecnebi lisan _ Türkçe 
mıf... yani 0 lisanı mantı!· dairesin - velev bırınden mahrum olan lugatlarmın kifayetsizliğini 

- Allah aşkına şu öteki teki de anlamak, iki li~an arasında bir ecnebi lisan muallimi vazi- ve talebenin anlayamıyacakla-
de çıkar da uyuyayım! münasebet esaslarını VP husu- 1 fesini liyiki veçhile yapamaz. rı ecnebi lisan hususiyetlerinin 

Halbuki beriki ikinci teki ~İye~lerini tes.bit etmek, hasılı J Nimet, kiôlfet~ ~fü~ ~lduP,una hangileri olduğunu evvelden 
hafifçe yere bırakmış ımış. ı~i lısa~a sahı!l olm.ak. za:u_ri: nazaran, bu gıbılerı ~ır s.mı!ı bildiğim için, talebenin her bi
Ben de böyle oldum.. dır. Turkçe gramenmız layıkı I mahsu~ add.~derek n:uddetı hız rine 0 hususiyetleri anlayıp an-

Sabahleyin de yediden itiba veçhile işlenmiş bir halde bu- metlerıne gore doyurmalı. lamadıklarnı sorarım. Talebe-
ren otomobil, kamyon, araba lu~adığı içi.n, l!san u:ıuallimi ~~ evsafı. ~aiz. mualli~le~ den birinin bu hususiyetleri 
sesi .... Çünkü sıramızdaki üç bu ışlenmemış cıhetlen man- yetıştırmek ıçın hır ecnebı lı- anlamadığını görilnce sebebini 
dört otelin harçları, erzakları tıkan anlamalı ve öğretmeli. san mektebi açmalı mı? Bence sordum. cevben dedi ki: "Ben 
gelecek... Bu da ancak muallimin bir buna hacet yoktur. Çünkü böy 

Elhasıl başım pek dinç!.. terbiy~i ilmiyei lisaniye sahibi le bir mektep açılsa bile oraya 
.ı: • • olmasile mümkündür. Ecnebi devam edenlerin kaffesinin li-

Vichy 20,000 nüfuslu bir lısandan Türkçeye tercüme o- san muallimliğini ifa edip ede
kasabadır. Küçücük bir kasa- lunan metinlerde o kadar basit miyecekleri meşkuktür. F\k
ba. Lakin çok şık otelleri, tiyat fakat o kadar ince noktalar var rime göre, türkçeleri kuvvetli 
roları, kazinoları ve bitmek tü dır ki , bunları İyi türkçe ve iyi olan, lisanda mantık olduğunu 
kenmek bilmeyen parklan ecnebi lisan bilen ve lisanın anlayan usulü tedrislerile temey 
var ... Park diyince bizim Gül- ---····-··-···········-··-- yüz eden mesleklerine merbut 
hane parkını göz önüne getir- selesidir. Size Vichy'ye gelen olan VP az çok ecnebi lisan bi
meyin ! Mesela Yalova kaplıca gidenler hakkında bir küçük he len lisan muallimlerinin en 
ları ormanlarını çok muntazam sap: muktedirlerini öğretilmesi mat 
bir bahçe haline sokun ... Yolla Resmi iıtatiatiklere naza- lup olan ecnebi lisanın mem-
yüğüdür. ran Vichy'ye 1931 senesinde leketine gönderilmeli, onları 

Hastahane membaı denilen 200,000 kişi gelmittir . Bu ae- orada beş altı sene lisan okut
ve 33 dercede çıkan su ile (Ci:- ne daha fazla diyorlar. Biz bu malı. 
lestina) (sele.ıten) ismi verilen rakamı kabul edelim .. Bu adam Bu suretle yani böyle evsaf 
Vichy maden suyu ismile şişe- lar en atağı üç hafta kalırlar. ile mücehhez olan kimseler 
!erle bizde bulunan sudur. Ve en ucuz hesapla 1000 frank Avrupadan avdet ettiklerinde, 
haaa ait olarak 17 memba var otel 300 doktor, 200 dut ve ıai lisan tahsil etmek için geli,i 
dır ki; muhtelif mide, karaci- re 500 frank üç haftada müte- güzel Avrupaya gönderilen ta
ğer, VP barsak hastalıklarına ferrik sarfiyat olarak cem'an !ebeye kat kat faik olacakları 
devadır. Bunlardan ikiıi en bü 2000 frank sarfederler. Bunla- ve dolayıaile memleket, hiz
rı asfalt yapın ... içine binlerce no içinde 20,000 sarfedeni de metlerinden istifade edeceği 
sıra koyun .. Ve bunu ehil bah- bulunur ya .. Onları hesaba kat tabiidir. Bunu da müşahede-
çevanlara yaptırın! mıyarak şu neticeye varırız: !erim teyit eder. 

Vichy'nin bütün zenginliği 2000X200,000 400,000,000 Lugat kitapları meselesi 
ve geçimi maden suyu memba frank. çok mühimdir. Ecnebi lisan-

Rusça biliyorum; ecnebi li
san - rusça lugat kitabı mufaa 
sal olduğundan bu hususiyet
leri orada bulup anlıyor ve 
Türkçeye tercüme ediyorum,, 
talebe haklı idi. Şayet bizde 
bu gibi mükemmel ecnebi li
san - Tiirkçe ve Türkçe - ec
nebi lisan higat kitapları dik
kat ve ihtimam ile ve erbabı 
marifetile yapılır iıe, ecnebi li 
sanlar ve dolayısile memleke
tin irfanı azami mikyasta iler
ler. Aksi takdirde, ecnebi lisan 
!ardan beklenilen istifade te
min edilemez ve binaenaleyh 
memleketin irfanı cılız kalır. 

Bu makaleyi bitirmeden ev
vel , ecnebi lisandan gayri tek
mil tedrisatı Türkçe yapılan 
liselerde Türkçe bilmeyen ec-
nebi muallimlerin istihdamı 
faydasız olduğunu söylemek 

Hiddet 
Muzaffer Ağabeyi tanıyanlar 

bilir, tanımayanlara da ben tanıtı 
vereyim. Muzaffer Ağabey, kara 
gözlü, kara kaşlı, ortadan bir az 
uzunca boylu, 38 yatında balık e
tinde, gözlüklü, tıpkı bizim gibi 
bir inaandır. Bize benzemeyen yal 
nız iki tar ah vardır: Muzaffer A .. 
ğabey herkesin ağabeysidir. Evet 
38 yatında Muzaffer Ağabey yal
nız karde,şlerinin değil ,, bizim de 
sizin de ağabeyinizdir. Ona 158 
yaşında Zaro Ağa da Ağabey der, 
28 yaşındaki bendeniz de. 

Ne için Ağabey derler, ne için 
Alğabey deriz, ne o bilir, ne biz 
biliriz, ~ıe de başkaları. Orası an· 
cak cenabı hakka mahirndur. 

Muzaffer Ağabeyin bize ben
zemeyen ikinci tarafı da dünyada 
kızmak nedir bilmemesidir. Onun 
lügat kitabında bu kelimenin ma
nası yoktur. Muzaffer Ağabey 
kızmaz. Meseli. sizin yepyeni bir 
kostümünüz vardır. Terziden da .. 
ha o gün almıtıınız, ve tesadüf bu 
ya o gün bir lokantada yemek yi
yoraunuz. Garson kaza ile çorba 
ki.seani Üzerinize devirdi. Kızarır 
nız değil mi? 

Sizi bilmem amma, ben hidde
timden küplere !;iner, çat diye or 
tamdan ikiye ayrılırım. 

Fakat Muzaffer Ağabey kız
maz. Bu anlattığım vak'a onun ba 
tından geçti, ne yapı. tahmin eder 
miıiniz? 

Hiç nafile üzüJmeyin tahmine
demezsiniz. Garsonun omuzunu ok .. 
şadı. 

- Ozülma cancağumı dedi, 
olagan ,eyler, zararı yok. Lekeci 
ye veririm. temizler. 

Bu cevaba siz olun da ıinirlen 
meyın. 

Muzaffer Ağabey bir gün tam 
on altı adet bir liralık varakai 
nakdiye mukabilinde yeni bir f&P 
ka almıştı. Şapkacı dükkinmda 
ayna "tn kartıaına geçti, batına 

giydi, kendisine pek yarattığmı 

görerek keyifli keyifli dükkan
dan çıktı, çıkar çıkmaz da elinde
lıi eski şapkayı bir küfeciye hedi· 
ye etti ve kollarını sallaya sallaya 
evine doğru yollandı. Fakat tam 
sokağın köıeıini döner dönmez 
sağ koldaki apartunarun pencere 
sinden sokağa dökülen bir liğen 
dolusu bulaşık ıuyu ile sırsıklam 
oldu. 

- Eh doğruıu bu kepazeliğe ta 
hammül edilmez, gider, köşedeki 
belediye mevkiine şu halimi gös~ 
terir, beni bu hale koyana hem 
fapkayı, hem elbiseyi ödetir, hem 
de ceza kestiririm ... 

Aman sakın bunu Muzaffer 
Ağabey düşünüyor sanmayın, ben 
dütünüyorum. Muzaffer Ağabe
yin böyle şeyler aklına gelmez. O 
bu vak'a karşısında hiç bir fey 
yapmadı, 

- Olagan işler cancağızım, ka 
dm beni görseydi, dökmezdi ki .... 
Görmemiş zavallr, kimbilir şimdi 
ne kadar mahcup olmuttur dedi 
geçti. 

Ne olur be adam, bir kerecik 
olsun kız. Tam 13870 gün tu dün 
yada papuç ıürtmüşaün,, ne olur 
sanki bir kerecik kızıversen. Öl
mezsin ya ... 13870 günün bir gü
nünde de arkada~larına kızdığını 

göstersen ne ol urdu sanki .• Gün 
ha mı gİrerdin. 

işte Muzaffer Ağabey böyle bi 
adamdır. Sanki dünyada onu kı 
dıracak hiç bir tey yoktur. 

Bir gÜn arkadatları düşündü 
ler, tatmdılar, şu Muzafferi kızd 
racak bir teY yapalım dediler. 
Amma bir fey bulamadılar .. Müz 
kere UZl\YIP giderken pat diye 
da kapısı açıldı, içeriye uykusuz 
luktan gözleri mosmor ıişmit old 
ğu halde Muzaffer Ağabey gird' 
amma yüzü gülüyordu. 

- Merhaba çocuklar dedi ... 
- Merhaba Muzaffer Ağabey. 

Gene sabaha kadar eğlencedey 
din galiba .. 

- Yoo ... Ne gezer, ıabaha ka 
dar caddede dolaftnn ... 

-Neden?. 
- Neden olacak evde kimoe 

yoktu. 
- .. .... . . 
- Aktam daireden çıktım. Doğ' 

ru eve gittim, kapıyı çaldım, evde 
kimseler yok. 

- Eh olurya belki kom~uya git 
mitlerdir. diye düşündüm, köşede 
ki dondurmacıya girdim. Yanm 
ıaat ıonra tekrar gittlın, gelme
mitlerdi, tekrar yarım saat dolat
tım ıittim, gene kimsecikler yok, 
canım sıkılmağa başladı. Kalktım 
bir birahaneye gittim, ıaat on bi
re ıelince eve döndüm, Kapı du
var, fazla çaln.m mahalleli uyan• 
cak, yanımda otele gidecek par• 
da var amma, ben de oteli sev
mem. Bir arkadata misafir ol
aam, gece yarısı elileml rahatsız 
etmek yaratık almaz. 

Maamafih ev halkının yaz ge• 
ceıi çalgılı bah;-.!lerden biriaine 
gitmiı olması da muhtemel, fakat 
hiç olmazsa haber vermeli değil 
midir ya .. Ne yapalım biraz daha 
bekleyim dedim, dolattırn. Bir •a 
at sonra da tekrar kapının önün .. 
deyim. Fakat gene kimseler yok. 
Biraz vakit geçer diye bara git
tim. Dönüşte gene yok, yok .. yok .. 
Oste bu kadar da para sarfettim. 
Fena halde kızdım. 

Arkadaıları hayret ettiler: 
- Ne dedin, ne dedin? ... 
- Fena halde kızdım. 
- E ..... Ne yaptın? 
- Ne yapacağım, o geceki UJ'• 

kusuzluktan sonra, sabahleyin 
kapıyı açtıkları zaman çatık bir 
ıuratla: 

- Neredeydiniz yahu, diye sor 
dum ve sabaha kadar sokakta do
la§tığımı söyledim. Odama çıktrm, 
elimi, yüzümü yıkadım. ~valeti .. 
mi yaptım, buraya geldim. 

- Hani kızdım diyordun? .. 
- Kızdık ya itle! 
Gördünüz mü şu Muzaffer Ağa 

beyin kızışını ... 
işte Muzaffer Ağabeyin bize 

benzemeyen iki tarafı da bu ... Mu 
zaffer Ağabey kızmaz, varsa onu 
kızdırabilecek, çıkım meydana. 

ÇANAKKALE 
Şehitlerini ziyaret 

lS EYLÜL 
GÜLCEMA ~. vauurile 

İTTİHADI MİLLİ 
TORK SİGORTA ŞiRKETi 

Oda kapılarının arakasında 
ıatta abdesthanenin içinde bi
e akşam saat dokuz buçuktan 
ıabahın yedi buçuğuna kadar 
~ürültü edilmemesini, hatti ya 
ıaş konuşulmasını ihtar eden i
anlar görerek tamamen müste 
' h oldum. Ve gece on buçuğa 
foğru yattım ... 

Şimdi gelelim hesaba. Bizim 
katta dokuz oda var.. Bunla
rın dördü çift olduğuna naza
ran on iki kişi var. Bu on iki 
kişi yataklarına girmeden ev
vel mr kere ayak yoluna girdi
ler ve her defasında su deposu-

larından gelir... Dikkat buyuruluyor mu?.. ların öğrenilmesine en ziyade 
Vichy' de hükumete ve eş- Yalnız Vichy şehrine giren pa yarayan avam ilden biri de lu
Bu membalardan günde 850 ra senede 400 milyon frank gat kitaplarıdır. Hali hazırda 

ton su çıkar. Şehrin mevsımı yani bizim para ile 35 milyon bizde mPvcut olı<n türkçe - ec 

İsterim. Çünkü talebe bunlar
dan ancak kuru kıraat ile bir 
kaç düzüne mükaleme cümlesi 1 
öğrenirler. Zira, bu ecnebi mu 
allimler, talebenin, ecnebi lisa
nı anlayıp anlamadıklarını kon 
trol etmekten acizdir. Bana 
kalır ise, Türkçe bilen ve ec- Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
nebi lisan itibarile ecnebi mu- ic~ eyleriz. 15 nisandan 15 tetrinievvele lira.... nebi lisan VP ecnebi lisan -

kadardır. Amma asıl mevsim Allah bize bunun yarısını türkçe lfıgat kitaplarının hiz
ortaaı haziran temmuz ağuıtoı da verse razıyız .. Lakin Vichy metleri mahduttur. 
tur. Yİ allah tanzim etmemiş, müş- Liselerimizde VP. yüksek 

Şimdi Vichy'deki otellerde terileri allah kandırmamış.. mekteplerde ecnebi lisan 15ğr.,.. 
artık yer bulmak bir şans me- ı FELEK nen talebe, nadirleri müstesna 

Milliyet'"n Edebi Romanı : 68 maktır. !'onra dikkatinizi birer 
birer adalelerinizin üzerinden 
dolaştırmak suretile sinirlerini
zin gerginliğini giderip bütün 
adalatınızı. bo§altmak.. Hissiz 
bir hamur hali almaya uğraş
mak .. Ve sonra vücudün bu ha
reketsizliği dimağın da faaliye
tini azaltır .. Ruhi enerji kafi 

kokainomanın yanından aynl
dı. 

•• 
Olü er yaşıyorlar mı? 

(F«lsefi fantadique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
- Aşkın bu türlüsünü hiç 

isitmedim. Nasıl? Bana anlat .. 
- - Ruhum sevgilimin nücü

mi hüviyetile temasa geldikten 
sonra onun arzi varlığını araya 
cağım .. Bu taharride benimle 
beraber dolatır mısın? 

- Seni yalnız bırakmamak 
için dola,rım.. Pek uzaklara 
mı gideceğiz? 

- Hayır. buraları.. Istan
bul ve civarı ... 

- Sevgilinin nerede olduğu 
r: u bilmiyor musun?. 

- Bilmiyorum ... 
- Nasıl bulacağız?. 
- • 1 kametgahı bana işaret o-

hmacak? 
Nereden? 

- Nücum aleminden ... 
- Turhan o tozdan çekme-

den beni de divane edecek&in .. 
Yüzünü görmeden mı bu kıza 
• •knl,lı"'7 

- Siması kalbime ay gibi derecede tekasüf edince ... 
doğdu. O da beni gördü. Alemi - Sus Orhan.. Sen odalara 
manada tanışıp sevittik.. Ve kapanıp ta bu haltları mı edi
ıonra iıolement idmanı yapar- yorsun? 
ken geldi bana apaşikare gö- - Halt değil ulan ağzını 
züktü.. topla ... Bu kaba et, kemik dün-

- lzolüman idmanı nedir? yasından ince maneviyet alemi 
- Kapalı bir yerde halvet ne böyle geçilir. 

olarak dünyadan tamamile ala- - Tımarhaneye de böyle 
kayı kesmek.. Ve sonra kendi gidilir .. 
kendinden çıkmak... - Peki .. Ben tımarhaneli-

- insan kendi kend1nden na ğim .. Sen akıllılarla otur. Akıl-
sıl çıkar kardeşim.? 1ı ol.. 

- Bu, hergün devam edilen - Bu halin beni çok müte-
uzun bir idman ne!ic:::sinde ka- essir etti Turhan .. O beyaz ze
bil olur. birden çekmediğin bir günde 

- Bu idman r.a· 1 yapılır? seninle uzun boylu görüşmek 
- Hektor Dürvi in (kendi isterim .• 

kendini manyatisff ' :nak) ad- : - Benimle sevgilimi ara-
lı eserinde tarif olunuduğu gi- maya gitmiyecek misin? 
bi.. Mesela en evvel vücude - Gi<İeceğim .. Bana haber 
tamamile bir mi.;nfeiliyet ver- vermeden gizli hiç bir iş gör
mek lazımdır, bunun İçin en me .. 

1 'v• t- Dilaver dü üne <1'üşüne bu 

Bu çocuğun halini Orhanın 
askından Lemanın berıami . ' 
cinnetinden daha tehlikeli bul-
muştu .. Zenginliğin, refahın da 
fakrü zarurete mukabil sefa
letleri vardı. Bir günlük ekme 
ğini çıkarmak için akşama ka
dar alın teri döken rençber ge
celeri katı döşeğine nasıl yor
gun uzanıyorsa her türlü nanü 
nimet önlerine hazır gelenler 
de kuştüyü yataklarında ma
kus sebeplerle rahat uyuyamı
yorlardı. 

- 95 -
Arnavutun aşkı 

Dilaver, Orhanı kokain cen
netinin bahçelerinde şeffaf ma 
şukalarla kolkola, dudak duda
ğa bırakarak yürümekte iken 
karşısına köşkün uşağı Hurşit 
çıktı .. 

Hizmetkarın yüzünde tevdi 
olunacak mühim bir sırrın te
reddütlü işmizazları dolaşıyor
du. Merakla sordu:• 

- N I" o Hursit? Ban:ı aca
yip bir rnratla b~kıyorsun? 

Uşa1 • or.a biraz yaklafar:ı.k 
hafH sesle: 

allimden dun olan muallimler- ı Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
den daha ziyade istifade edi- Merkezi idaresi: Gala tada Ün yon ilanında 
lir. j' ı Acentası bulunmayan şehirlerde acenta 

Darülfünun müderrislerinden 
Avram GALANTl - Beyoğlu : 4887 .j_i_i_i 

- Size bir ıöyliyeceğim var 
da .... 

Merakı artan Dile.ver aor
du: 

- Öyle nP. ezilip büzülüyor 
ıun ... Ne söylüyecekıen haydi 
de bakalım. 

- Amma beni affedersi-
niz. Malum ya elçiye zeval 
yoktur .. 

- Başkası tarafından bana 
bir haber mi getiriyorsun? 

- Evet fena bir haber ... 
- Söyle ... 
- Komşunun uşağı Veysi 

silahla sizin arkanızdan dolaşı
yor. 

- Ne maksatla? 
- Sizi öldürmek için ... 
- Rüya mı goruyoraun 

Hur,it .. Komşunun U§ağile ne 
alış verişim var ki beni öldür
meye kalkım ... 

- Orasını bilmiyorum .. Ba 
na dedi ki git Dilaver Beye 
söyle aklını başına alsın ben 
Arnavudum l<-imsede intikam 
bırakmam .. 

- Bn kadar mı? 
- EvPt ... 
- 8·· ;uika5tın sebebini sor 

n:~dın mı? 
- c; ı J .ım. Bir e 

medi .. 
- Bu işte bir yanlışlık ol

malı.. Ben o herifi şimdi bu
lur. Keyfiyeti anlarım .. 

Dilaver kom§unun bahçesi
ne doğru yürüdü .. Zaten Vey
si de ağaçların arasından ikisi
nin konuşmalarını gözetliyor
du. Dilaveri görünce saklan
madı. Ekti bir suratla kartısı
na çıktı. Herifin bu fevkalgaye 
infial t:ıvrından Dil~.ver i9te 
şaka olmadığını anladı .. Bu se
bepsiz gareze uğramak hiddetin 
den de kendini alamadı. Çat
kın bir çehre ile hasmına yakla 
tarak: 

- Veyıi ağa şimdi senin 
tarafından gayet acayip bir teh 
dit haberi aldım. Cir\:liyetine 
inanmadım .. Bu haberi gönde
ren ıen misin? Bunu bir defa 
da kendi ağzından ;,itmek iste
rim ... 

Hayvani gayız ile yaşayan 
insan şeklindeki bu kaba mah
luk tehevvürünli teyiden başı
nı küstahça sağa sola s allaya
rak: 

- Hı\ vallahi ben söyle
dim .. Arnavut tükürdüğünü ya. 
lamaz ... 

- imd' b 

Türklük meselesi yok. Arna
vutluk artık bize uzakta kal
dı .. Bak sen şimdi burada bir 
Türk evinde bulunuyor. Türk 
ekmeği yiyorsun .. Türk ülke
sinde Arnavut kan davası, Ar
navut besası, Arnavut inadı pı 
ra etmez. Burada kanun var. 
Bir daha söyle bakayım. Ser. 
beni öldürmek istiyonr.uşsur, 

öyle mi? 
- Ha vallahi billahi geberı 

mek istiyorum .. 
- Sebebi? 
- Sebebini ıen benden da-

ha iyi bilirsin ... 
- inan ki kat'iyen bilmiyo 

rum .. 
- Sm benim namusuma 

tecavüz ettin ... 
- Kulaklarıma inanamıya

cağım geliyor, neler duyuyor
rum ... Brn senin namusuna na ... 
sıl tecavüz edebilirim be aptal 
herif ... 

- Nişanlımıı sataşt•r. ... 
Bu itiraf kar~ısır.d_ Dilave

rin ayaklnrı birden bire suya 
erdi. 

Fakat renk vermemey~ uğra 
tarak : 

- Senin nişanlın kim? 



Muhabir mektubu 

..... Lhıangazi'de çiftçilik 
e istihsal hayatı 

Açık göz bir yahudi köylüleri 
nasıl kandırmış? 

ORHANGAZi - Yalova- hem zürra müatefit olur ve 
1ki çiftliklere krem ve süt 

1 
hem ele ken~ileri .terakki eder-

'ki için burada bir şube a- ı ler. Fakat bızde bılbaaaa ıu 11-

1lıııı§tı. Kasaba ile köyler a- ralarda aza kanaat eden esnaf 
liıj sütlerini her aabah bura· kalmamıt gibidir! ' 

1 &etirmekte ve bu yüzden is- BİR SAHTEKAR 
, de eylemektedirler. Yağı 
·tııan sütlerden peynir yapıla. 
k Pek ucuza satılmakta ve 
·Ynir suları da paras ız halka 
~lnıektedir ki fakir fukara 
lldan lorpeyniri yapmakta
tlıır. Çiftlik idaresinin bu 
tiibe mal-sadile açmıt oldu

~ bu süthar eden dolayı bütün 
1~a halkı müteşekkir ve min
lıırdırlar. 

liAcı RAŞlT ÇlllTLlCl 

Y eniıfehirde Fethiye köyün
de bir yahudi peynir imalatha
nesi açarak saf köylülerden al
dığı sütlerden peynirler yapa
rak tenekelere doldurmuf ve sa 
vuşmuttur. 

Bu bazirgin köylüleri "pat
ron gelecek paralarınızı vere
cek" diye aldatmıt ve bir gece 
sırrakadem baamıttır. İki za
vallı kadından da faizle (200) 
lira almı, olan bu yahudinin ad 

Sıcak ve boğucu bir gün! reeini bilen olmadığından aha
tkirge mücadeleaini takviye li ne yapacaklarmı t&!ırmıt
' leftiı için bugün ikinci de- !ardır. 
.k.Ymakam Nasıh Beyle Ge- Gemlikte de böyle bir yahu-

1~r civarındaki Hacı Ratit çi~ amin ayni veçhile halkı kafese 
&ıııe gideceğiz. Tek atlı şak koyarak kaçtığını itittim ! Tica 
'k bir yük arabaaı! Arka ret maskesi altında Anadolu
tııfımızda bir çuval ke- nun saf muhitlerine kadar so
k ve bir kutu zehir! Nas ıh kul arak halkı ızrara çalııan bu 

1 
le içine uzandık ve sırtımı- , ~landırıcıl~r.hakkın~~ mahalli 

~epek çuvalına dayadık! Ten ~ükilmetlennm muteyakkız 
!ııı, yaysız olan bu araba bi· l>ulunmaları elzemdk. 
1 2Üneıin yakıcı iğneleri al- ŞAYANI DlKKATTlR! 
111dıı ve bir buçuk saat zarfın
'çiftliğe ulattırdı . Kayma. 
Ilı N aaıh Bey köyleri teftit 

'ziyaret için lüka vasıtalar a
ıız ne buluraa atlar gider. 

'ııın semerli bir hayvan ve 
lan da idi bir ytık arabaM 
lııı İçin biır tahtaravan olur. 

Çi~lik sahiplerinden Osman 
ey bizi gttler ytı:ıle lıtikbal 
Ylecıı ve bina dahilinde mef

Ve nwntaı:am bir yazıhane
' .ı.rak İzzet ve ikramda bu

du. Osman Bey İnce ruhlu, 
. bir aile terbiyesi gör-
ijt rnünevver bir gençtir. 

ÇiFTLiKTEN F Al DE 

Çiftl'k 5030 ·· 'im vüa'atin
"'lir. h·ir ' (SC ) koyun, 100 
cı.r manda ve 

' (25) at ve 
• ur. 8u çiftlikte 

~b1.c;ı , e tütün zeriyatı ya
~ktachr. Çiftliğin bir ele 

r imalathanesi vardır. Bu 
dıı yapılmakta olan beyaz 

irler yağlıdır ve Edirne 
llİrlerine faiktir. fstanbo.ıl 
llıııı tenekesi ~ ltradır ve 

1200 teneke peynir çı
'l'ılınaktadır. 

Kazanın umum varidatı 932 
seneıi için 49.300 lira tahak
kuk eylemittir. Geçen aeneden 
72.000 lira bakaya da kalmış
tr. Bu kazanm (14) köyünde 
musakkafat vergni 1932 sene
ıi nihayetine kadar muaftır. 
6 köy de hiç arazi vergisi ver. 
memektedirler. Sebebi ise is. 
kin dairesi henüz muameleyi 
ikmal edememiştir. Bu köyler 
emvali metrukedendirler. Arazi 
tahriri yapılmamıt ve iskan 
muamelatı kat'i neticeye ikti
ran edememit olduğundan ver· 
fiter tahail edilememektedir! 
E~ bunlar tahakkuk ettiril
mit olsa vergi mikdarı bir mi• -
11 daha artacaktır. 

Her ne kadar bu kazanın 
tahririne batlanmıt ise de şark 
vil&yetlerinele tahrir görmeyen 
mahalleri tahrir için buralarda. 
ld bütün heyetler o taraflara 
aevkedilmit ve burası geri kal. 
mıttır. 

Maa,lar muntazaman veril 
mektedir. Tahsillt o/0 85 tir. 
Yalnız varidat memurlan ve 
tahsildarlar azdır. İki varidat 
memurile İf görmek pek müm
kün olamamaktadır. Ziraat hususunda çiftlik za

tdııdır. Çünkü istihsal ve ma- Huıusi m.uhasebenin .vari
~et masrafı çok ve piyasada datı 35.000 lıradır. Muallımle
't Yoktur. Villyet dahilinde 

1 
rin ma~şları muntazaman veril 

"-lar müateana olmak üzere mektedır. 
~iftlik gibi istihaalitı kuv- MEŞHUR ÇAKIRLI KÖYÜ 
lı bir çiftlik yoktur. 

ALATI ZlRAlYEDEN 
ŞiKAYET 

Bu köyün Yunan istilasına 
kartı kahramanane müdafaaar 
pek me,hurdur. Aklı batında 

latanbulda alitı ziraiye aa. ve Raıit Efendi namında değer 
~ ecnebi şirketler zürraa çok li bir muhtarı vardır. Ratit 
~külat çektirmektedirler. E Efendi kuvvayı milliyeye hiz
Pullukların bir tekerleği ha met etmiş ve Yunanlılara eair 

il olsa bunu değittinnıezler düşerek Seliniği boylamış ve 
"biz komple satanz" diye- 32 ay esaret hayatı yatamıt
tekrar bir pulluk almağa tır. Mumaileyh 6 seneden beri 

tl~leri mecbur ederler. Bu muhtardır ve nahiye halk fır. 
t~ler yedek al&t ve edevatı kası mutemedidir. Yunanlılar 
111.ndurmafa mecbur iken mil Çakrrlıda kadın erkek 75 kiti
C\ııt edenl~e "bitmittir. bu 1 yi >dam ~t~işler~ir. Yu?anlılar 
fta gelecektır" diyerek atla- I topla koyu tahrıp etmışler ve 
otlarmıt ! Bu aletler aık ark f geceleyin ~i~. ta~urla b~cum 
l1tlmakta ve her zaman fa- ederek köyu yagma etmıtler
~bula götürüp tamir edilmek dir. Saf kalanlar da Karamür
()lduğundan dolayı halk u- ael ve Geyve taraflanna kaçmıt 
... b k t e· d lardır . ... ış ve ı mıt ır. ız e ma-

erle değil hayvanla zira&- Köyün havası suyu pek İyi. 
en muvafık olduğunu çiftçi. dir ve sıtma gibi hastalıktan 
•öylemektedirler. eser yoktur. Köyde 180 hane, 

R.Lt İMALATHANELER 750 nüfus mevcuttur. Zeytin 
ve koza ticaretile methurdur. 

8u imalathaneler pulluklar (2) kahvehane, S bakkal dük
ltabalar imal ve tamir et- kanı, 12 çetmesi bir camii var
le İseler de Avrupanınkin- dır, hamam da yapılmaktadır. 
daha pahalıya aatınağa uf- Ahalisi çok nezihtir. Şimdiye 
tıklanndan ne kendileri ve kadar bir cinayet olmamıttır. 
~e zürra istifade edememek- Yediden yetmite kadar herkee 
•rler, Halbuki bunlar hüku. çalışır ve kendi itlerini biıtirdik 
iten bili faiz on senede ~ ten sonra diğer köylere de çahf 

ek Üzere para aldıktan gİ mağa giderler ve hükumete o
lYrıca da ıkramıye almakta- lan borçlarının tamamile tediye 
ar. Şu gaddarlığı bırakıp ta 

1 
ederler. 

' kanaatle iş vapmış olsa! r Ra ı ------- KFl\1AI. 

• Dünyada Neler Oluyor? • 
Amerikalı sabık muharipler gene Gorgu ff'tan evve ki 
Vaşinghton' a yürüyeceklermiş.. suikastçıla 

Yalnız bu defa birinci tecrübeden istifade ede_ 
rek daha teşkilatlı hareket edeceklermiş •• 

Solda muharipler boş binayı işgal etmiıter. Ortada 
Sağda bir tevkif 

polislerle bir musaraa, 

Amerika Reiaicümhunı Mr. 
Hoover sabık muharipler orduıu· 
nu inaafıızca dağıttı. Bu binlerce 
insandan bazılan iıin çıkar yol ol 
madığmı dlifünerek, hükıimet he· 
aabına memleketlerine döndüler. 
Bir krımı Vaıhington'un öteıine 
berisine dağıldı. Kumandanları 
yeni bir ordu ~e .. kil edecefini va .. 
dederek, bir se i meçhule gitti. 
Bunların batın '- bulunan rahip 
Knoka guya tel! ı katta bulunaca· 
ğını söyleyerek Avrupaya kaçb. 

Sabık muharipler, davalarında 
muvaffak olmak içia, V aahinııton' 
a kadar yürüyüılerinde daima va 
tanperver ııörünınüılerdi. Fakat 
Hoover'in oturdufu beyaz sarayın 
merdivenlerini tırmanmağ"a batla· 
dıkları zaman it değİftİ. Polia tid
det ııöotermeğe ba,ladı. Vafing· 
ton kıt'a1arından birinde kıtaat 
ve mitralyözler harekete geçmiş
ti. Eğer vatanperverlikleri de bunla
ra yardım etmezse, kim edecek
ti? 

Bunlar Vaahington'a geldikle· 
ri zaman, belediyeyi de bir telat 
aldı. Yedi bin ki,iyi iate ve ibate 
etmek lizımdl. Belediye reisine 
iatediği tahsisatı da vermediler. 
Karıları ve çocukları ile beraber 
gelen sabık muharipler arasında 
feci bir sefa 1et batgöeterdi. Bazı. 
ları çadırlara yerleotiler. Bazıları 
derme çatma barakalar kurdular. 
Bir kısmı çimenlerde yatıyordu. 
Bir gnıp beyaz saraya yakın bir 
yerdeki bahriye haıtahaneai civarın 
daki bir çok metruk evleri itııal etti. 
ler.Bir kıımı da kapitol civarında
ki Penınvanya caddesinde bulu. 
nan harap binalara yerlettiler. 
Tabii biç bir tarafta akarau olma 
dığı için pislik azami haddine var 
dı. 

En mühim meaele yiyecek me· 
seleoiydi. Anacoıtia' da on beş bin 
kişilik keaif bir grup iate edilmiı 
ti. Bir, iki, üç, dört defa İaşe edil 
diler. Sonra? Vaıingtondakiler 
zengin Amerikan kadınlarının 
merhametlerine müracaat ettiler. 
Birkaç küçük tüccar kendilerine 
konserve ve saire verdi. Fakat mi 
de bot durmuyordu. 

Mulıariplerin oturdufiu baraka cayır cayır yanıyor 

Mulıaripler pollslertn takarri;büne 
olmağa ('alışı ıorlar 

mani 

Bonuı ordusunun ekaeriai zira 
at amelesiydi. Aralarında maki
nistler, serbest meılek eıhabı da 
vardı. Bir fabrika müdürü bir ua 
t~b~~ı, iki emlik acentesi,' bir dit 
çı, uç gazeteci de bulunuyordu. 
Bir yol mühendisi, bir bakkal, bir 
kaç tane de avukat vardı. Va. bariple!İne 0saldırdılar. Düşman ı Bu badire Eric Caralıton iamin 
şingtona yürüyütün batına geçen kardeşlerin tabanca kabzalarını de bir muharip aldığı yaradan 
ler de itte bunlardır. Şu halde kafalarını dövdüler. sonra kaldırıldığı hastahanede öl 
hareket, bir proletarya hareketin Genç askerler büyiık kardeş· dü. Yine bu badirede öldürülen 
den ziyade, burjuva hareketi te- I . i fena halde hırpalıyorlar· William Huıka isminde batka bir 
likki ediliyordu. erın A t' k A muharibe de aa!{eri meraaim ya 

Hoover batta olmak ü:ı::ere Va- dı. O ıırada da nacos ıa ararra- prlarak milli mezarhğa defnedil 
tiııııton'un reıml makarnalı endi- hını dört taraftan ateı sannııtı. di. Mahkeme bu iki kitinin ölii· 
ıe içinde idiler. Li.kin halk ve Hoover'in taraftarlarından münden polisin mes'ul olmadığı 
mutavassıt ıınıf ıabık muhariple- ve iyandan Bingham sırf seyret- na dair bir ilim çıkardı. Hüli
re muhabbet gösteriyordu. mek makaadile sabık muhariple- sa açlık, pialik, hastalık ve Hoo· 

Nihaye~. polise muavenet için rin arasına karışmıftı . Yaralan verin inadı yüzünden sabık mu
ordu da mudahale etti. Beya:ı: dı. Ceneral Mac Arthur. kendiai- haripler bir şey yapamadan da· 
saraydan beş mil meaafedeki A- ni galip addediyordu. Ç':'nk~ o_e- ğıldılar. 
nacoatiya'dalıi metruk bi~ baraka tindeki müaelli.h 800 ouvarı ıle Fakat kongrenin kanunu ev· 
yı aabık muharipler karargih it ~ayri müsell&h o~. b~.n sabık mu- vel içtimaında Vaşingtona daha 
tihaz etmişlerdi. Polia ve ordu bu haribi püskürtmuıtu. F "kat ce· büyük mikyaata ber sabık muha. 
karargiha doiru yürüdü. Muha.. neral süvarilerden batka piyade ripler orduaunun yürüy1..İf yapa
riplerin aafları araıında göz ya kuvveti, altı tank ve bir. hava filo cağından bahsedilmektedir. Baka 
fi döktürücü bombalar patlıyor su da kullanmıştı. Yanı. a~ağı yu lım, bu defa kongreyi tazyik ede 
du. Askerler umumi harbin mu- karı bir ağır topu ekaıktı. bilecekler mi? 

......................................................................................................................... • 
insan mı, maymun mu? 

Sumatra adasında bakir ormanlarda yaşayan 
ve tıpkı insana benzeyen cüce mahluklar var 
Birkaç zamandan beri C..va a.ı.-

11nm payitahtı olan Bat ... ,..'da 
"Orang-Pendek-yani• •kua acı-. 
iaminde bir mahlülıtan babaedllmoık 
tedir. Orang · Outanıı malw.llin li
sanmca "Orman adamı" demektir 
ki, bir cinı maymuna verilen itim
dir. "Kısa adam., denilen mahlU:kla ... 
rı ı rasınd -

ld intikal devrini e!':!l::.ı::'tropoit 
ı. olduklan oöyl 

lnsa11 BDı 
Bu ~ bütün dlin1a f• &le. 

minele bllriis bir alilra uyandrrmot· 
tır. Buı lfimler, 0....,.. Pendek'te 
u.ymunla inaan arumJaki hallrayı 
buldukları zannına düımüşlerdir. Bu 
• . . 

old~n':': lıat'lrye~e iabat etmek be 
veune datınlltlerdir. Fakat bilahara 
vaziyet baflıa bir manzara almış, 
matbuat araamda ıiddetli münaka
,.tarı mucip olmuıtur. Filhakika ölü 
olarak bulunan bir Oran Pendek'in 
tetkiki neticesinde bu mahlukun bir 
maymun değil , Sumatran•n henüz 
derinlilıleri~e varılmamıı olan bak 

Fransada devlet reislerine 
kimler 

suikastta bulunmuşlardı? 
Sabık Fransız rei.ıicümhuru 

Doumer'in katili idama meh
kum oldu.. Son bir asır ııar
fındaki Fransız tarihinde bu 
neviden bir çok kanlı sahneler 
vardır. 

1589 senesi ağuatoaunda 22 
yaıında Jaques Clement ismin
de biri üçüncü Hanri'yi karn~ 
dan bıçaklayarak öldürmüt9ü. 

1 Bu cinayetin muhakemeıi fil&n 
ı olmadı. Katili kralın muhafız. 
' 

bir mitralyözü evinin pencere
sine yerleştirmitıi. Kral Louis 
Philippe evinin önünden geçer 
ken ateşe batladı. Krala bir 
ıey olmadı, fakat halk arasın· 
dan on üç kiti öldü, yirmi kiti 
yaralandı. Derhal t-kif edilen 
Fieachi bu itte batka arkad&f• 
ları olduğunu da söyled'i. Pepin 
ve Morey ismindeki iki arkada. 
fi da yakalandı. 1836 tubatıo
da hepsi de idama mahkum .,. 
dildiler ve o ayın on dokuzun
da kiyotinle kafalan uçuruldu. 
Cinayetle oeza arasında altı ay, 
yirmi iki gün geçmİftl. 

f ları oracıkta öldürdüler. 
1610 mayısının on dördün

de dördüncü Hanriyi sokak or
tasında hançerleyen Ravaillac 
hemen oracıkta öldürülmedi. 
yakalandı. Mahkemeye verildi. 
Cinayeti takip eden on ÜÇ ıün 
içinde muhakeme ve idama 
mahkum edildi. Fakat katiJin 
bu on üç gün içinde çektiği ~
kence emsalsizdir. Nihayet ken 
diaini kollarından ayaklarından 
dört katıra bağladılar ve 27 ma 
yısta Greve meydanında bu au· 
retle parçaladılar. 

1757 kinunusaniainin betin
de Damiens isminde biri de 
Versailles ıatosunda on befinci 
Luis'yi arabasına binerken ya 
ralamıştı. Tahkikat neticesinde 
katilin deli olduğu anlatıldı. 
Bugün olsaydı, Fran11z ceza 
kanunun 64 üncü maddesinden 
pek ali. istifade edebilir ve 
idam edilmezdi. Damiens 16 
martta idama mahkum edildi 
ve iki gün sonra altı katıra bat 
landı ve parçalanan vücuchı be
lediye binaarnm önünde yakıl
dı. Ailesi memleketten kovul. 
du. 

1820 seneııi şubatının on ü
çünde Louvel isminde bir ame
le operanın kapısında on üçün
cü Louis'nin yeğeni Duc ele 
Berry'yi öldürmüttü. Bütün 
kral ailesini öldürmege azmet
tiğini söyleyen bu adam 114 
günlük mahbusiyetten sonra 
idam edildi. 

1835 senesi temmuzunda 
Fieachi istr..inde birisi iptidat . . 

1836 haziranında Louie 
Philippe'e kartı batka bir aui. 
kut daha olu. Aliband ismin~ 
biri baston teklindeki silahı a~ 
kral bir köprüden geçerken &· 
te, etti. Suikastçı on dört gün 
sonra tahkikat ve muhakemeyi 
müteakıp idam edildi. 

1848 nisanında üçüncü sui
kast.. Lecomte isminde bir or
man bekçisi Fontainbleau'dı 
krala ateş etti. Elli üç gün son. 
ra kafası uçuruldu. 

1846 temmuzunda dördün. 
cü suikast .. Joseph Henri is. 
minde biri uzaktan krala doğnı 
iki el atet etti. Kral o 11radı 
T uileries sarayının balkonunda 
duruyordu. Joseph Henri mü 
ebbet nefiye mahkU'll oldu. 

İtalyan Orsini 1858 kinunt. 
ıaniainde üçüncü Napoleon im. 
paratoriçe ile operaya girerken. 
imparatorun arabasına üç e4 
bomba atmıfh. 150 den fazla 
İnsan yaralandı. Orsini ve cü. 
rüm arkadatı Pieri 13 martta 
idam edildiler. 

Nihayet 1894 haziranının 
yirmi dördünde Lion'da Caıe
rio İsminde ibr İtalyan F ransıı 
reiaicümhuru Carnot'nun a ra. 
ba atıldı ve reisicümhuru han 
çerledi. Otuz gün sonra idam e
dildi. 

Gorguloff bunların ıonuncı: 
ıudur. 

bir İnsan olduğu anlatılmııtır. 1 yor. Bu adamlar mükemmelen ın 
Hollanda hükUmetinin himayesi •n nesline mensupturlar. 

altı~":' ya~ayan k_üçülı Rok~n hüku- 1 Ancak boyları kıaadır. Afrika&. 
metinın mıhracesı, Adanın ıç: taraf- teaaıdüf edilenlerden daha cüce b • 
larında gergedan avlarken. ince ve ırka mensupturlar u 
keskin ıesli tıpkı iıuana benzeyen Hatta ııazeleler Orang Pft1de~ 
cücelere raıtgeldiğini söylemekte- avının kanunları harekete getirece&. 
dir. Bunların başl~~nda ?zun saçla ~ir cinayet olduğunu, onların d 
rı vardır. Fakat vucutlerı penbe ve ınsan olmak sıfatile kanunlann hi 
tüyıüzdür: Alın .. çekilı_. buru.n ra•- mayeai altında yaşamak h. kları bu 
aı, çene bıraz munlı.,.ıf, kırpıkleı; lunduğunu ileri aürmektedir. 
kalındır. Boyunları hemen yolı gibı 
dir. Kolları biraz uzuncadır', 

Orang Pendek'le bir 
tesadüf 

Kansere 
Karşı arı 

E'ki bir madeo mühendjıi ıeçen 
sene bu cücelerden biriıile vuku Geçenlerde Bağdat darülrünunu 
bulan teu.düfünU şöyle anlatıyor: müderrislerinden profesOr Joha 

_ Bir gün Sumatra mrntaka- novitch vefat etti. Bu 7..at kanaerir. 
sında altın damarları aradığımız ıı tedavisi hakkmda tetkikat yapıyor. 
ra~.a hayli dahile doğru ilerlemlt- du. Ve bütün dünya tıp mahafil 
tik. 'işçilerimden zeki.sına en emni- bu tetkikat ile yakından • alakadaı 
yet ettiğim biri, öğleden sonr~ .s~t bulunuyordu. Müteveffanın Asiı
dörtte kurduğumuz kampın ıkı kı ~ tan .Jft'"ofeaör Sahovich hocasının tef 
lomel;c ileri•inde cüce bir mahluka kikatı hakkında ,ayanı dikkat ma 
tesadüf ettiğini haber verdi: IUmat vermiştir. 

_ Çocuk boyunda çıplak bir a· latatiatiklere dikkat edilmit. an 
dam! diyordu. YürÜyÜfÜ, hareket- cılıkla uğraşan adamların arasında 
leri tıpkı insana benziyor. Cüce ko kaıınıere tutulmu, kimıe bulunmadı . 
tuyordu. Fakat beni görür görmez ğı nazan dikkati celbetmi,tir. Aıis
hemen geri döndü ve çalılığın ar- tan diyor ki ~ 

kasından kayboldu. - An İğneainin normal nesic 
İki heyeti .~eferlye üzet;i_!'de~i _tesirini bildiğimiz için 

1925 senesinden itibaren, Suınat an tgneıının kanserli nesicler üze 
ranın dahilinde taharriyatta bulun- rinde ne teıir yapacağını . tetkike 
mak ü:ı:ere ilmi bir heyeti seferiye basladık. Kobaylar, tavpnlar ve bal 
tertip edildi. Heyeti aeferiye bu a- ta İnsanlar Üzerinde pek çok t-'i 
cayip mahluklar hakkında t.tkilıat h. ler yaptık. Üçüncü ve dördünci: 
yapacak ve daha aarih malumat ı iğnede kanıer dumurunda bir re. 
toplayacaktı. Fakat bütün taharri- troııresaion haul oldu ve arkasın 
yattan bir netice çıkmadı. d!'n bariz bir •o:ih müfAhede edil . 

1927 de Orang Pendek'lerin tek dı. 
rar görünmeğe başladıkları havadisi O zaman rtrı ifnel~rinden İatih 
tahakkuk edince. Buitensorıı bayva aal edilmiş bir seromla kanıeri ta 
nat müzesi diri veya ölü bu ma.h- ' mamen tedavi etmek imkinı oluı 
Ilıklardan birini yakalayacak olanla· olmadığını araştırmağa başladık .. 
ra kuvvetli bir mükafat vadetti. Maale.ef doktor Johanovitch'ir 

Bunun üzerine Rokan mihraceıi vd'•tı ile tecrübelerimiz yarım kal 
bir av tertip etti. Neticede .. d~a dı: ;Maamafilı diler arkad&fları mc 
genç ve diıi Orang Pendek oldur· saıyt bir nedceye ballamak üzen 
düler. Ceset 43 santimetre idi. F~.- tekrar tetldk":ta batl&mlflardır 
kat küçük boyda bir kadının bu. Doktor Aach ahıren bu mesele h• 
tün larakterlerini haizdi. Ba,ında kında Parlı Tıp akademisinde de 
gri ıaçlar vardı. Vücudünde ise rin bir alaka uyandıran izahatta bu 
hiç ı...ı yoktu. tundu. Amerikadan aldığımız tel

Ş'mdi Oran~ P ndek'in. İnsanlar graflarda da, oradaki doktorlann ı.. 
b ymunlar ara :ırla b r halka vadıde c;alı~ıraı:a kovulduklarm 



Bizde ve cihanda 
iktısadi vaziyet 

Cihanda buhran nasıl gözükü_ 
yor memleketi_ 

mizde buhran ne haldedir? 
(Müderris Ni2alllettin Ali B. rlka mütemadiyen Avrupaya bort 

Yeriyor, Avrupaıun otuz kadar mem 
W.ete parçalamm, olan iktıaadi bün 
yeai, buhran sadamelerinden maıun 
tutalmUf oluyordu. 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Dünkü spor 
hareketleri 

(Bap 1 inci sahifede) 
Yam edememftferdir. 

Müııabalıalarda cı- alan hanım 
lann İIİmleri ıunlardır: 

1 Gorgulof 
Temyizde •• 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

Kömür 
Fiatlan 

(Başı 1 incı sahifede) 
aldık. 

Bu cevabın biç te mukni 
madığını İzaha hacel yoktur. 

ol-

Ve mesele gaz tlrketinin :ı:annetti
fi kadar basit te değildir. Kömllr • 
mübrem ihtiyaçlardan biridir. Yal
m:ı mübrem bôr ihtiyaç, d• 
iil, ayni zamanda sanayide kuv
vei muharrike olarak iıtimal • 

....___RA_D_Y_O_l I 
Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gra 

mofon, 19,5 birinci kısım alaturka 
ıaz, Hafız Ahmet heyeti tarafından 
20,5 gramofon, 21 ikinci kısım ala
turka sa:ı:, 22 orkestra. 

BOKREŞ (394 m.) - 20,45 Ko- ı 
ra konseri, 21,20 Uypçiğden nalr:
len yine Kora, 23 iki kişilik komedi. 

BELGRAT (429 m.) - 20,25 
radyo orkestrası, 21,20 komedi, 22 
şen a'CC:e. 

SATILIK HAN 
F atih'te Kız taşında Kıztaıı ca 
desinde 15 numaralı hane 5atılı 
tır. Yedi oda, iki sofa, bir taılı 
üç abdesthane, hanıam, kiler, k 
mürlük, ayrıca mutbak, meyva 
ğaçlarını havi bahçe, t .. koı suy 
hava gazı, elektrik mevcut ve b 
tün esbabı istirahati ve nez..ırc 

kamileyi haizdir, Mühtacı tııı 

hiç bir yeri yoktur. Tramvay m 

kiine bir dakikalık mesafededi 
Görmek için; ittisalindeki bakk 
1 smail Ef. ye, l'Örütmek için 
!atada Voyvoda cadde.inde N 
hanında 9 numarada Nita.n A 
fonyan Efendiye müracaat. 

Halkevlnde f&Y&nı cllkkat bir koni• 
ranı •erdi. Bizde ve dhanda iktıııa
di vaziyetten bahseden hatip mevzu
unu iki kısma ayırarak evveli t8f
his koymuf, sonra tedavi çareleri 
ıöstennittir. Bizdeki ve dhandaki 
llrt11adi vaziyeti telhis eden birinai 
inamı boııün d..-cediyonaz. Çareler
den beJıaeden ikinci kıllDI da yarm 
dercedeceğİ:ı) 

Aorupadan deilll 
Amerlkadan 

AYrUpa buhranı, bir mllddet Ame 
rluuwı yerdımı Ue maake edllmlt. 
kapahbmtbr. Bu ııebeptmıdir ld 
1929 cihan buhranı ilk önce, makine 
L.fne • hayale 11t- spelriilla
Jan ,ırı,_ Am.llmdan patlak ·
mittir. 

1 - Madmuel Eva Alter 26. 41 
aaniye.. 2 - Fatma H. 29 dakika 
1 - Selçuk H. 31,33, 4 - Madına 
ır:el Oltrot Praz ... 32,18, 5 - Mad
mazel lnlıa Blrman 32.58, 6 - Su
zan V elıhi H. 34.43, 8 - Ma.ın
ıı:el Kıriıta Binnan 34.87, 9 - Şük
ran Hanım. 46. 18. 

ıruldür. Gorıruloff, haftada bir 
kendialni ziyarete gelen hamile 
karııına mütemadiyen romanın
dan, yetil fırka11ndan ve fırka
sının lıtikbalinden, inıanlan kur
tarmak üzere vllcude getirdiği ye 
ni dinden bahaetmektedir. Gorgu
loff idama mabktlm edilmezden 
evvel müdafaa vekllleri kendisi
nin deli olduiunnu ileriye aürmÜf 
!er ve bir deli idam edilemiyecefi 
ne ıröre bir tıma~baneye ablması 
icap edeceği nokta11nda 11rar et
miılerdi. Mahkeme mütehaura 
doktorlar ara•mdald 11&Un müna· 
katalardan sonra bu tezi kabul et 
medifi ve idam karannı verdiii 
için, artık temylıı mahkemesinde 
bu nokta mevzuu bahoedilmeye
cektir. 

dildiğinden kömürün fiatm-
da tereffu yeni inkişaf etme 
fe baılayan sanayi hayatımız 
Üzerine doğrudan dotruya teıir 
yapar. Binaenaleyh toptan satıt
larda bir tereffü olmadıkça, kö
mürün lstanbul halkına yüzde 
yirmi beı niıbetinde daha paha
lı aatılmaıının manası yoktur. 

ROMA (441 m.) - 21 gramofon 
21,45 poliı orkeıtrası, 22,30 komedi. 1 

PRAC (488 m.) - 20 halk tar!.• j ---------· 
Dünkü at yantları ları, 20,20 iki kiıilik komedi. 20,50 

neıe veren tarkılar, 21,15 orkestra. 
Sariyer malmüdürlüğünden; G 

kulübünün tahtı iıticannda b 

Cihanda 
V ell"-di at yanılanna dün de 

devam edildi. Dilnlıil kotulaı' ve d
de edilen Mtioel• tunlardır: Birln
d kotu: 06rt ve deha yukarı Y"lta 

ViYANA (517 m.) - 21,05 Yaz nan levent çiftlifi müıtemilatın 
Mevsiminde Viyana, 22,45 caır:bant. bedeli icar sabıkı 551 lira olan 

- Cihanda bobran, kababulalı 
lıakılırııa, (itsizlik), (banka ifllal. 
n), (fabrika kapanmıuı), (ticareti 
hariciyenin azalmaaı) l'lbi ıeldllerde 
l'Örülüyor Fakat bu _şörilnüıleri tee 
bit etmek kifi detHdlr. Bunların 
ı.. sebebini aramak llz.ımdır. 

Baş sebepler 
- Buhranın ı.. sebelıini -Y

lar çoktur. Fa.kat hat sebep berin
de ittifak yoktur. Baztlan, bulıraa 
(altın ortadan kalktıft için) oldu .ti 
ycxiar, budan da ( ıQmrtilder yijk
ııeldiii için), (harp borçlan olduia 
için), (mahreçler tıbnchft ~n), 
(istihııal fazlafatbft için), (umumi 
harp olduftı için) oldu diyorlar. Böy 
lece yüzü mütecul:ı: aebep aaydmak 
tadır, 

Asıl baş sebep 
- Bitaraf ve politikaya kanı

mıı iktısatçı gözü ile bakılacak cıluT 
aa, bütün bu sebeplerin dolnıJup 
teslim edilmelde beraber bunlana 
hiç birisinin ilk sebep olarak pt.. 
rilmeyecefini kabul ebnek lktlu • 
der Politikaya lrantm&Dllf llrtıııatçı 
ya göre buhranın ilk aebebl (-ki
lerin ihtiyaçtan fazla) lstihaal -
teridir. 

Makineler, insan tarafmdaa icat 
edilmitlttdir. Fa.kat bir kere icat ... 
imal edildikten sonra artılr lnııanLn 
muti olmaktan çıkımtlar, kendileri
ne göre hür ve müataldl bir faaliyet 
takip etmiılerdir. Makineler alabil
diğine gidiyor. insanlar, onlara ~ 
hakküm edemiyor. insanlar, makine 
terin faaliyetlerini istedikleri ırlbl, 
yani ihtiyaca göre, durduramıyor
lar. Böylece gttek ziraalte ve ırerek 
sanayide fa:ı:la İstihsal oluyor. Fiyat 
lar düşüyor. Fakat fiyatlar dlltllnce 
tabiatile istihııal de azalıyor. Zira an 
cak kir olursa deT&m edebilir. Kh, 
değmez dttecelcre düşllnce istihsal 
azalır, istihsale lüzum kalmaz. 

TOrklge'de 
- Tllrldyede buhran, kalıatulalı 

lıalolır.. ( ..... darlıfında), ticareti 
hariciyenl• bllhasaa idbalat ticareti
nin daralmumda, (blltçenln daral
maaında) l'örill~. Yalnız ba s6rilt
leri tesblt De iktifa etmey...ı.: ba• 
lann ı.. Mlıebini arattırmak icımp 
eder. 

Baş sebepler 
- Tilrldyedıı de buhranın bat 

sebebini arayanlar vardır. Fakat bu 
.... ıebdrln etnfmda ittifak ebnek 
kabil olamamaktadır. Ba:ı:ılanna gö
ıre Tn buhranı (ııümrülderden) 
dir, lıaıalanna göre de (devlet lnhl
earlamul.n), (ver,UeTcl«ı), (pal'll
auılıkı.a) dır. Böylece Türk buhranı 
hakkında hlr hayli bat ııebep zikre
dilmektedir. Fakat bunlann biç biri 
... sebep de fildir. 

Asıl sebep 
- Gene lkbıısrtçı l'Ö:ril ile bakıla

mlı: olursa, Türldyecleld bubrıınm 
bat sebebini, (iıtlhsal telmiğinin azlı 
lmda) -ı. lb:mıdır. Tllrkiyede 
fatibsal telmlfi. ihtiyaca tekabül et
miyor, ihtiyaçtan nokııandır. 

idhalAt ekslkliifl 
Bet •- enel, 1927 de, 211 mil

yon liralık idbal yap11orduk, geçen 
- 1931 de 126 milyon liralık id
lıalat yaptık. Şu halde ihtiyacımızın 
yarmna yakm bir mikdanna teka
lıül eden <!fya gelmiyor. Bu e,ya, 
ton milli ııanayl bareketile ancak 
cüs'l mlkdarda memlekette istihsal 
olunuyor. Türk tekniği, henüz ihti
yacmıı%1n yüzde yü:ı:ünü temin et
mekten uzaktll'. Türkiyede telc•k 
noksanlıfı vardır. 

Ziraat pahalı 
Ziraat mahsulümüz dahi telcnik

aizlikten mu:ı:tariptir. Nihayet ıu ıe
nelerde lbtiyacnnız kadar buğday çı 
karabillyoru2. Fakat beyndmllel ma 
liyet fİyabna ırôtt fazla masraflar .,. 
diyoruz. Çünkll tekniğimiz noklRn
dır. Boidaydan batka cliter ham 
maddelerimizin de maliyet ftyatlan 
yüksektir. Ke:ı:a bunun da ııebebl 
tekniluizllktir. Devlet maliyesi ile 
lıtlhsal tekniği aruında sıkı rabıta 
Yardır. Teknik kafi olmadığı için dev 
let maliyesi de müteessir oluyor. lra 
dttnuı 222 milyon liradan 165 mil
yon liraya dütüyot. (yüzde 25 ıu
Rt). 

ki yerli ve arap at ve kııralılara mab 
auı. lkramly•I 226 lira. Mesafesi 
2000 metre. 1 Mesut Y8.f1 7, kiloıu 
62. Şemsi Bey - Hüııeyln 2 - O.. 
yilı YBtı 8 , kilosu 68 lmıail M.ec:it 
Efendi - Meclt. 3 Kamer yaıı I, 
Kilosu 118 Somalı Ahmet El. - Ham 
di. 4 - 8alıa yap 14, kilosu 116 Ni
yazi Bey- Bayram. İki boy, OD .... 

metre. Meeudun antrenörü Hüseyla 
Beydir. Blrind lllO, ikinciye 65, il
çiincüye 20 lira mllkifat veTUdi. Bab 
si mü,terekte ganyan 140, pl&sa 120, 
180 kuruı ıretirdi . 

ikinci kotu (Çamlıca koıusu) ' 
Dört ve daha yukarı yqtaki yerli 
Ye arap at ve kısraklan mabsuı. ik
ramiyesi: 600 lira. Mesafeai 2400 
metre. 1 - Rüçhan yaşı 13 kilosu 
60. Prens Halim Bey. - Pavel 2-
Tayyer yaıı 8 kilosu 60 Ankanılı 
Ahmet Bey - Ahmet 3 - Al Der
vit yqı 5 kiloıu 58 Nail Efendi -
Baha. 4 - Kakan yaşı 6 kilosu 60 
Prenı Halim Bey - Abdullah. 
Semir yqı 7 kilosu 63 Prens Halim 
Bey - Zeki O - Küçük Ceylin ya
tı 8 kilosu 60 Somalı Ahmet Efendi 
- Ahmet. iki boy, onbq metre, on 
metre. Rüçhanın antrenörü. Prens 
Halim Beydir. Birinciye 500, ikinci
ye 75, üçüncüye 25 lira mülıifat ve
rildi. Bahsi müıterek ganyan 170, 
plasa 160, 180 kuruş getirdi. 

Oçüncü koşu: (Birinci lnö~ü ko 

tusu) : iki yatındaki yerli halıskan 
ngiliz erkek ve diıi taylara ""'!'•uı. 

ikramiyesi: 1125 lira. Mesafeoı 800 
metre. 1 - Aykı:ı: (La Baıti - Cniıı) 
yaşı 2, kilosu 54,5 Kaıacabey hara
sı - Reşat. 2 - Öz Demir yaşı 2, 
kilosu 56 Karacabey harası - Yu
nuı. 3 - Türkan, yaşı 2 kilosu S4 5 
Karacabey harası- Nazmi. 4- Gü 
ler, 7&11 2 kilosu 54,S Karacabey ha 
rası - Hasan. iki boy, on metre, 6 
metre. Dört hayvanın da antrenörü 
lskendtt Beydir. Birindye 825 lira
dan maada bu kotuya giren hayvan 
lar için verilen dubuliy~ üc~et!eri;ıin 
mecmuu ikinciye 225 lıra, uçuncuye 
75 lira ~ükafat verildi, Bahsi müı
terck ıanyan 240, pla.a 180, 180 ku 
ruş getirdi. 

Gorıruloff'un vekili uıulü mu
hakemede hata olduiu noktasın
dan kararm nakzmı istemektedir. 
Müdafaa vekiline gllre, nakzı i
cap ettirecek ild nokta vardır: 

1 - Gorguloff'a jüri huzuru
na çıkanlacaj!ı tebliğ edildiği za
man, muhakeme celaelerine 
Pittie'nin riyaııet edeceği bildiril
mitti. Halbuki malfun olduğu ü
zere, muhakemeyi . birinci reiı 
Dreyfuı idare ebnittir. Muhakeme 
nin uıule muvafık olmayan bu 
tarzı tetekkülü (Üç müıavir yeri
ne dört mütavir ikame edilmiıti. 
Müddeiumuminin yanında iki mu 
avin bulunuyordu) jüri azası Üze 
rinde tesir ve nüfuz icra edecek 
mahiyette telakki edil~bilir. 

Fiatlardaki tereffü olsa olsa, 
kontenjan dolayııile ecnebi kll
mürün ithal edilememeıinden Ue
ri geliyor. Ve eaa.sen memlek• 
timizde mebzul kömür varken, 
dııandan kömür ithali de fayanı 
arzu değildir. Maamafih dıtan
dan ithal edilemez diye, kömÖ· 
rün fiatını yükseltmek bük\ıme
tin iktiaadiyatımı:ıı korumak için 
ittihaz ettiği tedbiri istismar et
mektir. Ali.kadar mercilerin na
zan dikkatini celbederiz. 

Berberlerin 
Tenezzühü 

Dön aralarında 
bir de 

müsabaka yaptılar 

PEŞTE (550 m.) - 20 konfe
ranı, 22,40 konıer, 23 Çigan. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,45 
bahçe havalan, 21 hafil muıiki, 
23,05 Şopen' den parçalar. 

BERLIN (1635 m.) 
konferans, 21 komedi, 
havalan. 

20,30 
sonnı dans 

HANIMEFENDi 
Samimi hıfzı .. ıhhınıı: için 

"L YSOL" kullanınız. Bütün dtın
ya doktorları, <ıhhl tuvalet ve 
banyolan için muntazaman "LY
SOL. mUstahnratının iıtlmallni 
tav.iye ederler. •LYSOL. muııur 
mikroplan imha, terlemanln fanı 
kokularını iı:ılt ve muhatlyi ııh· 
rif etme?.. ., 

f)LY!.~L 
Hambuqr;'ıa CHL KL
KE & \1 .. YR A. G. 

2 - Maliimdur ki Gorguloff 
siyaai bir hedef takip ederek sui
kastta bulunmuftu. Halbuki Fran
aada siyasi cinayetler ceza kanu .. 
nuna göre ancak kalebentlikle 
(azami yirmi sene) ceza gonır· 
!er. Temyiz mahkemesinde müda 
faa vekilleri ile müşavirler ara
sında bu noktadan münakata o
lacaktır. 

Dun lıtanbul berberleri bir t~ 
nezzüh tertip ettiler ve bu tenea .. f 
zühtc bir balo verdiler, mü.ahaka 1 t•rafından ima: olu•· 

Fakat temyizin de kararı nak- ~ 
zedeceği zannedilmemektedir. 1 

Fikret 
ihtifali 

(Başı 1 incı ımiede) 

açtılar. 
Tenezüh ve mü5abakalara ıeh 

rimizin bütün berberleri ile her· 
bcrlerin yanında çalıtanlar ve da 
vetJiler i1'tirak etmiı bulunuyor· f 
lardı. Müaabaka ıaat 16 da batla 

muştur. lrmumt ırtn
raları: l•tınbul'da . ·. 
Jaco~I !\lahdamlm. A 
:•~ cins taklitlerinden l:::==~ 
sakınmalı ,., un\·anı 

rkarlmizle ıltmeri dı. Evvela berberlik ııan'atının J 

mucit ve banisi, aan1atın tarihçesi f11rika.m•zı h.imll olmı 
halckında bir konferans verildi. van mUma<il mtimh-

Bundan sonra Permenant müsa- I zarlan rct)dctmelidir 
Eyüp halk fırka 1 nahiye ve ba aaı yapılacaktı. Fakat bu mü- -•••İlımı••m••m•ııııi 

ocak heyetler) darülfünun talebe sabakaya kimse iştirak etmedi, 
!erinden l>ir m genç erle Da- b"rinciliği kazanana verilecek al· 
rünafaka talebeleri, bir çok za- tın m d lya da L-imıeye verilme-
bitan, halk, poliı mufrezesi ve di. 

SATILIK 
OTO OBİL 

bazı ecnebi e Türk hannnlarla Permenant müsabakasını on-
Tevfı Fikreti ıeven diğer zevat dı.. e müıııbakası takip etti, bu- Eminönü Malmüdürlüğün
bulu'1111utlardır. ihtifale, Filorina- m bifrıcisi Rıza Efendiye 30 li- den: Galatada İnhisarlar U-
lı Nazım Beyin hazırunu bir daki· i ra verildi. Ilundnn sonra manü- mum Müdürlüğü garajında 
ka ıükuta davet eden hitab sile kür müsabako.aı yapılmış, fakat hf F' t k 1 1679 • . d 

1 
d :x. • , 20 1. ma uz ıa mar a ı ve 

başlanmıştır. ı1tırak e n o ma ı,.ı ıçın ıra N 1 .. 1 b' d . 
Filorinalı Nazım Beyden ron· 'e bir buket mükiıfat verilmemiş o. 1 mustame ır a et taksı 

ra kızı Aliye Meliha Hanım da tir. / otomobili beş yüz lira muham-
bir şiir inşat etmit. sonra Fikretin En ton yapılan eı·kek men kıymet üzerinden 22 Ağus 
istirahati rubu için b"r düa yapı- aac;. ~~~e.k ve ~.uvalet m~sabaka- tos 932 pazartesi günü saat 14 
larnk merasime nihayet verilmiş- •• bırıncı~ı Oskudarlı Emın Efen- te açık arttırma usulile aatıla-
tir. ., de 30 lıra kazanmıştır. kt T I' 1 • ·· d ed" 

ihtifal yalnız Eyüplülere mün , Bu mesleki müsabakaları mü- ca ır, , a ıp .erın yuz e Y • 1 

hasır kalmış ıibidir. Fikretin me- teakıp berberler arasında danı buçuk nıabetınde pey akçelen
zarının da bakımsızlıktan harap ve yüzme müs..OOkaları ya- le satış komisyonuna müracaat 
bir hale geldiği teessürle görül- prlnuş, D•n• müsabakasında ları, (3729) 
mü~tür. birinciliği kıı.zanan çifte bir 

....... _. __ ....... ,.. ............... ,_ .... _.. buket, yüzme müsabakaarnda bi-

2.19 2/5; ikinci Va•ıf (G.S.) 
1500 metre: 

rinciliği knzrınana da bir şişe ko
lonya verilmiıtir. Mü•abakalar bit 

dönüm arazi 20-8-932 tarihinde 
tibaren iki sene müddetle 28-8-
paz ... ııünü ıaat 14 le ihale edil 
üzere icara verileceğinden talip! 
müracaattan. 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükr' 

Bll'lncl aınd mOlehassıı 

( Bııbıell) Ankara ceddeal No.6 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoflu, J.tildAI caddesi Bü 

yük Parmak kap11, Afrika hanı 

na bititilı Apartanan No. 21, 

Tel: Beyoflu 2797. Saat: 14-1 

1 ıte yüksek ıennayedarlık devre 
sinde bulunan cihan memleketleri 
için, bubranm ilk sebebi, makinele
ri!' tahakküm altına alınamamasmda, 
ihtiyaca ıröre idare edilememesinde 
aramak li:r:nndır. Makinelerin bu 
hassası yeni meyclm. çdomt delil· 
dir. Yü:ı: senedir görlllmektedir. Yfta 
ııenedir de buhranlar vardır. Fakat 
makineler tekemmül ettikçe. insanla 
nn iradesinden daha fa:ı:la kurtulu
JOl'lar. Bu sebepten son bulıranlıır, 
nvelki buhranlardan tiddetlldir. Htl 
li.a edilince denebUir ki, teknik lhtl 
yaca ıöre değilııe,lbtiyaçtan fazla l.se 
buhran içtimai sıkıntı halinde kendi 
sini göıterir. Bu hobranda hem tek
nik ihtiyaçtan fazla tekemmlil etm1t 
lir ve hem de Çin, Hindiıtan, Rua
ya piyaııadan çekilmitler, dhanın ia 
tihlak imldtnı bir kat azalmıttır. 

1929 
Buhran 1929 da patlamıttır. O 

:ı:amandan beri denm ediyor. Makl
aelerin çok fazla istihsal etm..i, ve 
böylece makinelere hükınetmenin, 
onları itaat altına almanın imkin da 
bilinde olmeması 1929 dan itibared 
lıqlar. Fakat harpten sonra çılgın
ca istihsal, buhranı, bu tarihten da
ha evvel icap ettiriyordu. Buhran, 
:ı:ayıf olan A vrupadan bu tarihten .,., 
vel çıkacaktı. Çıkmadı, çünkü Am~ 

lote, teknik nokaanlığından dola
yı telifi edilemeyen (arkası keoilen 
ldbaliitmn:ı:), ve tenakuı eden devlet 
iradı, memlelcette sıkıntı binini v• 
melctedlr. Fakat hu sılcmtı ıermaye
darlık devrinin bqmda bulunan 
memleketimizde, sermayedarlık dev
rinin mllntehasında olan ırarpte oldu 
lıı kadar bi11edilmlyor. Ve edile-

Dördüncü kotu: (Boğaziçi koıu
ıo) : Oç ve daha yukarı yaştaki ha 
liıkan lngiliz at ve kısraklara mab; 
s11s. llaamiyesi: 1200 lira. Mesafeoı 
2400 metre 1 - Piper yaıı 5 (Pol
tronne - Bou Jdond) kilosu 58. 
Madan Anna Sabri - Korridori. 2 
- Stromboliı yqı 5 kilo u 60 Ah
met ve Fikret Beyler - Zelci 3 -'
Frig - Yat• 5 kilosu 60 Ahmet ve 
Fikret Beyler - BayTam. 4 - Jean 
Habler yqı 6 kilosu 60 M. Binnç -
Arkadi. O - Odepaşte yaşı 5 kilosu 
60 Haaan ve Şinalay - Şinalay, iki 
boy, bir boy, yirmi_ mc.tr_e. Pi.~r·~ 
antrenörü M. Verdıyer dır. Bırıncı
ye 975 liradan ınaada bu koıuya _gi
ren hayvanlar için verilen duhulıye 
terin mecmuu, ikinci 150, üçüncüye, 
75 lira mükafat verildi. Bahıi müt
tere:C ganyan 230, plase 140, 250 ku 
ruı getirdi. 

tikten aonra gece eğlencelerine 
1 

baılanmııtır. 
Birinci Mnno (Fener bahçe) 

4,55; ikinci Teoba-idis. Ondülecle ikincilijı Matmazel 
<O 19 Anti Goni l".'IÜ1terre i! inciliği de I 3000 metre: 

ı··..,tropulyadis birinci, 
2. 5; ikinci Pntakis. 

4 100 bayrak: 

' ı Hayri Efrndi kazanmı~lardır TURKiYE i-
mez. 

Telhli 
T<'lhiı edelim: 
Sermayedarlık nizamının yüksek 

devreıinde bulunan memleketlerde 
buhranın baş saiki (fazla teknik) dir 
ve sermayedarlık nizamının başında 
bulunan Türkiyede buhranın baş ıai 
ki ( ekıik teknik) tir. 

Kari sütunu j Adliye de 
Sarrafların elindeki Tebeddüller 

biçareler A~KA.R!-: 19 .. - Adli teheddi!;-
lit lısteoı alı taatıke arzolunme.k u
zeredir. Liıteye nazaran Ankara 
müddciumumiıi Ekmel bey birinci 
umumi müfettiılik adli müşavirliği
ne, adli nep-İyat müdürü Muhliı 
bey İstanbul aza mülizimliğine, An
kara müddeiumumi muavini Ragıp 
bey Malatya müddeiumumilifine, 
Ankara sulh hiıkimi F f!l'rUb bey 
Beypa:ı:an hukuk bikimliğine tayin 
edilmiılerdir, 

Mütekaih bir kariimiz yazı· 
yor: Tekaütlerle dul ve yetimle· 
re cüzdan mukabilinde yü:ıde on 
iki fai:ı:le emlak ve eytam banka
sından para ikrazma bqlanm.ıt
tır. 

Hüklimetimizin bu sınıf biçare 
ler hakkında ittibu ettiği bu ka
rala ihya edilmit olduklannda 
fliphe edilemez • 

Bu biçarelerin cüzdanlan muh 
tekirler elinde borçlarına mukabil 
rehinde bulunduiundan hüldime
tin bu adili.ne kararından istifa
de eclemiy-ı.lerdir. 

Halbuki borç namı verilen ve 
ııenete raptedilen bu paralar m6-
terakim faizlerden batka biç bir 
.. y olmadıfı besaplarnım tetkikl
le tezahür edecektir. Zaten sar
rafların elinde bİret' esir olan bu 
biçareler bir sebebi mücbir tah
tında olarak aenetleri imza etmit 
l•dir. O ıebebi mücbir de sar
raf para tediye etmeditl ıün aç 
kalmak tehlikesidir. 

Cümhuriyet kanunlannı ber
kesin hukukunun muhafazasını 
tekeffül etınit olup hükUmetçe 
re efkarı umumiyec:e bu sınıf hal 
lun zaaf ve ihtiyacından külli is
tifadeler temin ederek refahı hal 
çinde yqamıt _ olan ııarrafların 

Hikmet 8. Emniyet 
müdürlüğü isteyor 

ANKARA, 19. - Yeni poliı t"l
kil!tmda sabık müstantik Hikmet 
Beyin emniyet müdürlüklerinft'1 bi 
rine tayin edileceği ve Hikmet B.in 
böyle bir vazifeye talip olduiu IÖy
leniyor, --,--------.. ···-·-·----
temin ebnek İften bile deiildir. 

Ciheti maliyenin emrile noter 
den musaddak ııenetle tevkil edil
mq olanlar dahil olduğ>• halde bil 
6mum mütekaidin cüzdanlarmm 
ııarraflardan istirdadile eshabma 
teslim edilmui ve bir taraftan 
sarraflann defterleri tetkik ettiri 
!erek hukukumuzun masuniyetini 
mercii aidinden intizar eyleriz. 

Mütekaidini mlilkiyeden 
Su hi 

Beıinci koıu: Oç ve Jaha yu
karı yattaki yerli ve erap y~lnız 
kısraklara mahsus. 

1kran:ıiyeıi: 185 lira, mesafesi: 
1800 metre. 

1 - Leyla yaıı 4 kilosu 58 "!i· 
yazi Bey - Ahmet. 2 - Al Ley
li. yatı 5 kilosu 58 Ali Bey - Ze
ki 3 - Servet yaıı 6 kilosu 58 lo
ın~il Ef. - lımail, 4 - Halime 
ynıı 9 kilosu 58 Haydar Ef, -- Meh 
met. 

iki boy, on metre, iki boy, Ley· 
li.'nın antreforu Niyazi Beydir. 
Birinciye 11 O, ikinciye 55, üçün
cüye 20 lira mükfat verildi. 

Bahai müıterek Ganyan 1000 
pli.oa 130--140 kurut veni. 

Taksimdeki atle
tizm müsabakaları 

Dün Takainı Stadyumunda ka 
!abalık bir ııeyirci kütlesi huzu
runda Galataıaray, Fenerbahçe, 
Kurtulut. Pera, Arnavutköy, ls
tanbulspor atletlerinin iıtir'akile bir 
atletizm müsabaluı yapılmııtır. 

Müsabakalann neticeleri fUn
lardır: 

100 metre : 
Birinci Semih (Galatasaray) 

tı 2 5; ikinci, Papadopulos. 
200 metre: 
Birinci Mebmet Ali (Galatasa 

ray) 24 1/5; ikinci Papadopulos. 
4()0 metre: 
Birinci Ziya (Fenerbahçe) 

57 1 5; ikinci Fikret (Fenerbah
çe). 

800 metre: 
Birinci Karancapu)oa IPera) 

Birinci Galatasaray ( Muzaf· 
fer, Semih, Mehmet Ali, Vedat). 
ikinci Fenerbahçe. 

E+~k saçı kesme 'e tuvaleti i
kinciliği Cf"zmi, Üçuncülüğü de 
Yeni şark salonundan lsmail E· ' 
fer.eli knzan:nışlar<lır. 

Tek adını: --·----
Tevfik (Fenerbahçc) 6,21: i- Teı::ekk•r 

kinci K~::nal (Fcnerb hı;e). -; 
Diak: Uzun zaman teşhisi süriince-

Birinci l•fan (Gal bsarny) 36, m de k:ılan b,.1talıj\ımı ilk mua-
14; ikinci Veysi (lıtanbulspor). yenede kat'iyelle ve tam bir isa-

Gülle: batlc teşhİ• eden, r.meliyatım es-
Dirinci Veysi (lstanbulspor) nuında büyük yardımı dokuna.., 

12,19; ikinci irfan (Galatasaray). kıymetli doktorum, operatör Ra
Yük.seh: atlama: aim kızı Suat h&nımefendi ile ame 
Birinci Selim (Galatasaray) liyatımı, bütün yaptığı ameliyat-

1,62 1/2; ikinci Zakoş. lar gibi, hazakatla yapıp hayab-
Cirit: mı kurtaran kıymetli operatörüm 
Birinci S.-lim ( Galataıaray) Ahmet Kemal Beyefendiye ale-

44,58; ikinci Sudi (Galatasaray). nen arzı şükran ederken, çok ra
S~~kl~ İrtifa:. hat ettiğim, şefkat ve ihtimamla 
Bınncı Va~a.d~opul~s (Fener bakıldığım "Sa!i;lık Yurdu,, hasta 

bahçe) 2,90; ıkıncı Fethı (Galata ı nesinin mÜc'5islerine de candan 
sarav). teşekkür eder ve Sağlık Yurdu· 

o~ ~dı.m: . nun, basta bakımmda cidden bil 
Bınncı Selım (Galatasaray) ırili olan hemşireleri Halime Ne-

12,4; ikinci Papadopuloa · riman, Nuriye Hanrmlan teb~ik e 

Trabya tenis 
turnuvası 

Trabyada mutat olıln tenis tur 
nuvalanna dün batlanmıt ve her 
aene büyük bir rağbet gören bu 
turnuvalara şehrimizin en kıymet 
li tenisçileri iıtirak etmiıtir. He
nüz seçmeleri yapılan bu turnuva 
!ar iki hafta devam edecektir. 

Çatalcadaki maç 
Evvelce de yazdığımız gibi Ça

talcada lleriıpor klübü ile Çatal
ca spor klübü hakem Mubtetem 
Özdemir Beyin idaresi altında bir 
maç yapmıtlardır. Bu maç hak
kında; arlaulaımıı:ı: kendi goru
tünü ve ~ haldondaki fildrlerini 
yarınki nüıhıımnda yazacaktır. 

derim. 
Na:ı:on Selami /z;set 

----+-+•• --

200 Romen seyyahı • 
geldi 

Dün Romania vapurile ıehrimize 
Köstence'den 200 kuıur Romen sey
yahı gelmiştir. 

Seyyahlar araımda tüccar, avukat, 
meb'us, talebe olmak üztte muhl<>- 1 

lif mesleklere mensup kimıeler var
dır. 

Boyacıköyde yangın 
Dün Boyacıköyünde demir

ci Muıtafa efendinin dükkanın 
dan yangın çıl<mıJ, yetitilerdı: 
derhal ıöndürülmüıtür 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci keşide 

11 Eylül 1932 dedir. 

BIJ~~ i~raıniJe 35,000 tira~ır. 
Ayrıca: ıs,ooo, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat 



SEYRISEF AIN 
~rlıı:ıea .ceırta: Gala~ ltllprll 

batı B. 1962. ~ube A. Blrlııeci 
M llllGrıdaraıde lııan a. 1740. 

İZMIR - PiRE - ISKDNDE
RIYE POST ASI 

(IZMIR) 23 Ağustoa aalı 
11 de 

TRABZON POSTASI 
(CUMHURiYET) 24 A

u tos Çar.Jamba 18 de 

ZMIR- MERSiN POST ASI 
(INEBOLU) 24 Ağuatos 

çarşamba 10 da Galata 
r htımıadan kalkar. 

lat. r. Kumandanlığı 

Satınalma kom. iUi.nlan 

Piyade Atış Mektebi ihtiya
cı için 50 ton ekmek muayyen 
vaktinde talibi zuhur etmedi
ğınden pazarlıkla satın alına
caktır. P.zarlığı 21/ 81932 pa
:ı:ar günü saat 14 ten 17 ye ka
dar Tophanede Merkez Kuman 
danlığı satın alma komiayonun 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
fartnamesini görmek için k«>
ınisyona müracaatlan ve iıtirak 
İçin de muayyen vaktinde ke>
ınis vonda haıır bulunmalan. 

Ot 
Kilo 

19000 
60000 

4000 

83000 
Ot 

Kilo 
SOooo 

5000 
9000 
6000 
2500 

61000 
3400 
4440 

141340 
Saman 

Kilo 
15000 
50000 
4000 

6~ 
Saman 
Kilo 

345oo 
4000 
4000 

12000 
1600 

44000 
3400 
3000 

106500 

(154) (4116) 
••• 

Aa. Baytar Mp. 
Piyade Atıt Mp. 
Kuleli Liaeıi 

Topçu At'! Mp. 
Maltepe Liaesi 
Gülhane butahaneıl 
İhtiyat Za. Mp. 
Gedikli Kç. Za. Mp. 
Ölçme tabunı 
Asker konalı 
Merkez KulnaıKlanlıfı 

Aa. Baytar Mp. 
Piyade Atıt Mp, 
Kuleli.Liaeei 

Topçu Atıı Mp. 
Maltepe Liaeai 
Gülhane haatahanesl 
ihtiyat Za. Mp. 
Gedikli Kç. Za. Mp, 
Ölçme tabunı 
Aaker konağı 
Merkez K.. 

Y ukandaki mahallere hizala 
rındaki mikdarlarda 83000 kilo 
ot 69000 kilo saman, 106500 
kilo saman, 141340 kilo ota mu 
ayyen gününde talip zuhur et
mediğinden ayrı ayn dört şart 
namede pazarlıkla satın alın
mak ve pazarlıklan 21/8 932 
Pazar günü saat 14 ten 17 ye 
kadar Tophanede Merkez Ku
mandanlığı satın alma komis
Yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamelerini görmek 
İçin komiayona müracaatlan 
...,_e İ!tirak için de muayyen vak 
tınde komisyonda hazır bulun
lnalan. (lSS) (4117) 

* * * Hava Makin;at mektebi ihti-
Yacı için 360 çeki ve Merkez 
kumandanlığına merbut mües
sesat ihtiyacı için 11107 çeki 
odun muayyen gününde talibi 
zuhur etınediğinden pazarlıkla 
•atın alınacaktır. Pazarlığı 21/ 
8 932 pazar günü aaat 14 ten 
17ye kadar Tuphanede Merkez 
Kumandanlığı satınalma komis 
Yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamelerini görmek 
İçin komisyona müracaatlan ve 
İştirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (156) (4118) 

• • • 
Kilo 
lSOO Nohut 
2boo Bulgur 
3000 Pirinç 
4000 Kuru fasulye 

10000 Kuru ot 
Yukarıda cinsleri yazılı beş 

kalem erzak Harbiye mektebi 
İçin 20 8 932 cumartesi günü 
•aat ondan on dörde kadar pa· 
'l!arlıkla satın alınacaktır. Ta
liplerin Merkez K. Satmalma 
Komisvonuna müracaatları. 

~~--------------------------------------------· Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

Derince Limanı fırını bir sene müddetele kiraya verilecek
tir. Aleni müzayede 1/9 932 tarihinde saat (IS) de Haydarpafa 
da fıletme Müfettitliği makamında yapılacaktır. Teminatı mu
vakkate 30 liradır. Haydarpaşa Demiryolları veznesine tediye e

dilecektir. Fazla malumat almak ve şartnameyi görmek isteyen
ler Haydarpaşa Liman Baımüfettitliğine ve Derince Liman me
murluğuna müracaat edebilirler. ( 4200) 

A ve B silolarına ait 1003 No. lı tenzilli tarifenin yerme 
kaim olmak ve 15 Eylul 932 tarihinden itibaren muteber bulun 
mak üzere 1003 No. lı muvakkat tenzilatlı yeni silo tarifesi mev
kii tatbika vazedilecektir. MezkUr tarife ha kında malumat ve 
izahat almak isteyenlerin Haydarpaşa Liman Başmüfettişliğine 
müracaatlan ilan olunur. ( 4201) 

Haydarpaşa geçidinde bulunan 188 No. lı aıikkan aleni mü
zayede ile ve bir sene müddetle icara verilecektir. 

Müzayede 31-8-932 tarihine müsadif çarşamba gıinü saat 

lS te yapılacaktır. 
Taliplerin tar?bi mezkurda işletme Müfettişliğinae hazır 

bulunmaları lazımdır. 
Bu lıuauata fazla malumat almak isteyenler Haydarpaşa Gar 

Müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere IS kuruş 
luk pul yapııtırarak imza etmeleri ve 2001ira teminat akçesile mü 
zayede gününde işletme makamında hazır bulunmaları ilan olu
nur. (4202) 

7S adet makas göbeğinin kapalı zarf usulü ve takas kaydı ile 
münakasası 18 Eylul 1932 Pazar günü saat 15 te idare binasın
da yapılacaktır. 

Fazla tafsilat A."tkara ve Haydarpaşa veznelerine!;, beşer li-
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. ( 4169) 

500 m kerestenin kapalı zarfla münakasaaı 5 Eylul 932 Pa
zartesi günü saat 14,30 da Ankarada ldare binasında yapılacak
trr. 
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılan şartnamelerde yazılıdır .. 

beter liraya 
(4076) 

90000 ton kömürün Havzai Fehmiyeden Haydarpaşa, Mu
danya, Derince, Mersin ve Samsun limanlarına nakli münakasa11 
1-9-32 tarihinde Ankarada Devlet Demiryollan lıletme Umum 
Müdürlüğü binasında yapılacaktır. 

Fazla malumat Haydarpafa ve Ankara Umum Müdürlük 
veznelerinde beter liraya satılmakta olan tartnamelerde yazılı
dır. (4034) 

Haydarpaf& - Ankara hattı üzerinde Dil iıkelesi civarında 
54,600 üçüncü kilometrede vaki tq ocağından çıkarılacak 1200 
M3 Blokun kapalı zarfla münakuall 10 Eyltll 1932 cumartesi 
günü saat ıs te Ankara' da İdare Merkezinde yapılacktır. 

Tafsilat Aiıkara ve Haydarpatadaki idare veznelerinde behe
ri beter liraya satılmakta olan fartnamelerde yazılıdır. (421S) 

1 Evkaf müdiriyeti ilAnları 

Mikdan 
2500 

Cinai 
Petrol 

100 Beoziv 

1 
•• 

Guraba hastanesine 932 seneai zarfında alınacak olan yukarı
da cinai ve mikdarı yazılı levazımın 13-8-932 tarihi'nden itibaren 
aleni münakasaya vaz'ı ve S-9-932 tarihine müsadif çarıamba gü 
nü saat 14 te ihalesi icra edileceğiden talip olanların teraiti anla· 
mak üzere hergün levazım kalemine ve ihale günü de İdare En
cümenine müracaatları. (4006) 

Feyziati Liseleri 
müdürlüğünden: 

tik kısım ve Lise Eylül devresi mezuniyet ikmal imtihanla

rına Eylulün birinden ve ımıf ikmal yoklamalarına Eylulün o

nuncu gününden itibaren başlanacaktır. 

Programlar hakkında malumat almak uzre alakadarların 

mektebe müracaatları. 

.Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
lıtanbul ve Çanakkale Merkezleri için lüzumu olan (430) ton 

yerli maden kömürü ile itli.ffar için (60,000) kilo kükürt kapa

lı zarf uaulile 10 Eylul 932 cumartesi günü saat 14 te Galatada 

Karamustafa Paıa sokağında lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer 

kezinde müteşekkil komisyonda münakasası İcra kılınacağından 
taliplerin tartnamelerini görmek üzere Ankarada Hudut ve Sa

hiller Sıhhat Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasipliğine ve ls

tanbulda mezkur merkez levazrm memurluğuna müracaatları. 
(4184) 

Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: 
Türkiyada Yangın, Hayat, Nakliyat ıigorta işlerile çalıımak Üzre ka

nuni hükümler dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde bulunan 
ittihadı Milli Türk Sigorta ~irketi bu kere müracaatla lstanbulda açacağı 

acentalığa şirket namına yangın, Hayat, Nakliyat ıig-orta i,Ierile mqgul 
olmak ve bu iılerden doğacak davalarda bütün mbkemelerde müddei, 
müddeaaleyh ve üçüncü şahıs sıfatlarile hazır bulunmak Üzro Osmanh 
Bankası lstanbul Şubesini tayin eylediğini bildirmiştir. Keyfiyet sigorta 
,irketlerinin teftif \'C murakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 tarihli kanu-

Sıhhat ve içtimai mua_ 
venet vekaletinden: 

1 
Cinsi 

3 unc' kolordu ilanları 1 
1 - Ankara Nümune hastanesinde yeni yapılan büyük pavi- Ekmek 

yonun 1 - Kalorifer ve tecdidi hava ve yüksek tazyıklı buhar. Sabun 
2 - Alçak tevettürlü elektrik (telefon sinyal, elektrik saatleri, 1 Soğan 
mesafe termometrosu) 3-Yüksek tevettürlü elektrik (tenvirat z. Tanes\ 
ve kuvvei muharrike) 4 - Su, gaz ve bulaşık sularile kanalizas- z. Yağı 
yon S - Muhtelif asansörler. 6 - Su depoları ve su tasfiyes· e Arpa 

Kilo 
150000 

5000 
17000 

1000 
1200 

60000 
60000 
12800 
13000 
71000 
99000 

Tarihi 
27-8-932 

.. 
ihale günleri 
Cumartesi 

" 

Saa 
12 
10 .. " 

" " 
" .. 

28-8-932 Pazar 
mahsus permotit 7 Yemek, çay ve süt mutfakları 8 Çama- Saman 

" .. 

9 
11 
10 
12 
10 
il şırhane 9 - Dezenfeksiyon istasyonu tesisatı, 10 - Tebrit ma- G. Yağı 

kineleri tesisatı 11 - Liburatuvar ~abit tesisatı 25 Temmuz 932 Mercimek 
tarihinden itibaren uç ;y müddetle ve kapalı zarf usulile ve taka- Bulgur 
sa tabi olmak üzere münakasaya konulmuştur. S. eti 

.. 
" 29..8.932 

" 
' 

Pazartesi 
9 
9 

10 
11 
12 

. 2 - Tal ipler balada m":harrer ~esi~atın her hangi. bir mad- I K. eti 
desı veya bir kaçı veya heyetı umumıyesı hakkında teklıfatta bu- Fasulya 
lunabilirler. Sıhhat ve lçtim'li Muavenet Vekaleti mezkur tesi- Kömur 
satı ayrı ayrı veya kısım kısım ve yahut heyeti umumiyesini bir- Odun 

1200 
21000 
14000 

700000 
19000 

" 

.. 
30-8-932 

.. 

.. .. 
" Sal. 9 

10 
11 
11 
12 

den bir müteahhide ihale etmekte serbesttir. Nohut 
3 - Talipler deruhte etmek istedikleri tesisat cesametinde Patates 

tesisat yapmış olduklarını ve şayanı memnuniyet bir surette ne- Pirinç 
ticelendirdiklerini tesisat sahiı ,rinden alınmış musaddak veaa- Pekmez 

800() 
15000 
11000 
15000 

" 
" .. 

31-8-932 

" 
" 

9 
10 
11 
12 

ikle isbat edeceklerdir. Un 
4 - Talipler deruhte edecekleri tesisat için talep edecekte- S. yağı 

ri bedel mikdarmda devletçe muteber bankalarda bir krediye ma- Şeker 
9500 
2000 

11000 

" .. 
.. 
" lik olduklarına dair banka şehadetnamesi ibraz edeceklerdir. K. üziım .. " 5 - Teklif zarflan teşrinievvel in yirmi üçüncü pazar günü 

saat on beşte Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti makamında 
taliplerden mevcut ol&nlar hazır olduğu h~lde küşat olunacaktır. 
Y evm ve saati mezkurdan sonra vuku bulacak teklifler kabul e
dilmeyecektir. 

6 - Vekalet bir hafta zarfında teklifnameleri tetkik ederek 
teklifi muvafık ve haddi layıkında gördüğü talibe ihale etmek ve 
böyle bir teklife destres olunamadığı >Urette ikinci bir münaka

sa açmak hakkını haizdir. 
7 - Salifüzzikir tesisatın her birine mahsus plıi.n, keşif ve 

şartnameleri zirde muharrer bedel mukabilinde Vekalet hususi 
kalem müdürlüğünden tedarik olunabiiecegi ilin olunur. 
Lira 
100 

25 
7S 

Kalorifer tecdidi hava ve yüksek tazyıklı buhar tesisatı. 
' 

100 
25 
25 
25 
25 
2S 
2S 
2S 

475 

Alçak tevettürlü elektrik. 
Yüksek tevettürlü elektrik. 
Su, gaz, bulaşık sularile kanalizasyon. 
Muhtelif asansörler. 
s~ depoları ve permotit. 
Yemek, çay, süt mutfakları. 
Çamatırhane. 
Dezenfekaiyon. 
T ebrit makineleri. 
Li.buratuvarlar sabit tesisatı (eczane dahil)' 

Yüksek Deniz Ticaret Mekte_ 
binin kayıt ve kabul şartlan 

Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil derecesi yüksekttir. Ga
yesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yeti,~ir.mektir ... Me
zunlar için bir hizmeti mecburiye yoktur. Ali.ve talı o!mak uzere 
tahsil müddeti dört senedir. Kayıt muamele11 1 Eylulden 1 T. 
evvele kadar devam eder. Ali birinci sınıfa lise mezunları tili bi
rinci sınıfa beş sınıflı san'at mektebi mezunları ile lise dokuzu ik 
mal edenler veya o derecede tahsil gördüğü alelusul lastik edil
mit olanlar kabul olunur. Ali birinci sınıfa gireceklerin asğari 18 
azami 21 ve ti.li birinci sınıfa gireceklerin asgari lS azami 21 
yaşında olmaları lazımdır. Kabıd muamelesi muayenei sıhhiye
den ve talipler fazla olduğuna göre yapılacak musabakadan ve 
noterlikten musaddak taahhütname verdikten sonra keapi kat'iy
yet ede--. Tatradan geleceklerin Yükıek deniz ticaret mektebine 
girmek üzere hangi tarihte memleketlerinden hareket ettiklerini 
müş'ir bir mazbatayı beraberlerinde getirmeleri muktazidir. Ta
liplerin istidalarına nüfus cüzdanlarını, aşı şehadetnamelerini, 
mektep şehadetname veya tasdiknamelerini, polisçe musaddak 
hüsnühal ilmühaberlerini, dört adet vesikalık fotoğraflarını ve 
velilerinin muvazzah adres ve imzalarını raptederek Ortaköyde 
çırağan sarayı ittisalindeki mektep müdürlüğüne müracaat eyle
meleri veya taahhütlü mektup ile göndermeleri ve 1. T. evvelde 
mektepte yapılacak muayenei sıhhiyede bizzat hazır bulunmalan 
li.zrmdır. (4192) 

Beyoğlu kazası Defterdarlığından: 

Mahallesi Sokağı No. 
Muhammen 

Cinai İcan aeoevisi Müddeti 
Lira 

Kılınçali P. Topçular 383 373 Dükkin 
" 359 349 

200 
245 
330 
130 

Bir senedir 
" " 

" 

" 
Süheyilbey 

.. 363 ·353 
" 389 ·379 
" 421 411 
" 471 461 
" 426 466 

Feyziye 
altındaki 

Cami terit ,. 1 O 
Kılınçali P. 357 /367 
Karabaş Boğazkesen 2 
Galatasaray Polis M.altında 1 

" " ,, 11 
" ,, ,., 13 

Galata ithalat gümrüğü altım-
da şerbetçilik mahalli 

Ki.ğıthanede lmrahOI". 

" 
" 
" .. 
" 
" 

mektebi 
dükkinlat 
Hane 
Dükkan .. 

" 
" 
" 

96 
96 

1320 
180 
240 
Z50 
540 
480 
300 
300 

800 

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

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

köşkü kartısındaki ahırlar 
Süheyilbey cami şerif 6 120 " " 
Merkez kumandanlığı altında Dilkkln 240 " " 
Kamerhatun Mumcu sokak 31 Hane 144 " " 
Galata Kemanket Hane 240 " " 

" " 35 Dükkin 420 " " 
Bali.da evaafı muharrer emvalin temdit mGzayedelerinde t.

lip olmadığından pazarlıkla ihalesi 27 ajuıtoı 932 CWllarteei 
saat on altıdan on yediye kadar teminat akçelerile Beyoflu Mal-

.. . 

Yukarda cins mıktarı ve tarih saatleri gösterilen günlerde yi.-. 
mi üç kalem erzak münakasaya konulmuştur. Talip olanlar sart. 
name ve şeraiti hususiye ve evsafı anlamak uzere Kilis aake;i sa
tın alma komisyonuna müracaatları ilin olunur. (641) (3882) 

• • • 
Samsunda bulunan kıtaatın Konyadaki kıtaatın bir aene-

ihtiyacı için 90,000 kilo sığır e- lik ihtiyacı olan yüz elli bin kı
ti kapalı zarf .usu.li!e alınaı:ak-. lo sığır eti kapalı zarf usulile 
tır. ~S:?-93~ aen ıtıbare~. yırmı ı münakasaya konulmuştur. 7 
yedı gun muddetle ve munaka- Eylul 932 çarşamba günü saat 
saya konmuştur. 20~-932 cu- 1 lS te ihale olunacaktır. Sartna
martesi saat l_S te ihalesi yapı 1 mesini görmek istiyenlerin her 
l~caktır .. Temınatı .muv~kkate- gün, taliplerin Konyada askeri 
sı 1350 lıradır. Talıplerın şera- satınalma komisyonuna müra
iti gö~.mek V." anlamak üz~re caatları. (668) (4059) 
her gun komısyonumuza mura • ,. ,,. 
caatları. (622) (3733) Üskıidar cihetindeki kıtaat 

Bergamad;ki kıtaat hayvana ve 111ekteplerin senelik nakliye 
tı alNi münakasaya korımut

tı ihtiyacı icin 308 ton aıı>a ka tur. lhalesi 3-9-932 cumartesi 
palı zarf usulü ile münakasaya saat ı ı de komisyonumuzdadır. 
konmuştur. ihalesi 17-9-932 pa Şartnameyi almak isteyenlerin 
zar günü saat 15 tedir. Şart- her gün iştirak edecek taliple. 
namesini almak istiyenlerin her rin vakti muayyeninde komisy0 
gün ve ihaleye İştirak edecek- numuza müracaatları. 
!erin de Bergamada alım satım ( ( 
komisyonuna müracaatları. • "' ~) 4055) 

(690) (4207) K. O. ve 1 inci fırka kıt'ala-• . . 
Kolorclu ve müessesatı hay

ıranatı için 737 000 kilo saman 
kapalı zarfla munakasaya kon
muttur. İhalesi 6-9-932 salı gü
nü saat 11 de komiıyonumuz
dadır. Şartnameyi almak isti
yenlerin her gün, ittirak ede
ceklerin vakti muayyeninde ko
misyona müracaatları. (66S) 
(4056) 

• • • 
Ordu Shh dairesi için alına-

cak evrakı matbua ve defatirin 
25~-932 pertembe günü saat 
11 de pazarlığı tekrar edilecek 
tir. Taliplerin şartname ve nü
munesini almak üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edecekle
rin de vakti muayyeoinde ko
misyona müracaatları. (693) 
(4209) 

• • • 
Birinci fırka kıtaatı hayvana-

tı için 300,000 kilo saman kapa 
lı zarfla münakasaya konmuı· 
tur. lhaleai 6-9-932 salı günü 
saat 10,30 da komiıyonumuz
dadır. Şartnameyi almak iıti
yenlerin her gün, ittirak edecek 
lerin vakti muayyeninde ko
misyona müracaatlan. (666) 
(4057) 

••• 
Edremitteki kıtaat hayvana 

tı için kapalı zarfla münakasa
ya konuln 290,000 kilo kuru o
ta talip çıkmadığından bir haf 
ta müddetle temdit edilmit yi
ne talip çıkmamıştır. Bir ay 
müddetle pazarlıta konmuştur. 
Pazarlığı 4-9-932 pazar günü 
saat IS tedir. Taliplerin Edre
mit satın alma komisyonuna 
müracaatları. (653) (3983) 

rı ile Çatalca mıt. Mv. için 679 
ton kok kömürü kapalı zarfla 
,.ınünakasaya konmu9tur. ihale 
si 5-9-932 pazartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. Şartnamesi 
ni almak isteyenlerin her gün 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin de vakti muayyeninde ko 
miayonumuza müracaatları. 

(659) (4021) 
• • • 

Tıbbiye mektebindeki kırk 
bir kalem köhne eşya yeniden 
alent müzayedeye konmuıtur. 
ihalesi 29~-932 pazartesi gü
nü saat 14,30 da yapılacaktır. 
Eıyayı görmek isteyenlerin 
Mp. Müdürlüğüne ve müzaye
deye iştirak edeceklerin de vak 
ti muayyeninde komisyona mü 
racaatları. (646) (3933) 

" . "' 
K. O. kıt'aları ihtiyacı için 

SS bin kilo un pazarlıkla alına
caktır. ihalesi 21~-932 pazar
teai günü saat 16 da yapılacak
tır. Şartnamesini almak isteyen 
lerin her ırün ve pazarlığa gire 
ceklerin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatlan. 

(692) (4208) 
... " . 

Karaman'daki kıtaatın 
201,000 ve Aktehir'deki kıtaa
tın 232,SOO kilo un ihtiyaçları 
kapalı zarf usulü ile münakasa
ya konulmuıtur. 8 Eylul 932 
per§eınbe giinü saat IS te ihale 
olunacaktır. Şartnamelerini gör 
mek İstiyeolerin her gün ko
misyonumuza ve taliplerin Kon 
ya'da askeri satınalma komis-
yonuna müracaatları (AA7\ 
(4058) 

Beyoğlu kaza•ı Defterdarlığından: 

Sokak No. Cinı Müddeti Maballeei 
J'l'"f'" 
Tophane Y enifebirli 149 ısı Han 

Muhammen 
ıcarı 

Lira 
1620 
3236 

1 bir senedır. 
JI 27 29 " " 

Kapıcı 
odası 

Arapcaml Kalafat yeri 74 1 Kereste 

• 6 
• 
• 

24 .. 
.. -· 

• • 
• 1 

1 • 

binası. 

78 Depo 
960 

1 2 hissesi. 30 " 
64 2 60'13.S 

H. Arsa. 360 " 
76 4180 8064 

hisseli 

.. 
" 

.. 
" 

" 

dükkin. 30 " " 
Ballda muharrer emvalin pazarlıkla ihalesi İcra kılınacağın 

dan 27 Atustoa 932 cumartesi saat 16 dan 17 ye kadar teminat 
akç•larile Beyoğlu Maliye Dairesinde mütesekkil komisyona mü 



• 
lpekiş gömlek ve kra- Sinema lsletenlere Müjde!!! 

vat Dairesi açıldı Paris'te A. Debrle Mfteaseselerlnin "JACKY-STELLOR,, 
Sesli Sinema Projeksiyon Makinesi 

HAYRETi 
ProJ•k•lyoa me .. feDi ı JO metreye kadar 
Perdenin bllylkHlifl ı 1 ,, it 

Se• lıwTTetl ı 800 kitlllk 
Kullamıı ı Gayet ba•it 

Fiti prize takmak kAfl 
ı Sabit Ye Seyyar 
ı Çok Ucuz 

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

Türkiye Umumi Vekilleriı 
KODAK ŞİRKETi 

- Posta kutuau Beyoj'lo 236 - Telefon Beyoğlu 2734 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞiRKETİNDEN 

Alpullu Şeker Fabrikalatının yeni mahaul normal toz ıekerinin yllz kiloluk bir çuvab 
(36.7S) otuz alb lira yetmiı bet kurUftur. Aagart 10 çuvala kadar alınmak şartile her 
isteyene aablmafa baılanmııtır. Ta.,.adan talep vukuunda derhal glinderllir. Bu takdirde 
malın bedelinin yüzde yirmisi siparit vukuunda ve mlltebakiıi hamule aenedi mukabi
linde lidenmelidir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mea'uliyet müşteriye aittir. 
Mllfterl ieterae sigorta ettirilir. 
lstanbul, Balıçekapı, 4 üadi Valı:ıf Han, 4 cft kat, Tel. 24470-79 Telgraf lstanbul Şeker. 

Ismarlama gömlekl•r· (Muk~ .. ifleamlt 
~ • oldugu haJde) 

Türkiyenin en e•ki hu•u•i mektebi: Niıantaıı'nd' 

Leyli nehari Feyzı·ye Lı·sesı· Tesis ta-
A. Sınıh B. Sınıfı 

16 14 
liradan itibaren liradan itibııren 

Pijamalar 28 liradan itibaren 

IPEKIŞ,in B. B. markalı kravatları 
80 kuruştan 7 00 kuruşa kadar 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1000 Ton Lavamarin kömürü: Kapalı zarfla münakaaaaı 
28 Afustos 932 pazar günü saat 14 te. 

70 Ton Fonderikok kömürü: Açık münakasaaı 28 Ağus
toe 932 paaar &ünü saat 15 te. 

Deniz Fabrikaları ihtiyacı için münakasaya konulan yuka. 
nda yazılı kömürlerin ihaleleri hizalarmdaki gün ve sa&tlerde 
yapılacağından !•rtnamelerini görmek isteyenlerin her gün ve 
Yenneğe talip olanların da münakasa gün ve saatlerinde teminat 
mektuplarile birlikte Kasımpatada Deniı: Levazım satmalma 
komisyonuna müracaatlan. (3823) 

Gedikpaşada Jaııdarma satınalma 
komisyonundan: 

Kız ve erkek rihi 1885 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Kayıt için hergUn Nifaotaıı'nda Teşvikıye 
karakolu karşısındaki mektebe mtiracaat edilebilir. Blltün s ınıflara kıı: taleb~ kabul 
olunur. Bu sen• levli ücretlerinde büyüle tenzillt yapılmıştır. Talep vu\cuunda mektep 

tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 . .----------------~~~~~--~~~----~~~~ 

inkılap Liseleri ....... ı ıışi 
Leyli ve Nehari - Kız, erkek, Ana, tık, Orta 

ve Lise sınıfları 
MOESSISI: NEBi ZADE HAMDI. 

Kayıt ve kabul muamelesine batlaınıftır. Çok kıymetli ve gtizide mual
limlerden mürekkep bir talim heyetine maıurtir. 

İngilizce ve Fraıuızca tedrisata bilhaHa itina olun..r. llk kısmından iti
baren her ıınıf talebelerine bu iki lisan için den -tıeri haricinde mec-

cani olarak huıusi dersler verilir. 
Mektep bir sene zarfında gördüfü büyük nğbet sayesinde bu sene 
faaliyet sahasını geniıletmeğe mecbur olmuı ve eski Düyunu Umumiye 
civarında evvelce mülkiye mektebinin bulundufu büyük, fevkalide 

havadar binayı kiralamııtır. 

Lite mezunu gençlerin hayat sahasında hemen bir it edinebilmelerin"ı 
temin için mektep idaresi bu sene aynca 

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

haricinde biç bir para almoyaoaktır. 
Kayıt ve kabul için herıün saat ro dan 16 ya kadar Nuruoımaniye'deki 

daireye müracaat edilmelidir. 

··---- isteyenlere mufassal izahname ıönderilir. ••••• 
----------------- - - - 1 Kok Kömürü 

Gedikpatada Jandarma etya ve levazım ambar binası üzerin 
ne bir kat daha in,aaının kapalı zarfla münakasası 4 EylUI 932 1 

pazar günü saat oo bette yapılacaktır. Şeraiti anlamak için heT 
ıün ve münakasaya ittirak için mezkôr günün muayyen saatine 
kadar teminat ve teklifnamelerile komisyonumuza müracaat. 

Kız ve erkek - Leyli .,., Nehari 

İstiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA VİD1R. 

Bütün ıınıfları mncuttur. 

Ecnebi mamulitile rekabet 
eden en mükemmel evsafı 

haiz 

KOK KÖM0R0 
SATIŞ MAHALLi: 

lıtanbul Hasırcılar No. 12 
-- Telefon 20907 _ .. 

ları. (4094) 

Unutmayınız ki -<il( 

ASİPİN -KENAN 
ta ble.tleri 

ağrılanna ve •oğuk 
en birinci ilAçtır. 

Kadıköy malmüdürlüğünden: 
Fenerbahçe deniı: hamamları ve set Gazino ve namazgah na.. 

mı kadım mahallin senevi 1500 lira bedeli icar ile Mühendis Ra
sim Bey ve 9erikine ihale edilmit ise de münakit mukavele ah
kamına riayet etmediğinden mukavelenin feshi ile yeniden mü
zayedeye vaz ve taliplerin ihalei evveliyeai olan 8 Eyliil 932 tari
hine müsadif J>Crtembe günü aaat 14 te malmüdürlüğünde mü
teşekkil komisyona yüzde 7,5 teminat akçelerile müracaatları. 

(4128) 

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

timal cebhesi bodrum katında yaptırılacak toprak hafriyatı ve 
betonarme döşemelerle çamaşırhanesine ilave olunacak kısmın 
iıı9aah 5 ağustos tarihi!1den itibaren 20 gün müddetle ve kapalı 
zarf usulile münakasaya vazolunmu9tur. Bedeli ketfi 11,889 li
radan ibarettir. Ağustosun yirmi beşinci per9embe günü saat on 
beşte ihalesi mukarrerdir. Fazla malumat almak İsteyenlerin her 
gün saat on bette Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti İnfaat 
mürakipliğine müracaat etmeleri ve münakasaya iştirak edecek. 
lerin de alelusul tanzim edecekleri teklifnamelerini yevm ve sa
rii nrezkure kadar Vekalet kalemi mahsus Müdürlüi?üne tevdi ey 
lemeleri ilan olunur. ( 3903) 

KA YiT MUAMELESİNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazartesi, Çartmnba günleri ıaat 10 dan 111 e kadar 

müracaat olunabilir. 
ŞEHZADEBAŞI POLiS MERKEZİ ARKASINDA .. _. _______ Telefon: 22534 ________ _. 

Heybeliada sanatoryomu 
baştabipliğinden: 

Heybeliada sanatoryomundaki altmıt yataklık pavyon için 
mübayaa edilecek olan çatal, ka91k, tabak ve emsali 25 kalem sof 
ra edevatile 6 kalem tükürük hokkası, oturak oda derece ve saire 
aleni paı:arlıkla münakasaya konulmuftur. Eylulün yedinci çar
şamba günü öğleden sonra saat üçte Galatada Karamuatafapa9a 
sokağında SahilSıhhiye müdiriyetiode ihale edilecektir. Nümune 
leri görmek üzere mezkUr müdiriyet levazımın• müracaat edilme 
si. (4092) 

~ Karaciğer, Mide, barsak, tq ve kum hastalıklanna 

TUZLA İÇMELERİ 
Köprüden 6,30 • 8,20 • 9,30 • 11,40 dı Hıydarpışayı hareket 
eden vapurların trenleri ve Cuma sabıhlırı illveten 7 vapurunun 

treni membalara kadar giderler. Jçmelerden son ıren 15,.55 dir. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
Bedeli keşfi 4500 küsur liradan ibaret olan Anadolu Tabii. 

ıiye mıntakaaının Fenerden Şileye kadar imtidat eden sahada 
mevcut muhtelif mebaninin müteferrik tamiri ileni surette mü. 
nakasaya konulmuştur. 25 Ağustos 932 tarihine müsadif per
şembe günü saat 14 de ihalesi icra kılınacağından talip olanla
rın bu baptaki şartnam,yi görmek üzere Tahlisive Umum Mü. 
dürlülfüne müracaatları. (3842) 

Ora Aa KUTIEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha· 
nesi Karaköy Börekçi fınnı sırasın
da 34. 

Dr. HORHORUNİ 
Zührev 1 ve Devli haıtalıklar 

tedavihaneai - Beyoilu Mulen
nıj yanmda Zambak aokak No.41 

Dr. TAŞÇ1YAN 
Zührevi ve bevli hastalıklar teda

vibanesi. Eminönü, Köprübaıı Re
tadiye caddesi, Hüseyin efendi han. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kartı en müeuir deva SERVOIN 
haplarıdır.Depoıu, lstanbul'da Sirke
cide Ali Riza Merkez eczanesidir. 
Tqraya 150 kurut posta ile gönde
rilir. lzmir'de lrıat pazarındaki, 
Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

BONO 
Her nevi bonoları; deiyn 

ilmuhaberi dalgalı borçlar 
mazbatası alır, satarız. 
Ş:ım'ı Hı.n No 11 B,.J.zı.t 

._ ............ mmm•! 

MARSİLYA 
8 inci beynelmilel sergisi 
Akdeniz •evahill ve mll•temlekAb 

17 Eylül ili. 2 Teşrinievel 
pazarı 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde - Bedeli ketfi 23780 lira ve 68 kuru9tan i 
ret Ankara - Çubuk yolunun 21 · 31 inci kilometreleri ara11 
tat ihzaratı mukavele tarihinden itibaren 45 gün zarfında i 
edilmek iiz«e kapalı zarf uıulile 4/ 8. 932 tarihinden l -9-932 

, rlhine kadar 26 gün müddetle münakasaya konulmuttur. Mü 
1 kasaya dahil olmak istiyenlerin: 

Bedeli keşfin yüzde yedi buçuğu olan 1783 lira 50 kur 
Vilayet İdarei Husuaiyeıi hesabına bankaya tevdi ettikler' 
dair makbuz ıenedini veya milli bankalardan birinin temi 
mektubunu yahut milli esham mukabili Muhaaebei Husuaiyed 
almac:ak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

İkinci madde - Münakasa evrakı ke9fiye ve feraiti mah 
saaına tevfikan icra edilecektir. 

Üçüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve i 
le kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri kıo 
lı zarfı l ı 9 932 perşembe günü saat 15 e kadar Vilayet Dai 
Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir. 

Dördüncü madde - Münakasa 1/ 9/ 932 perşembe günü A 
kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Betinci madde - Evrakı ke9fiye ve projeyi görmek veya d 
ha ziyade malumat almak istiyenlerin her gün Ankara Vilay 
Nafia Ba9mühendisliğine veya Encümeni Daimi kalemine mü 
caatları ilin olunur. ( 3954 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

V ekilletçe ke9ifnameainin tadil edilmesinden dolayı ihales' 
elen sarfı nazarla münakaaaaı tehir edilen Geyve köprüsünün t 
miratı muaddel 8359 lira 35 kunı9luk keşifnamesi ve şartnam 
mucibince Ağustosun 31 inci çarşamba günü saat on bette iha 
edilmek üzere kapalı zarfla yeniden münakasaya konmuftur. r 
lip olanların mezkUr tarihte yüzde yedi buçuk niabetinde muva 
kat teminat mektubu veya banka mektubu ile teklif mektupları 
münakasa kanunundaki tarifat veçhile Kocaeli Vilayeti dai111 
encümenine ve~leri ve 9artnamesini görmek isteyenlerin eıt 
cümen kalemine müracaatları. n ( 4009 

Sıhhat ve içtimai muavenet vekaleti hu
dut ve sahiller sıhhat umum 

müdürlüğünden 
Umum Müdürlük binaaile merkez hıfzıaaıhha binası kalori 

~!erinde kullanılmak üzere kapalı zarfla 165 ton kok kömürü a 

lınacaktır. Taliplerin t•rtnamesini almak üzere her gün Ankara 
da Umum Müdürlük ayniyat muhasibi mes'ullüğüne ve Galata· 
da Kara Mustafapafa caddesinde İstanbul Limanı sahili sıhhiye 
merkezi levazım memurluğuna müracaat eylemeleri ve ihale gü• 
nü olan 28 ağustos 932 Pazar günü saat on bette Umum Müdür 
lük masraf komisyonuna ıelmeleri ilin olunur. (3877) 

Heybeliada sanatoryomu 
baştabipliğinden: 

Heybeliada aaoatoryomu için alınacak olan elektrik motörle
rile müteharrik çamatır makineleri kapalı zarf ile münakasaya 
konulmuttur. Eylillün yedinci Çartamba günü öğleden sonra s•• 
at ikide Galatada Karamustafapafa sokağında Sahil Sıhhiye Mü· 
cliriyetinde ihale edilecektir. Şartnameleri &Örmek için mezkii• 
Müdiriyet Levazımın• müracaat edilmesi. ( 4091) 

Müzayede İle Satılık Otomobil 
Buık markalı 1926 modeli az müstamel 7 ki~ilik ve 
kapalı bir otomobilin 22 Ağustos tarihinde öğleden 
so'1ra Sandal bedesteniude müzayede ile satılaca 'h i1an 

). olunur 

1 Emlak ve Eytam Bankası 
Sablık Hane 

Kat'i ihale_ Nısfı taksit ile satı~ 
Kadıköyünde Oamanağa mahallesinde Muhtar efendi ıokr. 

imda 6 oda, 2 sofa, bir tatlık, bir kiler, bir banyo; tür mutfak; iiÇ 
hali ve odunluk ve bahçeyi muhtevi; Kadıköy iskelesine beş da.· 
kike mesafede cadde ve çarııya yakın kargir bir ev 12-9·932 ta· 
rihinde satılıktır. İstanbul dördüncü icra dairesinde 930. 285 ıııl 
maralı müzayedesine iıtirak edenlerin uhdesinde kaldığı takdir
de ahkamı mevzua dairesinde ikrazatta bulunulacağı ilin olu· 
nur. (3787) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Mubayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

l 932 malt senesi için aıhbi müesseselere lüzumu olan ilaçfor 
olbaptaki şartnamesi veçhile ve 30 Ağustos 932 Salı günü saat 
14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münakasaya konu'· 
mu9tur. Bu bırptaki 9artname ve listeleri görmek ve fazlı*izah t 

almak isteyenlerin mezkur komisyona müracaatları ilan olunur 
(3884) 

MİLLİYET MATBAASI 


