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. Bir gün ü,enmekaizin ıeh
~ıı latanbul tarafındaki cami
keriııden birinin minaresine çı-

,-Gazi Hz. 

i!ı lllız: Halice ve Marmaraya 
• ~Oiru, iki taraflı yangın araa

~rıııa bakınız. Osmanlı Türk
' 1~inin san'at eserlerinin dörtte 
' lk;ii orada kül olmuıtur. Eğer 

11~ veya dört asır evvel her han 
,ı &ı. bir padiıah ahşabı yasak et-

llııı olsaydı, bugün latanbul 
, Yer yüzünün en zengin, yapıla

tıııın içi ve dııı, bahçeleri ve 
dekorasyonları ile en zengin 
tehirlerinden biri olacaktı. Ha
llı•ın takunyelerini ve çorba 
kafıklarını bile şimdi bulduğu
llıız zaman vitrinlere koyduğu-
11)2 bu ıan'at alemini, kırmızı 
• ~ kül etmiıtir. 

. Bir Fransız ıehirciıinin e.s•· 
'•rıde fasıl olarak fP aatırları oku· 
'!'uftam: "Eski Türkler yapı kur
ıl.,ldan yere aiac dikerlerdi; biz 
l'aPt kurd .. llumu:ı; yerden oiaı; 
ıö1t- .... 

tıyoruzl,, 

'• lstanbuldaki Türk ıehircili
&r bu kadar zevkli id'i. 
b Profesör Maksimlien Ç~r
.er Büyükharp zamanı demıt

lı ki: 

- Eaki Türklerin yalnız 
C~ıııi, çeşme, ve türbe mimari
~1ııi görüyorsunuz ve ev yapar-
en hep onları taklit ediyorau

ıııız. Eıki Türklerin ev, bahçe 
je han mimarileri ıüphesiz oıı
•r kadar güzeldi. 

Profesör Y anıen bir gün ba
lla. lstanbulun lstanbul tarahnı 
&östererek: 

- Bakınoz, dedi; bir büyük 
ccııni, dört tarafı meydan, •onra 
"~fak meskenler, tekrar bir bü· 
l'~k cami, dört tarafı meydan, rne alçak meıkenler ... Bu cami
erden herbirinin yerini mt!ul& 

devlet daireleri merlıeai, ticcret 
';~rke:ı;i, matbuat merke:11i, darül 
""un merke:11i gibi lıısımlar ola
''!~. far:ı;edini:ı; ılfı bu yapıları iıte 
dıgın.i~ a~ette kurunu~: En aı .. 
>i bir ıelıircinin ka,aandakô ide
Q/ tehir profili budur. Aman lı
tcınbulun bu görünÜfÜ.nÜ bozma· 
l'lnı.z. 

Kırmızı alev yalnız lstan
l:ı~lda şehir ve eşyayı ve bahçe
Yı değil, tehir zevkini, eşya 
:Zevkini ve bahçe zevkini de yak 
lı. Şehri duvar mühendislerine, 
~!erimizi Ermeni kalfalarına 
Ve etyamızı Uzun çarııya 11-

~a.rlar olduk. Sanki Avrupalı-
fıyorduk. Afrikada mavi bon 

c:ukla elmas değiıen Frenkler, 
~ bayağı marangos ve kuınat 
1•~~ri ile yangınlardan ar~an 
l' Urk eıyasıru mübadele ettıler 
Ve biz bir gün mutfağımıza kor 
lııaktan utandığımız teylen, 
en zevkli frenklerin salonların
da. g" d""k or u . 
. lıtanbul yine abpp olarak 
Çırkinleştikçe, bahçesi kalkıp 
:•hta kulübe yığınları mahalle
erj kapladıkça, kendi kendimi
te tiksinir 

' . - Bir yangın olsa da bu 
Çt~kinliği temizlese! diye dü
tuııürd"k u • 

1
. Marmara sırtları yandı, Ha-

1•ı; sırtları yandı; Cihangir sırt 
l:ı~rı yandı; Taksim meydaru gi-
1 ı bot yerlerle bütün yanan yer 
k".r, ideal htanbulun inıaaı im-
anlarını hazırladı • 

,,. ,,. ,,. 
l:ı' Yine üıenmeksizin, daha 

.'.r kaç sene evvel şehrin en 
dukUıılu ve kibar mahallelerin-
eıı olan Nitantaşına, yanmıt 

0 111n Cihangir sırtlarına ve iki 
~ne evvel boş olan Taksim 
lııeydamna gidiniz. 
L Kırmızı alevden daha kor
"'~ç bir canavarın, zevksizli
~ın, bilgisizliğin, kontrolsuzlu
fuıı canavarlaştırdığı betonun 
l:ı~·tanbulu, bu sefer Istanbulun 
d U!~n güzelliğini yalnız tahrip 
~gıl, yok ettiğini göreceksi

llı:z. 

.Hepsi biribirindeo kopya, 
Jıl11n parası verilmemek için 
Yapı kdli,.)arının kafaaından 
çrkınıt ve kalfa kafaaı kadar ka· 
j.•tık ve berbat a~rtımanlar, 

ep biribirine denizi kapaya
r11k, hep bahçeleri sökerek, 
:üthi, bir çığ gibi yuvarlanıp 
Uıtnaktadır. 

O kadar ki, bugün hiç sıkıl
bıadan denebilir ki: 

- lstanbul, suyu, havası, 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Kontenjan harici idhal 
littaartık 

kontenjana tabidir 
Yalnız sıhhi maddeler hariç 

Bundan başka Hükumet ihra
catı da kontrol alhna almakta 

Hükümet, dün Resmi suetede 
neıredilen yeni bir kararname ile 
kontenjantman usulünde eaaalı ta
dilat yapmakta ve yeni eaaaat 
vazebnektedir. 

Yeni kararnamenin netri ile 
hadia olan Taziyet tudur: 

Kontenjan usulünün memleke
tinıizde tatbikinden beri ithalat 
eşyau -memleket• iki ,.klld• sır. 
bilmekte idi. Ya kontenjana tabi 
olarak, ya kontenjan harici ola
rak ... Kontenjan harici sirebile
cek •tYa A, B, C, D, E, F, H, Z lia 
telerile tayin ve tesbit .edilm~ti. 
Yeni kararname ile bu lısteler il
ga edilmektedir. Yani memlekete 
girecek her efya kontenjana tabi 
olacaktır. Yalnız, aıhhi mevaddı 
ihtiva eden F liatesi ipka edilmek 
tedir. Bu liatey• dahil olan efya 
üç ayda kıymeti 400 bin lirayı 
geçmemek aartile ithal edilebile-

ce}tiı~ateaindeki aıbhi mevaddı ta· Istanbul gDmrDklerl mü-
rife numaralarile beraber ne9redi- dürü Seyfi B. 

yo~J:t d. Tıbbi sabunlar 743 Pi- J 821 Kinin, 822 ~.b. Afyo'! müttek· 
perazin, 758 a. b. Adren~lin, 763 kab, 8~ Kokaın ve eml~hı, 853 
Yobenbin, 767 Antipirin, 768 Aae- a. b. Muıtahza~atı ~bb~ye',, 854 
ton, Antifebri11, 780 Triona!, 783 Maden aular, Dıme~ı~anılln. 
Sakkarin, 786 Piramidon, 787 Fi- . Bu m":ddeler hanemde konte'.'· 
tin, 788 Orotropin, 790 Laktofe- J~na tabı o~ad.an m~lekete bıç 
nin 791 Aneatezin 792 Aspirin, bır madde gınnıyecektır. 
79l Validol, 794 ..;,.itin, 800 Vitl Meaeli. balık afı, mukavva, çu-
tuzu, 807 a. b. c. Seyyi.I hülaaalar, Wevamı 6 rncı sahifede) 

Almanya çok mühim 
vak'alar arifesinde 

Ahvale bakılırsa sabık veli 
ahte yol mu açılıyor? 

BERLIN, 20. A. A. - Nazilerle 
Merkezciler araıındaki tefrika de
vam edecek oluna ne olacak? Ka
bine, kütle balinde bir ademi itimat 
reyi ( 40 reye kartı 568 rey) veril
mesine mani olamıyacak, yalnız bu
nun netayicinden liakal bir müddet 
için yakaaını aıyırabilecektir. Von 
Papen kabineainin, hiç olmazsa Na
zilerin müaamahaımı temin edebile
cek bir von Schleicber kabinesine 
mevkiini terketmesi ihtimali de var
dır. Fakat böyle bir kabine ya çabu
cak çekilmek veyahut kuvvete mü
racaat etmek tıklarından birini inti
hap etmek zarureti kartıaında kala- j 
caktır. 

Son zamanlarda Alnıanycı 
ga avdet edeceği arıkra 

aiJglenen sabık Kayser 
Vllhelm 

Her hal ve karda açıktan açığa 
ekseriyete malik olan bir fırkanın ka 
bineyi te,kil etmesine mani olmak 
Hindenbourg için kanunu eaaıi.ye ta 
mamile muhalif olan vahim bir ha. 
reket olur ve hiç kimse bunu dütü
nemez: Reiaicümhurun kanunu esa
siye olan ıedakat yeminini bu ıuret
le tefair etmekte olduğu ııöyleniyor. 

Diyorlar ki: Bu takdirde de Hin
denbourg, iktidar mevkiini Hitler'e 
terketmekten ise istifa etmek ciheti
ni tercih edecek ve o zaman ııAbık 
veliabtin namzetliği ihtimali ortaya 
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Reisicümhur Haz 
retlerinin lzmir
lilere selam arı .. 
Reisiciimlwr Hz. dün Kaplıca

daki daireJe.inde menul olmuf· 
lardır. 

• • • 
IZMIR, 20 .A. A. - 9 eyliıl 

bayramında yapılaCak merasime 
~ehir namına Belediye riyaıetin
ce J zmire vaki davete Reiai.ciim
bur Gazi Hiızretleri atideki telg
rafla mukabelede bulunmu9lar-
dır: 

lzmir Belediye Reiai Dr. Salih 
Behret Beyfendiye; 

Bu ve.ile ile de hakkonda gôs
termit olduğunuz alaka ve mu· 
habbet hislerinize t"'ekkür ve 
cümlenize s(")im ederim 

Reiıicümhur 

GAZI MUSTAFA KEMAL 

Başvekilin 
Seyahati 

ismet i"ş. mn Şark 
vilayetlerine 

gitmesi muhtemeldir 
ANKARA, 20 (Milliyet) -

Ba9vekil lamet Pt. bu .,.bab ls
tanbuldan tehrimize avdet ebnİŞ· 
tir. lamel Pı. istaayonpa Vekiller, 
meb'uslar ve halk tarafından is
tikbal edilmittir. Doğruca Ba9ve
kalet dairesini teırif ·eden ismet 
Pı. Heyeti Vekile içtimaına riya
aet etmiftir . 

Baıvekil öile yemeğini sıhhiye 
vekili Refik B. le birlikte Belvü 
otelinde yemiştir. lunet Pş. bura
da kaldığı müddet zarfında Belvü 
otelinde ikamet edecelı.tir. 

Baıvekil öğledet. enra Harici
ye veJci.letini ziyaret etmittir. He
yeti tekille yarın on birde tekrar 
toplanacaktır. 

lamet Pt. nın yakında prk vi
layetlerinde bir tetkik ıeyahatına 
çıkması ihtimalinden bahsediliyor. 

Dayak 
Hadisesi 

Nasuhi B. meselesi 
ehemmiyetle 

tahkik edilmektedir 

Gece yarısı kayık gezintisi 

Vilayet maiyet memurlarından 
Nasuhi Beyin başından bir darp hl
diıesinin geçtiğini yazmıflık. Bu hu 
sustaki tahkikat bir taraftan Kadı
köy kaymaluunlığı diğer taraftan da 
mülkiye milfettiıliği ve müddeiumu 
milik tarafından yapılmaktadır. Tah 
kikatın dün al<9am neticelenmesi 
mukarrerdi. Evrak mutlaka bugün 
vi!iyet makamına verilmit olacaktır. 

Dün aldığımız malumata ve Na
suhi Beyin vermit olduğu ifadeye 
mazaran, vak'a 9u 9ekilde anlatılmak 
tadır. 

Vak'a ayın on altmcı gecesi ol
muttur ve iki safhaya aynl!ftaktadır. 
Naıuhi Bey Kadıkoy semtınde otu
rur. O gün Naıuhi .Bey Kalamı9'ta 
pliıjm kanısında hır kahvede iki 

polisin itret et
mekte oldukları
nı görür. Yanla
nna giderek, bu
nun münasip cl
madığını ııöyle:: 

- Sizi böyle 
görürler&e tarde
derler, der. 

Nazuhi Beyin i
fade.ine göre on
lar aldırmazlar. ' 
Bundan sonra Na 
ıuhi Bey bunc 

Nasuhi B. teaadüf ettiği ko-
miser Beye ııöy

ler. Komiser Bey is~: 
_ Sen ne karışırsın. der, ve ar

kaılqlarına da giıya: 

- lçini2, demİf· 
Nasuhi Bey mütealuben hadiseyi 

telefonla polis müdüriyeti nöbetçi ı 
müdürüne telefon ed .... 

Buraya, bunun üz..-ine başka me- 1 

murlar gelirler, fakat içlU içen me
murlrra ve içkiye tesadüf edilmez, 

Saat on ikiye doiru Nasuhi Bey, 
kayıkla KaJamıtta ıezinti yapıyor. 
Kayılı sabile doiru YU.İyettedir. 
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I .. Siirt Meb'u-•u MAHMUT 

Um..t N .. riyat ,,.. Yuı Mttcllrll 
ETEM iZZET 

Yapd ı .. lik er ~· 
egı 

•• 
Oz Türk 
Dilimiz 

Evvela bir lugat, 
sonra bir 

gramer yapılıyor 

Me811i iki sene kadar 
devam edecek 

Haber aldığın.ıza söre Dil ce
miyetinin tekmil teıekkülü Reisi· 
ciimhur Hazretleriııin Ankaraya 
avdetlerinden sonra olabilecektir. 

Dil cemiyetine memleketimiz
de lugatçıbk ve lisaniyat ile ui
ratmıf olan belli batlı tahsiyetler 
aza olacaklardır. 

Dil cemiyetine verilecek olan 
ilk vazife Türk dilinin İftikakla
nnın, lahikalannın, Lehçelerinin 
etraflı bir aurette tetkikidir. 

Hemen her taraftaki Türk leh
çeleri, kelimeleri toplanacak ve 
asıl li'ıgat meaaiıine batlanmadan 
evvel elde kuvvetli ve ıamil bir 
tetkikin semereleri hazır buluna
caktır. 

Dil cemiyeti baaılmıf, baıdma· 
mıt türkçe ve diğer lisanlardaki 
bütün li'ıgat ve gramer kitaplan· 
ru toplayacaktır. Li'ıgattan ııonra 
graıner yapılacaktır. Pek eaaslı 
ve zanıri olan ilk tetkik devrinin 
iki aene kadar süreceği tahmin o
lunuyor. Aul hedef, Türk dilinin 
Öz kaide ve kelimelerine göre 
akademilettirilmesidir. Bu cemi
yet dahi Reisicümhur Hazretleri
nin himayelerine mazhar olacak· 
br. 

Meclis 
Reisimiz 

Kazım Pş. Hz. intihap 
dairelerine gittiler 

Birkaç günden beri fehrimizde 
bulunan B. M. M. Reiai Kazım Pı. 
Hz. dün ak9am Gülnihal vapurile 
Bandırmaya hareket elmİftİr. 

Kazım P,. rıhtımda birçok z• 
vat tarafından tefyİ edilm.İftlr. 

Kizım Pş. intihap daireleri o
lan Balıkesirde 15 gün kadar tet
kikatta bulunduktan sonra tehri· 
mize avdet edeceklerdir. 

Güzeller 
Dağıldılar 

lntransigeant gaze
tesinde son ziyafet 

PARIS, 19 (Huıuıt) - id
dia edebiliriz ki, bugün güzel. 
!erin Pariate ıreçirdikleri en 
ıa,aalı günlerden biri oldu. ln
transigeant gazetesi, güzellerin 
ıerefine, cidden mutantan bir 
sofra donatmııtı. 

Öğleye doğru saat on ikiye 
çeyrek kala kraliçeleri hamil o
lan otomobiller, birer birer gel
meğe batladı. 

Bütün gözler, tehalükle bun

ların içinde dünya güzeli Keri
man Hanımı arayordu. Niha
yet bizim güzelimiz de pederi 
yanında olduğu halde geldi. i
darehane önünde müthit bir 
kalabalık toplanmııtı. Kraliçe
miz, idarehanenin merdivenle

rinde görünüce bir alkıttır kop 
tu. Halk, adeta biribirini çiğ
nercesine bir tehalükle, ileri 
atılıyordu: 

<Devamı 6 ıncı sahlude) 

Karagözün 
Nesi yok, 
Nesi var? 
Karagöz hakkında tet

kikat ve tetebbüatta bu
lunan arkadaşımız Selim 
Nüzhet Bey, ricamız Dze 
rine Karagözün hakiki 
hüviyeti hakkında iki 
makale yazmıştır. Bu 
makalelerin birincisi 
yarınki nüshamızda in
tqar edecektir. 

İstanbuldaki havagazi fabrikalarından biri 

Belediye kömür işini 
tetkik ettirecek 

Biz iddia ediyoruz ki, kömür 
fiatlan sebepsiz yükseltilmiştir 

Havagazı Şirketinin, biç bir 
makul sebep yokken kömür fiat
lerini geçen seneye niabetle yük
aelbnİf olduiunu ve müracaat e
denlere tirkette ( İtter alın, iater 
almayın, fiatlerimiz budur) denil 
diğini yazmıtbk. 

Filhakika, geçen aene on ton
dan apğı olmaınak llzere tlrket 
kömürün tonunu 20 liraya kadar, 
perakende olarak tonunu 21,5 -
22 liraya satarken, bu sene top
tan fiah l!4 - 25, perakendeyi 
26,5 liraya çıkarmııtır •• 

Bunun hiç bir makul aebebe i ... 
tinat etmediğini, Kontenjan dola· 
yqile ithalatnnız azalmıf olsa bi
le, Zongqldak ve Erefli Havzai 
fahmiyealnin memleketin ihtiya
CJDdan kat kat fazla iatihaal kabi 
liyetlnde bulunduğunu kaydebnİf
tik. 

Dün, mevzuu babı tereffüil mu• 
cip hakiki aebepler olup olmadı
fmı arattırdık. 

Bunun lçln evvel& kllmür ;,te
rinde ihtiaaaı olan bir zatın ma
IUınahna müracaat ettik. Bu zat 
dedi ki: 
"- Fiyatlerin artmaaı için 'bir 

sebep yoktur. Kontenjan k&mür 

(Devamı f ıncı sahifede) 

Belediyenin kiJmür işini 
tetkike başladığını siJgle 
yen muavin HIJmlt Bey 

Yukarda son altınlar elenip aranıyor, solda llfB(/ıda 
ev sahibi kadın altınların nıuıl bulundu(/unu anla

tıyor, Mi/da bulunan altmlardan IHr Jıaçı 

Temeldeki define 
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KEMALİZM NEDİR? Al 'd .. ... manya a agustos 
Selanik - Ana/arta - Ankara.. d J J k~ 

Yazanı Edirne meb'uau Mehmet Şeref 
sonun a ne er o aca r 

Ne islim ittihadı, ne ana- cilik bizde Fransa inkıl&.bının 
ııı. ittihadı fikirleri gibi si- taklidi neticesidir. Bugün ar
yasi ve politika işleri bizim i- tık manası kalmayan Franıa 
çin, Mustafa Kemal nesli için inkılap rejimlerinin müatahaıe
bir (kültür) , bir mefkiire iti le§mit kaideleri üı:erine bina 
değildir. kurmak ne kadar sakat ve ber-

Kültür, bir milletin duygu- bat bir it! 

• 

Fransızlar Almanların her gün 
artan yeni talepleri karşı 

sında sinirlenmeğe başladılar 
sundan ibarettir. Hatta Fransa bu kokmut re 

ferdi. bu BERLIN, 20. A. A. - Reichıtag 1 Petit Pariıien gazetesi, bu kabil 
Bir milletin her jimden yakasını nasıl kurtara- reisi M. Loebe, Vorvaerts gazete- müzakerelerin 10 gün sonra Rayİf-

duyguyu taşır. bileceğini dütünüyor. ıinde, 30 ağustosta parlamentonun I tag meclisi huzuruna nasıl çıkabile-
Kültürde, harsta ilmin, ir- Sorbun profesörleri Fransa içtima devreıi bafladıfı zaman tahad ceğini bilmeyen bir bükümetin bü-

famn , okumanın, medeniyetin, inkılabının neticelerini elemek düs edecek muhtelif ihtimalleri der- ı küm ve nufuzu dairesi dahilinde ol
beynelmilel olan medeni fikir ten bir türlü vaı:geçemiyorlar. Pit etmektedir. Mümaileyh, fayet madığı kanaatindedir. 
ve iktısat hareketlerinin hiç, Franını: felsefesi, Franaıı: Libe Nazilerin, kendilerine atfedildiği Echo de Paris gazetesi de, tunla-

d 
veçhile, parlamento müzakereı.,nnde n yazıyor: 

hic bir tesiri yoktur. raliı:mi, demokrasinin fesa a ve ha:ur bulunmamak tasavvurunda ol-
Harste medenl.yetın' va- tefessühe varan kaideleri üstü- d ki -'-k · · •-'-dlrd " Almanya timdiye kadar sefaret

u arı tah.... uk ettığı ..... e leri va11tasile iblağ edemediği bir 
sıflarını, esaslarını aramak ne kurulmuttur • M. von Papen'in hiçbir ekaeriyet el- meaeleyi !İmdi cihan efkarı umumi
lüzumsuz bir taharri olur. Onda daima bir "Napol- de edemiyeceğini beyan eylemekte- :yeıi muvacebesine çıkarmak iste-

Kültür, bir milletin tam yon., tahakkümünün iı:leri gö-- ılir. yor, fakat biz, hu manevrayi bozma-
Kanunu eaaıi noktai nazarından, 

kendl.sı"dı"r. -''nur·· Bat'- mt'll .... lere m' 11nı ve hayır demesini bilmeli•iz.• 
•u •••• n.a "'' • yegane mümkün hal çareai, Reichı- ' 

Milli dil, milli tarih, milli kıli.p fikrini atılamak için har- tag'ın yeniden fesbidir Diğer bütün PARIS, 20. A. A. - Havaı ajan. 
musiki, milli bediiyat ve bunla beden ihtilal orduları mağl6p mutaaavver hal suretleri ve meael& sından: M. Fon Papen'in, teslibatta 
rm hepsi kültür işidir .. Bunlar ettikleri milletlerin elinden al: I parlim~~onu~ iç~malan~n tebi'! müsavat ve Alman müıtemlekabnm 
da bir cemıyetin müşterek duy dıkları: Harp gayesi saydıklan , ~~ya huku_metın venlec~k _bir ademı iadesini talep eden beyanatım tel-

0 d b l 1 d
. 1 ıbmat reyıne rağmen iktıdar mev- mih eyleyen Temps gazeteai, millet-

gusu hakimdir. ra a eyne - şey er ır • . • künde tutulmaaı veyahut intihap ler araaında uzlatma ve mukareneti 
milel medeniyett"n eser aran- ltalya bır ala soyulurken, kanunuıı tadili. llh, gibi hal çareleri, teshil ümidile yapılan mösaadelere 
maz muharip Te galip ordu orada M. Loobe'in fikrince kanunu eaaıiye kartı her defasında Almanların he-

Kültürle medeniyetin müş- Fransıı: inkılabını mı aşılıyor- mugayirdir. men yeni metalibat dermeyan et-
terek noktaları vardır. Ancak du? mek suretile sulh muahedeainin tam 

Ku .. ltu··r N 1 1 Paris gazetelerinde bir tarzda tahribi için merhale mer-
rr.edeniyet kafa işidir. ,. ya an şey er? asabiyet hale takip ettikleri iyi teshit edil 
ise yalnız duygu işidir. ( Alber Saurel) in kırk yıllık mi• bir plinla yeni bir takım meta-

k f kk k 1 b . ·ı d PARIS, 20. A. A. - Havas Ajan- • Birco müte e irler Ü tü çetin ır mesai ı e mey ana ge lihat serdetmekte olduklarını müşa-. b sından: Gazeteler, Alman devletinin 
ru m utlaka ic_timai mefkılreci- tirdig-i eseri ir cümle ile ta- hede ediyor Alman milli müdafaa ordusunun ye-
1 i kten doğma zannederler. Yan · marnlamak mümkündür. niden tetkili için Fransız ve lngiliz Bu gazete , şunları ilave ediyor: 
llstlr. Mustafa Kemal l'nkıla" - 1 "Fransa ı"nkıla"bı, Fransız b''k" ti ·ı .. k . . " ~imdi, Fon Papen • Fon Schlai-

u ume erı e muza ereye gmşece-- her kabinesinin bütün Almanyayi 
bının seyrini derinden ve için- kültürünü yaratamamıştır •. O- tine dair olarak Berlinden gelen ha- eski Prusya devleti nümunesine te .. -
d tk.k ı..: k b "" .. k 'fet' D"" beri hasmane bir tarzda karşılamak-en te ı ve laıup etme ge- nun en uyu man ı: unya fikan askeri bir devlet yapmak is-
rektir ki bu hakikat tamam ile milletlerini soymag' a haris sar- tadır. tedikleri pek ıili anla,ılıyor. Bu iti-Mathuat umumiyetle hariciye ne-
or ta ya çıkabilsin. 1 raflar, karnı şişkin maliyeciler zaretinin bu huıusta resmen ınalü- barla kendimizi Berlin diplomaıisi-

Bütıin ictimai hadiselerin 1 Ve bunların menfaatlerini mü- mattar edilmemiş olduğunu kaydede nin yandan gelen manevralanna :ya-
l 1 1 • kalattırmamalığımız lazımdır. sebepleri iktısaciı hadise er ol- dafaa için uğraşan topçu ar . .,, relr: hunun Fransız efkii.rı umumıyeai 

dul(U gibi kültür de milli iktı - "Tanzimatı Hayriye., nin... sini yoklamak ve Almanyanm dahi- Hilfe r 'in bir adamı 
sadm mahsulüdür. YıldlZ baykuşu devrindeki giz- li buhranına bir yenilik verecek olan Bükreşte 

mlizakeratı yemlemek için yapılmış 
insanları, şöyle bir bakışta, li gizli fikir hareketlerinin .. Ve bir manevra olduğu kanaatindedir. 

bi r cemiyet içinde müşterek ! nihayet ittihat ve Terakki kı- Hatta bu bapta yapılmak istenilen 
bir vicı.hnın bağladığı zannedi yamlarının ilham kaynağı biz. müzakerelerin de lüzumsuz ve mev 
lir. H albuki bu müşterek vic- de Fransa ihtilali olmu,tur. ıimıiz ve Franıız - Alman mönaıe
dan d enilen bağ, o cemiyetin O kıyamların r icali , meseli batı çerçevesini geçmekte olduğu ve 

çünkü hunun Franaız efkin umumi 
v r lı ğını tanı:im eden, fertlerin Vardar oğlu, Rusçuk yaranı :ye.inin hason bulunduğu Versaillea 
rr. a i mecmuasından doğan Edirne kıyamı hadiselerinden muahedesinin :yeniden tetkiki demek 
iktisat h areketlerinin neticesi- ı:iyade Fransa büyük ihtili.lini, olduğu zikt-edilm•ktedir 
d ır • en İnce tafailitına kadar bili-

!-ler ş..-y i sırr i ve manevi yol yorlardı. Bizde demokrasi t&
da araştırmak alışkanlığı bir lakkisini, hürriyet aşkını, istik 
m illetin " kültür,. ünü de o lil arzusunu, vatan mefhumu-
yolda tekevvün eder gibi bir nu veren membalar ne idi? 
,e!akkiye yol açmıştır. Kütüphanelere bakımı: .. Fran-

Hele bizim cemiyetimiı:de sa inkılabını anlatan kitaplar do 
ası .-l a rca hakim olan, görün- ludur. Bizim nesil, heyecanla
:neyen kudretlere inanıştan doğ nnı Bastilin zaptında, Versa
mu~ kaderi akidecilik, soo ı:a- illes'a hücumda, "elma oyunu,, 
manlardaki fikri hareketlerimiz salonunun içtimaında bulmu, 
üzerinde de hep o sırri ve tasav görünüyor. 
vuft te•İrini gösterdiği için, İç- Bizim neslin nazarında en 
timai mefkurecilik gibi ona ya vatanperver adam: Mirabo, 
kın bir telakki bize hoş görün- Danton, Kondorse, Bayi, Lafa
mü~tür. İşle Mustafa Kemal yet gibi hep Fransız inkılabı 
inkılabı bu sakat l!"Örüşü kökün ricalidir. 
den kesip atmış, Türk kültü- Bunun içindir ki "kültür., ü 
rünü, asla hayali VI'! gölgeli o- de ahdimizin mütefekkirleri 
lan içtimai ır.efkiıreye değil 1 içtimai mefküreciliğe atfetmek 
T jrk hrihinin ayni şe'niyet istemitlerdir. Zira: Fransıı: in
olan maddi varlığından doğan kılibının tesirini bir tö.rlü üzer 
iktısat hareketine bağlamış- !erinden atamamışlardır. 

Yunan 
İntihabatı 
Reisicümhur karar
nameyi imza etti 
ATINA, 20. A. A. - Reiaicüm

hur, intihabat tarihini 25 Eylule ve 
mecliıin içtimaını 24 T etrinievvele 
teıbit eden &l:aTarnameyi İmza etmi~
tlr. 

V enizelos bükUmetinin ?4 Teıri
nievvel tarihine kadar iktidar mev
kiinde kalacağı tahmin ediliyor. 
Aıkeri bir hizbin mevcudiyetinden 

mütevellit tahkikat, zahrtanın cüm
huriyete kar§ı harekit ve hiasiyab
nrn drüst olduğunu meydana çıkar
mtfbr. 

İspanyada tevkifat tır. içtimai akidecilik, tarihi ima 
Kultür denilen duygu yal- na galip ~imek için tamam SEViL, 20. A. A. - Akıiyon po--

nız ruhun bir hareketi olsa idi. bir as ıra yakındır, bu mülkün püle< fırkasının zimamdaranı San 
fürk cemiyetinde bunun yeri ortasında çarpışıp duruyor. Jurjo kıyammd.an dolayi gayri me-
hep cskisı· gibi olacak ve o za- F . b" 'il t .b. t" ,.•ut addedilmitlerdir. 

ennı ır mı e gı 1 ye 1t· Hükümet, Madrit fırkaaı ..abık 
man cemiyetimiı: yalnız bu ma- tirilen bizim neslin fikir ve his kumandanı ceneral Villega$m tev
nevi kuvvet sandığı batıl ve ha sine bu çok uygun geliyor- kif edilmesini emretmiştir. 
yali işe inanacaktı. Onda ise du 

1 

MADRIT, 20. A. A. - Mutlaki
bir cemiyetin fertlerini biribiri- Bayku,un tazyikinden bo- yet tarafı fe•at ~areketine dahil ve 
ne bağla · ·an ilrtısadi tesanüt ğazımızı kurtarmak için aralannda Markı de Semmenat bulu 
ten eSPr bulunmayacaktı. b' ·ıh k - nan 5 ı;ah11 tevkif olunmuşlardrr. 

ır ı am ayn~~· ara- MADRIT, ~O. A. A - Dahiliye 
Evvelki cemiyet bize en gü yan, kararını~ g'>ı:ler, SU· nazın. rr.utlakiyet taraftarı fesat ha 

BOKREŞ, 20. A. A. - Matbuat, 
Nazi flrkaaınm liderlerinden ve Hit
ler'in şahsi do•tlarından birinin Bük 
ret'te bulunduğunu bildirmektedir. 
M. Yeter, Bükreş'teki bütün diplo
matJarı , .e Romanya siyasi fırkala
nnın liderlerini ziyaret etmiştir. Mü 
maiJeyh, Romanyanın akalliyet tef
kilô.tları ile temaı eylemittir. 

1 Mollison 
1 Nasıl geçti? 

Gene tayyare ile 
dönmekten vazgeçti 

LONDRA,20.A.A.-MolU.n 
un bu hava seferi Atlas deniıdnia 
tek aatıhlı hafif bir tayyare ile atıla
bildiğini gösteren yeni bir muvaffa
kiyettir. 

Pennefield Bridge, St-Jean'dan 
takriben 55 mil mesafededir 

Molliıon, yere İner İnmez evveli. 
zevcesi Miıtres Amy Jobnson'u ma
IU.mattar etmek istem.ittir. Mümai
leyh, St.Jean'da kın bir İstirahat 
devresi geçirecektir. Molliaon'un ha 
va 5eferinjn ikinci merhalesi St-Jean 
dan ileriye 500 mil meaafededir. 

NEVYORK. 20 .A.A. - Dublin 
il~ Halifax araaındaki ~S millik me
safeyi tayyareci Molliaon, 24 saat 
10 dakikada katetmiıtir. 

SAINT JEAN, :!O. A. A. - Tay
Y"rcci Molliaon, birkaç gün sonra 
hava yolilc lngiltereye tekrar avdet 
plinını terkebnİş bulunduğunu be. 
yan ehnİ~tir. 

Bir barut deposu 
berhava oldu 

SANTIAGO DE CHILI, 20. A.A 
Potrerillaa'da bir harut deposunda 
infilak vuku buhnuştur. Biı mühen 
dislc birçok ameleler ölmül, birçok
ları dR yaralanmıştır. 

Ottavada 
• 
itilaflar 

Kanada ile itilaf 
imza edildi 

OTTA VA, 20. A. A. - Büyük 
Britanya - Kanada itilifı bu sabah 
imza edilmittir. 

Ottaua konferansı bitti 
OTTA VA, 20. A. A. - Ottava 

konferansı. bugün akdolunan bir he
yeti umumiye içtimaiyle hitam bul
muftur. Bir numaralı komitenin ra
poru kabul edildikten sonra Avuı
turalya, Cenubi Afrika, Yeni Zelan
da, Hindiıtan, Rodenzya, Terre 
Neuve ve Kanada ile :yapılan itilifna 
melerin imzasına mübateret edilmit 
tir. 

OTTAVA, 20. A. A. - Büyük 
Britan:ya ile Kanada arasında bir iti 
lif akdinin muhakkak olduğu zan
nediliyor. 

Amerika 
Tanıyacak mı 

Sovyetlerle müna
sebat meselesi 

tekrar ortaya atıldı 
VAŞiNGTON, 20. A .A. - Reu

ter Ajan11ndan: Sovyet Rusyamn 
Cemahiri Müttahide tarafından tas 
diki meselesi ahiren vuku bulan if. 
taat Üzerine tekrar meydana çıkmış· 
tır .. 

Bu iftaat, M. Stimsonun geçen 
sonbaharda Cenevrede iken M. Lit
vinoff'un bu bapta bir tecrübe balo
nu uçurmasından ve Rus-Amerika 
mümessillerinin yapmış, oldukları 
mülikatta, Sovyetlerin Cemahiri 
Müttahide tarafından ta•diki takdi
rinde üçüncü enternasyonali ilga ve 
Cemahiri Müttahidede bu buıusta 
propaganda yapmaktan sarfı nazar 
edip etmeyeceklerine ait olarak M. 
Litvinoff'tan bir süal sorulmuş ol
masından iharettir. 

M. Litvinoff, Sovyetlerin Cemahi 
ri Müttabidede herhangi bir pro
pagandadan feragat edeceklerini,fa:. 
kat üçüncü enternasyonal Sovyet hu 
kümetinden tamamen ayrı ve batlı 
başma bir müeııeı:e olması haıebile 
bunu ilga edemiyeceklerini cevaben 
bildirrnittir-

Avrupada 
Sıcaklar 
PARIS, 20. A. A. - Dün Pariste 

hararet dereceai. gölgede 35 derece 
idi. 
Londra'da sıcak dalgaları 

LONDRA., 20. A. A. - Green
vich'de 37 de Londranın merkezinde 
35 derece hararet kaydedilmittir.Bu 
hararet dereceai, 6 ağustos 1911 den 
beri kaydedilmit olan en yüksek de
r«edir. 

Rusya'da yapılan 
büyük nafia işleri 

MOSKOVA, 20 (A.A.) - 50 
seneden beri Kafkas dağları silsile
sini katedecek bir demiryolunun İn
şası meselesi münakaşa edilegelmiş
tir. 

Bu mesele, bir neticeye isal e
dilmek azmile ve ciddi olarak ancak 
son zamanlarda mütalea ve derpİf 
olunmuftur. 

Hali hazırda bir plan tanzim edil 
mi' olup elektrikle müteharrik bir 
demiryolu inıaaına ait meaai ve arat 
hrmalara devam edilmektedir Bu 
demjryolu dünyanın en büyük de
miryollarından biri olacak ve şimali 
Kafkasya İstasyonu olan Dargokh' 
dan başlayarak Maverayı Kafkasya 
istasyonu olan Gornta kadar devam 

edecektir 

zel bir örnektir. Oradaki dar- samış kalpler, tutuşmuş ka- reketinc ıfahil hulunmal< töhmetile 
ma dağınık hayatın bir mefkfı. falar bütün fikri v~ hissi açlık tevkif edilerek bili.hare tahliye olu 
reve bağlanamaması, hep ikt•. ve susuzluklarını önümüze se- nan Kont Guadian~.'nın tekrar tev
aadi hareketsiı:liğin eseri idi. rilen bu eserlertle susturuyorlar kif edildiğini beyan etmittir. 

Her fert faydayı arar, iyiyi 1 dı . 
takdir eder, güzeli sever Ru Ortada, dipdiri duran bü
üc hareket birer sebep Jlabilir. yük Türk tarihinin atılgan mef 
Lakin netice olmaz. Bü- kiıre vner ... Türk kültürünü 
tün bu üç hareketin neticesi 1 yükselten varlığı, henüz gömü 
iktısadi harekete varır ki işte ! lü hazinesinde uyukluyordu. 

Gorgulof meselesi 

Dargokh yolu, şimdiye kadar 
- _... ......... - 1 Bakü'den geçen trenlerin Mave-

M. Schober öldü rayı Kafkasya şimali Kafkasya a- ; 

bu esbabın mantıki sonu içti- Kimsenin hatırına (Türk-
mai fayda~an ~bare~tir . . lük) kültürü gelmiyordu. 

Kemalızm ınkılabı hızını . Sıkılan büyük kalabalıi{ın 
milli tarihin maddi cephesin- : mürşitleri teker sarıklı cehen
den alırken yalnıı: bunu gaye nem kamçılı cennet müjdecile 
edınmiş, ve iktısadi hareketle- ri ... Güı:idelerin hocaları, "Dev 
rin millileşmesi sayesinde an- ri Saadet,, dedikleri bin üç yüz 
cak kültürün teşekkülünü dü- yıllık arap çöllerinin hayatını 
şünmüştür. Öteki türlü bu > ıi- Akdeniz ve Karadeniz kıyıla
rüyüşün sebebi ruhani, Lahuti rında yaşayan Türklere vermek 
yani dini olur. 1 isteyen mutasavvıflarla dersi-

Layık, cismani esaslar an- amlar .• 
cak tarihi maddeciliğin netice- Son zamanın mekteplerin
si olabilirler. Bu sebeplerdir de, darülfünununda yetiştiri
ki Kemahzmi hayale gönül bağ len genç nesle ise, i~te bu Fran 
lamayı sürüp çıkararak. yerine sız inkılabının umdelerini öğ
iktısadi mefküreciliği koymak retmekle marifet satan müder
suretile kültür birliğini yara- risler icli. 
tan reiimdir. içtimai mefku•P- (Devamı var) 

PAIHS. 20. A. A. - Gourgolofr 
un av;, katı, Knzalc 1 .. azareff a1eyhin
de yalancı şahitlikten dolayi kanuni 
takibat icrası J~lebinde bulunan bir 
arzuh!ll tevdi etmİ!tİr. 

Gorgouloff'un tem
yiz layi 

hası reddedildi .. 
PARIS, 20 A. A.- Temyiz mah

kemeai, Gorgouloff'un temyiz layi
hasını reddetmi~tir. -----

Profesör 
indikten 

Piccar 
sonra 

l'ARIS, 20. A. A. - M. Painleve 
Profeıör Piccard'ın muvaffakiyet1i 
suudu münaıebetile Belçika nafia ve 
münaka1at nazrrına Fransız tayyare
ciljğinin teb:-;klerinj iblağ eylemİf· 

1 tir. 

VIY ANA, ?.O. A. A. _ Sabık A- rasındaki yollarını 1000 kilomet
'·ustury~ Basvekili Schober, dün re eksiltecektir. Münakalit mesa
akşam saat 22 de Gutenbrün ( Ataiı rifi, 50 milyon ruble kadar tena-
Avusturya) da vefat etmiştir. kus edecektir. 

iki kadın 123 saat
tir havadalar 

inşaat işleri, 1936 •enesinde hi
tama erec~ktir. Bu demiryolu ma
den ve bilhaaıa çinko veya bakır 
noktai nazarından zengin olan 

CURTISS, (Nevyork). 20. A.A. 1 mmtakalardan geçecektir. Volga
Havada benzin almak suretile kadın · Moskova kanalarının inşasına ba, 
lara mahsuı havada ka!ma mu~ve- 1 lanılmıştır. Bu kanal, Volga neh
met rekorunu kazanmaga te,ebhuı e rinde itleyen büyük vapurların 
den Mh. Maiıalis ve Mra. Efadeu ;, , · I . -

· d k" ·k· A 'k ı k d Moskova ya kadar gıtme erıne mu nun e ı ı ı merı a ı a ın, geçen . 
pazar günü havalanmıt ve 123 saat saade ~a~şolacaktır. Ka.nal 1":§8· 
olduğu halde hali devirlerine d~vam atına aıt ışler 1934 seneaınde nıha 
etmekte bulunmuşlardır. yet bulacaktır. -----
Haydutların elinde- Ankaradan gelenler 

ki şehir alındı ANKARA, 20 (Milliyet) 
. . - Adliye müsteşarı ve Posta 

BUŞlR, 2~. A. A. - R~~ter aıan telgraf müdürü umumisi bu 
sından: E•ki Yask ıebnnı zaptet- . l 
mi; olan asiler çekilmişlerdir. Bu akşamk~ tren~e stanbula hare
ı.avalide sükunet hükümfermandır. 1 ket etmışlerdır • 

Amerika U. Erkan 
Harbiye reisi geliy 
Jeneral Mac Arthur 

geçit resim 
lerinde hazır bulunacak •• 
VAŞiNGTON, 20 A.A. - Havas Ajan11 bildiriyor: 

biri Müttehide umumi erkanı Harbiye Reisi Jeneral Mac A 
yakında Avrupa'ya gid'erek Sovyet Rusya'ya mucavir memle 
!eri ve bilhassa Türkiye'yi ı:iyaret edecektir. 

Jeneral, Türkiye'yi ı:iyareti esnasında askeri geçit resim! 
de hazır bulunacaktır. 

Ordumuza kırkı mütecavi 
taggare hediye edildi 

ANKARA, 20 A.A. - Bu sene ordumuı:a kırkı müt 
tayyare hediye edilmiştir. Bunlardan 25 inin isim konma me 

mi önümüzdeki ı:afer ve tayyare bayramında yapılacaktır. A 
ca beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci ve dokuı:uncu tayyarele 
alan İzmir, ikinci tayyaresini alan Giresun ve bunlardan ba 

Görele, Fatsa, Bartın, Zonguldak; Ereğli ve Bafra tayyareleri 
isim konma merasiminin de Cümhuriyet bayramında yapılm 
muhtemeldir. 

Darülfünun heyeti Kayseri' dı 
ÇANKIRI 20 A .A. - Şehrimizde bulunmakta olan Darü 

nun tetkik heyeti bu sabah trenle Kayseriye hareket etmişi 

Vali, meb'uslar, Belediye ve Maarif heyetleri, Çankırı gençl 
ve halkı tarafından teşyi edilmişlerdir. 

Dün gece misafirlerimiz şerefine Halk fırkası merkezi 
bir ziyafet verilmiş ve ı:iyafette Vali, kumandan Sıtkı Pasa ha 
bulunmuşlardır. Müteakıben heyet tarafından sinema bi~asın 
muhtelif mevzular üzerinde konferanslar verilmiştir. 

ÇANKIRI, 20 A.A. - Darülfünun müderris ve talebele 
den mürekkep tetkik heyeti dün şehrimiı:in muhtelif mahalle • 
geı:diler ikindi üzeri şereflerine şehrimiz spor klübü tarafınd 
laman Yurdunda bir çay ı:iyafeti verildi. Darülfünun sporcul 
riyle ~ehrimiz sporcuları arasında yapılan Voleybol maçını D 
rülfünun lular kazandı. Futbol maçında da Çankırı sporcuları 
fıra karşı birle galip geldiler. 

Maarif vekili Ankara'da 
ANKARA, 20 (Milliyet) - Heyeti Vekile içtimalarına i 

tirak etmek üzere Maarif Vekili Esat B. bu akşam teftiş sey 
batından avdet etmiştir. 

Donanma Karadenize çıkıgo 
ANKARA, 20 (Milliyet) - Batta Y avuı: olmak üı:ere d 

nanmamızın yeni uzuvlarile birlikte bir kaç güne kadar Karad 
niı: limanlarını ziyarete çıkacağını bura mahafilinden haber a 
dım. 

Temeldeki Define 
(Başı 1 inci sahifede) 

a aittir. 
Evi bir ay evvel Bakırköyde otu

ran Arap Safiye H. dan alnuttır. 
Hava H. muharririmize diyor ki: 
- Evi tamir ettirmekteyim. Bu

lunan paralar kireç kuyusu için açı
lan topraklardan çılmuttır. Buldu
ğumuz altınları bir kısmını kardeşim 
muallim Selahattin B. ye verdim,boz 
durmuş, akşamleyin 15 lira getirdi. 
Bulunan altınları bir torbaya koya
rak ~akladım." 

Evin toprağında altın taharriıine 
müze idaresinden bir memurun ne-

zareti altında devam edilmektedir. 
Şimdiye kadar 43 alır 

bulunm11ıtur hunların 8 tanesi çar 
ırda aatdasıtır. 

Mütebalôsi polisçe miiaadere edi 
mittir. 

Müze memurları tarafından 
bir arattırma yapdmıı, baıka bir 
çıkmamıştır. 

Bulunan albnlar Sultan Selim, M 
rat, Osman, devirlerine aittir. l(rf 
men de Mısır para11drr. Bunun bİ. 
meraklı tarafından saklanılmıt 
kolleksiyon olduiu tahmin edilme!< 
tedir. 

Istanbul' da geni iki taggare 

Vatan müdafaasının ehemmiyetini 
çok iyi takdir eden lstanbul halkı
nın Tayyare cemiyetine vaki olan 
kıymetli tebemrlarile şimdiye kadar 
yedi tayyare alrnmıt ve bunlara (lı 
tanhul), (Beyoğlu), (Beyazıt), (Fa 
tih), (Üsküdar), (Adalar) ve {ls
tanbul • Balıkçıları) isimleri takıl
mıftr. 

Bu sene lstanbul namına aynca 
iki tayyare daha alınmış ve bu ıu-

retle lıtanbul Tayyarelerinin adeı!İ 
dokuza balii olmuttur. Bu tayyare!' 
rimize 30 ağustos Tayyare baytr 
mında Y etilköyde meraıimi mab•"; 
sa ile (Eminönü) ve (Boğaziçi) ~ 
ıinıleri takılacaktır. Merasimin fat• 
taırunda bu tayyarelerimiz lıtan...,ı 
Üzerinde uçarak halka beyannaırı' 
atacaktır. Yukarıki retlaı yeni tar1" 
relerimizden bir tanealdlr 



Almanya Bizden Külliyetli Miktarda Yaş Meyve istiyor 
Ekonomi 

Almanya bolca yaş 
meyve istiyor 

Yaş üzüm ihracatçılarile tema
sa gelmek isteyen tüccar çok 

Memleketimizden Almanyaya 
,,., trıeyye ihracab hakkında Al
lııaııyada Türle Ticaret odaamdan 
)eııj ,.alfunat gelmittir. Bu malu
llıo.ta "••aran memleketimizden 
ı.., lene Almanyaya yaf meyve ih
r~ç edilecefi haberi Almanyada 
"Jile olclufu al&ka ile kal'fll&n· 
Ilı~. Bir çok firmalar Odaya 
~ilracaatıa Yat tl:aüm ihraç eden 
Ürk taclrlerlle temasa gelmek ar 

...,llllıda bulunmutlardn'. 

J;'ındık ihracı mevsi-
mi baılıyor 

'L lbracat oftai tarafından fındık 
lqt'acatmm tanzimine dair seçen 
lleııe ha-lanan nlsamname gene 
~ .. rörillen lüzüm üzerine bir 
"'licldet avvel tadil edilmi9ti. 
lı İktıaat vek&letl Ofiain yaptıft 

11 tadUltı henüz tıutik etmemi•· !:· Fakat diler taraftan meval
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Yalovada 
Yüzme 
'1üsabakalan 

'>i ll.ugun Y alovada Gazi Hazretleri 
ı...~ t:e' eflendirecekleri yüzme muaa
~ yapdacakbr. 
~uaabakalara cuma giinü aeçilen 
ı,, •taaanıy ve Deniz Lisesi Vaterpo 
d;, talrımJan ittirak edecek, Yalova
• bulunan deniz meraklılan gi
y"'•k ve takaütler yantacaldardır. 
'"ılar f(iyle olacak: 

~ao.t 15, 100 metre ur Üttü; 
~ metre kurbağlama; 100 metre 

beıt yüzme bayrak yarııı. 
lf Saat 15-10 Kaplıcalarda bulunan 
liı,""rtnefendilere m~hıu• 50 metre-

uınumi serbest yüzme. 
, Saat ıs. ıs de serbeat umuma mah 
"' 200 metre yüzme. 
~aat 1 S,25 de 100 metre ıırt üatü 
~ t lS.30 Umuma mahıuı 50 met 

•<rbcst yüzme. 
Saat 15,JS Serbest 100 metre yÜz 

Sa t IS,40 da 100 metre kurbağla-
lııa. 

Saat 1S.4S de 50 metre tekaütlere 
""'hsus kurbağlama. 

Saat lS.SS her ıki su topu takımı 
"'a,ında 750 metrelik bir bayrak 
,,...,,ı yapdacaktll' 

Saat 16,10 bir metreden atlama 
"1ıı &abakaoı. 

Saat 16,30 Deniz liseoi ile Galata
~y ara11nda Vat•rpolo musabaka .. 

4tlamalar fU et.as üzerine yapıla· 

muaddel tarifenin taatik edibe 
bile bu ıene için tatbikı imkinı kal 
mamıtbr. 

Eak.i tarif enin Ofiıçe bilbaua 
ihraç edilecek fındıklardaki rutu· 
bet dereceo.i ve toleranı miktan 
hakkındaki fasılları tadil edilmit
ti. 

Almanya ile 
ticaretimiz 

Alman iatatiıtiklerine nazaran 
1932 aeneıinin ilk altı ayı zarfın
da Türkiyeden Almanyaya takri
ben 18 milyon mark kıymetinde 
ihracat yapılmıttır. Almanyannı 
memleketimize mukabil ihracab 
iıe IS küsur milyon marktır. 

Geçen aenenin ilk altı ayında 
ise Türkiyeden Almanyaya 23 
milyon, Almanyadan Türkiyeye 
27 milyon marklık ihracat yapıl· 
mıftı. Bu aenaki ihracatımıza na
zaran bu senekinde fındıkta biri 
üzlimde bir, tütünde bir lriiaur mi 
yon liralık nokaan vardır. ~una 
mukabil Almanyaya pamuk ıhra· 
catımıs 600 bin marklık fazlada'. 

Berlin ve Parise 
kavun ihracab 

Uzunköprü Ticaret Odaaından 
Ofise gelen bir raporda r999n -
ne Barlin ve Pariae Uzunköprü· 
den kavun göndarlldifi, bu sene 
de doirudan dofruya 9imendifer
le kavun sevkiyatına batlanmalıı 
ilzare oldufu bildirilmektedir. 

Bu sene zeytin mah-
sulümüz iyidir 

Yeni tahminlere nazaran bu 
sene zeytin mahsulü lıpanya ve 
Tunıııta fena, ltalyada iae iyi ola· 
caktır. 

Son tahminler bu ..,... dünya 
zeytin rekoltesinin orta derecede 
olacağı neticesini vermiıtir. 

Memleketimizde bu sene zeytlıı 
mahaulü iyi ve dolgundur. Zeytin 
rekoltemiz 40 milyon kilo tahmin 
edilmektedir. 

Bakla ihracatı 
Memleketimizde yetiımekte olan 

mühim miktardaki baklaların fU 
günlerde ihracına baılanmııbr. iz 
mir ve Bandırmada senevi lS bin 
ton balda iatihaal olunmaktadır. 
Şimdiki halde Bandırmada bekle
yen bir vapura 1000 ton bakla 
yüklenmiıtir. Bundan maada di
ier firmalarda bakla mübayaaaile 
meıfuldürler .. Bu baklalar Fran
aanın muhtelif iakelelerine aevko· 
lunmaktadır Baklaya A vrupada 
bu kadar rağbetin aebebi bunu yi 
yen hayvanların çok süt vermeleri 
dir .. Baklanın bir kıamı da un ya 
pdarak ahaliye aatılmaktadır.Bak 
la sevkiyatı daha üç ay devam ede 
cektir. 

Faşist 
Seyyahlar -
Geciktiler. Ancak 
salıya gele bilecekler 

Şehrimize geleceğini yazdığı
mız bin kadar fatist seyyahı salı 
günü Stella d'ltalia vapurile lima· 
nmuza viaıl olacaklardır. 

İhtira berah talebi 
Alıninyum parçalarını yapıştır 

mak üzere kaynak bir formül bu
lan Vefada Ta,tenekelerde, Kay
aerili Abmetpaf& sokağında 21 
numarada Şerafeddin bir ıhtıra 
beratı almak üzere Viliyete müra 
caat etıni,tir. 

Beyoğlu telef onları 
Beyoğlu mıntakasrnda otomatik 

telefon tesisatının işlemiye açılması, 
istihzarat ikmal edilmediğinden, ey 
lülde kabil olamiyacaktır. Şirket, te 
o.İaah biran evvel ikmale çalı,makta 
dır. 

caktır: 

Mecburi ( 1 - önden bir perende) 
., (2 - ,. bükmeli at 

lama). 
ihtiyari (üç atlama, bir atlayif 

tekrar rdilemez' 

Maarifi~ 

Kitap 
Panayırı 

Kitaplar yüzde on 
tenzilatla satılacak 

30 ağustos Zafer bayramında 
Darülfünun meydanında açılacak 
kitap panayrrı için hazrrlıklar de
vam etmektedir. Panayırda yeni 
Türk harflerile inti9ar eden bütün 
kitaplar bulunacak ve yüzde on 
tenzilatla satıf yapılacaktır. Ser
gi komiteıine ıimdiye kadar 20 
kadar kitapçı müracaat etmiıtir. 
Sergide kitaplardan maada mec
mua ve gazete!er de bulunacak
tır. Haber aldığımıza cöre mec
mualar birer ayn paviyon yapb
racaklardır. Sergi 30 ağuatoı gÜ· 
nü öğleden sonra kü,at edilecek 
ve aktama kadar açık bulunacak 
tor. Sergide bir de bando icrayı •· 
henk edecektir. Bu sergi vesilesi
le yeni Türk harflerinin kabulun
den sonra ne kadar kitap intiıar 
ett!ii anlaşılacaktır. 

Serrl komiteal dün gene Halke 
Tinde içtima ederek hazırlıklara 
devam etmiftlr. Sergi dört rün 
müddetle açık bulunacaktır. 

Leyli ücretli talebe 
Dünden itibaren !iae ve orta

mekteplere leyli Ücretli talebe kay 
dü kabulüne baılanmıfbr. Ocret
ler latanbuldaki liseler için 225 
liradir. Yalnız Galataaaray liaeıi 
300 liradır. 

Galataaaray llaenin ilk kıanı 
275 liradır. Memur çocuklanna 
)'ilzde 10, kardet çocuklara yüz. 
de lS tenzilat yapılacaktır. 

Darüııafakaya alı
nacak talebe 

Bu sene Darüuafaka liaeaine 
40 leyli meccani talebe almacak
tır. Alınacak talebe de aranılan 
.. ra.it meyanında ilk mekteplerin 
üçüncü 11111fından dördüncü nnıfa 
ııeçmiı olmaaı lazımdır. Mektebe 
timdiye kadar teraiti ha.iz 300, 
ıeraiti haiz olmiyan da SOO tale
be müracaat atmiıtir. Şeraiti hai:a 
olan 300 çoc:uiun imtihanıaa baı· 
lanmıftır. imtihanda muvaffak o· 
lanlar araamda 18 eylUlde bir 
kur'a tekilecek ve 40 kişi bu su
retle tefrik edilecektir. 

Rıdvan Nafiz Bey 
Maarif veklleti heyeti teftiti

ye reiıi Rıdvan Nafiz B. Ankara. 
dan ıehrimize gelmiıtir. 

Talebe birliğinin 
deniz tenezzühü 

· M. T. talebe birliği bu ay ao
nunda büyük bir deniz tenezzühü 
yapacaktır. Tenezzühe bütün fa
külteler, yüksek mektepler tale
besi,müderriıler ve alakadar bir 
çok zevat davet edileceklerdir. 
Tenezzühte mütenevvi eğlenceler 
tertip edilecektir. 

Bugün gelecek Fran
sız kız talebe 

Bugün şehrimize gelecek 40 
Fransız kız muallim mektebi ta· 
!ebesi için Çapa kız muallim mek
tebinde yer aynlmıftır. Franıız 
talebeleri fehrimizde bulunduk
ları müddetçe meLtepte i•kin ve 
iaşe edileceklerdir. 

Sanatlar mektebin
de dühul-imtihanları 

lıtanbul San'atlar Mektebinde 
dühul imtihanları yapılmı9tır. im
tihanlar, Maarif Vekaletinden ka
palı zarfla gelen sualler üzerinde 
icra edilmiş, zarflar muayyen gün 
ve saatte açılarak zabıt tutulmuş
tur. imtihan evrakı tetkik edil
mektedir. 

Çatalcada Orta 
mektep 

Çatalacada bir orta mektep a
çılmasına Maarif Vekaletince ka. 
rar verilmi~tir . 

Hala sonu alınma
yan müsabaka 

Millii lktısat ve Tasarruf ce
miyeti, geçen seneki taaarruf haf. 
tasında, ilk, ortamektap ve lise 
talebesi arasında taaarrufa dair 
müsabaka açmışb. Bu müsabaka
ya 18000 talebe iştirak ebni9, ilk 
mektep talebeainin cevaplan taı .. 
nif edilmiş, en çok muvaffak olan 
14 efendiye S er lira mukifat ve· 
rilmişti. Liseler ve orta mektepler 
de yapılan müsabaka evrakı, Ma
arifçe henüz tasnif edilmemiıtir. 

Cemiyet, 2 ay aonra bu senenin 

Müfettişler kongresi Poliste 
• 
iki motör 

Dün İstanbulun maarif ihtiyaç Çarpıştı 
larının tetkikine başlandı Nüfusça zayiat olma 

lıtanbui ilk tedriıat müfettitleri 
ıenelik konııresi dün ıabah Iıatlamıı 
trr. Kongnıye mao.rif müdürü Hay
dar B. riyaaet etmittir. Kongre ta· 

bah ve akf'llll olmak üzere iki celae 
devam etmiıtir. Dünkü içtimada ilk 
mekteplerin livazımı tedriııiye vazi
yeti, noksanları görüıülmüıtür .. Bu
ırün muallimlerin vaziyeti, kadrolar, 
münhal muallimlikler muzakere edi
lecektir. 

Yann mekteplerde terbiye n ted
ris meselelerine geçilecek, tecrübe 
mekteplerinin faaliyeti, geçen ıene-

Bir elden 
İdare lazım! 

Projeye göre liman 
muameleleri 

nasıl tevhit edilecek 

Yakında te:ıepzilpten kur
tarılma.~ı mukarrer 

istanb11l limanı 
Liman muamelatında sür'at Ye 

kolaylıfı temin etmek makaadlle 
bütün liman itlerinin bir elden 
idaresi öteden beri taaavvur edil· 
mekte olduğunu, va Liman itleri· 
nin mes'ul ve salahiyettar bir u
mumi müdürlüğünün emrine veri... 

leccğini yazmıfbk. 

Buna dair hazırlanan proje 
henüz iktııat Tekiletindadir. Pak 
yakında Vekiller Heyetinde mü
zakere edileceği söylenmektedir. 

Projenin tatbikine batlandığı 
takdirde ticareti bahriye müdiri
yeti ıle ambarlar ve hammallık it
leri dolay11ile bir kısım rümrük 
te9kilatmm, Sıhhiye karantina i
daresinin, liman inzıbatile me9gul 
olan Polia Beşinci ,ubeainin Müı
terek liman umumi müdürlüğü tat 
kilitına dahil olarak çalışmalan 

muhtemeldir. 

Liman 9irketi müdürü Hamdi 
Bey, gümrük işlerinin bir elden İ· 
daresi hakkında muharririmize 
ıunlan söylemiştir: 

- Liman işlerinin bir elden ;. 
dareıi, hükümetçe öteden beri dü
tünülmüt bir meseledir. Esasen li
manda bir takım zaruri ıslahatı 
yapabilmek için bundan başka 
çare yoktur. 

lktıaat vekaletinin h zırladığı 
]i.yihauın limanda ıslahat İcrasını 
kolaylaştıracağını muhakkak ad
dedebiliriz. Bütün dünya limanla
rında liman iflerile meşgul olan 
mes'uliyeti haiz bir tek makam ol
duğu halda, bizde müıtakil, sala
hiyet ve mea'uliyetleri ayn daire ... 
ler bu itle ayrı ayrı metgul olur
lar. Müstakil bir umumi liman 
merciinin tetekkülünü ben tahıen 
yalnız çok faydalr değil, bilhaaaa 
pek liizumlu bulurum." 

Balıkesirde yerli 
mallar sergisi 

6 eylülde Balıkeair'de S gÜn 
devam etmek üzere bir yerli mal
lar sergisi açılacaktır. lıtanbul 
Milli lktıaat cemiyeti, bu sergiye 
ittirak edecek lstanbul müessese
lerinin mallannr oraya göndert .. 
mektedir. 

Ziraat bankası he-
• • • yetı umumıyesı 

Ziraat Bankaaı heyeti umumi. 
yesine iftirak edecek murahhas• 
lar yakmda intihap edilecektir. 

ki kongrede verilen kararların tat
bikatı üzerinde görütülecektir. Her 
müfettit bir rapor hazırlamııtır. Bu 
raporlar okunacak üzerinde münaka
şalar yapılacakttl'. Müfettiılerin iç
timaı on giin sürecek, önümüzdeki 
derı senesi için takip edilecek umui 
mi hatb haraketler çizilecektir. ilk 
mekteplerin randmanını artırmak. i
çin ittihazı lazım tedbirler karar al
tına alınarak her müfettit bu yeni 
kararları kendi mıntakaşındaki ilk 
mekteplerde tatbik edecektir 

Yol parası 
Vermeyenler 

Vefat ederse para
yı verese verecek 

Yol parası verm.İyenlenn yola 
aevkedilmeleri bir eyhilde yapıla
caktır. Bu gibilerin listeleri hazır 
)anmaktadır. Yol vergisi tahak· 
kuk ettiği tarihte aağ olan ve bi
li.hare vefat eden kimselerin ve· 
reselerinden taluil edilecektir. 

Memlekette 

Foçaya 
Düşen kotra 

İki Alman gazeteci
sinin ba,ına gelenler 

lzmir gazeteleri yazıyor: Evvellıi 
ıabah (Yeni Fuça) da memnu mın
talca dahilinde Mis Hiltrude ve M. 
Gruder isminde iki Alman yakalan
mış, lzmir Müddeiumumiliğine ceti 
rllmlttir. 

Miı Hiltrude n M. Gruder ilı:i p 
zeteddir. Gazeteleri namına küçük 
bir kotra ile tetkik aeyahatine çıkan 
bu iki gazeteci Foça açıklannda teh 
likeli bir macera ıı:eçirmiflerdir. M . 
Gruder bu macerayi şöyle anlahnıdı: 
tadır: 

" - Türk kara ıularına girdiiti· 
mİz zaman denizde mülhit bir fırb
na hükllm sürüyordu. Foça açrklarrn 
da deniz kotramızı tehdit etmeğe 
baflamıftı. Hiltrude yolumuza de
vam etmemizi iıtiyordu. Ben bu
nun imkin haricinde olduğunu göre 
rek karaya cıkmak üzere kotranın 
yolunu defiştirdim. 

" Kotra korkunç dalgaların tesirile 
bir türlü karaya yanatamıyordu.Şa
hll lııamında ııörünürde ufak bir 41ık 
bile yoktu. Ölümle kartı karııya i
dik. Nihayet aababrn ilk ıtıklarile 
deniz biro.z durulur gibi oldu. Sağ
aalim karaya çıktık. 

Meğer karaya battığımız yer mem 
nu mıntaka imit. Çok halaiz ve me
calsizdik Jandarmalar bizi birer mer 
kep üzer.ine bindirdiler. B~ .garip 
mahlülılar çok hırçın huylu ıdL Da
ha dört beş metre gitmeden bizi ye
re attılar. 

Vücudümüz yaralanmıştı. Bunun 
üzerine bir kağnı arabaıı üzerinde 
Foça m«kezine oradan otomobille 
lzmire geldik. 

Bizi getiren jandarmalar çok iyi 
kalpli, miaafirperver adamlardı. Bi
ze yolda çok iyi muamele ettiler.Bir 
gazeteci için bundan enfeı macera 
bulunmaz." 

Malatyada üç mah
pus kaçtı 

MALATYA, 19. - Bir cinayet 
meselesinden maznun olarsk yakala 
nan Cemal iıminde bir mevkuf ile 
iki arkadaıı geceleyin nezarethan,.. 
den kaçmıya munffak olmuılardır. 
Firar hidisesi haber almmca jandar 
malar derhal şerirleri takip ebniye 
baflamıtlardır. 

Firarilerin yakalandıklanna dair 
henüz malilmat almamamı ıtır· Fa
kat takip hareketi •iddetlendirildiii 
için "'"1'ferin fU dakikada yakalan
mış olmo.lan kuvvetle muhtemeldir. 
Diğer taraftan alikadar maka mfirar 
hadisesi hakkında tahkikat yapmak· 
tadır. Bu iıte ihmal veya dikkat· 
ıizliği görülenler hakkında kanuni 
muameleye teveaaül edilecektir. 

Kara burunda 
cinayet 

bir 

dığı bildiriliyor 
Geçen gece Marmara Ereğliıin

den kal'J>UZ yüklü olarak lıtanbul'a 
gelmekte olan Mesut reisin idare
ıindeki iki tonluk Ceylan motörü 
Çekmece açıklarında sise tutulmuf
tur. Bu esnada lıtanbuldan Abdul
lah reiıin mutasarrıf olduğu yedi 
tonluk Şuleydaya motörü geliyor
du. Karanlıktan her iki motör ara
aında müaademe olmuş ve Ceylan 
motörü yaralan01J,tır. 

Şubiderya motörü, Ceylanı askıya 
alarak yan balımı bir halde Mimarai 
nan köyüne götürmüştür. 

Bir artisti 
Kaçıracaklardı 

E v-velki gece Unkapanr köprüaii 
üzerinde bir tecavüz hadi.esi olmut~ 
tur. 

ft""rah tiyatrosunda oyuncu Anjel, 
zevci ve lh an, İsmindeki arkadaşı i 
le davulcu Neoim ve artiıtlerden 
Zehra H. bir otomobile binerek ... t 
üçe doğru Beyoğluna gitmek üzre 
Unkapanı köprüsünden geçmekte
dirler. Bu esnada gemici Osman, tü 
tün amelesinden Sıtkı ve Hulusi i
simlerinde üç kişi otomobili durdur 
muşlar, ve taarruz etmek iıtemiıler
dir. Bu taarruzu def etmek icin An
jelin zevci ve Ihsan ef. ler tarafın
dan altı el ıilah atrlmrştır. 

Poliı hepsini yak.alamı, ve tahki
kata girişmiştir. Tahkikatta An jelin 
kaçırılmak istendiği anlatılmıştır. 

Otomobil çarptı 
Beyoğlunda Altın bakkal önünde 

tramvaydan atlayan Rasim el. ye ŞÖ.
för Şükrünün idaresindeki kamyon 
çarparak yaralamı,tır. 

Sustalı çekmiş 

Yeni'8hir bekçiıi Süleyman'a suo
talı çakı teşhir eden kahveci Muıta
fa iıminde biri yakalanarak hakkın
da tahkikate ba,lanmıştrr. 

Yaralanan çocuk 
Fındıklıda Dere içinde oturan 10 

yaşlannda Mehmet'e şoför Salih'in 
idaresindeki 101S numaralı otoı:nc>
bil çarparak yaralamıt, çocuk Etfal 
haatanesine ka.1dırtlmıttır. 

Vapurda feci 
ölüm 

bir 

Geçen hafta aah günü Marail
ya'dan limanımıza gelen Paquet 
kumpanyasının Kara.mani vapu .. 
runda feci bir vefat vuku bulmut
hır. K.ıbrıs'ın Limaıkol ~hrinden 
Paul D. Hacipavloff İsminde biri 
Pire tarikile memleketine gitmek 
Üzere Marailya'dan vapura bin· 
mittir. Vapur yolcularından biri
nin verdiği habere göre, bu adam, 
zevcesi birkaç güne kadar ilk ço
cuklanm doğurmak Üzere oldu
ğundan memleketine avdetle pek 
ziyade istical ediyormuş. Paul Ha
cipavloff, uzun müddetten beri 
evli olduğu halde hiç çocuğu olma 
dığını ve ilk çocuğunun doğma
ıına sabırsızlıkla İntizar etmekte 
olduğunu -ve genç karraını çddıra
aıya sevdiğini difer yolculara mü
kerreren aöylemi§tir. Bu talihsiz 
adam, bir akoam seyahat arkadat 
larile bir kaç saat tevk ve neşe 
ile konuştuktan sonra yatmak ü
zere kamarasına girdiği sırada_ 
drmafma kan hucumundan dÜfe" 
rek fücceten vefat etmiıtir. 

Karam.ani vapuru Yunanistan 
aahillerinden pek uzak olduğun· 

dan ve cesedin 24 saatten fazla 
muhafazasına aeyrüaefer nizama .. 
tı muaait olmadiğmdan muteveffa 
nın ceaedi denize atılmıttır. Miite
•effamn e9ya&1, Pirede kendisini 
kartılamağa gelen aileıi efradın
dan birine tesliın edilmiftir. 

Efgan 
İstiklili 

Sefir tarafından dün 
ziyafet verildi 

Dün Efgan İstilılilinin yıldönll
mü olduğundan Efgan ae6ri Ah· 
met Han tarafından Trabyada Tokat 
Jiyan otelinde bir çay ziyafeti veril
mi9tir. Ziyafette Efgan tebauından 
bir çokları hazır bulunmuttur. 

Motosikletle 
Devrialem 

Şehrimize gelenler 
çok garip 

şeyler anlatıyorlar 
Motoaikletle devri alem seya· 

hatına çıkan M. ve Madam Eddy 
Walter Tann de Hannover, birkaç 
gün evvel Bulgaristandan fehrimi
ze gelmiflerdir. Bunlar aeluz sene 
de devri alem seyahatini ikmal et 
mek Üzere bahse tutupnu.lar ve 
dört tene evvel seyahata çıkmı,. 
!ardır. Seyyahlar bu seyahatı mu
vaffakiyetle batarabildikleri tak
dirde bindikleri motoıiklet Mu· 
nich'te Verkehnnuseum'da muha .. 
faza edilecektir. 

M. Tann diyor ki: 

- Almanyadan 1928 aenes 
martında hareketle binlerce kilo
metre mesafe katederek Avrupa 
ve Afrika'da 2S memleket dolat• 
tık. Uğradığmıiz memleketlerd 
çok fayanı dikkat şeyler gördük. 
Meseli, l•panyada şarap bollugu 
taYanı hayret bir derecededir. Su
yu az olan bu memlekette tarap 
su gibi akıp aidiyor. Andor'da 
halk tepeden tırnağa kadar ailah
lıdır, bunlar neden ve kime kar .. 
f' bu kadar silahlanıyorlar bir 
türlü anlıyamadık. Andora ;ardt
ğLrDız zaman aabah pek erken ;. 
di. Belediye dairesi daha kapalı 
idi. Belediye reiıi, cebind n ) & 
kilo sikletinde ve 300 aen lik bir 
tarihe malik olan bir anahtar çı
kardı ve kapıyı açtı. içeriye gir
dik. 

Balear adaor bize yeryüzünd., 
cennet gibi bir yer göründü. Bura 
da lur11z yok, polis yok. Kapr ve 
pençerelerinizi aabaha kadar a
çık bırakarak yatabilir•iniz. 

Buradan Ankara, Halep, Baf. 
dat tarikile Kalküta'ya ve oradan 
Amerika'ya gideceğiz, dört sene 
de Kanada'ya vi.sıl olmaği Ümıt 
ediyoruz." 

- ' •••••• 1 

B:r kahve 
Taciri 

ihtikar komisyonu
na tevdi edild. 

Galatatla Halilpa§ aokaı,:rnda 
Omer Abit hanı ittisal inde 13 nu• 
marada icrayı ticaret eden kahve 
tüccari Yani Karabato efendi kah 
ve fiatlerinde ihtikar yaptığrndan 
dolayı müddei umumiliğe verilmı 
tir. Müddei umumilik Yani ara
bato efendi hakkındaki tkaret 
müdürlüğü müzekkeresini il • 
yetteki ihtikar komisyonuna tev
di etmiştir. 

Komisyon hugün tahkikata a 
lıyacak ve tanzim edeceği fezleke 
ile birlikte evrakı müddei ur.ıuını
liğe tevdi edecektir. 

MahkemPlerdt> 

Muhtelit 
Mahkemelerde 

Son bir hafta içinde muhtelit 
Türk • Yunan mahkemesinde 41 
davaya bakrlmrştrr. , 

Bunlardan 13 Ü hakkında ta. 
lik, 3 ademi salahiyet, 25 i ret ka 
raraı-ı verilmiştir. 

Ret olunan davalar 200 bin lı
larrk tazminat davalarrdrr. Kirya 
kos Konatauten isminde biri de 
Aadanadaki fabrikaarndan dolayı 
hükumetimiz aleyhine 2S bin lira 
lık bir dava açmıştır. 

Muhtelit Türk • Fransız ve 
Türk • Belçika mahkemeleri eyllil 
birinde faaliyete başlıyaclardı. Fa 
kat bu mahken.elerin bitaraf rei 
ai bulunan M. Aser rahatsız oldu 
fundan faaliyet geçikecektir.Muh 
telit Türk • Fransız mahkemesin
de görülecek mühim davalar me
yanında Periye Bankası hamilleri 
nin belediye aleyhine açtığı bir 
milyonluk liralık dava vardır. 

Bir hırsız mahkum 
oldu 

Zeynep barum iaminde bir ka· 
dının ceceleyin evine girip hrrsı.ı: .. 
lık etmekten maznun Mustafa o·. 
lu Ihsan dün Afırceza mahkeme
ainde 3 ay 3 gün bapıe ve bir o 
kadar müddet emniyeti umumiye 
nezareti altında bulundurulmıya 
mahküm edilmiştir. 

tasarruf haftası baslıyacağı ve bu l •l!!!!!!!!!!•l!!!l!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!~!!!!!!9 
haftada da ayni auretle mektep
lerde müsabaka Ya..">ılacağı için 
müsabakanın bir an evvel netice ... 
lendirilmek üzere evrakın taınifinin 
bitirilmeaini Maariften rica etmi•-

1 zmirden yazılıyor: Kara burunun 
Ambar Seki köyünden Ali oğlu Mu
rat, Alımet oğlu Muatafa nammdıılıi 
arkadafuıı mavzer k'"1unu ile öl
dünnüı; yakalanarak adliyeye veril. 
mittir. 

Zonguldak havzası Yunus Nadi- Burhan 
hakkında konferans C h•t B l d a ı . er avası 

tir. Tasnif neticesinde en çok mu .. 
vaffak olan lise •e orta mektep
ler talebesinden 16 efendiye de 
nakdi mükafat verilecektir. 

Yeni lıtanbul Sanayi müdürü Re
fik B. yalanda Halk~vinde Zongul
dak Kömur Havzaar hakkında bir 
lronferaıııı verec<'ktir. 

Yunus Nadi - Bf.ırhan Cahit B.ler 
davasına salı gÜnÜ Üçüncü Ceza 
mahkemesinde devam edilec:ektir. 
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1 
balışit verirsiniz. çayı, kabve.l elha11l akla gelen ; ~~t . Vichy'de tedaviye gelenle- oeylerin illnlan var .. 

• .,J ~ rin başka işi gllcU yoktur. Onlarla m09gul iken yarı çap Harik Hayat Kaza Otomobil 
Astın umdeai "MlLLlYET" tir. 

21AGUSTOS1932 
idarehane: Ankara c:addeai, 

100 No. 

Telgraf adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare "' Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç içw 

L. K. L. K-
3 aylıitı 4- 8-
6 n 7 50 14 -

i2 .. 14- 28-

Gelen evrak •eri verilmez -
Müddeti ceçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
i!ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann mee•u
liyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y flfİlköy han rasat merkezin

den verilen malumata cöre buıün 
haya az bulutlu o>lacak, niqi.r 

~imal istikametinden esecektir 
Dün hava tazvikı '162 milimetre 

en çok hanret 30 ve - az 18 
aantlsrat kayıt edilmlttlr. 

Ve onun içindir ki; gündüz lak ter içinde , göjtstl kıllı ve 
ve gece bir takım tiyatrolar, ka batı kıl11z iri yan ve tatı bi-rfel 
zinolar itler durur... kapıyı aralık ederek ıordu: 

Vichy'deki membalar etra. _Masaj için mi Mösyö? .. Tanrı Evi fmda güzel kadın, tık kadın _Evet!. 
ve erkek bulacağınızı ummama - O halde geçiniz yandaki Tapu memurlarından Cev- getirecek evinin böyle metruk 
lraınız.. Bilmem evvelce de h Ef d S 1 hm kabineye de soyunun!.. eri en i utana ette Üç· kalması Allahtan reva mı?. 
yazdım mı? .. . ince, narin, ,ık ler mahallesinde oturur. Kendi Yarın ruzumahşerde Cena· 
kadınlar bu mevsimde ( Dovil) Kutu kadar bir höcreye gir h 1· d be k il b k b H k "hm d'l b 

d d S dik .. Avrupa hamamlarının hep a ın e, çem r sa a ı, üyü j ı a ı al e ı en u nime. 
ve (Kan) a ır. ıcaktan ça- çe karınlı halim, ıelim bir zat- tin hesabını sorarsa Cevheri E-

b. 33 d sinde soyunma yeri böyle u-
yır çayır yanan ır yere e- f tır. Yalnız bir inadı vardır, Ba- fendi ne cevap verecek? 
rece sıcak akan tuzluca bir su aktır, ben soyunurken bizim 1· 1 k 1 k 

ahu geldi. Ve doktorun verdi- ğa çerçeve 1 yuvar a göz ü Ha, bakın söylemeye unut-
yu içmek için d"ıinyada gel- k il ı. 

ğ • t ' · t "' G·· t d' u anmama.... tum, hız" ı'm Cevhen" Efendı' ı"le mez .. Onun İçindir ki; bütün 1 reçe eyı ıs eaı., os er ım.. C h • Ef d " · 1 · · 
Çekildi ve bı'r kaç saniye son- ev erı en 1 goz en mı- Zatigül Hanım aynı· zamanda membaların etrafı, şişman, ame ı - f · 

1 d r yop omasına ragmen etra 1 ın dinı" bu" tu" n, usul ve erka"n bı'lı"r 
1 iman a kadın ve erkeklerle a: d J b 

11 1 ce ma eni çerçeve i eyzi göz- insanlardır da. 

ve 

Sirgortalannı:ıı Galatada. Ünyon hanınd:;ı ka in 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Kandilli Kız 
malimaldir .. Gençlere de tesa- - Buyurun Mösyö!.. Baş tük kullanır ve gözlüğü tam . 1 

düf ederseniz ebeveynine refa. başayız ... dedi. burnunun ucuna takarak daima . Cevheri Efendi ışte böy~e 
kat için gelmi9tir. Fazlaca laubalilik amma çerçevenin üzerinden bakar. hır taraftan Allah korkusu, hır 1 Ağustosun 23 üncü salı gününden itibaren salı ve çaqamba ıriinJ.,..j 

Zannetmeyin ki; Vichy'de aldırmadım ... Ve duş dairesine Cevheri Efendi 60 yaşında, 1 ~jr~.ta~ buhranı .h:ozı~ en_d!şesi 1 leyli ücretli talebe kaydına başlanacaktır. 1 Eylul tarihinden itibaren de 

Lisesi 
Müdürlüğünden : 

çok ecnebi vardır. Hayır!.. girdim. Tabii anadan üryan.... halilesi Zatigül Hanım da elli- 1 e . ~şunerek evının ıçensınae cumartesi, pazartesi, çarşamba günleri nehari, ücretli leyli kayıt mua
Vichy'deki ecnebiler daha ziya Bu odada bir takım •u makine- sindedir, lkısinin de biribirine tadılat yaptırmış, her katı apar melesi yapılacaktır. Ücret şeraiti senede 225 liradır. Üç taksitte alınrr. 
de Franaada oturmaya alışmış !eri, ve üzerine ince ince huzme uymayan garip a<letleri vardır. tıman .haline ifra~ ettirip ayrı Bilfiil memur olup baremin 7 inci derecesinden itibaren aşağı maaş 
adamlardır · ,eklinde su fıtkıran bir de ma- Cevheri Efendi çorbasız sofr.ı.- ayrı kıraya vermış, her ay da ' alanların evlatları için °'< 10 tenzilat yapılır. Yeni talebe kayıt muamele-

Vichy en ziyade Fransızla- saJ masası var... ya oturmaz, Zatigül Hanım da tıkır tıkır yetmiş lira İrat alma 1 si için hüviyet cüzdanı aşı . 11hhat raporu mektep ıabadetname veya 
rm gittikleri bir su şehridir. ··td Ali h b" d 1 Ya başlamştır ı Şaşı masajcı beni bu masa- o üm a ağzına ır am a 1 ' tasdiknamesi, 6 a-'et fotoğraf li.zımdır. Fazla tafsilat için yukarda ııös· 

1 

Binaenaleyh, parkında, bahçe- çorba koymaz. Neye çok go"ru"yorsun .. T, pu"- / ·ı .. 1 d k "d . .. . d . d k h . ya yatırdı ve başladı masaja.. - terı en gun er e m• tep ı aresıne muracaat edilmesi. EylUI birden iti-
sın e, tıyatrosun a, a vesın- Cevheri Efendi plavdan kat ! für püfür hava, deniz derya a- f baren aynı günlerde asli talebenin kayıtları tecdit edilecek müracaat et-
de göreceğiniz tip bıyıklı, gö- Uzatmıyalım herif bizi evi- iyyen hoşlanmaz, Zatigül Ha- : yak altında, odaların İçersinde il miyenlerin yerine yeni talebe alınacaktır. Eyliilün 3 üncü cumar-
bekli, iri iri lif eden karısı ve re çevire oğduktan sonra kal- h k ı · 1 t k t O t · k" "b' nım er yeme te p av yemese a oş ur. Y e şımdı t gı ı tesi gününden itibaren mezuniyet ve diğer sınıfların ikmal im-
çocuğile gezen orta Fransız- dırdı. Karşısına dikti ve elin- karnı doym •z. Hele pı·ıa-v bol nohut oda, bakla sofa çıfıt me- . 'h ı b ... tı an arına aşlanacaktır. Al3k3.darların mektebe müracaatları. 

dır. 
1 

deki İtfaiye hortumile karnı- domatesli mevsim pilavı olursa zarı ev değil, eski yapı bu. Ay- / iil••••••ılıl•••••••••••••••••••.I 
Bu sebepledir ki; Vichy'de mın üzerine bir metre kadar me (Buna ben de bayılırım ya, ney da y~tmi~ lira ela getirir, sek- ,

1 
fiatlar, baıka su şehirleri gibi safeden önce ılık başlayan ve se! .. ). ı •en lıra aa.... ı 
yüksek değildir. sonra kaynar hale gelen bir su C h Ef d b hl 

1 Kız - Erkek, Leyii · Nehari --

Bundan be! altı sene evvel sıkmaya başladı ... Haşlanıyor- .. ..ev .. eri .. en i sa a. ar~ Gelgeleıım bu İrat başlar baş ı 
d ust us. tune dort kahve, sekiz sı lamaz Cevheri Efendi ıle aya-F ELEKTEN Lehistana gitmiştim. (Krako- um amma ses çıkarmıyorum. gara ıçmeden aklı başına gel- li Zatigül Hanımın rahatı bo- 1 

vi) ismindeki eski Leh şehrini OnlU arkalı çepeçevre karnımı z · ı H d b" b 

TÜRK LİSESİ--
lstanbul Seyahat mektupları.. eh bö 1 h 1 d k b mez, atıgü . an_ım a. ı_r ar zuldu ... o. tuz senedir kapıları- j' 

' gezerken 4 irde pek çok kili- "y ece a, a ı tan sonra e- d d .._____________ . . b ak ça_y_ın_ı mı .. esme ınaırme- , nın ıpını çekmeyen hısım akra Şehza. d.eb.aşında Fevziye cadfJ_esln- A J d 
se olduğu nazarı dikkatimi cel- nı uç metre uzağa attı ve u d ı 1 vff p - Ç l l 

Di h 
hedeın k en e mı ı§e suremez. . ba, eş, aost hazan günü birliği- de Vıdınh Te k ata konagında r em betti. Bu müşa i açtığım aynar suyu yavaş yavaş soğu- Velhasıl bu otuz senelık eh ne, bazan gece yatısına sökün A 'lk t ı· fi h 'd' 

bizi gezdiren zat dedi ki: tarak buz gibi hale getirdi.. lüayalin bütün itiyatları tama- 1 t b 1 d 1 na, ı 'or a ve ıse sını arını avı ır 

D• h ! B t - b · b' d bö' 1 e meye aşa 1 ar, I~ · d h ·· 9 18 k d ·· d"I L·ı· lr em - Krakovi'yi şöyle tarif at an a9agı enı ır e Ye men biribirinin zıttınaclır. j • • • • j umara" ıraa a erpun - e a ar muracaat e ı e<ı ır. 
ederler, bir kilise, iki kahve, ıuladıktan sonra ayaklarıma O kadar ki kışın oturdukları - Ne den_ır, tanrı mısaf~rı, a- - Tel 23746 -
Uç kilise, bir kahve; iki kilise kaynar ıu aıkmaya başladı ve odaları bile ayırmak zaruretin- gırlam.ak lP.zım, Gelene g!t de_n - - --Vlchg, 11 aifu11to11 98S 

Allahım bu ne 11cak! Bu ka 
dar su, bu kadar Yetillik, bu 
kadar orman ve bu kadar sı
cak! .. latanbulda hasbelicap 
yapamadığım bir şeyi burada 
yaptım. Bir pantalon bir de 
kolsuz teniı fanıllsı.. Bundan 
rahat şey yok!.. Yalnız şık ıua ı 

iki kahve ve ilh... çok tükür bundan sonra bit- <le kalmı,lardır. mez kı. Fakat gel _zan;ıan . gıt 
t . 'J' zama b t f ( İstanbul ikinci icra memurluğun-

v. h ' · .ı_ .. 1 t 'f d ı.... C h • Ef d" d · h 1 n u anrı mısa ır erı ışı ...: A 1 1 L l K H AN- E ıc y yı ve şoy e arı e e- ev erı en ı aıma oru d B bo d ı 1 .., 

K 1 k b d 
. . b l d d t azıttılar t.,vşanın suyunun su- an: ir rçtan o ayi mahcuz ve 

F atih'te Kız taşında Krztaşı cad
desinde 15 numal'alı hane sablılr. 
tır. Yedi oda, ;ki sofa, biı· tatlık. 

üç abdesthane, hamam, kiler, kö
mürlük, ayrıca mutbak, meyva a 
ğaçlarını havi bahçe, terkos suyu , 
hava ~azı, elekt,·ik mevcut ve bü~ 

rız: 

Gayri menkulatı: Memba
lar, parklar, oteller, beş ay a
çık büyük mağazalar, kazinolar 
tiyatrolar ... 

uru anır en ana soruyor- ayan çını so a ı o a a o ur- b ' . l . d 
du: mak İster odasına bir dirhem yu gı ı eşın, dostun, eş en, ost paraya çevrilmesi mukarrer ev et· 1 

M 
' ları gelmey ba~lad yasının ikinci arttırması 23-8-932 1 

- ösyö müstemlekeler J k" .. .. k e ~ 1
• manga omuru so maz. . . . . . tarihine müsadif salı günü saat 13 

de mi bulunmuştur?.. Zatigül Hanıma gelince; - Tanrı mısafırıyım, dıyen 
C h E ten 14 e kadar Beyoğlunda Meş-

Ecnebi olduğumu söylemek bu hatunun aa cini soba sinir- ev eri fendinin evine çökü-
Adamları: Doktorlar, hasta 

lar, ötelciler, artistler ... 

. 1 rutiyet caddesinde 175 numaralı 
hiç işime gelmez. Çünkü Fran !erine dokunur. yor, gün erce, haftalarca yan 
sızlar ecnebiyi yolmak ister- _ Gözüm l'ar gibi kızarmış gelip oturuyorau. Buna değil 
ler .. Vakıa bende yolunacak ateşi görme<ien iliğim kemiğim yetmiş liralk ev İradı, değil Ka 
bir şey yok amma, ne lüzumu ısınmıyor a kardeş, aiye kül ke- runun hazineleri, dağ taş bile 

Amram apartımanın 4 Üncü dairesin 
de satılacağından talip olanla
rın yevmü mezkürde 932-2241 nu
maralı doıyeıini hamilen mahallinde 

ğazaların önünde fazlaca dola- Vichy'de Parisin en maruf 
şırsanız. size biraz garipçe bakı 1 kuyumcu, kürkçü, antikacı ve 
yorlar, ışte o kadar. tuhafiyeci mağazalarının şube- var ... 

- Evet! dedim .. . hazır bulunacak memura müracaat-

tün esbabı İıtiı·ahati ve nezareti 
kimileyi haizdir_ Mühtacı tamir 
hiç bir yeri yoktur. Tramvay mev 
küne bir dakikalık mesafededir. • • • leri vardır. Bu mağazalar 15 

iki gün var ki, 75 gram 9un mayıstan eyliil nihayetine ka
d'an, 100 gram bundan günde dar açıktır.. Sonra kaparlar, 

- Ben de bulundum! 
di ... 

disi gibi mangal başından ayrıl 

1 

dayanmazdı. 

maz, Cevheri Efendi düşündü, ta ları lüzumu ilin olunur. 
de- Biribirlerinden bu kaa'ar huy , şmaı , doluya koydu almadı, 

ları ayrı olan bu karı koca ara- boşa koydu dolmadı, nihayet ZA Yl - Pangaltı Ermeni katolik 

Görmek İçin: ittisalindeki bakkal 
İsmail Ef. ye, görüşmek için Ga 
!atada Voyvoda caddesinde Nur 

bet defa su içiyorum. Benim (Nis) e giderler ... 
gibi binlerce adam da su ıçı- Fransada üç şehir vardır ki; 
yor. Sokaklarda kimi görseniz muvakkat zaman için açılan 
nasıl eskiden herkesin elinde şık mağazalara maliktir. Ya

- Nerede? diye sordum .. 
- Aksayı Şarkta .. dedi. Ben 

de düşünmeden ilave ettim: 

larındaki itiyat zıttıyetine rag-. ak_ im. a bir çare g. eldi ve bir gün 
b 1 1 h il Lisesinin rubsatiyeıi 15-8-932 pazar 

men 30 senede bir gün bile biri gı_t.tı. a mumu ı e ma a e ca.-
k lı d 1 

tesi günü ada vapurunda zayedilmit 
birlerine hatır kıracak söz söy mıının apısının ana tar e ı- donyan Efendiye müracaat. 

k l d tir. Adresime iade edilmediği takdir l'•llıiıı•••llİ••••••• lememişler, biribirlerini incit. ğinin a ıbım al ı ve bir anah- , • 
d de hiç bir hükmü olmıyacağı arz 

memi~lerdir. tar yaptır ı, 

hanında 9 numarada Nisan An · 

bir baston bulunması idet idtse 
burada herkesin el;nde sepet
ten bir mahfaza İçinde bir yas
sı bardak var .. Bu bardaklar 
25 ~er gramlık çizgilerle 150 
grama kadar ölçebilirler. içe
ceğiniz memba hangisi İse ora
ya gider, bardağınızı sebilin 

zın, Vichy, Dovil, kışın Nis .. 
Vichy'ye bir mevsim zarfın 

da Pariaten gelen ve sonra çe
kilen sermayenin miktarı bir 
milyar franktan fazladır. 

'l" olunur, 
De- Her gün Cevheri Efendi için Bir akşam Cevheri Efendi 

ayrı, Zatigül Hanım için ayrı yatağında mıtıl mıııl uyuyor-

- Ben de Filipinde bulun
dum ... 

- Filipin bizim mi? .. 
"? 

lıtanbul betinci İcra memurluğua
dan: Bir borçtan dolayi mahcuz o

lup satılmuına karar verilen bırda
vatçılığa müteallik Cfyanın 25-6-932 
tarihine müaadif perteınbe (ÜnÜ 

saat 16 dan itibaren Galatada Mah· 

mez mı .... 
- Bozmadım .. Evet 

den beri ... 

918 yemek piıer, ayrı oda tanzime- du. Kapının tokmağı inip kalk 
dilir, ayrı sofra kurulur, hasılı maya başladı, 

dersen diye bana 
etti, 

burayı tarif 

tahta iskaralı tezgahına korsu
nuz .. içeride ayağında tahta 
kunduralı mavi entarili ve ba
~ında tentene başlıklı kızcağız
lar mütemadiyen akan çeşme
lerden bu bardakları doldurur 
ve size ver;r. Siz bardakta dok 
torunuzun tayin ettiği kadar 
su ölçüp içersiniz . Bunu gün
de kaç defa söyledise o kadar 
yaparsınız. Bu su dağıtan kız 
lara frenkler (Donneuse) der
ler (veren kadın) demektir. 
Eğer muayyen bir (veren ka
dın) tayin etmiş iseniz tedavi
nin sonunda kendisine ufak bir 

J(. J(. J(. 

Doktorların tavsiyesi üzeri
ne (Vichy duşu) denilen su al 
tında masaj yaptırmak için 
(Lardi) ismindeki müesseseye 
gittim. Elimizdeki doktor ka
ğıdını gişede oturan beyaz saç 
lı tirit gibi madama göster
dim. 

- Dokuz frank Mösyö! de 
di. Parayı verdik, elimize bir 
bilet bir de sıra numarası verdi 
ler. Gideceğimiz yeri de göster 
diler .. 

Beş ayak merdivenle inilen 
bir çukura indim. Ufak bir ko 
ridor, boş sıral"r ve iskemleler 
var. Bekleme yeri olduğu belli. 
Duvarlarda Vichy suyu, şeke
ri, kaymağı, pudrası, lavantası 

·-Ya! .. Kücülc iken bize 
okutmamışlardı ·da ... dedi., 

Dışarı çıktığım zaman ma
sajın mı, bu söylediğim yala
nın 11!1 tesirile kendimde bir 
hafiflik hissediyordum. 

FELEK 

N t ŞAN 
Antalya eşrafından Kıral zade 

merhum Emin Bey mahdumu sabık 
Bingazi Liman reisi merhum Ali Mü 
nip Bey kerimesi Sabiha hanımla 
Türk Maarif Cemiyeti lstanbul 
merkez rrıüdiriyet muhasibi Ali Sait 
Beyin nişan mera~imi Sabiha Haru
mın enişteleri Rauf Yekta Beyin U 
lu köydeki haneler'nde İcra edilmiş
tir. Tarafeyne 11aadeller teınenni e
deriz . 

Milliyet'in Edebi Romanı : 69 1 mi bir yazıcıya da o türrehatı 
karalatmış. 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

Vay edepsiz kan .. Şimdi 
Dilaver ne dese sözleri hep in
kar suretinde telakki oluna
cak.. Bı• ahmak, bu icaba herif 
Münirenin aşkile büsbütün bu
dalalaşmış ... 

(Fel.uli lantıutiquc roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi Yalnız şöyle bir sualden ken 
- Bilmiyor musun sanki? 
- Bilmiyorum ... 
- Biz Münire ile nişanlı· 

;ız ... 
- Oh tebrik ederim .. 
Veysi beline sokulu paslı bir 

tabanca göstererek: 
- Bu kadından elini çek .. . 

Yoksa ha ... Yakarım billahi .. . 
- O kadınla aramızda böy 

le bir şey yoktur. Emin ol Vey 
si ağa .. 

Veysi yan cebindeki kirli 
bir defter arasından bir fotoğra 
fı cıkararak: 

-- Nasıl yok .. Bu 
resmi? 

kimin 

Dilaver baktı mukavva üze 
rinde kendi çehresini gördü. Şa 
şala yarak: 

- Tuhaf ·ey ... Benim res-
mtm .•• 

- Sanki senin olduğunu 

lüyorsun yalancı düzenbaz.. dini alamadı: 
Arnavut fotoğrafın arkasını - Bu resıri sana kim ver. 

çevirerek: di ... 
- Bul'ları kim yazdı? - Münire kendisi.. Senin 
Dilaver baktı. Şu saçmaları resmini sakla~ acak ta bana bir 

okudu: şey söylemiyecek wi sanıyor-
"Seviyorum seni dünyalar sun? Münire bana sadık ve çok 

gibi, yanıyorum sana külhan- ehli ır~ l,ir kadındır .. Daha yap 
lar gibi .. Sarmak isterim seni tığın çapkınlıkları hep anlat
civanlar gibi .. Sen Arnavut Vey tı .. 
siye layık değilsin .. Elmasım Hayretle karışık nefreti bi-
benim zevcem olacaksın ... ,, raz daha artan Dilaver: 

Aşık - Daha neler yapmışım? 
Dilaver - Yapmışsın .. Yapıyormuş 

Zavallı çocuk bu elli ayak- sun .. Mün;re •Öylüyor .. 
lr iftira karşısında küçük dilini - Ne diyor? 
yutacak gibi bir hale geldi. ' - Bahçeye rahat çıkamıyo 
Çünkü Münireye böyle bir re- rum .. Bana işaretler, ediyor. 
sim vermemişti. O saçma sa- Göğsünü, bağrını açıp yanıyo
pan satırların ise kat'iy~n ken- , rum diye bağırıyor. . Çiçekler, 
dine taalluku yoktu. yemişler, mektuplar, hediyeler 

Kan Dilaverden intikam çı 1 gösteriyor... Söyle o çapkına 
karmak İçin nereden buldiysa beni rahat bıraksın .. NP kadar 

1 • " . , .. J"' r. . . . ' ~ 

bir evde iki ev hi.zmet~.gö.rülü~. _Tak, tak ta tak tak., 
Eh bu ~a kol~y 1! degıldır. Bıl - Tok, tok ta tok tok .. 
hassa hızmetçı olmazsa. Bunun C h . Ef • - d 
· · k k d.. ay k 1 ev erı enaı yatagın an 

dı~ın a~ı ocl ak tuzd "ka 
0 

stun fırladı, pencereden başım uzat-
ıye evın a t a ın a ı ame e- I - I · 

d 1 . .. t katı 

1 

tı, karan ıga ses endı: er er ve evın us na sene- K" 
nin bayram günlerinde bile çık - ım 0000

•·• 

mazlar. . Kapıdan bir ses cevap ver-
Cevheri Efendinin Üçler ma dı: 

hallesinde Allah bağışlarsa - Tanrı misafiri •• 
1 

şöyle konak yavrusu üç katlı j Cevheri Efendi faşırdı, ge-
bir evceğizi yardır, Fakat evin ce yarısı tanrı misafiri olur mu? 
üst iki katı otuz seneden beri Bu şaşkınlıkla garip bir sual de 
cinlerle perilerin meskenidir. O sordu da boyunca günaha gir
ralara insan ayağı basmamış- di: 
tır. - Hangi tanrı misafiri? .. 

Herkesin sıra sıra aparlı- 1 - Hani geçen sene size ge-
manlar yüksel~ti~i bu . ~evirde ! len !"-ecidiye köylü • ahbabınız 
Cevheri Efendının su ıçınde se Halı! ağa vardı, onun üç ev aşı 
nede yedi, sekiz yüz lira irat rı komşusuyum, İstanbulda gi-

- Lahavle ... mudiye caddesinde 96 No. lu dük-
-Ya ... "8.n Önünde açık arttırma uıulile mil 
Cevheri Efendi sevinçle tan 

1 
zayedesi icra kılınacaitından talip

rı misafirinin sözünü kesti : j lerin yevmü muayyenlnde mahallin-
- Azacık bekle ve hemen gi de hazır bulunan memuruna müracat 

. d" d • h 1. tarı ilan olunur. 
yın ı, yaptır ıgı ana tarı e ıne 
aldı kapıya indi, misafire: --------------

Doktor 
- Düş önüme! der gibi bir 

buyurun savurdu ve mahalle 
camiinin kapısına götürdü, ka
pıyı açtı , misafiri İçeri soktu 
ve ,unları söyleyerek döndü: 

- Mevlana ser. tanrı misafi 
ri değil misin?. işte tanrının 
evi burası. Bize yanlış gelmiş
sin. Haydi hoşça kal. Allah ra
hatlık versin. 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergiin öğleden 

sonra saat (2,30 dan 5e; kadar ls
tanbulda Divanyolunda 118 ruma-
ralı hususi daireılnde dahili hasta-
lıkları rrtuayene ve tedavi eder. Te· 
lefon: lstanbul 22398. 

varmam .. Veysi ben ancak se- bakalrm değil miyim kurnaz.. bulmuş. Arkasına o saçma söz Bak senin silahın var benim 
nin karın olacağım. Diyor.. - Kurnaz adam kurnazım !eri kime yazdırtmışsa yazdırt- yok .. Haydi öldür bakayım .. 

Bu aptal adama söz anlat- diye haykırmaz.. Sinsi görü- mış.. Dedi. İki kolunu göğsüne 
ması müşküldü. Fakat her cür'e nür .. ikide birde böyle silaha Arnavudun suratı haşaş çi- kavuşturarak hasmının karşısm 
ti aşan bu en ahlaksızca iftira- davranmaz., Hemen her likır- çeğine döndü. Gözleri büyü- da durdu .. Veysi bu cesaretin 
lara' tahammül de daha güç- dıya hiddetlenivermez .. Anlar. dü .. Ağzı köpürüyor gibiydi.. önünde afalladı. 
tü. Dinler ... Hakikati sezdikten Muhatabının üzerine atılmak Dilaver şimdi yumruğunu 

DilP.ver artık J.:endini tuta- sonra iş görür. Şimdi ben seni heyecanlarına kapılırken Dili- göstererek: 
madı: tecrübe edeceğim.. Bakalım ver devam etti: - Eğer mertsen yumruk 

- Bana baksana Veysi ağa kurnaz mısın değil misin? - Kurnaz adam dinler hid yumruğa vuruşalım .. 
dedi.. - Yap bakalım tecrübe.. detlenmez dedik ya.. Kendini Arnavut bütün bütün alık-

- H" bakıyorum... - Her lifa baba hindi gibi topla. Bak daha ne söyliyece- !aştı. 
- Sen Arnavutmu~sun? suratını kızartıp kabarma.. ğim.. Dilaver en acı istihzasile: 
- Ha vallahi yetmiş göbek j - Peki evvela dinliyeceğim - Yalan söylüyorsun .. Şim - Sen ciyeri on para etmez 

ten beri Arnavut oğlu Ar- ' sonra kızacağım.. di dinliyeceğim fakat sonra ba bir herifsin., işte seni tahkir 
navudum.. - Münire seni aldatıyor., na bu yalanları ödeyeceksin.. ediyorum. Yumruğunun kuvve 

- .Arnavutluk demek mert - Hiii vallahi yalan söylü- - Yalan söylüyorsam öde- tini göstersene .. 
lik demek ;se... yorsun işte buna dayanamam. rim .. Lakin doğru söylüyorsam Bu defa izzeti nefsi kabaran 

- Süphe mi ediyorsun? Ta - Azıcık sabır et... ne yapacaksın? Arnavudun gözlerini kan bürü 
banca ile isbat ederim.. - Karnımda dört nala bir - Beni kim aldatıyorsa öl dü. Yumruğunu sıktı.. Usul-

- Acele etme. Tabancayı at koşuyor gibi yüreğim tak düreceğim .. Sen mi? Münire süz, salla pata çocuğun yüzüne 
yerind'e kullan ... Yalnız mert- tuk tak tuk atıyor. mi? savurdu. Fakat Dilaver baırnı 
lik para etmez biraz da kurnaz - Karnında at koşsun .. Oto Dilaver ekşi birer istihza darbenin aksi cihetine eğmekle 
olmalı. . . mobil ucsun beni dinle o karı- ile Arnavudun suratına göz gez beraber, sağ dirseğile bir (pa-

- Ben hem merdim hem nın şerrinden bahçeye çıkamı- direrek : rade) yaptı. Hamleyi savuş-
de çok kurnazım.. yan benim .. . Ben ondan kaçıyo - Hemşeri sen biraz ken- turdu. Ayni zamanda iki aya-

- Kurnaz değilsin. . rum .. O benim arkamdan dola dine gel bakayım .. Burası Ya- ğının ucuna yükselip yıldırım 
Arnavut dövüşe haz1rlanan 

1 
şıyor., Bana çiçek gösteren, kova , Piriştine değil.. Türki- gibi mihveri bir hareketle sağ. 

horoz ı:! İhi kabararak : mektup uzatan odur .. Ben ona yede İnsanın kıymeti büyük- dan sola dönerek aşagıdan yu-
- Değil miyim kurnaz? ı başımı cevirip t" bakmak tenez tür, Bir düziye öldürürüm .. Ol- karıya hasmının çenesine amu 
- Değilsin... zülünde bulunmuyorum.. Ben dürürüm lafını ağvna peı·senk di bir (upercute) yapıştırdı. 
Vey~i bel;ni l'arıştırarak: kimseye fotoğrafımı verme- ı etmişsin .. Sen İnsanları fare J (Devamı var) 
-· ._. · ~~ oö. terecei!İm dim. Onu da nereden bulmuşs.a 1 mi? Tavşan mı sanıyorsun?. 
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i .. 
Bedbinlik 

Bi2de ııarp kültürüne ifrat de
'~<ede hayranlık göaterip benli
l•ni İnk&r edenler çoğalryor. Sü· 
ı..... . . ·· ı . d b' pro-~ &Qa.nıyenın go geıın e, ır 

teıte.n papazına gönül verip "Biz
de lllÜtefekkir ve aan'atki.r yok
lıır» diye ahuvah etmek acaba 
1•da bir bedbinlik değil midir? 
[)"İına tenkit ve mülahazalardan · 
Çıkan neticelere göre bizde san'at 

•e ~debiyatı~, ilim ve felsefenin 
llıadıuniyetini tekrarlamak ve bu
llt.ı, &'&rp aaanndan miaal ve numu 

~e alarak ııöatermek bir moda ha: 
dlt\e ırlrmi,tir.Bana öyle geliyor kı 
k Utıkü tarkın feyizli umranına ba· 
"'ak ibret ve cesaretle kuvvetle-

~· 
'tıek Şopenhavr'ın karanlık fel-

lefeoiııde ünıibizlife dütmeyiz. 

C.erçi "Şüphe bir nura doğru 
kollllaktır" fakat benliğinin hiçli
iine İnanacak kadar ink&ra va

'•n bir bedbinlik inaaııda yarat
~· kabiliyetini öldürmeğe ki.fi 

1 .ır ceaaretaizlik, bir korkaklık tev 
ıt edeceğinde fÜphe yoktur. Garp 

ın·· 

1
. Utefekkir ve aan'atkarlarmı tak· 

1
'de tetvik etmek yetitecek neail
ttr. Ü.Zerinde zehirli ve menfi bir 
••ır :rapacafı da atiklrdır. 

k El\ kalem tutanlanmızla, bu ite 
' lı erenlerimizden temenni olu
~caı. feY, ümitsizlik ve ceaaret
•ı , . ._ 

:t l.: tohumlannı ekeceklerine, U· 

ll.ln ve terefli bir mazinin hayati
Yet ve kudretini tahlil ederek, a
re.ttrrrna tarzın' talim ve o neali Ü· 

lllit 'Ve ceıaretle teçhize rayret et
ltı•ktir. 

''Türkleri mütevaaatt ırklardan 
~ddedip onlardan büyük inaan ye-
tıtnıe "k · · d'' 1 z ana.atını uşmanca atı a-
ltıa.k İateyenlerin yardakçılığını 
h.pnıaktan kendimizi koruyalım. 
;~ daima bilelim ki Michel-Ange, 
ı '"anın hoca11 değildi. Proteatan-

l ık .Propaııanduı yapmak iateyen•r k·ı· d ı ı ıae e aan mumların tfıkla-
~ altmda gilna.hları ile batba,a 
~ ttakalım ve bız Yeni. camiin top 
d~ndili altında toplanıp aan'at 
,tınyaaına meydan okuyan çinile-

~·~: ~akalım! O çiniler ki san'at 
'<tnının b 1 . . . ,.d. peygam er erının mucıze-

1 ırler. 

Elif NACI 

Tetkikler 

Alfred de 
&fusset 

lı lia.yat ve karakteri -. - ""!u~t, 
•kılcı minaıile tam bır ıaırdır. 

l liayatı, 1-Xl-1810 dan 1-V-1857 
ar1hine kadar hadisesiz bir surette ,._ 

"'llar. 
. Bourbon Kollejinde iyi bir tah-

•ıl .. d 
ı?oren şair, 18 yaşın a manzu-

ltıef · · · erını netrettı. 

1 
Nanıouna unvanlı eseri 21 ya

t 'hda onu meıhur yaptı. O vakit
htn İtibaren karışık, monden bir 
}'"il Yatın heyecanları arasında ti
)' •tro, roman, nazım gibi netri
i ~t silıileaini on senelik bir devir 
YÇtnde vücude getirdi; 30 yatında 
h orgıuıluk hiaaetmedikten maada 
ı.u .lllahaüllerle bütün edebi nevi
h rı doldurmıya muvaffak oldu; 
) u aıralarda bir kaç eaer daha 
'•dı. 

d 4~ Yatında öldü. 1852 de Aka-
enııye aza oldu. 

ç Mu&aet, hayatı müddetince bir 
b?,<:~k, ve bir ainirli çocuk gibiydi; 
ç "~"'* hiaai hayatın müntehaaında 
1° canlı ve mütehavvil intiba
ı,a.r, tabi olarak haıta dü9tü; iıte 
..,"hal, onun ıürlerine orijinal bir 
'nı;ara verdi. 

· E:aerleri - Muıaet, talebelikle \r. b&fladı; meaelô., çok ıenç iken 
t lctor Hugo'ya meftun oldu. Pi
t~teak fantezinin ve mahalli ren
ı,'." iderini ltalya ve lıpanya hi-
•Yeleri ünvanh eaerinde bol bol 

~tfetmittir; fakat buna, kendi 
\> ckiaının tabii ifade tarzını ibti
~ • '.'debilecek mahiyette bir mi.na 
l'~r:ılemez; terıimine te,ebbüa et
~kı harici manzaraları akaettire
t t:z, l&kin tairin en kuvvetli ta
•fı eııfüal ıörütleridir. 

tı Eıı kudretli eserleri Poeıiea 
I 0 uvellea'de toplanmı9tır: Gece-

l
er, lıunartine'e mektup, Allah'-
a. - • unııt, hatıra. 

Muaaet, artık bu eaerlerde ro
""1ntianı'in ııarabetlerini göıter
~~· J tekildeki vüzuh ile tam bir 

'8ılr: olur. Musaet'ye nazaran 
rZonlıkla tairlik ayni kıymette• 
1 it-. Lea comedleı et Proverbea ad· 
1 e&erin.te fevkallde nevin bir ti
ttroaunu arzeder; orada hakiki 

dramatik eserin tartları bulu
~; fakat, muharrir bize, fan 
• ~İnin ve aerbeatllfln son kelime-
1 n a. •••'•• ••••ntd11. muhAvvel 

Ankara etnografya •• • 
muzesı 

..----·--- -

Ankara Etnografya miizesinde çömlek ve işleme 
nfmunelerinden bir kaçı 

Ankari\ etnoğrafya müzesi uzun 1 Müzenin diğer salonlarını Anado
bir mesaiden sonra Anadolunun muh lu halktnın kullandığı ev eşyaları ve 
telif mahallerinden toplanan efyala
rın mühim bir kıımı taınif edilerek 
bir araya toplanmııtı. Küçüklüğile 
beraber bazı ıubelerinin zenginliği 
bu müzenin kıymetini arttırmakta
dır. Müzenin bilhaua Ali Şar haf
riyatından elde edilen etyaların te§
hir edildiği müstakil Hitit ve Hitit
lerle alakadar akvama ait \Ubesi hu
susi bir kıymet ve ehemmiyeti haiz
dir. Müzenin gayesi Türklüğün 
maddi ve manevi medeniyet ve har
sile alakadar eıyayı toplamak,tasnif 
ve le$hİr etmektir. ileride burası A
nadol~nun hars ve medeniyet ayna
sı olt\caktır. 

Burada iptidai san'atlardan aıraai
le balıkçılık. Avcılık, ekincilik, el it
lemeleri şubeleri ve dine ait eıya i
le muhtelif devirlerde kullanılan ev 
qyasını ihtiva eden tubeler buluna
caktır. Bu ıubelerden bir kaçı teaia 
edilmiştir. 

Müzenin birinci salonundaki ak
vamı iptidaiye koleksiyonunun Türk 
lükle tabii alakası yoktur. Darülfü
nundan naklolunan bu koleksiyona 
askeri miizeden hediye edilen Ame~ 
rik;o. yerlilerine ait eserlerle Danimar 
ka hükumetinin hediye ettiği zarif 
bir Eskimo koleksiyonu ilave edil
mi1tir. Bu koleksiyonlarda daha zi. 
yade tedrisi bir gaye gözetilmittir. 
Ayrı biı· salonu işgal eden tablo~ 

lar da milli bir galeri vücuda getı
rildiği zunan oraya naldolunacaktır. 

bilhassa zengin bir itle<ne koleksi
yonu, muhtelif mahalli kıyafetler ve 
tekkelerden toplanan kıymetli etY• 
doldurmaktadır. Ukaydimiz yüzün 
den ıimdiye kadar bir çok ııüzel par 
çaları yabancı ellere geç.en eski eli
ıilemeleri Türk kadınının İnce zev
kini gösteren veaikalardır. Kıyafet
ler ve tekke C!Yalan türk inkılabı
nın veaikaları olmak itibarile çok 
mühimdir. Büyük bir inkılapla ma
ziye gömülen idet ve ananelere ait 
etY&Dln bir an evvel toplanıp tea
bit edilmeıi ilim namına bir kazanç 
alacaktır. 

Mü2enin tedrisi ve terbiyevi kıy
meti llfikardır. Genç nesillere geçti
ğimiz yollan öfretmek, itibarile bu
rası ayni zamanda bir mektep vazi
fesini ııörecektir. 
Etnoğrafya müzelerinin vazifesi 

yalnız mazinin değil, bugünün de 
adat ve C!Yalarını tesbit etınektir. 
Çünki bugün de yann için bir nılt.
zidir. 

Halka ehemmiyet verilmeyen bir 
devirde halk müzeai yapmak güç 
bir teydir. Onun için bu h11suadaki 
tqebbüalerin de kuvveden file çık
ması Cümhuriyet devrine nasip ol
muştur. 

Müzenin pek kısa bir maziıi ol
makla beraber ıimdiden salonlar ki
milen dolmut ve tevsie ihtiyaç ha
sıl olmuttur. Müze, gün ııeçtikçe bü 
yiiyüp zenginl<04mektedlr. 

Etnografya 111üzesi11de ( Hitit ) saloııundan bir kiJfe 

Edebiyat 

Kitapçılık 

Meliihat H. ın konkur da 
birinciliği kazanan /Aııha.u 

Melahat H. 

FIKRALAR J 
Seli.mi izzet Bey bir ankete ver

di4i cevapta şöyle diyordu: 
- Eaerlerimin kıymetsiz olduk

larını şimdi anlıyorum. Eğer zengin 
olıaydrm, eaerlerimin hepsini yakar 

ı 
dım. Yalnız makalelerimi bırakır
dım. 

Bunu okuyan bir arkada~ dedi 
ki: 

- Öyle ise Ak~m gazetesinde 
yangRı var. 

* • * 
Bürhan Ümit Bey bir yazısında 

edebiyat hayatırıt7.Jn jnkifafı için 
her o.;ı...; ar·-;~ !n bir davası olması 
li.zrm ge:Oiğini ileri sürmüştü. Ken
di kendimize dü,ündük: Bu istidat
lı gencin bir taraftan yunu5 emre di 
vanını bastınnak üzere hazırladığı~ 
ru, diğer taraftan da Andre J:t'ten 
tercümeler yaptığı söyleniyor. Yek 
diğerine çok uzak olan bu iki kutup 
arasında muharririn davası acaba 
nerededir?. 

"" "" "" 
Deha cdızda mı, ıürbüz de mi 

tecelli eder. 
Münakata ediliyor. Peyami Safa 

Bey cılızda, M . Sami Bey ııürbiizde 
diyor. 

Bir arkadqımız cülerek: 
- Elbette dedi. Peyami Safa 

kırk sekiz kilo, M. Sami Bey de 
yetmit üç kilodur. 

'f 'f "' 

Peyami Safa dün çıkan bi~ ya 
ZJsmda küçük Ayaıofya camıının 
Mimar Sinanın eseri olduğunu ya
zıyordu. Bunu okuyan bir arka
dıq giildü: 

- Küçük Ayaaofya Sinanın 
aaari değil, eaki bir Bizanı kilise· 
ıidlr, dedi. Bir diğer arkada, fU 
cevabı verdi: 

- Hayir dedi, Peyaıİıiye ııöre 
deba kllçük vücutlarda bulunur. 
Küçük Ayasolyanın ''küçük'' sıfatı 
bu eseri dahi Sinana atfet
mesine delil tetkil etmittir. Bak, 
büyük Ayaaofya için böyle bir teY 
iddia ediyor mu? 

Bir not 

Dü111Fıc111 nrler oluyor 

1 Verem 
Aşısı 

8. C. G. aşısı hak
kında mühim 

raporlar neşredildi 
P ARiS, 18 A.A. - Pastor ens 

titüsü dünyanın muhtelif noktala 
rındaki verem, çocuk hastalıkla
rında en sali.hiyettar mütehasaı 
etibba ile baktiriyolojistlerden 
gelmiş olan ve vereme karş ı İsti
mal edilen B.C.C. aı111nın tatbika 
tından istihsal olunan netice Yt' 

mütalealarmı kaydeden: 46 rapc 
ru muhtevi ehemmiyetli bir eaer 
neşreylemiştir. 

Bütün bu raporlar B.C.G. &flll• 

nın muhakkak surette zararsız ol 
duğu ve bütün uzviyetet veremir 
sirayetine kartı bir mukavcme 
bahşetmekte bulunduOu neticesı " 

~ 

ne varmaktadır. 

Muhtelif eık&I alımda yapılar. 
tecrübeler verem mikrobu ola..-· 
Calmette-Guerin baailinln kuvvet 
ve hayatiyetini iadeye hiçbir za
man müsait olmamıttır . 

Bidayette ilin edilen bazı mu 
tenakız vak'aların Lubeck'de oldt 
ğu gibi teknik hatalardan iler 
geldiğinin izahı icap eder. Maa
mafih, a~ı bizatini zararsız olmaL 
la beraber vereme karşı ve hatti 
kısmen ilk yaşlarda ıari olan bü 
tün hastalıklar için muafiyet bıth 
ıedebilecek kabiliyette olduğu da 
muhakkaktır. 

Şimdiye kadar Franaa'da 454 
bin ve hariçte 443,656 ve hususile 
Araguay'daki çocuklar Üzerinde 
yapılan tecrübeler aşılanmı' olar 
lar da herhangi sebepten müte
vellit vefiyatın aşılanmamış olan
lara niıbetle yarıya veyahut Üçt< 
bire tenezzül etmif olduğunu gös 
tenniştir. 

Diğer taraftan bu aşı bilhaaaa 
veremli muhitlerde doğmuı veya
hut o muhitlerde ya$&.ma~a. ınec 
bur bulunmuf olan çocuklarda da 
ha müessir olmuştur. 

Romanya'da bu tecrübeleri. ya. 
pan mütebauıslar, bu atının Ci
çek haıtalığına karş,r istimalinin 
mecburi o1maıı lüzumunu i.ler 
sürmektedirler . 

Kürenin nüfusu 
Cemiyeti akvam bir istatis

tik salnamesi neşretti. Bu sal. 
namede yer yüzünün nüfusuna 
dair ıayanı dikkat malumat 
var. Bu malumata göre şu to, ... 
rağm üstünde 2.012.800.000 
nüfus ya,ayor. Yalnız bu he· 
sap 1931 kinunusanisinde ya
pılmıttır. O vakitten beri yİr· 
mi milyon kadar bir tezayüt 
tahmin edilmektedir. 

Bet kıt'a içinde en kalaba
lık niifus Aayadadır: 

1.092.000.000. 
Arkaundan Avrupa.. 1lk 

defa olarak yarım milyan geç
mek suretile 506.000.000. On
dan sonraAmerika 252.000.000 
Amerika nUfusu fU suretle tak
sim edilmektedir: Şimali Ame
rikada 134, Cenubi Amerikade 
83, V aaati Amerikada 34 mil
yon •• Amerikada fazla nüfus te 
zayüdü göriilmeyor. 

Afrikada 142.000.000 •. lıta
tistiklere nazaran son bir sene 
içinde iki milyon nüfus kaybet 
mittir. 
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Kontenjan harici ithalat ta kontenjana tabidir Alev Güzeller 
Dağıldılar 

Belediye 
Kömür işini 
Tetkik 
Ettirecek 

(Ba~ı ı inci sahifede) tion oldu~u_n~ iki nushalı beyana- J 
val, F liıteai haricindeki ahhi me· meKlerle. bıdırbırlebr. . 

72 B 
72 c 
72C2 
73 c 1 
73 c 2 

vat ve ~ya, bilcümle 9'11&h, fıçı 1 omııyon u eyanname me ... v· ı 
ve bidon gibi etYa evvelce kon- zuu hakkın?a malı~ bulundugu 
tenjan harici ithal edilirken fİm· mahalde mıktar, cına kıymet ve 
d' tahdide tabi olarak memlekete diğer evaafi itibarile tetkikat icra 
girecektir. aına aalihiyet~idir. . . 

Kontenjan listelerine rapten i- . Bu m~llar ıhraç edıldıkçe ko-
18.n edilen ve aerbeat olarak veya· mıayon ıhra~atçrla~dan ment.e ~a·_ 
hut alikadar vekiletlerin müsaa· h~detname~ı, kontım~nto . ık~.ncı 
desile kontenjan haricinde mem· n~shalan ııgorta ~olıçel~rı. gwn· 
lekete ithalleri mümkün olan e,. ~k b!'yannaı_nelerı, tahmıl ve tab
ya isimlerini muhtevi bulunan A, l~yke ştılrkedtlen 

1
bulunkan hmY?1ı:lerde B C D E Z H listeleri eylUlün şır e er en a maca ta ı m ya· 

birin~İ ~ü~ünden' itibaren ilga °"' pılmış ol~~ğunu .. göst~rir evrak ib 
1 ktı raç vesaıkıne mustenıden banka 
unaca r. k d' h 1 d 

Ancak 1 EylUI tarihinden evvel re 1 e~.ap ~nn a yapılan mua· 
yapılmış ve mahallin en büyiik mel.eler uzerıne alınacak b~n~~ 
mülkiye memurunun veya gönde· vesıkal.arı v~. bunlara mu~ası~ Ju .. 
receği mümeaailin i•tirakile lstan- zum gorece~ı evrakı ~usbıteyı !•· 
bul ve lzmirde Oda heyetlerince 1~.P ve tPtkık ederek ~hraçm ~ıl
ve bunlardan başka mahallerde ful vu~u bulmuş old'!gunu ve ıh
Oda meclislerince mea'uliyetleri r:'ç ':d~len e•yanın mıktar v~ ~ey
altında olarak muvazaadan ari ve fıyetının beyannameye hakık.~ te· 
l.akiki oldukları tasdik edilecek v.afuk'!nu v? bey"."~"":'Cd> ıı-osle· 
mukave1~1ere müsteniden gelecek rılen fıatlerın carı fıat •.. c:_a uyrrun 
mezk\lr liatelere dahil eşya eylul olu_p, ~abartılmış ol~ad_ıgım me
zarfında kontenjan harici ithal 0 ... auhyetı altında \_eabıtedır, ve yap 
lunabilecektir. tığı tetkik ve tahkik neticesine 

Bukararnameye merhut F liste ~~re .. ihrac:atçının vermi~ oldu~~ 
ıinde yazılı qya Sıhhat ve içtimai ı~ı nushalı beyan:un~lenn her ıkı 
mua"enet vekiletinin müsaadesi- n~~h!"aını. ~a ta~dık ıle. bun~~rd~~ 
ne tabi maddelerin kontenjan ha· b!rını tacırın elıne verır dıgerını 
rici memlekete ithaline dairdir. hıfzeder. .. . .. 
Ancak ithal olunacak eşya kıy- M_adde 4.- 3 .uncü mad~':ye go
metleri mecmuu Üç ayda 400 bin r~ ıhr.acatı tesbıt ve kendıs!n~ ve .. 
liravı geçmiyecektlr . rı.len ıhracat beyann~melennı taa-

Sıhhiye vekaleti sıhht zaruret dık edecek olan komısyonlar lktı
görd6ğü ilaçlar için bu miktann sat Vekale~nin b? husus iç!n me
haricinde aynca ithal müsaadeai m_ur .. ede~~srı. zat ıle mahallın en 
verebilecektir. b?yuk m~l.kıye memuru veya. te".-

Birinci teşriı:in ilk pnünden kıl edecegı zattan ~e ~ahalim tı· 
1933 senesi şubatının on beşinci c.8!'et O~alan m~lıslen.nc~, mec
ııününe kadar Türkiyeye e.,a it- 1.,1 ~emsıl ~tm .. k u~ere ıh_tı~a.a er
hal etmek istiyenlerden ihdas o· babı araamdan s~ılecek ıkı zat
lunacak ihracatı teabit komisyon• tan ve Oda ~a•katıplerlnd~n v.eı;a 
larmdan biri tarafrndan tasdik e· b~nlarm ~':rıne lktıaa.~ vekaletinın 
dilmiş bir ihracat beyannamesi ib- gosterec~gı zattan murekkep ola
raz edenler beyannamenin muhte· rak teakıl olunur. 

vi olduku kıymetin yüzde ellisine ihrat>atı tespit koml.•yon
muadil kıymette olmak Üzere kon· 
tenjan listesine dahil maddeler- /arı nt>relerde bulunacak? 
den kontenjan miktarile mukay
yet olmaksızın serbestçe ithali.tta 
bulunabileceklerdir. 

Bu suretle hükumet ihra-
catunızı da kontrol altına almak· 
tadır. Teşkil edilecek komisvonlar 
ihracatı kontrolle me~gul olacak
lardıT. 

Türk parasını koruma, 6 numa 
ralı kararname hükümleri mahfuz 
olacakhr. 

Kararnamenin 
metni 

ANKARA, 20 (Milliyet) -
Reamı gazetede çıkan beıinci kon 
tenjan kararnameıini aynen bildi. 
riyorum: 

Madde 1 - 932 ıeneıi 1 inci 
tetrin, 2 inci tetrin ve 1 inci ki
nun aylanna ait kontenjan liıte .. 
leri bu kararnameye merbud ola
rak ilan edilmiıtir. 

Kontenjan harici yok 
Kontenjan listelerine rapten 1-

Jüı edilen ve aerbett olarak veya· 
but allkadar •ekaletlerin müıaa• 
deaile kontenjan haricinde mem• 
lekete ithalleri mümkün olan eıya 
isimlerini muhtevi bulunan a. b. 
c. d. e. I· b. liateleri eylUlün bi
rinci ıününden itibaren ilga edil· 
mittir. 

Ancak eylül 932 tarihinden eY• 
Yel yapılmı, Ye mahallin en büyiik 
mülkiye m.emunmun veya izam e
decefi müıneaoilin de ittiraki ile 
lstanbal ve lzmirde Oda idare he
yetlerince ve bunlardan baıka 
mahallerde Oda meclialerince 
mes'uliyetlerl altında olarak mu· 
•azaadan ari hakiki ve ııercek ol· 
duklan taadik edilecek mukavele 
!ere mliatenlden gelecek a. b. c. d. 
e. g. h liatelerine dahil e.,a eylUI 
zarfında kontenjan harici ithal • 
lunur. 

F listesindeki f'tJlla 
Bu kararnameye merbut F liste 

:sinde yazılı efya 1 inci 2 inci tet· 
rin .. e 1 inci k&nun aylanndaki 
ithalat kıymetleri mecmuu 400 

1 
bin lirayi geçmemek .-rtile sıhhat 
-vekaletinin müaaadeıiJe konten· 
jan harici memlekete ithal olunur. 
Şu kadarki Sıhhat Vekaleti sıhhi 
zaruret gördütü ilaçlar için bu 
miktann haricinde aynça ithal 
musa.adeai verebilir. 

ihracat tespit komlsyonlHrı 
Madde 2 - 1 inci tetrinin illı: 

~Unünden 1933 aeneai tubalının 
15 inci ıününe kadar Türkiyeye 
e,ya ithal etmek iateyenlerden 4 
uncu maddede yazılı "ihracatı tea 
bit" komiayonlannm biri tarafın
dan 3 uncu maddeye göre tasdik 
edilmİf bir ihracat beyannameai 
ibraz edenler, beyannamenin muh 
tevi olduğu kıymetin % 50 ıine 
muadil kıymette olmak'üzere kon 
tenjan listesine dahil maddeler
den kontenjan miktarile mukay
yet olmakaizın aerbf!atçe ithalatta 
bulunabilir. 

Türk parasını koruma 6 No. 1u 
kararname hükümleri mahfuzdur. 

Vemlf'kt>I mahsulünün 
ihracı 

latanbul, İzmir, Trabzon, Gire
aon, Ordu ve Ayvalık ihraç iskele
lerinin her birinde tetkilatı birinci 
fıkrada yazılan bir ihracat teabit 
komisyonu bulunur lüzum ve ihti
yaca göre lktısat Vekaleti ikinci 
fikrada yazılı ihraç iıkelerinden 
batka icap eden mahallerde dahi 
ihracat teabit komisyonu tetkiline 
aalit.hiyetlidir. 

Bu komisyonlara kendisi hazır 
bulunduğu takdirde mahallin en 
büyiik mülkiye memuru ve kendi
ai bulunmadiği taktirde lktısat Ve 
kiletinin t .. ".yİn ettiği memur reis
lik eder. 

Madde 5 - işbu kararnamenin 
tatbik sureti ve ihracat te•bit ko
misyonunun çalı,ma usulleri hak
kında lktıaat Vekaletince bir ta
limatname yapılır. 

Halı ve tiftik 
Madde 6 - Hali ve tiftik hak· 

kındaki 12881 numaralı kararna
me 1 eylül 932 tarihinden itibaren 
mulgadir, ancak 31 afustoa 932 
tarihine kadar ihraç edilmi4 olan 
hali ve tiftik mukabilinde ithal e• 
dilecek "fYa 12881 numaralı ka
rarname hükümlerine tabidir. 

Madde 7 - ltbu kararname 
netri tarihinden muteberdir. 

lıahat 
Kararnameye merbut İzahat 

kıımında atideki dört madde var
dır. 

1 - Yeni listelerde zikredilme 
yen tarife numaralarının ihtiva 
ettiği eşya ihracat mukabili dahi 
oha ithal olunmaz. 

2 - Kontenjan llıtelerinde taa
rih edilen tarife numaralan hi:r.a
lannda O bulunanlar ihracat mu· 
kabili ithal olunabilir. 

3 - Listelerde taarib edilen ta
rife maddelerinin hizalannda gÖa 
terilen kontenjan miktarJanndan 
fazla ithalatta bulunmak arzu e
den kimseler kararnamede yazılı 
ahkam ve ıerait dahilinde ihracat 
yapmak suretile ithalat yapabilir. 

4 - 21 mayıs 1932 tarihinde 
netredilmi• olan ( f) liste•İnin ah
ki.mı 30 eylül 1932 tarihine ka
dar meridir. 

Tarife 
numarası 

23 A 
23C 
25 
29 
30 
31 
32 
33 F 
33A 
43 
44 
45 
47 A 
47B 
48A 
48 B 
51 A 
54 A 1 
54 4? 
64 A 
64 c 
65 A 

Liste 
Birinci ikinci 

te,rin te,rin 
322 

18637 

70 
10063 

420 

4 

8301 

31817 

Birinci 
ki.nun 

1065 
14954 
6088 

15251 

Madde 3 - Eylülün 1 İncı gu· 65 C 
nünden itibaren memleket mahsu 65 H 
lfttından üzüm, incir fındık, yün, 66 A 
hali, tiftik, zeytinyağı ve gülyağı 66 B 
~e kasaplik hayvan ihraç edecek 66 C 
olanlar 4 uncu maddede yazılı 66 D 
lromiayona. ihraç. ettikleri malın 66 H 
mlkte.n, cinai "e diğe-r evıafile be .. 1 67 
raber malın ihraç i keleoinde ih- ii8 
r.ı.ca amade olarak bulunduğu ma 69 
ulli ve Türk parası ecnebi dövizi 71 C 
olarak kıymetini veya enconsigna- 72 .. A 

1 
23344 

255 
1688 

265 
109 

24688 

14423 15958 
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Ve beton 
(Ba~ı I inci sahifede) (Başı 1 inci salıifcde) 

yeşilliği; sıhhati ve gençliği - Yaşa Miss Türquie, yaşa ı 
sevmiyor ve hiç birinden anla- Miss Ünivers sesleri arasında 
mayor ! Keriman Hanım, yukarıya çık-

5 katlı beton Boğaz suları- tı, ve İç kapıda, gazete müdü
na kadar indi. 6 katlı beton Is- rü ve tahrir erkanı tarafından 
tanbul tarafının ufuklarını bile karşılandı. Dünya güzeli ve di
kaplamaga başladı. 7 !<atlı be- ğer güzellere,hazırlanan zengin 
ton Moda ve Modanın ötesinde büfeden şampanya, ve soğuk 
ki kırların içine kadar girdi. yemekler ikram edildi. 
Apartımanların dördüncü katın Gazete idarehanesine güzel-
da ağustos böcekleri ötüyor. leri yakıncı'an görmek için Pa-

Yedi milyon nüfus sığabilecek risin en mt~mtaz simalarından 
bir şehir hududu icinde, bir çok zevat toplanmıştı, 

Bütün şehircilerin ve ıııyen · Güzellerin lntrasigeant'da 
adamlarının ihametgôl. hakkında- hep birlikte grup halinde fotoğ 
ki bütün kararlarının tersine, rafileri alındı .. 

Şehircilik ilmine taban tabana 
zıt olarak, Bu sırada dışarıda toplanan 

Hic bir mimari zevki olmaya- halk arasında güzelleri görmek 
rak, için şid'detli bir temayül var-

San'atin tabiatin, hıfzıssıhha- dı. Alkışların ardı arkası ke-
nın, ilmin, fenrin, düşüncenin ·ı 
ve duygunun . sı miyordu. Kraliçemiz ve di-

ğer kraliçeler, bir arada balko-
Aleyhine, v~ inadına lstan- na çıkarak halka göründüler. 

bul şehri çirkinleştiri.lmekte ve Aşağıdan şöyle bağırışıyorlar
artık ne alev, ne de zelzele ile dı: 
temizlenemiyecek tarzda çirkin 

- Türk güzelini isteriz! Yal 
/ nız onu görmek isteriz! 

leştirilmektedir. 

" "' " Nihayet, hepsi içeri çekildi, 
Cihangirden Güzel San'at- yalnız bizim güzelimiz balkon

lar akademisine indim. Bir ser da kaldı. 
gi vardı. Akademide şehircilik Güzellerin halka takdimi me 
kursu açılmış ve mimari ders- rasiminden sonra M. Kukyeni 
leri değiştirilmitti. Istanbul isminde biri kendi icat ettiği 
şehri için bir cok güzel düşün- yoyo dansı, güzellerin huzu
celeri kağıt üstünde gördüm. nında ilk defa olarak oynadı. 
Istanbulu güzelleştirecek apar- Keriman Halis Hanım, bu dan 
tıman, ve yalı projelerini yine sı çok beğendi. 

orada kağıt üstünde gördüm. Kraliçeler, saat üç buçuğa 
Avrupa kağıt üstünd'e ve ls- doğru İnlransigeant gazetesi 

tanbulun dağlarının düzleri- idarehanesinden ayrıldılar. 
nin, sularının ve kırlarının em- , . 
salsiz tabiatı üstünde ise en pis Kerı_man Ha!ıs Hanım, bu-
şark Galata şarkı Uzun çarşı rada hır çok davetler kartı· 
ve Balıkpazarı şarkı! sında kalmaktadır. C.amekan-

(Başı ı inci .;ahiftde) 
ithalini müşkülleştirmiştir. Kok 
kömürü yapanlar da bundan bilis 
tifade fiatlara zam yapmışlardır. 
Bu, bükU:metin iktısadiyatımızı 
korumak için aldığı tedbiri isti .. 
mardır." 

Diğer taraftan Zonguldak Ma
den müdürü iken lstanbul mınta
kası Sanayi müdürlüğüne tayin e· 
dilen ve ahiren Zonguldak'tan ge
lerek yeni vazifesine batlıyan mü
hendia Refik B. le görü,tük. Refik 
B. diyor ki: 

Fiatlar artmak şöylt> 
dursun .. 

"-Zonguldak'tan yeni geldim. 
Son zamanlarda, orada, toptan ve 
perakende fiatlarda tereffü olma
mış.br. Zonguldak Havzasında. o 
kadar mebzul kömür istishal edi
lebilir ki, değil kontenjan dolayı
aile, hatti hiç ecnebi kömürü gel· 
mese bile fiatlerin hiç bir suretle 
müteenir olmasına imkan yoktur. 
Bugün madencilerimiz, orada bi
rikmiş könıürlerin bir kısmını aa
tamıyoruz, diye şiki.yet ediyorlar. 
Çünkü, satış, piyasasında durgun
luk vardır. 

Bunun sebepleri de, ba7.ı şi
mendifer hatlannda tasarruf do
layısile nakliyatın azaltılması ve 
buna mümasil sebeplerle dahili 
istihlB.kin bir az tenakusu, lngiliz 
lirasının sukutundan beri de İngi
liz kömürlerile hariçte rekabetin 
bir kat daha kesbi mü,kilat etme 
si yüzünden ihracatın eskisine nis
beten müşkÜllCfmesidir , 

Zonguldak Havzasının 931 ae· 
nesi istihaalatı yekunu bir buçuk 
milyon tona baliğ olmuttur. 932 
istihsalatında bilhaıaa lngiliz Iİ· 
rasının sukutundan dolayı bir az 
tenakuı vardır. 

Haı•za ihtiyaca kflfidir 

5 
3760 24520 

Cahil ve san'atsiz beton ca- ı 1~.nnı dünya _güzelinin re~mile 
navarını çabuk sık boğaz edi- susleyen ~agazıı:Iar'. J:Cerıma~ 
niz: lstanbul birkaç sene sonra Hanımın zıl'.aretıne ıı~tı~~~ edı
çirkin şehirlerden biri olmakla 1 yorlar; Kralıçe, her gıttı~ı yer
kalmayacak, en güzel tabiatın I de, alakayı celbetmektedır. 

5490 en fazla çirkinleştirilmesi mü- Baule' de bir otomobil zara-

istihsal edilen kömürler, tama· 
men satılamadığı cihetle elde stok 
kalmakta, bu da fazla istihsale ih 
tiyaç bırakmamaktadır. Y okaa, 
Zonguldak Havzası, çok zengin, 
dünyada misli gayri mevcut bir ia
tihaal membaıdır. Bugün satı, ka
biliyeti ve istihlak ihtiyacı 10 - 15 
milyon tona çıksa bile, havza, bu 
mikdarı kolaylıkla temin edebilir. 
Binaenaleyh, bence kömür fiatle
rinin tereffüüne bir sebep yoktur. 
Havagazı Şirketinin kömür fiatıru 
yükselttiğini, yükseltmişse bunun 
aebebini biz bilmiyoruz." 

100 100 
sabakasını kazanacaktır. fet müsabakası tertip edilmit-

lOO Biz maziye bin kere üstün tir. Güzeller, sokakları doldu-

1080 1620 
170 
710 

1090 bir iatikbale doğru giderken, ran bir kalabalığın ortasından 
140 hiç bir işimizde sevmediğimiz otomobillerle bir geçit resmi 

1990 maziye hasret çektirecek mü- yapmışlardır, 1260 

303 820 
samahalara göz yummamalı- Otomobil zarafet müaaba-

560 yız. kasında güzelimiz pek ziyade 
Falih RIFKI alkışlanmııtır, Müsabakayı ter F. liıteaindedir. 

5370 1120 1150 
850 610 2990 
420 300 7670 

2780 6210 2690 
f'. liatesindedir. 

70 590 320 
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10000 

22200 14800 41820 

Birinci ikinci Birinci 
te~rin tefTİn k8nun 
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1410 

50 
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200 
170 230 

2820 2560 
200 

170 320 

3550 3560 

100 340 

25950 39420 52060 
108040 114960 122800 

14440 90510 9094 
5890 6160 8360 
5890 6160 8300 
1210 10120 2420 
1990 3610 4890 

1830 2420 4500 

Almanya çok 
Mühim vak'a 
Arifesinde 

(Başı 1 inci sahifede) 

çıkacaktır. 
Almanya'da inti,.r etmi! olan bu 

atyialan redde müsait ortada hiçbir 
'ey yokaa da Hindenbourg'un vakit
siz makamından çekilmeai katiyyen 
müşarünileyhin mizaç ve seviyesine 
muvafık görülmemektedir. 

Binaenaleyh yalnız bir faraziye ka 
lryor: O da merkez fırkasına istinat 
eden bir Hitler kabinesi, bir Mer
ke7.-Nazi koallıyonu. bu iki fırka a
rasındaki mücadelenin yeni bir aaf. 
hasından ba~ka birıey olmıyacaktır, 
zira Naziler hemen müttefiklerini 
mahvetmeğe çalı,acaklar, onlar da 
şimdiki mütkll ahval ve ,eraiı altm 
da iktidar mevküne geldifi takdirde 
Hitler kabineainin halkın nazarından 
düşeceği fikrinde olduklarından iın 
menin bu memnuniyet ve nılbetaiz
liğinin aildeti altında mezkur kabi
nenin ıukutunu bekliyecelderdir. 

Ç 1KT1 

Moskova - Roma 
Falih Rıfkı Beyin eski miif&h• 

delerini tamamlayan, iki inkıli.p re
jimini Kemalizm ile karııla§tıran, en 
aon refım davalarını tahlil eden aon 
eseri buıün çıktı. 75 kurut- Kitap. 
çılarda arayınız.. • 

3930 4918 5760 
5090 2980 2080 
1720 5080 5330 
700 270 3560 
985 3580 3800 

13110 6780 17120 
13530 6050 9370 
117770 22480 44440 

3770 5540 4630 
6490 2480 1610 

1205 2052 
2030 580 

13700 26700 30710 

tip eden komitenin reisi, Keri
man Hanıma müsabakaya işti
rakinin bir hatırası olmak üze
re altın bit madalyon hediye 
etmiıtir. Dünya güzelinin pa-. ' 
zartesıye kadar Pariste kala-
cağı söyleniyor. 

Diğer güzellerden bir kısmı 
daha memleketlerine avdet et
miılerdir. Pariate ancak üç 
dört güzel kalmııtır. 

Dayak 
Hadisesi 

(Başı 1 inci sahifede) 

• 

Yukarıda yazdığunız kahvede. Na
auhi Beyin ifadeaine ııöre komiser 
Bey ile bazı kimseler ot..'ruyorlar
Rllf. 

Bunlar, Naauhi Beyden bahisle a
leyhinde atıp tutuyorlamu9. 

Bu eınada Nuuhi Bey kayıktan 
aahile çıkmış ve demit: 

- itte aleyhinde aöylediiiniz a
dam benim. Yapılan 9eyler dofnı 
mu idi? 

Bunun Üzerine orada bulunan çal
iıcı Kenan el. iaminde biriai: 

- Sen bizim polislerimizi mi az. 
!ettirmek iıtiyonun? 

Diye Nasuhi Beyin üzerine atılır. 
Buna orada bulunan sekiz on kişi ve 
Naauhi Beyden f&yİ oldufnna gore, 
ko'nİaer Bey de i,tirak ecla
ve genci döğmefe ba,larlar. Bir a
ralık Nuuhi B. kaçmağa muvaffak 
olur ve orada birisine iltica eder. 

Bu ,aıuı ta oradan devriye geç
mekte olan poliılere kendisini tealim 
eder. 
Meğer bu polialer, Nasuhi Beyin: 
- içki İçmeyin, dediği, polialer

mıf. 

Şikayetçi olan Naaulıl a.,.I bu po 
liıler, biraz yiiriiyiince kollanru ar
kasından bağlar vaziyette tutarak: 

- Sen miydin, bizi tiki.yet eden? 
diye, döğe döğe merkeze ıötürürler 
ve baydtmcaya kadar da döğerler. 

Nuuhi Bey dün vilayete gelerek 
alakadar zevata tekrar malumat ver 
mittir. Kendiıi rahataız bir haldedir. 
Naouhi Bey Mektebi mülkiyenin w
velki aene mezunudur. 

Diğer taraf ta, Naauhi Beyin ifa
desinin aksini iddia etmektedir. Bu
nunla beraber .c;yle bir nokta vari
di hatır olmaktadır: 

Poliı herhangi bir f&hıa tecavüze 
maruz kalırsa müdahale ve müteca
airleri derdest etmekle mükelleftir. 
Halbuki, bunun akai iddia ediliyor. 
Tahakkuk edene takibat !İddetli c>-

368 B 
368 c 
369 A 
369 B 
369 c 
370 B 
370 c 
371 A 
371 B 
372 
373 
375 
376 
377 A 
377 c 
3778 
378 A 
378 B 
378 c 
380 A 
380 B 
381 A B c D lacaktır. Hulasa, ortada müeaaif blr 

Havagazi •İrketi hiaae aenetle
ri Elektrik şirketine intikal etmif 
bulunmaktadır. Şirkete müracaat 
ettik. Kömürün tonunu, peraken· 
de olarak 24 lira 75 kuru§tan aat 
hklannı söylediler; Havagazı şİr· 
ketine gelince; onun mukaveleten 
belediyenin tahtı mürakabasında 
bulunduğunu ilave ettiler. 

Beledlyedt> nf' diyorlar? 
Bunun Üzerine kendisile görüş. 

tüğümüz Belediye reis muavini 
Hi.mit B. de şunlan söylemiştir: 

"-Filhadika, Havagazı Şirket 
leri, Belediyenin tahtı murakaba
aındadır. Ancak, bu murakaba hu 
dudu o kadar geni, değildir. Bun-

1 larm kömür aatı,Jarı Belediye mu
rakahasmda değildir. lstanbul'da 
Y edikule, Dolmabahçe ve Kadı· 
köy Havagazı olmak Üzere üç ha
vagazı ıirketi vardır. Bu şirketle
rin kok kömürü istihaa.latile, istih 
lak mikdarınm mukayesesi lazon 
dır. Geçen aene hariçten kok kö
mürü ıeliyordu. Kontenjandan 
sonra, bu ithali.t azalmıf, bunun 
üzerine kok fiatları da yükselmiş 
tir.Bu tereffüün hakiki bir aebebe 
müstenit olup olmadığını tesbit i
çin, üç havagazı ,irketinin kok ia
tihsalatile istihlak mikdannı mu
kayese etmek icap eder. Şayet, is
tihsal, istihli.ke tekabil etmiyorsa, 
az çok tereffüü tabii bulmak la
zım gelir. Belediye, kömürün ha
vayici zaruriyeden olduğunu na
zan dikkate alarak, tereffü eaba
bıru bu noktadan tetkik edecek, 
icap edene kömüre narh •az'1 ci .. 
betine gidilecektir." 

Diğer taraftan lzmir gazetele
rinde, lzmir Havagazı tirketi erki. 
nından bir zatın söylediği sözleri 
okuduk. Bu zat diyor ki: 

- lzmirin ihtiyacı ne kadar a• 
zim olana oloun, bi2 bu ihtiyacı 
tatmin ederiz. lstanbul Ha•agazı 
fabrikalan da memleket ihtiyacı
nı tatmin edebilecek vaziyettedir
ler. Ben her ay için kontenjana 
konan 4347 ton kok kömürünü bi
le lüzumsuz görürüm. 

Şu beyanata göre, lıtanbul Ha
Tagazı fabrikalannda ihtiyaca k& 
fi mebzul kömür vardır. Yani is
tihsal ve iatihllk arasındaki nisbe 
ti ölçmeğe lüzum bile kalmıyor.Şu 
halde neden fiatleri bu kadar ar
bnyorlar. Belediyenin hu işi iyice 
tetkik ederek halkın menfaatmı 
her iateyenin elinde baziçe et
miyeceğine emin olmak iateyoruz~ 

-···--------····-·-···--
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vak'a vardrr ve ancak alik•dar ına· 
kamat çok derin bir tahkikat yapmak 
ta olduğundan neticeyi bu tahkikat
tan 'beklemek tabiidir. Tahkikat ne
ticelenmediğinden memurlar işlt-rine 
devam etmektedir. 

' 
' 

K AD 1 N 

Deniz 
Banyosu 

Yaz mevsiminin en hoş ve 
hesiz en zevkli eğlencelerinde 
ri de deniz banyosudur. Hel 
seneki kadar hiç bir sene d 
banyoıu lstanbulda bu kadar 
vaç görmemifti. Fakat deniz 
yosunda da dikkat edilecek 
talar var. Veremliler, albonı 
ler, kalp hastalığına müstel" 
)anlar için deniz hiç te şa 
tavsiye değildir. Deniz rornati 
lı lara da iyi .gelmez. 

Ba,kaları için deniz ban)' 
bir spor olduğu kadar, ufak 
fek hastalıklara kartı bir nevi 
lanma ve ayni zamanda n 
membaıdrr. Lalrin deniz bany 
nun da tevlit edebileceği kaz 
rı bertaraf edecek tedbirleri 
le ihmal etmeğe gelmez. 

Bir defa dolgun yemek yi 
]er, aradan üç saat geçmeden 
nize girmemelidirler, Hafif seb 
yiyenler bile hiç olmazsa iki 
çuk saat beklemelidirler. Yem 
ten sonra acele alınan bir ba.n 
vücut &uya girer girmez deve 
cihazında huaule gelen kan 
kilmesinden dolayı ihtikan yap 

Denize girince hareketsiz 
mak ta iyi değildir. Suya girer 
mez vücudü oynatmak lizım 
Filhakika yÜzmek vücut ıçın 
İyi bir idmandır. Çünkü her ada 
her mafsal oynar ve teneffüs 
biliyetini arttınr. 

Denizin tuzlu suyunun ve 
niz havaaınm kuvvetlendirici 
meziyeti vardır. Bitha<11sa çocu 
ve gençler için deniz son de 
~ayanı tavsiyedir. Fakrüddemi 
!anlar, lemfatikler, bilhassa ra 
tikler denizden azim istifade! 
temin ederler. 

Deniz banyosu kıaa olmak 1 
rektir. Hareketsiz duranlar iç 
on dakika, yüzmek bilenler iç 
yirmi dakika, nihayet yarım 
at .. Her iki takdirde de vücut 
raşe hasıl olduğu zaman, deni 
den çıkmalıdır. Dudakların ıno 
Ja.nması ciğerlerdeki deverl'.111 
kifayetsizliğine al&mettir. 

Banyodan çıkınca, şimdi iki 
•ul takip ediyorlar: Biri ya çık 
çıkmaz idman yapmak, mesel 
koşmak, arkasından kuvvetli bı 
friksiyon, nihayet kuru çama~f 
giyerek sıcak bir şey içmek .• Y• 
hut ta her zaman İçin modada 
dü~meyen güne~ bany03u .. Bu t• 
dirde kuma uzanarak tenbel te 
bel deriyi ve elbiseyi kurutmnl 
dır. 

Birinci şık, kaybettikleri h,.t 
reli iktisap için uzun zamana ih 
yacı olan zayıflar ve dermansıı 
lara iyidir. Daha mukavim ola 
lar her iki şıktan birini İntihap e 
debilirler. 

Nakliye tarifeleri 
tetkikatı 

ihracat ofiai nakliye tarifeittİ 
hakkında tetkikat yapmaktadır· 

Şehrimizde bulunan Ticaret • 1 

nakliye müeaaeaeleri fikirlerini 
Ofise bildirmektedir. 

Ofia, nakliyat işlerinde navh.ı~ 
ücretlerini tetkik ederken nakli'' 
işlerindeki sür'at meaelesile d• 
meşgul olmaktadır. 

Ofisçe bu tetkikat netice•ind• 
genit bir rapor hazırlanacaktır. 

Davetlt>r 

Arı ve kümesçilere 
An ve Kümes Hayvanları Yetı! 

tirme Cemiyeti lstanbul Şubeaiıı• 
den: Cemiyete teallük eden mıı• 
him bir meselenin müzakeresi J~ 
çin aon içtimada hazır bulunan ~e 
vat ile eak.i müesaislerin "e cerni
yete mukayyet veya gayri mukaf 
yet bilumum alakadarların 28 A· 
ğuıtoı pazar ıünü saat 16,30 dıı 
lstanbul Halkevinde bıılunmalat• 
ehemmiyetle rica olunur. 

1 RADYO 
Bugünkü program 

ISTANBUL - 18 gramofon. 
19.30 saz (Bedayii musikiye heye
ti), 20,30 gramofonla opera, 21 sa• 
( tanburi Relik B. ve arkadaşları) 22 
tango orke•traaı. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoilu, lıtildat caddeai Bü· 

yük Parmak kapu, Afrika hanı 

na biti,ik Aparbman No. 21~ 

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

DOKTOR 

r .~ 1 N ŞÜKRÜ 
ı: .hili hastalıklar mütehassısı 

Her gün öğleden sonra latanbul 
Türbe Babıali Caddeai No. 10 

Telefon 2,2622 



Bizde ve cihanda 
iktısadi vaziyet 

Garpte hangi çarel~re baş vu_ 
ruluyor, bizde hangi usul_ 

lere müracaat edilmektedir? 
[Müderris Ni:ı:ameddin Ali B. 1 te ilim dünyasında olduğu gi

•n Halkevinde verdiii bir konfe- bi fırkalar dünyasında da te
ransta, bide ve cihanda iktısaJi şettüt vardır. ilim dünyasında, 
Vaz.yetin umumi man:=rasını tas- 1 1 1 ·· d 1 
v· d "iL L d"" de c t eser ere yapı an muca e e, po-•r e en ı ıc Kı.smını un r e ~ . . .. 
"'İtfilr. Bugün bu va;ı;iyet ltarr:~n lıtıka dunyası~da fırkalarla ~e
da gösterilen çarelerdtn bahı.s ı- vam etmektedır. Fakat henuz 
kinci kısmını nefrediyoru:z:] hiç bir memlekette vaziyet ta-

Çare/e r vuzuh etmemiştir. Hiç bir 

ık h d .. it k memlekette iktısat politikası 
. tısat ayatını uze me .. . . 
için garpte baş vurulan çareler taayyun etmemıştır. 
nelerdir, Türkiyede hangi usul Türkiyede 
lere müracaat edilmektedir. Türkiyede vaziyet nedir? 

Cihanda Bir taraftan cihan buhranı 
Cihanda, buhranı bertaraf karşısında bulunan, diğer taraf 

etmek için bir çok çareye . baş tan k~_nd~ buhranile ~e~gul o
vurmuslardır. Mesela lngılte- lan Turkiyede nasıl bır ıktısat 
re altı~dan ayrılmıştır gümrük politikası takip edilmektedir? 
cluvarları tesis etmişti:. Son za- j Türkiyeni~ yüksek serma
tnanda da buhranı imparator- !edar.~ık _dev~ınde bulunmadı
luk içinde olsun boğmak mak- gı, ~u.rkıyen~_n sermayedarlık 
•ad~ Ottavada bir imparator- devrının henuz başında bulun
luk iktısat kongresi aktediyor. duğu sö!l~nmişti. Şu_ hale gö-

Amerikada buhranı kredi ta- re, garbı şıddetle alakadar e
rafından halletmeğe çalışıyor- den (serbesti) vı, Autarki) is
lar Orada binlerce banka bat- tikametleri garpte telil.kki olun
tnıştır. Batan bankaları mali doğu şekillerde Türkiyeye tat
tahlisiye vasıtalarile tekrar ha- bik olunmamak icap eder. 
rekete getirmek istiyorlar. Y.a- Garpleki gibi liberalizm 
nı bankaların borçlarını ha?~- "" aut.ırki olamaz 
!etmek. onları borç verebılır • . 
hale getirmek ve böylece ta- Garpte 5erbesttı beynelmılel 
s ru f erbabının bankal~rdan ı iktısat içinde varlanmak, 
~:ı:aklaşmasının önüne geçmek garpte Autarki istihsal vasıta-
1•lıyorlar. Amerika merkez ı tarının fertte to!)lanması esası
bankası (F.R.B.) bu tahlisiye 1 na istinat ederek kifayet içinde 
ışini ü:ı:erine almıştır. Batak mahsur kalmak suretlerinde 
b~nkaları kuvvetli tahli_siye 1 mütalea olurur. Tür~iyecl~ ik- 1 
vı .çlerile kaldırıp onları ışler ı ~ısa~ın bu tarzda mutaleasına : 
hale koymak için cansparane ımkan yoktur. 
surette çalı,ıyor. Amerikan Diğer taraftan garp, tekev
bugday ofisi adı verilecek olan 

1 
vün hastalıkları içindedir. 

f .armer-Board müessesesi çift- , ~a.rpt~ eski iktısadi hüc~?' ka
çıden buyuk mikyasta buğday bı!_ıy~tı azahr.ışt~r. Bu ~tıbarla 
satın alıyor. Bu surette buğday Turkıye hareketınde msbeten 

ıymet endirmek istiyor. hürdür. Dilediği gibi iktrsat in-
Aımanyada vaziyet siyasi kişaflarmı yapabilir. 

?;: renk almıştır. Orada bir Zindf' bir hale gelmek 
r ı tler cereyanı çıkmıştır. Hit-
ler cereyanının esaslı iktısat ga Bu iki esastan hareket ede
yeı rı funlardır: Tröst ve kar- rek denebilir ki Türkiyenin ala-

bileceği iktısat politikası, asır-
tdlerın dl,vlete geçmesi, Mu- 1 t ·· b t 1 k k 1 

arın eresıu a ı o ara a an 
ev'.Ie_rın tardı ve b~n~ s~rma- İsraf edilmiş Türkiyeyi zinde 
Yesının Alma~lara ıntıkalı. Al- 1 hale koymak ve bunu en seri 
n:anyada aşagı yukarı ~u tas- k ı b'I' T·· . : . . . 

1 

surette yapma o a ı ır. ur-
"! yapılabılır. Orada, .ıstıhs.al kiyeyi zind'e bir iktısat memle
bızzat Almanların_ ~lınd~dır, keti olarak dikmek için Türki
fakat banka Musevılerın elınde yenin tekmil iktınt kuvvetleri 
d'. r. Bu surette Alman faşizmi, / birle,trilmek icap ediyor. Bu
kı ınilli sosyalist adını taşıyor, .,.ünkü dağınık vı, mütecezzi 
h m İstihsal sermayesinin bir fert hayatımrzı, müdahale ol
kısmını devlete geçiriyor, ve madan, ancak U7Un tecrübeler. 
heın de banka sermayesini Mu- ı den sonra birleşmeye sevkede-
evılere bırakmayor. biliriz. 

Fransa, umumi bir kon ten-. · j Müdahale lazım 
Jantman sistemi içine girmış-
tir. Diğer sermayedar milletler Halbuki en sP.ri surette zinde 
de tedbirler alıyorlar. bir memleket olmağa mecbu-

U • lhi istikamet ruz. Onun içindi~ ki, bir yük: 
mumı sek kuvvet 14 mılyon ve hatta 

Fakat bütün bu tedbirlerin daha fazla ol.ıı.n Türk nüfusunu 
hulasasını yapmak ve garp ~~~ 1 sıkı surette birleştirmeli, o nü
ınayedarlığının nereye gıttıg'. 1 fusu, yekpare kütle haline koy
ve ne yaptığını daha umumı malıdır. Türk istihsali, ancak 
noktadan mütalea etmek icap 

1 
bu usulle canlarır, Türk iktısa

eder. Denebilir ki garp serma- dı ancak böyle beynelmilel ik
Yedarlığı iki istikamet arasında 1 tısat müvaceheainde dikilebi
tereddüt devresi geçiriyor. Jki I' 
ıstıkamet şunlardır: ır. 

Devlet 
Liberalizm Müdahale edecek yüksek 

1 - Liberalizme rücu İstika- kuvvet nP. olabilir? Devlettir. 
:eti: S~rmayedar m~mleketl':r Tanzim edilmiş, bu maksatla 
erbest ıktısadı yemden tesıs ihzar edilmiş devlettir. 
~derler .. B.ug~~ ta~İp edilen i~ı ı Türkiynin son zamanda fi-

ıı.t, eskısı gıbı yıne beynelmı- len almrş olduğu istikamet te 
lel bir şekil alır. Yan; beyne!- budur Devletçiliktir 
:nitel ithalat ve ihracatı dur- · · 
duran amiller ortadan kala"ırı- 1 at/Jihal 
1 ır. Paranın beynelmilel iştira Tatbikata bakılacak olursa, 
kabiliyeti, gümrükler, ticaret ı iktısat sahasında devletçilik 
ınukaveleleri serbest esaslar da umdesinin gittikçe sistematik 
•ıılınde tanzim olunur. Ve bu surette tatbik edilmekte oldu
aurette cihan iktısadı, yüz se· ğu görülür. Sıra ile şu aafhala
ne evvel başlayan fakat bugün rı zikretmek kabildir: 
Üst üste bir takım takayyüt- 1 - Gümrüklerin yüksel
lerle hassasını kaybeden ser- tilmesi, 2 - Kambiyonun mü
bestiye döner. rakabesi, 3 - Kontenjantman 

Autarki 
usulünün tatbiki, 4 - Takas e
sası 5 - Şeker, kahve; çayın 

M LL YET P 

Ankara meki.ubu 

y··ksek Zi aat 
Enstitüleri 

Ankara'da çiftçi Türkiye'nin 
Muhteşem bir fen müessesesi 

yükseldi: 
Yüksek Ziraat Enstitüsü •• 

Çiftlikle sat, yafl, makina hısımları ı•e ('lfllik 
müdürii liaslanıonu mebu.su Tahsin Hey 

ANKARA, 16 - Çiftçi Tür- ı hiyet ve ihtisasları ile tanırurut 
kiye'nin en büyük ilim müessese- ecnebilerdir. Muavjnleri bizim 
lerinden birisinin binaları bitti. kıymetli gençlerimizdir. Bunlar 
Şimdi içine konacak fen aletleri memleketin eski ziraat mektep· 
ve liboratuvar edevatı getirtili· lerinde okuduktan sonra kendi 
y_o~ .. Türkiy~ tPmel !şlerin~e? .bi- bı~Anşlarında çalışmıı, hocalık et 
rısını bu muesseaenın bılgıııne mış ve ondan sonra ecnebi irfan 
dayayacaktır. Bu müessesenin a.. müeaaeaelerinde tahsilJerini ik .. 
dı: Yüksek Ziraat Enstitüsüdür. mal ettikten sonra ekserisi dok-

Çiftçi Türkiye ziraat bilgisin- tor ünvanını alarak dönmÜıttür. 
de çok geri kaldı. Ziraat mektep Yeni ziraat talebeleri bu fen· 
leri Osmanlı Ziraat nezaretine müesıe-sesinin içİrlde bö;le kıy
ve onu takiben bizim idaremize metli elemanlarıq ~anında iıtik 
bürokrat memur yeti,tiren birer 1 bale hazırlanmaktadırlar. 
müesseseden pek ileriye geçme~ * • 
di. Bazı yüksek i•tidatlar, toprak Yüksek Ziraat mektebine gir-
Üzerinde çalışmak enerjisini - mek için liıe mezunu olmak ıart 
pek mahdut olarak - gösterdi- hr. Ondan sonra eger kadrodan 
ler . fa;ı;la talip çıkantl bir müıaba-

Cümhuriyetle beraber, ileri k.a gecirmek te l&z.ım gelecektir. 
çiftçilik Türk vatanına cirdi. Ço- Bundan evvelki iki sene zarfında 
rak topril.klarda bilgi ve azinı müracaat eden liıe mezunları 
mamureler yiik.eltmeğe muvaf. mahdut olduğundan müaabaka 
fak olurken, ziraat sahasmda yapılmamtftı. 
arkada bıraktığımız mesafeyi hız Bugüne kadar yirnıi altı eenç 
ile almak için en keıtirme yot- müracaat ettiğine göre, otuz kiti 
!ardan yürümek icap etti. lik olan kAdrodan fazla müra-

lhtiyaca uymadığı anlaıı.ılan caat vaki olacağı görülüyor ve 
ziraat mektepleri kapatıldı, ho- bu suretle bu •~ müsabaka da 
calarırun müataitleri bilcilerini açılması ihtimali çotalıyor, de
yükseltmeğe, tubelerinde bir mü- mektir. Geçen ve evvelki sene 
tehaasıı ~imaya davet olunarak ıi.reo iki •ınıf talebenin yekünu 
Avrupaya gönderildi. 34 tür. BunlardAn biri de lise 

T hsillerini ikmal ederek hA- mezunu bir hanımdır. Bu cenç
kiki ~ir mütehılHıı kabiliyetile ler Gazi. o".""?. çiftliğinde birer 
dönenler, vatanın dört kö,esinde sene ~taJ ırord"!k!e~ sonra, Yük 
t h . "f 1 . ld 1 Toprak aek Zıraat enstıtuıune •eçmitler a am vazı e erı a ı ar. d" 0 

lar, ıular, tohumlar, bafaklar bi.. ır.. .. 
rer birer elden geç.lrilmeğe br~- . Bu sene ~.ura~aa~ edenler i~ 
landı. Tetkik heyetleri, yüluek çınde.. E_renkoy lıaesı~den mezun 
ihtisasları temıil eden profesör· Fahrun?'114. •e Necmıye E,ref ve 
ler büyük seyahatler yaparak Bursa hseaınden mezun Sıdıka 
Anadoluyu karış karıf tanıma- Suat Hanım18[: d! va~d1r. 
ğa çalqtılar. Nihayet bütün bu 
bilgilerin yetiftireceği "Modern 
Türk ziraatçi.ai,, için bir ilim mü
eueseıinin de temelleri bir taraf
tan atıldı. 

Ankara'nın eıki ve tarihi Zi
raat Mektebi binaırnm yanında 
Yüksek Ziraat Enstitüleri mu'. 
Azzam bir ilim mahallesi 'kurul
du. 

Gazi Mustafa Kemal 1920 
ıeneai ba,ında Ankara'y.a' gel
Giği vakit Ziraat mektebinin i
çinde vatanı kurtaran plinlarr 
çizmişti. Tarihin iyi bir teaadüfü 
Türk çilftçiliğinin aarsılmaz te: 
mellerini atacak olan ilim mesai
ai de burada başlayor, dün ena .. 
titüleri beraber gezdiğimiz Zi. 
raat Vekili Muhlis Bey, bu teaadü 
fü büyük bir zevk ile bana ha
brlattı. 

* * • 
Yüksek Ziraat Enstitüsü ted

riaab ıslah edİlmİ.f, progra~ırun 
kenarı, köşesi düzeltilmiş bir 
mektep değildir. Yükoek Ziraat 
Enstitüsü, kadro ve planını dünya
nın en ileri nümunelerinden ve 
bizim ihtiyaçlarımızdan almıt ve 
onu daha kıymetli hususiyetler· 
le kuvvetlendirmi, bir fen varlı
ğıdır . 

Hocalan mesleklerinde sala-

Gazi Orman çiftliği lialettayiıı 
bir çiftlik değildir, Bura11 An
kara'nm nefes aldıiı bir tek te .... 
miz ve güzel gezme yeri, Anka
ra'nın zaruri ihtiyaçJarına yeti· 
,en bir ziraat ve ziraat aana.yii 
mÜe&Se.Sesi, Anadolu'nun ziraat 
sahasında en yüksek ve muvaf
fak tecrübelerini yapan ve ta
mim "den bir teknik varlık ve 
bunların üstünde de aenç ziraatçı 
nesli yetittiren ameli bir mektep
tir. 

Yüksek Ziraat mektebine gir
mek iatiyen gençler burada bir 
sene zarfında, umumi ziraat zi
raat a)etlet·i, ziraat Aletleri ' fab
rikası, meyvalı ağaçlar, meyva
sız ağaçlar, çiftlilt idaresi, sütçü
lük, i,.ekçilik, koy~nculuk, atçı
lık, ancılık,bağcıhk . çıçekçilik, tavuk 
çuluk, şarapçılık, yoğurtçuluk, pey
nircilik, ve rasat ıubelerinde ıtaj 
görürler. 

Muallimleri ve " çiftliğin müdü
rü Kastamonu meb'uau Tahıio 
Bey bu gençlerle ayrı ayn ala
kadar ve meıcul olur. 

2 -Autarki istikameti: Ser- ithaİat inhisarı, 6 - Devlet 
nıayedar memleketler kifayet 1 fabrikalarının tevsü; 7 - De
•sa mı kabul ederler, her mem niz nakliyesinin devlet yardımi ---···---····-···--
leket hudutları içine kapanır.

1 
le icrası- 8 _ Afyon ihracatı- tröstler ve kartellerle kar§ı kar 

lhtiyacı?ın en mühimlerini ~.en nın devl;t yardımile yapılma~ı, fıya gelecek vaziyette değildir. 
d_!sı temın etmege çalışır. G~m 9 _Buğday fiatlarına devletın Bu teşekküllere, ancak ya mü-
rukkri yükseltir, beynelmılel müdahalesi. şabih teşekküller veya doğru-

Burada staj yaparlarken gü
zel bir binada yatar ve okurlar. 
Çiftliğin ucuz lokantaaında iste
diklerini yerler. - Çünkü Ziraat 
Vekaleti bunlara yemek değil, 
yemek masraflarına kartılık of. 
mak üzere her birine ayda elli 
lira verir - , ç~ftliğin yağhane~ 
ıinde, ıütbaneaınde, atölyelerin· 
de velhasıl bütün şubelerinde 
çab,ırlar. Ekme ve biçme ile met 
gul olurlar. 

rabıtalarını keser. milli iktısadı B 1 il 1 k ıetlere d~':1 do~ruya d.evlet karşı gele. 
son noktalara götiırür. egne m e . uvıd •/ 

1 
ı bılır. Bızde mtişabih teşekkül-

Garp, bu iki istikamet ara- karşı fert, şırkel, eı e ler olmadığına ve bunların te
sındadır. Ne sarahatle bir tara- Beynelm;lel iktısat mücade- 1 kevvününe imkan görülmedi
fa, ne de sarahatle aiğer tarafa lesinde fertler zayıf kalıyor- I ğine göre, harici kuvvetlere an
henüz iltihak etr.::~mistir. Garu lar Türkiyede de fertler cesim cak devlet kl\rşı koyabilir. 

Bu suretle Yük.ek Ziraat ens 
titüsünün kapıırndan yeni ve 
il.eı:i ziraa.t _hakkında az çok bir 
fıkn- ıahıbi olarak girerler. 
Enstitülerden ayn bir mektubum 
Ja bahsedeceğim, 

Na. Ha. 

2 

1 :> üncü kolordu İlanlar 1 
Manisa'daki kıt'at için aşağıda miktarı ve ihale, 'Suret ihalesi 

7 

l 
•at Mr. .l'...umandanlıg1 1 
Satına!ma kom. ilanları 

tarih ve saatleri yazılı odun münakasaya konmuştur. Şartnamesi Merke:ı: K. er.ırindeki mües
komisyonumuzdadır. Taliplerin 16 ıncı fırka satıoalma !:omisyo s_esat ih~iyacı için 328 ton yer
nuna müracaatları. (642 ) (3908) lı kok komürünün 15 eylul 932 

1 
perfembe günü saat 14.30 da 

Miktar Tarihi ihalesi Günü saati kapalı z~rfla. miinakasası var-
484,990 6 9. 932 Salı 15,30 da kapalı zarf dır. Talıplerın evsaf ve serai-
484,990 " " " " ıı ti~.i anlamak .üz~re l>er gUn ve 
837, 120 5 9 932 Pazartesi " " " munakasaya ıştırak eciecekle. 
309,307 6 9, 932 rin muayyen saatten evvvel tek Salı 15,30da aleni münakasa 1 ik mektuplarile komisyona mu .. .. racaatları. ( 6) ( 4239) 

İzmirdeki krtaat ihtiyacı için aşağıda yazılı iki kalem erzak -.------------.. 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhale tarihleri hizalarında 
gösterilmiştir. Taliplerin lzmitte 23. Fırka satın alma komisyo-
nuna müracaatları. (660) (4022) 
Cinsi Mikdarı İhale tarihi Günü Saati 
Makarnı 23,270 kilo 27 8 932 Cumartesi 10. 
Patates 54402 kilo 28 8 932 Pazar 14. 

* * * -

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıt mütehassıs 

(Babıali) An~ar;, caddesı No.60 

Beyoğlu Orman ldaresın 
Denizli'deki kıtaat ihtiyacı için aşağıda isimleri yazılı senelik den: 

altı kalem erzak hizalarında gösterilen tarihlerde kapalı zarfla ı Mt.;aadereli emvalden olup 
münakasaya konmuştur. Taliplerin Denizlide satın alma komis- Fındıklıda mahfuz bulunan 52 
yonuna müracaatları. (652) (4054) çeki me~e odununun behe• r:P 

Erzakın cinsi Kilo Ta. Gün Saat kisine verilen 184 kuruş beciel 
Kuru ot 380887 29 8 932 Pazartesi 8 haddi layık gorülmedıgmden 
Arpa 627871 " " 10 ı müzayedesi bir hafta müddet-
Saman 709240 " " 11 le temdit edilmekle taliplenn 
Un 391590 27 8 932 Çarşamba 8 yevmi ihale olan 28-8-932 pa-
Sade yağı 9095 " " 10 zar_ günü saat 16 buçukta Be. 
Sığır eti 93336 28 8 932 Currartesi 8 yoglu kayırakamlığında mi.ıte 

55781 kilo sığır eti. İhale ta 
rihi 28 8 932 pazar günü saat 
7. Teminat 837 L. 

Dörtyoldaki kıtaat için muk 
tazi sığır eti kapalı zarf usulile 
hizasında gösterilen gün ve sa
atte ihalesi yapılacaktır. Şart
namesini almak isteyenlerin ls 
tanbul Ankara Adana Dörtyol 
Satınalma komisyonlarına ve 
münaksaya iştirak edeceklerin 
de teklif mektup ve teminatla
rile Dörtyolda satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

(618> (3709) 
..,. ..,. ..,. 

meyi almak isteyenlerin her 
gün, münakasaya iştirak ede- 1 
ceklerin vakti muayyeninde ko 

1 
misyona müracaatları. (673) 
(4098) 

~ ~ ~ 

K.O. ve 1 İnci fırka kıt'ala
rı kuru soğanı pazarlığa kon- 1 
muştur. ihalesi 22-8 932 pa l 
zartesi günü saat 15 t" ihalesi 
yapılacaktır. Şartnamesinı al
mak isteyenlerin her gün ve 
pazarlığa iştirak edecelerin de 
vakti muayyeneninde komisyo
numuza müracaatları. (684) 
(4126) 

Kolordu ve birincı fırka 1-..-tt' * * ~' 
atı ihtiyacı için yaş sebze Diyarıbekirdeki kıt' at hay-
27 ,868 fasulya, 27,868 patlıcan, vanatı için senelik 400,000 ki-
13,544 bamya, 8685 kilo doma- 10 kuru ot kapalı zarfla miınaka 
tes kapalı zarfla münakasaya saya konmuştur. !halesi 27-8-
konmustur. İhalesi 5-9-932 Pa- 932 cumartesi ı;ünü saıı.t 10 dır. 
zartes(saat 11,30 dadır. Şartruı dır. Taliplerin Diyarıbekirdeki 
meyi almak isteyenlerin her 7. K.O. satınalma Kom. na mü 
gün, münakasaya İ!?tirak ede- , racaatları. (624) (3759) 
ceklerin vakti muayycninde ko 

şe~kil miôzayede komisyonuna 
muracaatları. ( 4226) 

*** misyona müracaatları. 
( 672) ( 4097) Kon yadaki kıtaat VP mües- "'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!E!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!! 

,. * * sesatın bir senelik ihtiyacı olan ' -
Antalyadaki kıtır.at için a,a- sekiz yüz bin kilo kuru ot kapa 1 rihine müsadif perşembe günu 

ğıda cins ve mikdarı yazılı bir lı zarf usulü ile münakasaya 

1
, saat 16 dadır. Şartnamesini 

kalem erzak kapalı zarfla mü konmuştur. 13 eylôl 932 salı görmek İsteyenlerin her gün "e 
nakasaya konmuştur. ihalesi günü saat 15 te ihale edilecek- münakasaya iştirak edeceklerin 
5 / 9 932 pazartesi günü saat tir. Şarnamesini görmek iste- Niğde müstakil satın alır.a ko-
15 tedir. Şartnamesi komisyon · yenlerin her giin komisyona ve misyonuna müracaatları ilan 
dadır. Taliplerin Antalya alım taliplerin vakti muayyeninde olunur. (701) (4243) 
satım koıniıyonuna müracaat- Konya askeri aatınalma komis .. * * * 
lan. (679) (4121) yonuna müracaatları. (702) Usküdar ciheti kara nakli-

Sığır eti 83343 kilo ( 4241) yatı pazalıkla yapılacaktır. lha 

Çatalca MST. MV. fırın odu 
nu pazarlıkla alrnacaktır. lha· 
lesi 21-8-932 pazar günü saat 
15 te yapılacaktır. Şartnamesi
ni almak istiyenlerİn her gün 
Ye pazarlığa i,tirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komisyo 
numuza müracaatları. 

(686) (4155) 
~~~ 

* * * lesi 24-8- 932 çarşamba guniı 
saat 14,30 da yapılacaktır Sart 
namesini almak istey~le"rın 
her gün ve pazarlığa iştirak e
decelerin de vakti muayyenin _ 
de komisyonumuza müracaat. 
lan. (699) (4236) 

Konyadaki kıt' at ihtiyacı i
çin 200.000 kilo un kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konmuş
tur. 14 eylül 932 çarşamba gü
nü saat 15 te ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün komisyona ve ta
liplerin Konyada Sa. Al. Kom. 
müracaatları. (703) (4244) 

* * * 
Niğde garnizonundaki kıt'a 

tın bir senelik ihtiyacı olan 
(90000) kilo sığır eti kapalı 
zarf usulü ile münakasaya vaz 
olunmuştur. ihalesi 8-9-932 ta 

=1- ... .\! 

K.O. ve 1 inci fırka kıt'aları 
için 400 bin kilo un pazarlıga 
konmuştur. ihalesi 24-8-932 
çarşamba günü saat 14 t,. ya. 
pılacaktır. Şartnamesini almak 
ısteyenlerin h~r gün ve pazarlı 
ğa iştirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (698) (4235) 

K. O. kıt' al arı ihtiyacı için 
55 bin kilo un pazarlıkla alına
caktır. lhaleai 21-8-932 pazar
tesi günü saat 16 da yapılacak
trr. Şartnamesini almak isteyen 

!erin her gün ve pazarlığa gire i"f==-=-=-===================;;;;;; ceklerin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 1 

(692) (4208) 
..,. ~ ~ 

K. O. kıt'aları hayvanatı ih
tiyacı İçin 28 bin kilo saman a
lınacaktır. Pazarlığı 22-8-932 
pazartesi günü saat 15 buçukta 
yapılacaktır. Şartnamesini al
mak isteyenlerin her gün ve pa 
zarlığa gireceklerin de vakti 
muayyenincfe komisyonumuza ı 
müracaatları. (697) (4213) 

• • * 
Altıncı Kolordu ihtiyacı için 1 

alınacak 20 ton kok kömürü i
halesi 21-8-932 pazar ıtünü sa
at 15 te yapılmak üzere tekrar 
pazarlığa konmuştur. Pazarlı_ 
ğa ittirak edeceklerin -.akti mu 
ayyeninde komisyonumuzda bu 
lunmaları. (687) (4156) 

~ Jf. :s 
Çatalca müstahkem mevki 

krt' atı için 5000 kilo sade yağı 
aleni münakasaya konınuttur. j 
Münakasası 5-9.932 pazartesi 
günü saat 10,30 dadır. Şartna-
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Müzayede İle Satılık Otomobil 
Bwk markalı 1926 modeli u mllstamel 1 kifillk ve 
kapah bir otomobllia 22 Apıtoı tarihinde 6ğladen 
10nra SuuW bedeataııhada mtbayede ile Ablacajl ilin 

olunur 

Maarif Vekaletinden: 
Muallim mektepleriı 
Bu ıene muallim mekteplerinin yalnız dördüncü ve be,inci 

ımıflanna müıabaka ile talebe alınacaktır. 
1 - Müsabakalara 3 Eylulde mnallim mekteplerinde, mu

allim mektebi bulunmıyan vilayetlerde Maarif idarelerinde veya 
orta mekteplerde bir komiıyon huzurunda tahriri olarak yapıla
caktır. Binaenaleyh muallim mekteplerine girmek iıtiyenlerin bu 
makamlara müracaat etmeleri lazımdır. 

~ı 

2- Muallim mektebine girme tartları: 
A - Türkiye Cumhuriyeti vatandaıı olmak (Türkiye hari

cinden gelenlerin vekaletin müsaadesini almuı ıarttır). 
B - Y •tı 15 den küçük ve 19 dan büyük olmamak. 
C- Orta mektep mezunu veya Liıe 10 uncu sınıf talebeein 

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

ğır, tatı, topal; çolak ve kambur olmamak), 
E-Trabom, verem gibi sari ve müzmin hastalıklardan sa

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

F - T ahıil vesikası, hüYİyet cüzdanı ve çiçek atııı vesikası• 
ibruetmek. 

3 - Her Muallim mektebi için bir mmtaka teabit olunmut 
tur. Muallim mekteplerine ancak kendi mmtakaların.dan taleb" 
alınır. 

Bu mıntakalar tunlardır: 
Adana Erkek ve Kız muallim mektepleri için:· 
Ad-, Ayıntap, Cebelibereket, Diyarbekir, Mardin; Maraı; 

Menin; Sürt; Silifke; Urfa. 
Balıkesir Erkek muaUim mektebi için. 
Aydm, Balıkeeir, Bilecik, Bursa, Denizli; Kütahva; Mı.niıa; 

Mutia. 
Buna Ku Muallim mektebi için: 
Balıkesir, Bolu, Bursa, Bilecik, Kocaeli; Kütahya. 
Edirne Erkek ve Kız Muallim mektepleri için: 
Çanakkale, Edirne, .Kırklareli, T ekirdağı. 
Erzurum Erkek muallim mektebi için: 
Artvin, Bayuıt, Er:ııurum, Erzincan, Kan; Mut; Gümüta· 

ae; Van. 
Erzurum Kız muallim mektebi için: 
Artvin, Erzurum, Bayazıt, Enıincan, Gümütane; !Carı; Şo-

binkarahiaar; Rize Trabzon. 
İstanbul Erkal muallim mektebi için: 
Bolu, İıtanbul, Kocaeli. 

istanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN 

AJpullu Şeker Fabrikalarıaıa yeal mahaul aormal toz pkeriaia yfi:t kiloluk bir çuvalı 
(36.75) otuz alb lira yetmlt bet ku"lftur. Asgari 10 çuyala kadar alınmak prtile her 
iateyeae aablmaia hatlaamııtır. Taıradaa talep Yukuunda derhal ~nderilir. Bu takdirde 
malın bedelinin yll.zde yirmisi aiparit vukuunda ye mütebakiıi hamule senedi mukabi
liade ödenmelidir. Depodan itibaren bilciimle maaarif Ye meı'uliyet müşteriye aittir. 
Mnıteri iıterse ıigorta ettirilir. 
Istanbul, Bahçeka!'ı, 4 üncll Vakıf Han, 4 cO kat, Tel. 24470-79 Telgraf lstanbul Şeku. 

İstanbul Erkek 
Lisesinden: 

1 - Ağustosun yirminci gününden itibaren yeniden leyli 
talebe kaydına baılanmıttır. Eski talebenin kayıt tecdidi muame 
lesi Eylulün birinci gününden itibaren sekizinci günü akfamına 
kadar devam edecek ve sınıfların mevcudu müsait olduğu takdh
cie Eylulün onundan itibaren yeniden nehari talebe kabulüna 
batlanacaktır. 2 - Mezuniyet ve sınıf ikmal imtihanlarının ic- ı 
raaına Eylulün birinci perşembe günü baılanacaktır. Programlar 
mektepte levhasına asılmıştır. 3 - Vekaleti Celile hesabına alı
nacak meccani talebe müsabakası Eylulün üçünde yapılacaktır. 
Buna ait muamelatın Eylulün birinci günü akşamına kad'ar ik
mali lazımdır. 4 - Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe 
müıabakaaı Eylulün üçünden itibaren yapılacaktır. Buna ait ta
limat ve program mektepten öğrenilecektir. Namzetlerin sihhi 
muayenesi mektepte ve Eylulün birinci günü icra edilecektir. 
Alikadarlann mezktir günde saat 10 da mektepte hazır bulun
malan lizımdır. (4195) 

Devlet Demiryolları idaresi iıanlan 

Haydarpata ıeçidinde bulunan 188 No. lı clükkin aleni mü
zayede ile ve bir aene müddetle icara verilecektir. 

Müzayede 31-8-932 tarihine müaadif çarşamba günü ıaat 
15 te yapılacaktır. 

Taliplerin tarihi mezkurda İtletme Müfettişliğinde hazır 
bulunmalart lazımdır. 

Bu hususta fazla malumat almak isteyenler Haydarpaşa Gar 
Müdürlüğüne müracaatla buna müteallik ıartnamelere 15 kurut 
luk pul yapıttırarak imza etmeleri ve 200lira teminat akçesile mü 
zayede gününde İtletme makamında hazır bufunmaları ilin olu
nur. (4202) 

(. 'ıı l.l i 
bozmıyan 

yegAne 
Tualet 

AKRADENIZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 22 Ağustos 

Pazartesi 
günü aktaını Sirkeciden hareket
le Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

Samsun, Ordu, Gireoon, Trabzo.l, 
Sürmene ve Rize'ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentalığına mü
racaat. Tel: 21515 

SEYRISEF AlN 
Mulıoes acenta : a.Jata ltllpril 

bqı B. "62. fuhe A. Sirbcl 
M Wıörıduade lıan 2. S740. 

Ankara ismet Paşa Kız Enstitüs 
Kayıt ve kabul şartlan 

1 - Mektepte bu sene açılacak leyli pansiyona talebe k 
ve kabulüne başlanmıthr. 

2 - tik mektep mezunları birinci ılDlfa diiier orta der 
deki mekteplerden ıelecekler ait olduklan 11nıflara kabu 
dilirler. 

3 - Bu sene yalnız 40 leyli talebe almacak ve müracaat 
raıile talebe kabul edilecektir. 

4 - Her türlü izahat için Mektep Müdürlüğüne mürac 
edilmesi. (39 

Konya Nafia Baş mühendisliğindn: 
(41793) kırk bir bin yedi yüz doksan üç lira bedeli ket 

Konya - Beyşehir yolunun 42+ 900 ile 51 + 900 inci kiloJJJ 
rolan arasında (9000) metre tulünde ıose tamiratı eaasiyet 
imalatı ıınaiye tamiratı cüziyesi kapalı zarf usulile münaka5 
ya konulmuttur. 

lhaleai 24 8 932 çarşamba günü saat on bette viliY 
daimi encümeninde yapılacağından talip olanların 661 No. 
nun ve Nafia itleri Münakasa şreaiti umumiyesi ahkamına g" 

1 hazırlıyacaklan kapalı zarfı ihale zamanına kadar Vilayet 
I cümenine tevdii ve tafsilat almak istiyenlerin batmühendisli 

müracaatlan ilin olunur. (3726) 

Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Birinci ye ikinci devre mezuniyet imtihanlan eylulün 

rinci günü başlayıp on beşinci günü nihayet bulacaktır. 
2 - Diğer sınıfların ikmal imtihanları eylulün ilk haftasın 

baılayacaktır. 
3 - Mektebe devam eden leyli ve nehari talebe eylulün dedi 

ci gününden sekizinci günü akşamına kadar her gün dokuzd• 
on ikiye kac:lar mektep tababetine müracaatla sıhhi muayene! 
rini ve on üçten on sekize kadar kayıtlarını tecdit ettirecekle 
dir. 

4 - Bu müddet zarfında kayıtlarını tecdit ettirmemit ola 
leyli ve nehari talebe yerine yeniden müracaat edenler alınacalı 
tır. . 

S - Me"5ebimizin bu sene açılan ilk kııun dördüncü ve ~i 
I ci sınıflanna leyli kaydolunacak talebe ile orta ve lise sınıfla 
j na leyli ve nehari kaydolunacak talebenin eylulün onuncu c 
ı marteoi gününden on ~inci pertembe günü akıamına kada 

her gün dokuzdan on ikiye kadar sıhhi muayeneleri ve on üçt 
on ıekize kadar kayıtlan yapılacaktır. Kaydolunacak talebeni 
velileri, tahsil veaikaları ile hüviyet cüzdanı kartonsuz dört f 
toğraf yanlarında bulunacaktır, 

Kayıt ve imtihanlar hakkında tafsilat almak İsteyenlerin me 
tep idaresine müracaatları. 

6 - Eylulün üçüncü günü mektebimizde yapılacak meccaııl 
leyli müsabaka imtihanına gireceklerin aıhhat raporları ile, fal<
rühal mazbatası ve tahsil veaikalannı ağustosun sonuncu ğüniİ· 
ne kadar mektep idaresine vermeleri eylulün üçüncü cumarte5i 
günü aaat sekiz buçukta mektepte hazır bulunmalan lazımd!1• 
(4231) 

İstanbul Kız muallim mektebi için: 
İıtanbul, Gireaon, Ordu, Sinop, Zonguldak; Samımı. 
İzmir erkek muallim mektebi için: 

İdaremizin Irmak - Filyos hattlDln henüz iltisak peyda etme 
mit olan Filyos cihetindeki istasyon ve diğer ,eervislerinin senede 

1 
takriben 30 - 50 ton raddesinde olan muhtelif malzeme ihtiyaca
tmı gerek H. P. den doğruca Filyosa nakletmesi ve gerek Zon· 
guldakta vapurdan alıp ve gümrük muamelesini yapıp Filyosa 
devam ettirmek suretile nakle talip olanlar varsa 25/ 8 932 tari. 
hine müsadif Perşembe günü saat onda H. P. Mağazasında yapı 

tzMtR- PiRE- tsKDNDE- Deniz Levazım Sabnalma 
Antalya, Burdur, İıparta, İ:unir. 
İzmir kız muallim mektebi içinı 
Antalya, Aydın, Burdur, İıparta, İzmir; Denizli; Manisa; 

Muğla. 

Konya kız ve erkek muallim mektepleri için: 
Afyoakarahiaar, Aksaray, Çankın, Eıkitehir, Kaatamoniı 

Kooya; Niğde. 
Sr.aa Erkek Muallim mektebi içinı 
Amaıya, Ankara, Eliziz; Kayaeri, KJrıehit; Çorum, Malat

ya; Sam.aun; Sıvaı; Tokat; Yozgat. 
Sıvaı Kız Muallim mektebi için: 
Amasya; Ankara; Çorum; Eliziz; Kayıeri, Kırtehir, Malat

,a; Sr.aı; Tokat, Y.ozeat. 
4 - Kabul tartları araaında ortaınelı:tep mezunu veya 10 un 

cu ımıf talebesi taırih edilmiJ olmuma nazaran ortamektep ıon 
ıınıfmda veya liae 9 uncu ımıfta ikmalli bulunan talebinin müra 
caatlan nazan dikkate almmıyacaktır. 

S - Muallim mekteplerinia talebe kadrosu tahdit edilmit 
bulunduğundan kazananlardan hepıinin kabulü mümkün olmıya 
cak ve kazananlar kadrolann müsaadesi nisbetinde ve derece ıı
raıile mmtakalarmda bulundukları Muallim mekteplerine yerlet 
tirilecektir. 

6 - Muıiki muallim mektebinin kabul tartları ayrıca ilin e
dilecektir. 

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

Liıe ve orta mektepler: 
1 - Bu ıene liae ve orta mekteplere 915 numaralı kanun mu 

cibince müsabaka ile meccani leyli talebe alınacaktır. 
2 - Müsabakalar 3 eylulde vilayet merkezlerin.de liaelerde, 

lacak pazarlığa iştirakleri ilin olunur. ( 4064) 

A ve B silolanna ait 1003 No. 1ı tenzilli tarifenin yerine 1 
kaim olmak ve 15 Ey)Ul 932 tarihinden itibaren muteber bulun ı 
mak üzere 1003 No. lı muvakkat te~zilitlı yeni silo tarifesi mev- I 
kii tatbika vazedilecektir. Mezkur tarife hakkında malumat ve . 
izahat almak isteyenlerin Haydarpaıa Liman Batmüfettiıliğine 
müracaatları ilin olunur. ( 4201) 

Derince Limanı fırını bir ıene müddetele kiraya verilecek
tir. Aleni müzayede 1/ 9 / 932 tarihinde saat (15) de Haydarpafa 
da İtletme Müfettişliği makamında yapılacaktır. Teminatı mu
vakkate 30 liradır. Haydarpaşa Demiryolları veznesine tediye e
dilecektir. Fazla malumat almak ve tartnameyi görmek isteyen
ler Haydarpafa Liman Batmüfettitliğine ve Derince Liman me
murluğuna müracaat edebilirler. ( 4200) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1200 ton kazan mayii mahruku: Kapalı zarfla münakaıaıı 6 
EylUI 932 Pazarte.i günü saat 14 de Deniz kuvvetleri ihtiyacı i
çin yukarıda mikd•rı yazılı mayii mahrukun kapalı zarfla müna 
kaaası hizaımdaki gün ve saatte yapılacağmdan tartnameaini 
görmek iıte~lerin her gün ve venneğe talip olacaklann da te. 
minat mektuplarile birlikte münakaaa gün ve saatinde Kaıunpa. 
ta'da Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaatları. 

(3999) 
lise bulunmayan yerlerde ortamekteplerde ve her ikiıinin bulun- 1------------------:--------
madığı vilayetlerde Maarif idarelerinde İıtanbulda İıtanbul Er
kek ve Erenköy Kız liselerinde vaoılacaktır 

3 - Kabul tartlan: 
A - Türk olmak. 
B - Lise ve orta mektepler talimatnamesinin her ımıf için 

teabit ettiği yaş hadleri içinde bulunmak. 
C - Bedenen ve ruhan hasta, malul, sakat ve kusurlan ol

mamak. 
D - Velisi kendisini tahıil ettinniyecek kadar fakir bulun-

mak. 
E - Yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak (A ve B 

Her 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurlan. 
perşembe ve cuma günü saat 9 ili 12 arasında 

kayıt muamelesi yapılır. 

Nafia Vekaleti Sabnalma 
Komisyonundan: 

tartlan nüfus teskeresi C tartı mektep doktoru [bulunmadığı :>Omaka& takımı için muktazil950 adet meşe makas traverıi ka 
takdirde - imtihanın yapılacağı hükumet doktoru] tarafından icra palı zarfla münakasaya konulmuıtur. Münakasa 4-9-932 tarihine 
olunacak muayene neticesinde verilecek raporla) D ıartı da ida müsadif pazar günü aaat 15 te Ankarada Nafia vekaletinde icra 
re meclisi mazbatasile tahakkuk ettirilecektir. edilecektir. Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektupalrmı 

4 - Taliplerin 31 ağustos akşamına kadar lise, orta mek- ve muvakkat teminatlarile Ticaret Odası vesikalarını ayni gün 
teplere veya Maarif idarelerine müracaatlan lizımdır. ve saatte komisyona vermeleri lazımdır. Talipler bu husustaki 

S - Bu ilanla kabul şartları ve imtihanların sureti icrası bil- şartnameleri lstanbulda Haydarpaıada Liman İtleri Müdürlü. 
dirilmiş olduğur.cian bundan sonra vekalete vuku bulacak müra- ğünden ve Ankarada Nafia vekaleti Levazım Müdürlüğünden te 
caatlara cevap verilmi,vecektir . da.-ik edebilirleı (4086) 

RiYE POST ASI K • d 
(iZMIR) 23 Ağustoı 18tı OmJsyonun an: 

11 de 30 Ton gaz yağı pazarlıkla münakasaaı 24 8 932 çarıaJJJ• 

1 
ba günü saat 14 te. Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazı· 

TRABZON POSTASI lı gaz yağının 17-8 932 tarihinde kapalı zarfla yapılan mün• 
(CUMHURİYET) 24 A- 1 karasında verilen fiatlar komisyonumuzca gali görüldüğündeıt 

ğustoa Çarşamba 18 de daha ehven faitla vermeğe talip olacaklann hizasındaki gün ve 
~~.....;.~~~~~~· 
IZMIR _ MERSİN POST ASI saatte muvakkat teminatlarile birlikte Kasımpaıada Deniz Le• 

(İNEBOLU) 24 Ağustos vazım Satınalma Komiıyonuna müracaatları. (4225) 

çarşamba 10 da Galata 
rıhbmından kalkar. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi haatalıklar tedaYilıa
neai Karaköy Börekçi fınnı ııraoın
da 34. 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve BeTIİ haıtalıldar 

tedavihaneai - Beyoğlu Mulen
ruj yanında Zambak 10kak No.41 

MUSTAFA KEMAL 
PAŞA BELED1YES1N

DEN: 

1 - Mustafa Kemal Pa 
şa kasabasında kütat edi
lecek kotu panayırı 932 se 
nesi Eylfilünün birinci per
şembe günü batlayıp 7 gün 
devıam edecektir. 

2 - Panayır mahalli va 
si bir sahada olup bilumum 
alıcı ve satıcı esnaflara ça
dır ikamesine mahsus ma
haller sınıf sınıf taksim ve 
tefrik edilmiştir. 

3 - Flanayıra getirile· 
cek hayvanat kara sığır, 
manda, at, kısrak, merkep 
için ayrı ayrı satış mahalle 
ri tefrik edildiği gibi pana
yır mahallinin her iki tara
fında hayvanatın otlaması 
ve yayma bilmesi için vasi 
mer'a ve çayır vardır. 

4 - Hariçten gelecek 
tüccar ve esnaf köylüleri
mizin esbabı istil"abatları 
temin edilecektir. (4224) 

Istanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
lıtanbul Adliye dairesi için mübayaa edilecek odunun 17..& 

932 tarihinde icra kılınan münakasası teklif edilen fiatlar badıfi 
liyık görülmediğinden bir hafta müddetle temdit edilmittit• 
Taliplerin 28 ağustos 932 pazar günü defterdarlıkta müteıekkil 
komisyona müracaatlan ilin olunur. (4194) 

Bursa Ahmet Vefjk Paşa 
Hastanesi Baştababeinden: 

932 senei maliyeai için müessesemize iktiza eden ve mevkii 
münakasya vazolunan 2000 lira kıymeti muhammeneli mualece 
ve malzemei tıbbiye Eylulün dördüncü pazar günü aaat 16 da 
ihale edilecektir. Talip olanların 150 lira depozito akçesile be
raber Bursa vilayet encümenine müracaat etmeleri. (4230) 

Haydarpaşa Emrazı Sariye Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

Müeaıeaemiz için bir ıene zarfında lüzumu olan süt ıartname· 
ıi tebdil edilerek tekrar aleni münakaaaya konulmuıtur. Talip• 
ler mezktir ıüte ait ıartnameyi görmek için her gün hastane ida· 
re memurluğuna ve münakaaaya ittirak etmek üzere yevmi mü· 
nakasa olarak teabit edilen 8 eylGl 932 tarihine müsadif salı gü· 
nü aaat 14 te Galatada Kara Muıtafa Pata sokağında latan• 
bul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde mütetekkil ihale komis· 
yonuna gelmeleri ilin olunur. (4234) 

Gedikpaşa'da Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

145 basta entariıi ile 130 takke, 20 çift terlik, 130 yatak çar• 
ıah ve 130 yastık çartafı pazarlıkla alınacaktır. Taliplerin 25-8· 
932 pertembe günü ıaat on betten on altıya kadar komisyona 
müracaatları. ( 4238). 

Gedikpata'da Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mevcut nümuneıine göre maa kayıt iki bin çift mahmuz pa• 
zarlıkla alınacaktır. Taliplerin 23 8 932 salı günü saat on 
betten on altıya kadar komisyona müracaatları. (4237) 

MİLLİYET MATBAASI 


