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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umami Nfltriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

&I. Venizelos 
Ve fırkası Başvekil Ankarad n Bug .. Avdet Ediyor .. 

Dört senedir Y unaniatanm 
llılıkııdderatını eİinde tutan Ve
b!zeloa ve fırkası, yakında yeni 
•r intihap imtihanı ııeçirecek.: 
~u İntihapta Venizelosun yenı 
en ekseriyeti alması kuvvetle 
llıuJıtemeldir Bizde bu ihtimali 
~kviye eden. amil yalnız M. 

enizelosun şahaı~a, doatluğu
ıı~ ve siyasetine olan itimadı
llııı değildir. Bitaraf bir mantık 
~e nıuhakeme neticesinde veri
~Cek hüküm de, mutlaka M. Ve 
nııelos'un lehine olur. Nihayet "• . ııyet te meydandadır: 

lier vaziyet ve mülahazaya 
~!i~e~ Yunanistanda s~y~si 

r ıstıkrar teessüa etmıtlır. 
)' Unanistanın, harici politikası 
"atandaşl arına ve yabancılara 
"1ıniyet verecek bir mahiyet ar 
ıediyor. Muhakkak ki, Yuna
lıiatanın Türkiye ile münaseba 
ı.~ t ' . "ki q•ı anzim etmeaı ve ı mem-
leket arasındaki muğlak mese

lelerin bir hamlede tasfiyesi yo 
!unda öteden beri müdafaa et
lİğiıniz noktai nazara iltihak 
'lınesi , Balkanlarda siyasi em

niyet için mühim bir başlangıç 
olıııu§tur. Bu politikanın mu· 
"affakıyetinde M . V enizelosun 
"e Hariciye nazırı Mihalakopu

~osun birinci derecede amil ol-
uklarını kim bilmez? 

Balkanlarda Yugoslavya ile, 
Akdenizde ltalya ile ak4ettiği 
doatluk muahedeleri de ayrıca 
eınniyet vesilesi olmuştur. 

Yunaniıtanm mali ve iktısa
d~ ıtıüşkülata uğramasını M. Ve 
~ızeloa'un mali politikasındaki 
1•abetsizliğe atfedenler olu
Yor. Ona bu isnadı yapanlar, 
daha ziyade ıiyasi muarızlan
dır. Hakikatt komşumuzun 
Ilı 'şkülatı.yanlış bir politikadan 
dc~il, cıhan buhranının teairin
den doğmuştur. Umulmayan 

hir zamanda yıkıcı tesirlerini 
l!öateren buhran, her memle

k~tte en musip teşebbüs ve ted 
hırleri bile altüst etmittir. Mem 

leketine fazla kredi buldu, faz

~· it sahaları yarattı, diye bir 
evıet adamı muaheze edile

lııez, 

Yunanistandaki yeni intiha 
batın bir manası aa memleket
teki rejim ile bir dereceye kadar 
alrtkadar olmasıdır. Maattees
&(jf Yunanistanda hali krallık 
taraftarı fırkalar ve eşhas mev
t.ııttur. Komşumuzun dahili i§
lerj hakkında mütalea yürüt

l:ıı.ek bize cıüşmez. Fakat mut
lak olarak söylemcliyiz ki, bu 
l:ııeın)eketin ruhuna ve ihtiyacı 
na en ziyade uyan rejim; bu
l!iinkü cümhuriyet idaresidir. 

)''1ııanlılar çok hasaas, fakat 
lııiişkül zamanlarda §UUr ve ak 
lı aelimlerini kullanmayı çok 

İyj bilirler. Yeni intihabatta da 

~Yle hareket edeceklerine §ÜP 
e Yoktur. Hangi akıllı Yunan 

"atandaşı bulunur ki, beynelmi 
le) vaziyetlerin bu karmakarı
tık <İevrinde Venizelos gibi bey 

llelınilel alemde iyi tanmmıt ve 

•eııilmit bir devlet adamım it 
batından ayıracak tarzda reyini 
kullansın? 
.. Bizim, Y unanistanda tam re 
Jıın iatikrarı ve siyasi istikrar 
t~aaüsünü isteyitimizin sebebi; 
doatluk münasebetlerimizin d'e 

~aınile alakadar değildir. Türk-
llnan dostluğu Venizeloıun 

tııhaı ile, eşhas ile alakadar bu
lıınınuyo,·. Bu politika Yunanis 
landa mutlak bir ekseriyetin 
ltıalı olmuştur. Bizce meaelenin 

tııhu; harici mali ve iktıaadi 
hin bir türlÜ ıztırap arasında 
dahili politikanın fena tecellile
rinden bir an evvel kurtulmak
tır. Bu akıbeti kom§UMUZ için 

letııeımi ediyoruz. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Yeni kararnameye 
göre Eylôl-

de vaziyet nedir? 
Kararname ile beraber bir de 

talimatname bekleniyor 
maim miktarı, cinai ve vaaıflarile 
beraber ihraç iıkeleıini, gerek 
Türk paraaı ve gerek ..,..,kedil
ği ecnebi dövizile kıymetini iki 
nüshalı beyanname ile bildirecek· 
tir. Komisyon malın ihracında İ~· 

ı tediği veaikalan talep edecektir. 
Neticede komiıyon aldıiı beyan
namelerden bir nüıhaımı taatik 
ederek tacire verecektir. 

5 - Halı ve tiftiğin takasa ta-
bi olmaaı hakkındaki kararname 
1 eylUlde mevkii meriyetten kal
kacaktır. Yalnız 31 Atuatoaa ka
dar çıkan hah ve tiftik mukabili 
eşya takaa ua,,.lile memlekete gire 
bilecektir • 1 

6 - 1 Eylul tarihine kadar mu 
ıaddak ve müvazaadan ari ola
rak mukavelelere raptedilen e9ya 
EylUI zarfında kontenjan harici 
olarak ithal edilbilecektir. 

Kontenjan listesi 
Birinci ve ikinci teırin ve birin

ci kinunu aylarında muteber ala
cak olan yeni kontenjan Iİlteııinin 

Gazi Hz. 
Yalova'da bulunmakta 

olan Relsicllmhur Hz. 
dDn 6ğleden sonra Mil
let çiftliğini teşrif et
mlıler ve akşam kaplı
caya avdet /Jugurmuş
lardır. 

Filomuz 
Karadenizde 

Bazı limanlarımızı 
ziyaret ediyor 

Karadenize çıkacağını yazdı 
ğımız deniz filomuz batta Ya
vuz olmak üzere Karadeniz li
manlarrnı ziyaret edeceklerdir. 

Başvekil Yavuz harp gemimize bu seya
hatte Hamidiye ve Mecidiye 

Geliyor kruvazörlerile Peyki Şevket 
Berki Satvet muhripleri ve ye-

----.~ ni Kocatepe, Adatepe, Tmazte 

ismet Pş dün Anka- pe muh~iplerimiz refakat et-

d k . ı mektedır. 
ra an areket ettı - -------

Su vermiyor, 
Parasını alıyor 

Terkos aleyhine 
meraklı 

bir dava açılıyor 
latanbul halkının, l'>teden beri ıu 

ı ıkmlısı çektiği malumdur. Hemen 
her ıemtte hazan 
günleı·ce su yüzü 

ITürk kültürünü bütün 
dünyaya tanıtacağız 
Yeni Türk lôgati hakkında 

Gazi Hz. nin göster. 
dikleri en küçük bir misal 
Türk 1Ugat ve gramerini viicude 1 izahlannı bulunuz. 

ııetirmek üzere tetekkülünü haber İzah ııöyle: 
v~ğimiz T~rk dili ~~eti~ me - Getürmelr, ihzar ve iaal. lraı 
saıaıne Gazı Hz. Dm soıterdilderi ve peyda etmek. Sevir: 'Ve ikame et• 
derin alBkıu:lan dün babıetmittik. mek. T•karrür. 
Türk kültürüne müsbet inkitaf yo- Bundan sonra Gazi Hz. ıunları 
!unu çizecek olan bu büyük itin ba- aöyleyorlar: 
tında Gazi Hz. nin bulunuıu, mu- - Türkçe fiillerinde mek ve mak 
kadder ~uvaffakıyete en kat'i za- lihilıalanrun kaldmlınaaile seri ka
man teıkıl eder. lan maddenin ud kelime olduğunu 

Türk dili cemiyetinin bu yolda- bilirsiniz. Kiltunnak filinin uıl mad 
ki mesai~inin senit ve tüm';'ll~ iıti- d~i Kilturdur ~e_k· Franaızca ,in 
kametlen vardır. Mederıı Bleme gilizce, almanca ıııbı bellibatlı garp 
Türk kültürünü tanıtacak olan bu dillerinde pek az taliffuz farkile 
mesaiden çıkacak büyük hakikati..-- kullanılan Killtür kelimeai ile bu kil
den babıeden Büyük Gazi Mutia tur kelimemiz arasında telaffuz iti
meb'uıu Yunus Nadi Beye demiı- barile olduğu sibi mana itibarile d9 
!erdir ki: mevcut olan kuvvetli tetabuka dik-

- lıterseniz, evveli mevzuu bah kat etmemek mümkün müdür? Ma
simiz olan "Kültür" kelimesini ele himdur ki ııarp dillerinde kültürün 
alalım. Şöylece bir tesadüf bu keli- IDllll8.lı hem maddidir, hem manevi. 
me üzerinde bile bizi tenvire kifa- Türl<çede de ayni. Nihayet Çağatayi 
yet etti. Evvela bu kitabın iıınini, Türki de yapılacak iıe takarrür • 
müellifini ve baıma tarihini okuyu- decek son teklini vennete kiltur dl 
nuz. · yor. Frenk tarlayı ekmeğe kültilı 

Lugatı Çaııatay. Müellifi Şeyh dediği gibi uliım ve fünunda tekem 
Süleyman Efendii Bubari. lıtanbul mül muh•ıaaluma da kültür div.,,., Yeni çıkan betinci kontenjan 

kararnamesi ve üç aylık konten
jan liıtesi henüz alakadar maka
mata tebliğ edilmemiıtir. Ali.ka
darlar kararname ile beraber bir 
de talimatname beklemektedirler. 

bir kısmını dün neşretmittik. Mü- L 
tebakı kıamı bugün ne9rediyoruz: 

görülemediği vaki 
olmaktadır. lıtan
bul tarafında ııe
celeri su aelme
mekte, Bebek, Ar 

1298. Şeyh Süleyman Elendii Buharlnin 
Gazi Hz. emir buyurdular: bu kiltur kelimesini prp liaanların· 
- Şimdi bu kitapta "Kiltunnak" dan almaınıt olduğıına 9Üpbe yok. 

Yeni kararname ile 1 eylulden 
itibaren hadia olacak vaziyet fU 
ıuretle hulaaa edilebilir: 

ı - 1 Eylul tarihinden itiba
ren - evvelce kontenjan harici 
bulunan Fliıteıindeki 11hbi qya 
müıteına - Türkiyeye girecek 
her şey kontenjana tabidir. 

2 - Y alruz memleketten yapı
lacak ihracabn beyannameleri ib
raz edildiği taktirde, kıymetinin 
nıafı dereceıin<leki ithalat konten 
jan harici yapılabilecektir. 

3 - 1 Eyh'.ildet1 itibaren mem
leket mahaulitındaa üzüm; incir, 
fındık yu .. n hah, tiftik, seytinyağı 

• • "h ve gülyağı, kaaaphk hayvan ı ra-
cı mürakaba altına alınacaktır. 

4 _ lıtanbul, lzmir, Tra~zon, 
Gireaun, Ordu ve Ayvalıkta !hra
catı teabit komiayonl'!n teşkıl e·. 
dilecektir. Yukarıdakı mad~elen 
'h edecek olanlar bu komıayon 
ı raç "h d •. 
lara müracaatla ı raç e ec&gı 

Tarife Birinci ikinci Birinci 
num.araaı tetrin tetrin kinun 
392 950 590 360 
387 70 70 70 
393 A O O O 
398, ·399, 409 A, 409 aıfırdır. 
412 A 15000 15000 15000 
412 A 2 412 O O 
412 B 2 250 940 1880 
413 1280 1930 2860 
414A 2su:o 2060 11150 
414 B 540 17290 30910 
415 230 377 o 
417 A 68730 102050 85060 
417 B 150000 25000 260000 
421 o 200 190 
424 2180 3800 2 
440 o 2030 230 
441 1670 380 2170 
442 70 o o 
443 (F liateıindedir) 
444 o 3600 
445 A 1 O 57240 
445A2 O 590 
445 B 1 1010 1310 

4510 
19100 

910 
570 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Alakadar makamlar 
da harekete geçtiler 
Kömür fiatlarında nisbetsiz 
yükselişin sebepleri nedir? 
Kömür fiatlerindeki aon teref

fü resmi makamları da harekete 
getirmiştir. . . 

Ticaret müdürlüğü fıatlerdeki 
ükaelitin gayri tabii olup olma

~ığını tetkik etmeğe batlamıştır. 
Diğer taraftan Ticaret oda•• da 
bilbaasa kıtın yaklaımakta oldu.
ğunu nazarı dikkate alarak hır 
raportörü bu iti tetkike memur 
etmiştir. ki 

Şiındiye kadar yapılan tet -
kat göstermi~tir ki, gerek maden 
kömürü ve gerek dolayıaile . kok 
kömüründe fiat tereffüünü ıcap 
ettiren bir aebep yoktur. 

Vakıa her aene bu mevaimde 
fiatlerde bir fark haaıl olurdu. 
Fakat bu fark bu dereceyi bul
mazdı. Bu aenenin fiatler~e ge
"en aene fiatleri araıındakı fark 
bunu bariz bir tekilde göıtermek
tedir. _ 

Ticaret müdürlüğü yapacagı 
tetkikat neticesinde ~atle.ı,:i? b~ 
yükselitinde bir ııayn tabiilik m~
ıahede ederıe bunu huaule getı-

firmalan iktı•adiyatı koruma 
ren d'-' 1-h· ti kanununun ver ıg ı • aa a ıye e 
mahkemeye verecektir. 

7 etklkel değer mevzu 
değilmiş 

Bu meıele hakkında belediye ik
tıaat müdürü A11m Süreyya Bey _tet 
kike değer bir mevzu ~lma~ıgını 
söylemiıtir. Halbuki "';ledıye rıy~~~ 
tinde, bu gayritabii fıat. tcreffu~, 
nazari dikkatini cedbetmıt ve tetki· 
kat yapılması için. l~tısat .. mü~üriy~: 
tine direktif vermııtır. Çunku komu 
rün teo-effüü yeni değildir. Bundan 
epeyce bir müddet e~v•! l'.ükselme: 
ğe başaldığı teshil edılmıştır. Beledı 
ye lktıaat müdürlüğünün o zaman
dan beri bu iılc alakadar olmaması 
h.ayre&i mucip olmuıtur. Belediye 

1'tcaret müdürü 
Muhlis B. 

reiı muavini Hamit B"7 lktııat mü 
dürünü çağırarak, bu mesele hak
kında izahat istemit ve tahkikatın 
ne aafhaya geldiğini sonnuıtur. Be
lediye kömür meaelesine ehemmi
yet veo-diğinden lkbsat müdürlüğü. 
nün bu iti bir an evvel intaç etm... 
sini bildirmiştir. 

Diğer taraftan daimi encümen a
zasından Adalı Avni Bey demiıtir 
ki: 

-Kömür fiatlarının tereffüünün ae 
hep ve Bınilleri makamca tetkik e
dilmektedir. ittihaz edilmeıi li
znn gelen cihet, kat'i olarak tekar
rür ettiği vakit, bittabi mesele en
cümenmize gelecektir. Encümeni
miz o vakit vaziyeti bir daha miita
lea edecek ve lazım ııelen karan ve
recektir!• 

Başvekiliml:ıln Anharaua 1 navutköy tarafla
rında i•e akşam 

muvasalatlerinde alınmış 1 olmadan ıu keıil. 
bir resmi mektedir. 

ANKARA . . )- Bu vaziyet ;v~-
. , 21 ( Mıllıyet. tiımeyormut gıbi, 

Batvekıl ismet Paşa Heyelı ve Terkoı şirketi, a
kile içtimaına riyaset ettikten bonmanlann la· 
sonra bu aktamki trenle latan- ahbüt ettikleri Münim Mustafa B. 
bula hareket etmiştir. ismet Pa mu~y~~ mik~ardanbunoksanbedıu aar

1
. : 

· d k' 1 • • fedıldiırı takdırde nun e ını 
§8 ıstasyon a ve, ı !er, tehnm~z (Devamı 6 mcı sahifede) 
de bulunan meb uslar ve veka-
leetler erkim tarı; dan teşyi 
edilmiştir. 

lamet Pata hareketinden iki 
dakika evvel Ankara valisinden 
su bentleri hakkında malumat 
talep etmittir· Vali B. bentlerin 
iki aya kadar ikmal edileceğini 
cevaben bildirmiştir. 

Saracoğlu 
Şükrü B. 

--·-
Paristen bugün gel

mesi bekleniyor 
Borçlar müzakeratı için bir müd

detten beri Pariste bulunan aabık 
Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü B. 
bugÜn Paristen şehrimize avdet ede
cektir. Şükrü B. burada lımet Pı. 
Hz. ne Pariıteki müzakerat netayici 
hakkında şifahi izahat verecektir. 

Yeni 
Tevkifat yok 

Diğer yirmi kişinin 
istintakına 

devam edilmektedir 
Komüniatlikle maznun ethaam 

Adliyeye tevdi edildikleri yazıl
mıttı. Kom~'!is~lere ait ilk .ta~~
katla 7 incı 11tıntak hlkimlıfı 
metgul olmaktadır. Komüniıtlik 
maznunları 20 kitiden ibarettir. 
Yeniden on dört kitinin tnkif e
dildiği hakkındaki haber a11l11a
dır. 

Mürettipler cemiyetinden dön 
aldığımız bir tezkenıde,_ ~lr. gaz~ 
tenin mevkufların eksenıınm mü
rettip olarak göıte~eıi ret Ye 
tekzip edilmektedır. Tezkerede 
mevkuflar araamda bir mürettip 
bulunduğu ve onun da cemiyette 
kaydı olmadığı zikredilmektedir. 

Yeni Emniyet 1 Türk 
Memurları A 

Polis müdürleri ara
sında tebeddülat 

Terfi listesi 
Sonhaberlerde 

• • 
Karagözün 
Nesi var? 

• 
Buraada Çekirge yolunda Ka 

ragözün olduğu söylenen harap 

rması 

Pdaarif vekaleti bir 
müsabaka açıyor 

Maarif vekile'i yüksek mek 
tepler, bilhasaa güzel ıan'atlar 
talebesi arasında bir Türkiye 
cümhuriyeti armaaı müsabaka
sı açacaktır· Müsabakada en iyi 
armayı yapan talebeye mükl
fat verilecek ve milli arma ol•
rıık bu talebenin yaptığı telı:il 
kabul edilecektir. 

Güzellerin 
Son günleri 

Keriman H. a talip 
ç .kbğı doğru değil 

kelimesini bulunuz. ()yle bir ter hatıra dahi ııeleme, 
Kelime bulunduktan sonra: 

- Kelimenin kU1ıundaki mana (Devamı 2 inci sahifede) 

Yalova havuzlarındaki ml1111bakalardan bir kaç lntibı 

Yalova'da yapılan 
havuz müsabakaları 

bir kabir var. 
Acaba burası 
hakikaten Ka
ragözün meza
rı mı?Karagöz 
hakkında uzun 
tetkikatta bu
lunmuş olanSe 
lim Nüzhet B. 
in bu mesele 
hakkıncıaki bi
rinci yazıaı bu 

PARIS, 20 (Husuıi) - Son 

:rı"":~;:::...K~:=nP!!;":"'.:ı= Galatasaray denizcileri maal. 
sı ihtimali ku'IVetli olduııundan bab- f • t• k ı•• •• ec1•1 

gün İç sahife!< l!!!!İ!!!!!!!!!!!! 
rimizdedir. lkincı yazısını ua ya 
rm dercedeceğiz. 

•ebnİftİm. Busün öğıwıdiğime gö- ese ış ıra e uzum gorm ı er 
re, Keriman Hanımm lıtanbula av- , . . . 
deti bald11nda 1-ıüz kat'i bir tarih 1 Dün Y alovada Türk Denızcilık 
teıbit edilmit cleiildir. Glbelimiz fecl .... yonu yüzme komitesi tarafın 
dünden beri Pariıte aknıbuıadan dan au ıporlarmı teıTik malıiyetin-

(Dev11mı 2 inci Sllbif..te) ele lıir ba .... z müı•beh-H :yıopılmıt-

tır. 

Y alııız Y alovadaki havuam b.7-
nelmilel §eraİti haiz ohnıın>atı bu ta 

<Devamı 6 ıncı sabi/ede) 

• 
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KEMALİZM NEDİR? 
Selanik - Ana/ arta - Ankara .. 

Yazan: Edirne meb'u•u Mehmet Şeref 

Ottava'da 
Anlaşhlar 

Murahhaslar birer 
birer dönüyorlar 

Alman ordusunu 300 
bine çıkaracak) rmı? 

D.A.Ki 
Emniyet memurlar 
arasında terfile 

Kemalizm rejimi, Türk ta- 1 Kültür ve mefkure birliit 
rihınden kopan yıldırımlı bir , her Türkü zafere koıturur.. OTI AVA, 21 A.A. - Hitam 
darbe ile bütün bu çürük akide j Bu zafeT şan meydanlarında celaeai, dün aaat 10,30 da bütün 
ve felsefeleri yıkarak şaşkın ; olduğu gibi ne ise, ne şartlarla heyetler nieaaaının huzurile M. 
münevverlere haykırdı ve genç aabit ve muvaffak oluyorsa, Bennett'in riyaaeti altında batla-

mııtrr. 
nesle nurlu yolu gösterdi: 1 yurtta sulhu kurarken de iktı- Mumaileyh, kral tarafından ı 

Fransız gazetelerinde şiddetli 
hücumlar devam ediyor 

BERLIN, 21 A.A. - Havas A
jansı muhabirlerinden: 

nin heyeti mecmuasına müteallik 
bulunacaktır. 

İstanbul zabıtasında 
dülat. Merkez memurluğu 

dan Emniyet 
memurluğuna terfi edenle 

Türk kültürü, Türk tarihin- sadi sahalarda, milli sahalarda gönderilmiı olan teloizi okumuı 
den doğar! hep aynidir. ve müteakiben birinci komitenin 

~ ~ ~ 1 
Büyük Mustafa Kemal bu- raporunu takdim etm~ ve bu ra-

Almanya'nin hukukan müsava
la dair olan metalibinin istinat et
mekte olduğu siyasi nufuz ve mil· 
li gurur kaygularınrn birkaç haf
tadan beri dahili siyasete müteal
lik ve oldukça calibi merak bir ta
kım menralelerle takviy<:. bulmuş 
olduğunu kaydetmek faideden 
hali değildir .. 

Alman aıkeri mehafilinde diğer 
orduların malik oliukları bütün 
teslihata malik olmak ve bunlarla 
askeri talimler yapmak hakkını 
ve mevcut aıker miktarının mÜ· 
him miktarda tezyidi talep olun· 
maksızın Alman ordusunda hiz· 
met müddetinin 12 seneden 6 ve 
hatti 4 seneye indirilmesi ıalihi
yetini elde etmP.k mevzuu bah~ol 
duğu söylenmektedir. Çünkü ana
sırı hali hazırda spor cemiyetleri 
deni.len ve askeri manevralarla 
yetiştirilen cemiyetler tarafından 
verilecek olan ordunun iki veya 3 
misline çıkarılmatn İstenilmekte· 
dir. 

Kültürün en büyük ve be- nu bize canlı ve kısa bir cüm- por, her heyetin reisi tarafından ANKARA, 21 (Milliyet) -
d imza edilmiştir. 

yecanlı tezahürü mefki'ıre ir. le ile anlatıyor: Yalnız lngiltere ile Canada ara 
Kültür battan başa yalnız (Zafer, "Zafer benimdir., smdaki muahedename tesvit edil-

Emniyet memurları arasında te· 
beddüli.t ve terfiler yapılmıştrı. 

tayin edilmişlerdir. 
Edirne merkez memurlanıı 

lbrahim B. Tokat ikinci sınıf 
niyet memurluğuna, Beyazit 01 
kez memurlarından irfan B. Is 
ta iki.nci snı1f emniyet memu 
ğuna Çorum sabık merkez m 
ru Hamdi B. A•·tvin ikinci ıı 

emniyet memurluğuna, İzmir • 
kez memurlarından Sabri B. 
masya ikinci sınıf merkez me 
luğuna, Van merkez memuru 
hir B. Mu, ikİn<"İ ~rnıf emniyet 
murluğuna, Ordu merkez meın 
ru Cemal B. Kir,ehir ikint;İ $1 

emniyet memurluğuna, Cebelib 
reket merkez memuru rl~vhi 
Cebelibereket ikinci sınıf emnİ 
memurluğuna, Muila m~rkr.z 
muru ZP-ki B Muğla ikinci sı 
emniyet memurlu~un:ıı.. Erzin 
merkez memuru Atif B. Erzin 
ikinci sınıf emniyet memurJu .. 
na, Giresun merkez meınttr1a 
dan Osman B. Giresun ikinci s 
emniyet memurluğuna. Çoruıfl 
merkez memuru ~ırrı B. Corwt' 
kinci smıf emniyet memurluğu 
Aydın merkez memuru Sırrt 
Aydın ikinci sınıf emniyet meı:n 
luiuna, fzmir merk~z menuı 
Şükrü B. ikinci sınıf emniyet 
murlujuna, AnkAra m•.-kez tl1 

murlanndan Mehmet Ali B. An 
ra ikinci sınıf emniyet memurl 
juna. Ankar11. merkez memurla 
dan Nazmi B. Ankara ikinci s 
emniyet memurluğuna, Kirkla 
merkez memuru Ebubereket 
Kirklareli ikinci !\ınıf emniyet n:ı 
mur]uğ-una. lstanbul ba"mernu. 
Kemal B. Ordu ikinci amıf emıı•· 
yet memurlu""una. A.fvon merlct 
memuru Fehmi B a,,,(11 i1<in~i ıı 
emniyet memurlu~una tayi.n edil 
mişlerdir. 

milli, yalnız ve yalnız millidir.. diyebilenin, muvaffakıyet "Mu miştir. lrlanda ile cenubi Afrika, 
Onda başka vasıf aranmaz. vaffak olacağrm,, diye başlaya- L~~ada ilP cenubi Afrik"! Cana· 

Medeniyetle temas ettiği nın ve "muvaffak oldum., dıye . da ile Rode":ya. aras_ınd.akı mua~e 
iyi malıimat almakta olan me

hafilde Alman ordusunun yeniden 
tensiki keyfiyetinin Almanya'nın 
Hitler'cilcr tarafından calbedilmiş 
olan 450.000 kişilik L>ir ordunun 
memlekette mevcut bulunmasının 
ortaya attığı tehlikeli dahili me
seleyi d,.. h'9.11etme .. ine müsaade 
bah,olacağı .söylenmektedir. 

Otuz beş liraya terfi ederek 
muhtelif yerlere tayin edilenler 
şunlardır: 

k l · • 1 • b.I · d" ) 1 delerın tanzımı henuz ıkmal edıl· no ta ar ınsanı o an ve umumı- ı enın ır. memiıtir. 

leşm~ş me~ürelerdir. B~nun .~ç~~d-~r ki menfi ruh- M. Bennett'in teklifi üzerine 
Bızim ıçin en büyük mef. lu, kotu goru,lu, mazıye bel pederi, bu konferanarn içtimaa 

Balıkesir polis müdürü Fehmi 
B. Aksaray birinci sınıf emniyet 
memurluğuna, Urfa polis müdürü 
Salih B. birinci sınıf emniyet me
murluğuna Kars polis müdürü Sa
mi 8. Afyon birinci sınıf emniyet 
memurluğuna, Sıvaa polis müdü. 
rü Hamit 8. Afyon birinci sınıf 
emniyet memurluğuna, Mersin 
polia müdürü Celil B. Denizli bi
rinci &ınıf emniyet memurluğuna, 
Çanakkale poliı müdürü Server 
B. Sinop birinci .sınıf emniyet me· 
murluğuna, 58.bık Buraa polis mü 
dürü Nuri B. Maraş birinci sınıf 
emniyet memurluğuna, sabık Sı
vas polia müdürü Nurettin 8. Niğ .. 
de ibrinci sınıf emniyet memur]u. 
ğuna tayin edilmitlerdir. 

küre Türk İstiklilidir. İstik- bağlamı,, tembel, düşkün; istih daveti hususunda önayak olmuş 
lal denilince yine eski ve kok- fafsız menfaat bekleyenlerde olan M. Chamberlain, .ın.g.iltere • 

k .d 1 · h f.k · · • k .. lt'" fk• d Canada muahedenamesını ımzala· 
mu~ka ı e enn ru ve 

1 
ı rlmımı- nVe '! urb, ne m~ . udre k~ar ır. mıştır. I Fransa, Haııır! denıeııini 

ze a ıttığı manalar an aşı a- e Yıne unun ıçın ir ı uzun M. O'Kelly ile M. Bennetl, lr
malıdır. Her şeyden evvel kül mücadele senelerimizde içimiz- landa • Canada muahedesini imza 
türünü bulmut bir Türk, mef- deki İmansızlardan, yarım iman e~erlerken meclis, .b~yük bir •Ü· 

küresine gönül bağlar. Ve lılardan maada, bir de tüfeyli kut m.ıhafaza etmıştır · . , .. 
b d d ki T .. k kud t · ) ) b"" ··k M. Bennett, M. Baldwın e gu· 

Almanya hükumeti, Alman or
dusunun şimdiki miktarı olan 100 
bin ki~iyi 300 bin kişiye ibliğ ey· 
lemek mezuniyetini İstihsal eyle· 
diği takdirde Hitler kıtaatının ya· 
rısınr muntazAm orduya alacağı, 
diğer yarııının iae esasen hizmeti 
mecburiyeye alınmış olduğu be
yan edilmektedir . 

bilmeli 
PARIS. 21 A. A. - Almanya'

nın Alman ordusunun ıslahı hak
kında Pariı, Londra ve Roma hü
kUmetleri nezdinde teşebbüsatta 
bulunmuş olduğuna dair olarak 
deveran eden f&yialar hakkında 
mütaleat serdeden gazeteler, bu 
teşebbüaler yapılmamış olsa bile, 
Almanya'nın bu husustaki niyet 
ve tasavvurlarından şüpheye ma
hal olmadığını kaydetmektedir
ler. 

un an sonra ır o ur ço- ve re sız o an ara uyu ·· b" t · · t• 8 ·· 
~ ... · · b' d mut ır epsı vermıt ar. unun U· 

cugu medenı hır ınaandır. şef taır. ır amga vurmuştur. zerine heyetler rüesasının imzala 
Şu halde: Kültürün mefkü- Milli reis Türk milletinin dai- n hakkedilmittir. 

re ile kardetliği vardır... ına kudret ve kabiliyetine inan ~·. Baldwin, konferansın tarih. 
Medeniyetle kamil ve tam dığı için bunun dııında kalan- çeaım an~attı. Konferansın zama~, 

Bu suretle Hitler'ciler. Alman· 
ya'nm sadık hadimleri olacaklar· 
dır. .. be 1 • b J İ 1 ·· 1 h"t t · · zaman şımıekler ve fırtınalar I• munase t erı u unur. şte ara şoy e ı ap e mıştır: · d · ld • ·· ledl Emniyet İtleri dördüncü tube 

tefi Calip B. Burdur birinci sınıf 
emniyet memurluğuna tayin edil. 
mitlerdir. 

1 · • (K d k . . çın e ıeçmıf o ugunu soy • 
bun arı tanzım eden ferdı ah- u ret ve abıhyetten Murahhaslar konferan• meaaiain- Esasen Almanya'Dlll aıkı bir di

sipline ve mütemadi bir müraka
beye tabi 300.000 kisilik bir ordu
su olması gayrimeaul tahriki.ta 
tabi ve binaenaleyh sünün birinde 
budalau.ma hareketlere kalkma 
sı muhtemel hususi bir orduya 
malik olnıllsına müreccahtır. 

lak değil bir cemiyet içinde mahrum olanlara iltifat edil- den dolayı, ~emnuniyetlerini iz. 
nazımlık vazifesini gören iktı- mez.) har eylemişlerdir. Ayni zamanda Gazeteler, Versailles muahede 

namesine muhalif olan bu idiala
ra şiddetle hücum etmektedirler. 

sadi ahlaktır ki onun da doğ- ~ "° "" mali itilaf hususund.~.ht;r murah: 
d - · ·ıı· ·h · lıaam dermeyan ettigı fıkre dıur 

ugMu ~ll~tım~hı;nı. 1 tb~n tırbe. 1. Yıkılan nı"zam, lngiliz matbuatı tarafından ketu- Echo de Pari.s, diyor ki: Kanlı 
bir anarşi ile İmperatorluğun yeni 
den ibyaaı araaında rakseden bir 
Almanya'ya aerfuru etmemeliyiz. 
Avrupa'nm şimdiki vaziyetini boz 
mafa matuf metalebatını silih 
lruvvetile teyit edecek bir ordu is
teyen A.lmanya'ya alet olmamaız 
lzımdır. Paris hükumeti, Hayır 
demesini bilmelidir. 

Otuz liraya terfi edenler: latan 
bul merkez memurlarından Maz
IU.m B. Kütahya ikinci aınıf emni
yet memurluğuna, latanbul mer· 
kez memurlarrndan Ahmet B. 
Balıkesir ikinci sınıf emniyet me· 
murluğuna lstanbu 1 merkez me
murlarmdan Mirat B. Tekirdağ 
ikinci amıf emniyet memurluğuna, 
latanbul bat memurlarından Em
nıllah B. Cümüşane ikinci sınıf 
emniyet memurluğuna, fatanbul 
baş memurlanndan Mazhar B. 
CanJt'ırı ikinci a1nıf emniyet me· 
murluğuna, lstanbul haf memurla 
nndan Enver B. Şebinkarahiıar 
ikinci sınıf emniyet memurluğuna 

1 ı tarı tınız ıze n I· miyetin muhafaza edilmemiı oldu 
ğimizi verir, seviye ve milli kurulan nizam ğunu nazan dikkate vazettiler. 
yetimizi anlatır ... Bizde kültür lngiltere ile muahedeyi yegine 
kudretini, mefküre birliğini ya Bir bakışta İş kolayca anla. imza etmemiş olan M. O'Kelly, Ca 

Bu kabil deliller. bittabi çok 
kuvvetli itira7.lan davet etmekte
dir. Bu itirazların hükUmetle sıkı 
temasları olan mebafiJd~ .aerdedİ· 
legelmekte olduğunu kaydeyle
mek calibi tlikkAt olmak itibarile 
faideden hali değildir. 

ratır ... Umumi tarih te İnsani şılıyor .• Artık eski felsefeler hnaadreak'yeatın• mdue-znadkoelraaytı etae'::ksıkün~radkei 
fk il b . f.kr uzerine kurulmuş olan cemiyet ~ 

me ürec iği ıze ı en aşı- I bulunmakla beraber lngiltere • ir-
i B . ed · ·f er bu köhneleri atıyor .. Şim-ar... ızi m eni ınsan vazı e- landa kavgasına dair hiçbir ima-
lerile kuvvetlendirir. diki •.nsan cemiyetlerini köh- da bulunmadı. M. Bennett. en aon 

Kültürlü ve mefkureci fert- ne nizamlar tutamıyor .. Dini konuşan oldu. Mumaileyh, lrlan-
1 nizam ile a11rlarca tutulan in- da murahhaslarını tavır ve hare-
erin vatani ahlikı çok kuvvet . I b" .b. k•tlen"nden dolayı tebrı"k --..: 

1 1 O 1 d san cemıyet eri ırı ırinin üze ' o•~ 
i o ur.. n arda aima istiklal Nutkunda lngiltere • lrlanda ibti-
kı kı ili rine atıldı. Boğazlarını sık. aş , vatan llJ , m iyet aşkı lifını mevzuu bahaetti ve impera-

kuvvetle yaıar .• Her ferdin gön tı. torluk konferansı nam.ma. bu ihti-
lü milli heyecan kaynağıdır.. Muzaffer Ye mağlup çıkan lafın halli için temenniyatta bulun 

milletlerin hepsinde derinden du. Vatan menfaatinde çok hassas 
olur. Ve bir dakika için ferdi derine sezilen ıztıraplar var .. 1 Otlat•a konfera11.wndan bek 
menfaatini böyle bir ruhi ve va Bu. ıztıraplar muhar~~ devam 1 lenen neticeler elde edildi 
tani anda dütünemez. ethkçe arttı. Harp bıttı, ızı ırap / OlT AVA, 21 A.A. - M. Bal-

Onda mücadele kuvveti f 1 lar daha canlandı, birden, a·ev- dwin ile M. Chamberlain, impera 
az let tesislerine. politikacılara 1 torluk konferanaının gayesini ia-ladır. İstiklal için çektiği eza ' "h · ld k 

siyasetcileı·e hücum basladı tı sal etmıf o uğunu ve a tolu-
ve mihnetlerden zevk duyar ve ' - · nan itilafların imperatorluk cami-
asla bedbin olmaz.. Devmı var aaı için bütün dünya üzerinde ce-

Güzellerin 
Son günleri 

(Başı ı inci sahifede) 
bir zahn nezcünde, pederi ile bir· 
likt<0 mi...fireten bulunmaktadır. 

Türk kültürü. 
nü dünyaya 
tanıtacağız 

Kraliçe, ceçeo sene burada vefat &- (Ba~r 1 iaci •ahifede) 

den halasmın mezarını ziyaret ede- B t r· k d"ll · bel · 

saretbahş tesirler icra edecek o
lan yeni bir derir kiqat etmit bu
lunduğunu beyan etmişlerdir. 

Muralıhaslar, harekete 
blUjladılar 

OTTA VA, 21 A.A. - Cenubi 
Afrika ile aerbeat lrlanda araun
da bir itilafname imza edilmittir. 

lmperatorluk konferansı heyet 
)erinden birçoğu, Qubec'e müte
veccihen hareket etmi,tir. 

rek bir çelenk koymuftur. ı Çau _ zataın ur kel'. eni ~u. ennden 
Ker. H B kil 1 t ga ycanın une erını toplamı, 

ıman anım, af ve sme l ala G 1 f f Pata Hazretlerinin dünya güzellik f ~e on arın man nnı yazmı' ~ldu- orgu 0 
kraliçeliğine intihabı münaaebetile 1 ~~Lmeyf dankidal '!'•

1
·. Pekb_uf~k bınalr te-

hakkında sösterdikJeri teveccüh l ~z ~ e "e ıme utun ma a: K rt l 
ve iltifata tdırrafla mukabelede bu- i rı. ıtibarile A•yada 'e Avnıpada aynı ll ll a mı yor 
lunarak anı tükran etmi4tir. Keri- ı dır. Acaba onun aaıl menıei Asya T • hk • 
man Hanım. latanbul gazetelerini ~ıdır, Avrupa mıdır_? B~rasıru tet- emyız ma emesı 
muntazaman takip etmekte, bilhaa- kike cok ~·~ ve ını~ımız. ~ar·. isi idasını reddetti 
aa kendi baklwıda yazılanların bir ı dıı·: Fakat tımdıclen aoylenebilır kı PAR1S 21 . (AA.) - Temyiz 
aatmıu bile ~özden ka~ırmamakta- kelıme esasen A~yalıdır: AYTUpa-
d • > nın halen çok muterakki olduğunda mahkemesi, bir aaat müzaelaedeıı 

""· 1 ıüphe olmayan kültürü dahi aalen aonra Gorculoff davasının uau.lii 
Geçen aiin, eline ceçen bir caze.. türktür demek olur.. dairesinde rüyet edilmİJ ve idam c:e

tede, Keriman Hanım cüya, prem- -;-:1b~k'(,· '"i~ kültür kelimesini zasının keza u•ule muvafık olarak 
!erden birinin der;ti izdivacını talep carp medeniyetinde cördükten son- tatbik edilmiş olduğu beyanile mer
ettitine dair bir haber okumuş. Hay • - ... ~ ~"P~" bJr kelime ile ifade et- ~mun temyiz layibaaını reddetmit· 
retle karııık bir hiddetle: me lciçin ban kelimesini almışız. tır · I . . k . .. . 

Han ve harasel. kultürün aılma ve • [Corcu off •ç.•n. • .. rtı bır wmt - Canım.. Bunu da kim uydur- kal O '- h 
itblmldanna maddi ve mı.nevi ma- ıyoı· ... ':"'. remcum ura cezaaı-

muı? diye söylenmit. nalarile tetabuk eden bir kelimedir. nın tahfifı ıçm muracaatta bulun-
Kerimaıı Hanım, timdiye kadar, Garp dill~..jndd:i kültür kelimeaine ":'.ak .. ~akat Fransız adliyesinin.~ 

ne Spa'da. ne Baule'de, ne de uira- menşe olarak li.tince kürtüra (cul- a~zgecınden geçen. bu kara':' r~•~· 
dığı diğer !ehirlerde biç bir izdivaç tura) ve kültive (cultivar) mukabili cumhu.run, ~a ta•dık etmesıne ıoti-
teklifi kartıaında kalmamıtlır. olarak ta kültivare (cultivare) keli- zar edılebılır.] 

Keria:uuı Hanım, Pariate tahsil- meler ini buluyoı uz ki ayni ile bara 
de bulunan Türk cençleri tarafm- ve haraset demektir. Fakat simdi a
dan z.İyaret ve tebrik edilmektedir. ili tü•k dilinde kiltur kelime"aini bu

Keriman Hanım, dün alqam, 
Türk aefaretbaneaiae giderek kendi
aine cöaterilen ali.kadan dolayı se
fir Suat Beyle refikaaı Hanımefen
diye bizzat t~ekkür etti. 

Güzelimiz, diğer ırüzellerle eaki
ai kadar sık sık temaa etmemekte
dir .Esasen burada yalnır Peru ve 
Columbia, Brezilya ve Arjantin gü
ıelleri kalnutlır. 

Columbia güzellik kraliçesi Mat. 
T1&zel Ora Jutierrez Vila'nm bir 
Franaız zenırini ile e-.lenecekleri ya· 
zılmıftı. Columbia ıriizelinin izdiva· 
cına talip olan M. Andre Lefebore 

1 
ile niki.hlan. geçen gün bir kilisede 
ıöateriıaiz bir aurette yapılmıştır. 
Columbia ıüzellik kraliçesinin zev
ci, Fransız müstemlekitında, bü
yük çiftlikler işleten çok zencin bir 
adamdır. 

luyoruz, bunun da aynen kültür 
demek olduğwıu cörüyoruz." 

Malatya müddei 
umumiliği 

ANKARA, 21 (Milliyet)
Ankara müadeiumumi muavin
lerinden Ragıp B. Malatya müd 

· deiumumiliğine tayin edilmiş
tir, 

Prans de Galles'in 
seyahati etrafında 

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

Profeseur Piccard 
Venedik'te 

VENEDIK, 21 A.A. - M. Bal
bo tarafından sevkolunan ve pro· 
fesseur PiccaTd ile zevcesini hi.
mil bulunan tayyare, saat 18 de 
Venedik'e vasıl olmuştur. Halk, 
professeurü hararetli bir surette 
karıılamııtır. 

8RU!<.:.EL, 21 A.A. - Profea
aeur Pi.ccard'ın muavini M. Coa
yns, hava tarikile Brüksef'e avdet 
etmiıtir. Mumaileyh, termometre 
aibi bazı aletlerin yere irune e.snaa 
smda kırılmış olduğunu teyit ve 
fakat bu kırılma keyfiyeti evvel
ce derpiş edilmiş olduğundan ta
harriyatı işkil etmiyeceiini il8.\-e 
eylemqtir. 

Sukut eanaanıdaki müşalıedatm 
tetkiki için J&zım olan zaman mik· 
tan aahih olarak malıim değildir, 

Piccard, 40 metre tulünde mev· 
celerle telsiz itaretleri vermiıtir. 

Mü.~ar,at meselesi 
Franaa'nın Almanya ile ayn o-BERLIN, 21 A.A. - HaYaa a· 1 k 

larak glrişeceii mGzakere er yo 
janaının muhabirinden: Siyaai ve tur. Alman murahhası, Cenevre 
askeri Alman mehafili, bazı ha- küraüaüne memleketin metaleba-
berlere nazaran Almanya hükıl· '-'ib 

ı ı tını geü·raı"n... Kendı·aini taKJ en metinin Franaız, ngiltere ve tal-
ayni küraüye çıkacak olan M. Her ya hükıimetleri ile giriıınek arzu· 

sunda bulunduğu mükilemeler riot, Almanya'nm taahhütlerini 
hakkında uzun mütalealar aerdet ihlil etmi, olcluiunu ifta edecek 
mektedirler. ve 10 seneden beri yekcihet ola· 

Almanya hük:Umetinin bu tqeb rak hüsnüniyetini iabat etmif o
büalerinin Reicbstag'ın önümüzde lan Franaa'nm, toprağına hiçbir 
ki içtima devresinden evvel von ecnebi neferinin girememeıini te· 
Papen tarafından nasyonallstlere min edecek tekilde hareket edece 
gösterilmit bir zaman tellkki edil . 

i ini beyan eyliyecektır. 
meıine mi.ni olmak için iyi malü-
mat almakta olan mehafilde yeni M. Von Papen'e karşı 
müzakerat icraamın mevzuu baha taarruz başladı 
olmadığı yalnız Almanya tarafın 

Reisicümhur Hz. ile Kral 
Fuat Hz. arasında 

teati olunan telgraf1"a r 
YALOVA, 21 (A.A.) - Reisicümhur Gazi Musta'a KNrı31 

Hazretlerile Mısır Kralı Birinci Fuat Hazretleri arasırda Prel11 

Kemaleddinin vefatı münasebetiyle atideki telgraflar teat; ohııı· 
muştur: 

Mısır Kralı Haşmetlu Birinci Fuat Hazretlerine 
K:ıhire. 

dan Cenevre'de bilhasaa kendisi- BERLIN, 21 A.A. - Sosyal de
ne taalluku itibarile tahdidi teali- mokrat fırkaaı, von Papen hükü-
hatın heyeti mecmuası hakkında metine karşı taarruza başlamııtır. p K ledd. . T 1 .ı ef . ld - . ın-1· 

Bu grup, önümüzdeki cuma günü rens ema ının u ozea v at etmış o ugunu 'i' 
l iritilmeai temennisini izhar etmiş h be ld G k z t H t 1 . . k h a3G1 

Rel.chatac divanına birkaç takrir a r a ım. ere a ı aşme ane erının ve gere ane bulunduğu mükilemelerin mev- · ) d 
zuu bahaolduğu beyan olunmakta vermeğe karar vermiştir. Grup, Krali erkanının matemine aamimıyet e iştirak e erim. 
d ayni zamanda ıimdiki hükıimete ı Taziyetlerimi takdim ve Zatı Haşmetane!erinden ihliskir ıne-ır. 

' Almanya hükıimetinin icraaını ademi itimat beyan edilmesi tale- veddetime itimat buyurmalarını rica ederim. I 
ıririşmek arzuaunda bulunduğu bini mütazammrn bir takrir de ve- Gazi M Keın• 
mGzakereler, Almanya'Yl askeri rec1e~ti':. . ,_. 
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Türkiye Reisicümhuru Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 

sabada diğer devletlerin tabi ol- kıncı bır tauır, azıran ) . . - · p K 1 d • f il' 
madıg" ı bir takım tahdidat& tabi d b · neşredilmiş olan karama Zatı Dev etlerının yegenım rens ema ea ının ,.~ atı m 
tutan Veraailles muahedenameıi- m:~er~:• feshini talep etmektedir. 1 nasebetile gönderm~ş oldukları il!ifatkar ~aZİ}:et. tel.grafın?a~ 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! f evka 1 ad e mü t eh as s ıs o 1 d um. De rın teşekkür 1 e rı m ı ve ıh Lu k 1 r ~ 
ne teminatını kabul buyurmanızı rica ederim. 

Dahiliye Vekili Erzincana gitti Fuat 

Dün Heyeti vekilede mühım 
işler intaç edildi 

ERZURUM, 21 (A.A.) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya Bey, 
dün bükümet dairelerini ve hastahaneyi ziyaret etmit, öğleyin 
belediye tarafından tereflerine verilen 50 kitilik ziyafette hazır 
hulunmutlardır. Vekil Bey, refakatlerindeki zevat ile birlikte bu ANKARA, 21 (Millayet)- Bugün Heyeti vekile içtiın•' 
gün Erzincan• hareket etmitlerdir. öğleden sonra dört buçuğa kaaar devam etmiştir. İçtimada vtr 

• Tı b / d k 1 kiletlere ait mühim ve müstacel itler intaç edilmi,tir. Mezun bil' 
Erzınca n- ra zon yo un a aza !una~ Maliye vekili Abdülhalik Bey de içtimaa iştirak etm:ştir. 

TRABZON, 21 (A.A.) -Dün Erzincandan gelen bir kam Zıraat Bankası Ankara zahıre 
yonet Hamti köyünde yuvarlanarak yolculardan dört kişi yara- d 8 b • 
lanmıştır· Yolcular arasında bulunan iki talebeden biri ölmüştür. borSaSln an ln 
Biri ağır yaralıdır. okka buğday mubayaa efti 

Darülfünun heyeti ANKARA, 21 (Milliyet) - Şehrimiz zahire borsasınJı 
KAYSERİ, 21 (A.A.) _ Darülfünun tetkik heyeti dün ge dün buğday fiyatı be, kuruşa düştüğünden Ziraat Bankası der~• 

h k 1 B ·· faaliyete geçmiıtir. Banka fiyatlarda istikrar temini maksadılc ce şehrimize gelmiş ve araretli bir surette arşı anmıştır. ugun 
mutat ziyaretleri yaptıktan sonra mü.zeyi ve eski eserle~n _bulu~ sekiz bin okka buğd'ay satın almıştır. Banka namına mübayaatl 
dukları mahalleri gezmitlerdir. Darülfünun heyeti şebnmızdekı Salihattin Bey idare etmit, incik köyünden İsmail Bey de eks 
ikametleri müddetince belediyenin misafiri olacaklardır. perlik vazifesini yapmıştır. Ziraat Bankası meclisi idareai buğdaJ 

mukavelenameaini tasdik etmittir. Yakında hükumetle teati edı· 
lecektir· Banka ayrıca Polatlı ve Y erköve memurlar göndermİt" 
tir. 

B. M. Meclisi Reisi Balıkesirde 
BALIKESİR, 21 (A.A.) - Büyük Millet Mecliai Reisi Ki 

zım Paşa Hazretleri, dairei intihabiyelerinde tetkikatta bulun
mak üzere bugün Balıkeıiri teşrif buyurmutlar ve iataayonda 
ıehrimizde bulunan meb'uslar, vilayet ve kolordu erkinı, hrka 
ve belediye azaları ve kalabalık bir halk kütlesi tarafından hara
ret ve sevinçle kartılanmıılardır· Reis Paşa Hazretleri fırka 
merkezinde fırka erkim ve halk mümeuillerile bir müddet bas
bühalde bulunduktan sonra miaaferetlerine tahsis olunan vali 
konağını teşrif buyurmuşlardır. Akşam belediye tarafından Reia 
Paşa Hazretleri şerefine mükellef bir ziyafet verilmittir. 

Dadyada yeniden zelzele 

Adliye ve inhisarlar vekilleri 
ANKARA, 21 (Milliyet) - Adliye vekili Yt•suf Kemsi• 

ve inhisarlar vekili Ali Rana Beyler bu akşamki trenle İstanbul• 
hareket etmitlerdir. 

Lehistan hariciye müsteşarı 

yeni çiftlerin, balayılarını ceçir
mek Üzere üç ay için Cenubi Ameri· 
kada bir aevahate çı~ı söyle
nıvOl'~ 

VIY ANA, 21 A.A. - Prena de 
Callea dün aabab refakatinde bir 
zabit bulunduğu halde otomobil
le Carynthie'de ki.in Noe1$Ch'a 
gelmiştir. MiiJarünileyh, kont de 
Munster'in malikinesi olan Waa ... 
serle onbourg ptoauna inmiıtir. 
Prens, daıf geçiai avlıy caktır. 

M. Cosyna, balonun ilk suuıta
ki irtifaı 400 metreyi ceçmİ§ oldu ı 
ğunu fanetmektedir .. 

MUCLA, 21 (A.A.) - Dün gece sabaha kartı Dadyada ilci 
defa şidoetli zelzele olmustur. Yeniden }ı .... r "e zayiat yoktur. 

ANKARA, 21 (Milliyet) - Lehistan Hariciye nezar~l; 
müıtetarı M. Back bu aktamki trenle İatanbula avdet etmitt•~· 
M. Back hareketinden evvel, Türkiyenin serelerden beri sarfet!' 
ği yüksek .,~ emsalsiz &ayretlerin memleketin her tarafında bıİ• 
hasta yeni hükümet merkezinde görünen tezahürlerine karşı duf 
duğu takdir hislerini izhar eylemiştir. M· Back Türkiyeden ıneıll' 
luketine eıa İJİ dcy;:ular ııötüreceğini ilive etmiştir. 



lmanya bizimle ticaretini arttırmak içi tetkikat yap ırıyor 
Ekonomi 

Almanya ticaretini 
artırmak isteyor 

, Şehrimize mühim bir heyet 
geldi ve 

temaslardan sonra gitti 
~ıııa.nyadan iktısadi bazı le

. 
1 •da bulunmak üzere ıehri· 

b;,. heyet gelmİ§tİr. 
~ııııuıyanm en mütebariz iktı-
1 tlaoiyetlerinden bulunan Al-
a M e"let Bankaaı müdürlerin

: Puhl ile Almanya lktıaat 
umaım müdürlerinden M. 

ıo..~•hl'den ibaret olan heyet 
,--nıaıana da uğrayarak ıehri· 

b. relıniıtir. Heyet, Yunaniatan 
ır takaa mukavelesi akti için 

1 •le.rda bulunmuştur. Bu iki 
tlıriınizde ihracat ofisi müdü 
~ırı..ı B. i ziyaret ederek Tür

~.~le Alınanya aruındaki tica
_llnaaebetlerin inkitafına ait 
•rler hakkında gilrüfllliifler-

d lieyet dün akfam Almanya.ya 
•t "bnittir . 

• 
•d.o'da Türk malla-

rını reklam 
'lt•lya.da bir ilin ıirketi Ofise 

1 eo.atla memleketimiz ve ibra· 
d:'(;ia1111z için Venedik civa
lıt • do adaamdaki lunaparkta 
d •lıf rekliam tatbikatile propa 

· ı adyapnıak istediklerini bildir 
er İr 

Ofit ıraz. . ' T . kl-b b'I h....· ıyetı urmg u e ı .. 
.. .,,,tir • 

Borsa yıllığı 
~d1•tanbul Ticaret boraası tara
~·~ 1931 seneaine ait bir yılhk 
bı;.~ lh:?ittir. Yıllık borsada mu 
~ goren maddelerin geçen 

ıtaydarpaşa 
Liınanı 
Ofis tevsii için 
l~tkikat yapıyor 
~~~ac~t Ofiıi ihracabıruzd.a 
ı~ .~ hır rol oynayan ve genıt 
lıı, 1•hkbali bulunan Haydarpaıa 
'd •tıı Üzerinde bir etüt yapmak-

ıt. 

Of' . 
İl)) '""' bu tetkikatı Haydarpaşa 
'd~nının 11lahını istihdaf etmek· 
~~". l:iaydarpaıa limanı bugün 
ıi~ lt •hraç eşyalarımızdan mühim 
ile h•&rn.ının memleketimizde son 
~,'" aleai, son kapısıdır. Fakat, 
~darp ı· · f" "t" ~· &fa amanı ka ı v.esaı ı 

,1~. değildir. Ofis bu noktadan 
~ •kat yaparak Haydarpaşa li· 
id'" 1nın. en kısa zamanda ve ile· 
r' alın._, lazım glediği şekli tes
't e•~ 

~nekle meşgtlldür. 

l'osta ve telgraf 
1lıltun müdürü geldi 
~ 

~ ı.-0•ta. ve Telgraf umum müdü-
iıı,· ahrı Bey dün Ankaradan şeh-

•.te gelmiştir. 

lii t ahri Bey şehrimizde bir kaç 
'o~ ltaldıktan sonra Beynelmilel 
,~t,. ittihadı kongresine iştirak 
iı- el, iizere Avrupaya gidecek· 

~~ş.iktaş Hilaliahme 
•11iıı sünnet düğünü 
'• liilaliahmer Beşiktaş kazası 
~~~ııdan eylulün birinci per

;iftı·e günü ve gecesi Küçük 
İillııtlt p~ ... ~~a ~uazz~m bir 
İt et dugunu tertıp edılecek-
~~ "'1uhitin fakir çocuklarına 
İıı:ha~ır ol~ ~u günün gece
~t e bır musıkı heyeti konser 
i~iek, • Darülbedayi artistle
~! en Hazım Bey Karagöz oy 

;ıcakı.r. 

18 tefeci takip 
edilecek 

.. :~taı-et müdürlügü bir kaç za
ılld an beri yaptığı tetkjkat netice 
~~ e. bazı tefecilerin ikraz ve i&tik
~~1ıuzanınamesi haricinde iş gör
ı~. ~ıni anlamıştır. 18 ikraz ve is
·~ ~z müessesesi hakkında tahkikat 
~~ lnaktadır. Bunların nizamname 
~ "11 haricinde yÜksek faizle borç 
~ Verip ve tefecilik ettikleri ta
"'ı..:'k ederse s;ıhipleri mahkemeye 

lunacaklaı-dır . 

sene ve ondan evvelki senelerdeki 
vaziyetlerini almaktadrr. 

İstanbul Ticaret Borsa•• 1925 
Şubatında açılmıştır. Borsada bu· 
gün birçok maddeler muamele gör 
mektedir. Bu maddeler muhtelif 
senelerde borsaya-kote edilmittir• 
Yılhkta mahsullerimizden belli 
baııhlarr hakkında malumat veril 
mektedir. 

Bari sergisine bu 
sene gidemiyoruz 

1 tal yada Bari şark panaytrr, ko
mitesi reisi_ hükU.metimize sergide 
bir pavyon açmasını teklif etmişti. 
Bari şark panaym bir eylulde açıla
caktır. 

Şimdiye kadar, bu panayıra ye
tiımek için kafi derecde hllZlrhklar 
yapılmamı§tır. 

Bu yüzden bu sene iktısat vekile
tinin şarlr panayırına ittirak edemi
yeceği anl.,ılmaktadır. 

İngiltere bankası 
müdürü-

nün seyahati 
BOSTON, 21 (A.A.} - İngilte 

re banlauı müdürü M. Montagu 
N orman, buraya gelmittir. Muma
ileyh. ziyaretinin sebebi hakkında 
beyanatta bulunmakan imtina eyle
miştir. 

Yalnız, hemen Ne\ryork'a dön
mek ve birkaç gün sonra da lngil
tere'ye avdet etmek fikrinde bulun
duğunu söylemkle iktifa etmiştir. 

Dün gelen 
Talebe -----
Romanya ve Fran

sadan gelenler 
Romanya Darülfünunları . Türk 

talebesinden 17 kifilik bir kaı.le şeh 
rimize gelmiştir. Gelen talebe Ro
manyanın muhtelif fakültelerine 
mensuptuTlar. Misafirler burada 2~ 
ağustosa kadar kalacaklar ~e. ıehrı
mizin ~yanı temaşa yerlennı geze
ceklerdir. Talebeler dün matbaamı
ZI da ziyaret ederek tesisatı görmü, 
lerdir. Bugün talebe saat onda Cüm 
huriyet abidesine çelenk koyacaklar 
]ardır. 

Marsilyadan da kız 

talebe geldi 

Marsilya Kız muallim mektebi 
talebesinden 40 kız dün ~ehrimize 
gelmiş. Çapadaki kız mual~ mek
tebinde misafir edilmişlerdır. Bura· 
dau Suriye ve Mısıra gidecek olan 
Fransız kız talebeleri, bir kaç gün 
şehrimizde kalacak; Müzeleri, mek
tepleri gezeceklerdır. 

Japon ataşemiliteri 
gitti 

Tokio Harbiye mektebi mü 
dürlüğüne tayin edilen Japon 
sefareti ataşemiliteri Kolonel 
Jimora dün Tolrio'ya hareket 
etmiştir. Yeni Japon Ataşemili 
teri Kolonel Kanda da işe baş
lamıştır • 

Tütün encümeninde 
Tütün inhisarı kanununun 

tadiline memur tütün encümeni 
a:ıası dün Maltepeye giderek ' . 
tütün tarlalarında, tütün zıra-
atinin tahrir ve kontrol usulle
ri etrafında tatbikat ve tecrübe 
!erde bulunmuştur. Encümen, 
bugün ~tima ederek mesaisine 
devam edecektir. 

----
Yatklüpte Hilaliah-

mer balosu 
Hilaliahmer cemiyeti menfa 

atine 25 Ağustos perşembe ak
şamı Büyükadada Yatkulübün,. 
de bir balo verilecektir. Balo
yu Büyük 1\11illet Meclisi Reisi 
Kazım Paşa Hazretleri himaye 
!erine almışlardır. Balonun mü 
kemmel olması için büyük istih 
zarat yapılmaktadır. 

Poliste 

Pencereden 
Alış veriş 

Bir adam müşterile 
rine nasıl 

esrar satıyordu 
Galatada Zengin sokağında o

turan Ahmet Ef. nin mükemmel 
bir esrar kaçakçılığı teşkilatına 
malik olduğu polise haber veril
mİ§tir. Bu ihbar Üzerine polisler 
evin etrafında tertibat alımşlar 
ve tarassuda başlamışlardır .. 
Akşam karanlıgmda yapdan bu 

tara!tıııut eanaaında evin pençerele 
rinden birisi açılmıf, aşağıya ufak 
bir sepet sarkıtılmııtır .. Sepet aıa 
ğıya inerken sokakta bir gölge 
peydahlannu§, sepetin yanına gel
miı ve biraz sonra hızlı adnnlarla 
oradan uzaklaşmıya başlamıştır. 

Va;ı:iyetten şüphelenen poli .. 
ler bu adamı yakaladıkları vakit, 
üzerinde bir miktar esrar bulmut 
)ardır. Bu ilk delilden sonra polis 
memurlan usul dairesinde eve gir
mişler her tarafı aramışlardır. 

Neticede evin birçok köşelerin
de bir yığm esrar bulunmu~tur. 

Meydana çıkanlıp müsadere edi· 
len esrar 37 pakettir. Tahkikat 
neticesinde, Ahmet Efendinin, 
müşterileri eve kabul etmediği, 

yakalanmamak için alış verişini 
pençereden •arkıttığı sepetle yap· 
bğr anla.ıılmış, kendisi ve kan:ıı.ı 

Madam Agavni yakalannutlardır. 

Atır yaralı 
Ortaköy'de dere boyunda Ma· 

nohn fırımnda çabşan lbrahimi, 
ayni yerde çab§&D İshak ağırca 
yaralamııtır. 

Tramvay çarptı 
Kocamuıtafapaşa hattına itli

yen otobüaün şoförü Li'ıtfi efendi, 
Çemberlitaş önünden geçmekte o
lan tahsildar Mustafa efendiye 
çarparak yaralamışlır .• 

Koruya bırakılan 
çocuk 

Üoküdarda Süreyya pafa koru· 
au civarmda dolaımakta olan po .. 
lia devriyeleri koruda bir oes duy
mu§lar, ağaçların ara.sına girdik .. 
leri zaman bezlere ıarılı yeni doi 
muş bir kız çocuğunun yerde yat .. 
makta oldugunu görmüılerdir. 

Çocuk darüli.cezeye götürüle· 
rek terkedenler hakk•nda tahki
kata başlanmıştır. 

Bir ihtiyar merdi
venden yuvarlandı 

Kalyoncuda oturan Rus mülte
cileı-inden 80 yaılannda Sa.lamon 
dün tenekelerle e"in üıt kahna su 
çıkarırken merdivenden dü,müş, 

başı parçalanmııtır. Salamon, ifa
de \reremiyecek bir halde hastane 
ye kaldırdmııtır . 

Bir adam düıtü 
ve öldü 

Samoel efendi isminde biri em 
njyet sandığında bir iş takip eder 
ken birdenbire üzerine fenalık ge
lerek yere yuvarlanmış. ve ba§ı 
taşa çarpıp yarıhmttır, Samoel e
fendi derhal tedavi altma abnm•ı- · 
sa da bir müddet sonra ölmüştür. 
Ölümün sebebi tahkik ediliyor. 

Tramvaydan 
Atlarken 

Nazmiye hanım isminde bir ka 
dm Şitlide tramvaydan atlarken 
düşmüş, başından ağır surette ya .. 
ralanmıştır. Nazmiye hanım has
tahaneye kaldınlmıştır. 

Araba denize 
Yuvarlandı 

Rıhtımın Kara.köy cihetinde 
arabacı Hayrı, arabasına yük alır 
ken hayvan ürkerek arabayı de
nize yuvarlamıştır. Beygir boğul
muştur. 

Fuhuşla mücadele 

Mahkemelerde 

Camide 
Kaçakçılık mı 

Hasırların altından 
kaçak tütün çıkmıt 

Hendekte, Şeyh köyü camiinin 
Hatibi Molla Yusufun, camiin ha
sırları altına sekiz denk içinde Üç 
yüz kilo tütün sakladığı hakkın
da bir ihbar yapdmış ıre kaçak 
tütünler baS1r altında ele geçirile 
rek müsadere ve hoca tevkif edi .. 
!erek ihtisas mahkemesine sevk 
olunmuıtur • 

Kaçakçılık maznunu Molla Yu
sufun dün Adliye ihtisas mahke· 
mesinde duruıması yapılmıştır. 

Maznun Molla, caıniin hatipli
ğini yaphğım, haftada ancak bir 
kere camie geldiğini, tütünü hasır 
lar1n altına saklayan kendisi olma 
dığıru söyledi. Duruşma şahitle
rin celbi için kaldı. ' _ 

Zavallı ana 
Dün Adliye koridorlarında oğlu 

nun katillerini ansızın karşısında 
gören Sıdıka H. isminde bir kadın 
cağız ıiddetli bir teessüre kapıl· 
mıf ve höngür höngür ağhyarak 
saçım batını yolmağa baılamııtır. 
Sıdıka H. bundan bir müddet ev
vel Beıikt&§ta feci bir surette öl· 
dürülen tayyareci Zeki Beyin an
nesidir. Kaduıcağız güçhal ile teı 
kin edilerek evine gönderilıniıtir. 

Neıriyat davaları 
Bir intihar haberini yazdtğın• 

dan dola)'I Fran.,zca İstanbul ga· 
zeteıi sahibi M. Pierre Legoff a• 
leyhine açılan davaya dün de de· 
vam edildi. Maznuna tebligat için 
muhakeme 28 Ağustosa lı;aldı. 

Bir kaçakçı 
Mahkum oldu 

. Ba~~aki .eırinde kaçak sakı 
ımal ettığı sabıt olan Muıtafa is
minde biri ihtiaa& mahkemesi ta
rafından alh ay hapse mahkum 
edilmittir. 

Kokain 
lzmirde kokain sattıgmdan do

layı Arap Şata.ret isminı:l~ bir ka
dının dün Ağ1rcezada istinabe su
retile ifadeoi almnutllr. 

Arap Şataret kokain aatınadiğı 
nı, kendi~ine iftira ettiklerini söy
ledi. istinabe evrakı lzmire gön
derilecektir. 

Topane cinayeti 
Tophanede Gafur isminde biri

ni ırurup öldüren Yusufun muha· 
kemeaine dün Ağırcezada devam 
edildi ıre bazı şahitler dinlendi. 

Diğer ıahitlere tebligat yapıl-
mak için durutma başka güne 
kaldı. 

Fenni bir süt fab
rikası açıldı 

Sütcülerimiz ya"ıq yavaş fen
ni ve takim edilmiı südün S1bha
tını gözeden şehir balknıca ne 
kadar arandığ1Dı takdir etmeğe 
haşladılar ve bu ihtiyacı tatmine 
ç.a]!şıyorlar. Dün aütcülere öna .. 
yak olan Mandıracı Ali Beyin Ye
dikulede yeni vücude getirdiği 
fabrikayı gezdik. Ali B. on sekiz 
seneden beri latanbulda sütcülük 
etmektedir ve lstanbullulara aıb
hi süt içirmek maksadıyla bu fab
rikayı tesis ebniftir. Kendisinin 
altını§ kadar yerli ve Krım İnekle 
ri vard1r. Fabrika ve binası Ali B. 
e on bin liraya mal olmuıtur_ Ay
rıca Belediye nizamlan dahilinde 
fenni ahırlar da vücude getirmiş· 
tir. Fabrikada sütleri 60 - 65 dere
cede kaynatmak ve ooguhnak için 
müteaddit kazanlar ve şişeleri yı
kamak ve doldurmak için maki
neler vardır. Fabrikanın yevmiye 
süt istihsali 500 kilodur. 

Zeplinle mektup 
gönder

mek isteyenler 
Graf Zeplin Avrupa postalar.

nı Amerika.ya götürmek üzere Al-

d 
· manya.dan Cenubi Amerikaya 

Poliı mü ürıyeti kısıru ahlakisİ· dört sefer yapacaktır .. Bu sefer. 
nin fuhuşla miicadele faaliyeti tevsi ler için Türk postaları da mektup 
edilmiştir. ve koli kabulüne başlamışlardır. 

Muhtelif semtlerde şüpheli görü Graf Zeplinin bu seferleri 29 
len yerler sılu bir kontrol altına .,.. Agustos, 12, 26 Eylul ve 5 teşrin. 
lınmıştır. de olacaktır. Zeplin Avrupa pos-

Zabıtai ahlakiye tarafından yapı- talarmı alarak Frederchafuden 
lan son sıkı bir kontrol neticesinde kalkacak ve Arjantin, Bolivya 
lstanbul ve Beyoğlu cihetlerinde 8 Şili, Paragvay, Peru ve Urogvay~ 
evin ... gizli r?nde~ü !e~i olank kulla 1 

1 gidecektir. Bu me~leketler için 
nıldıgr tesbıt edılmı~tır. Zeplinle mektup gondennek ;,. 

Bu evler kapatılmıştır. E vleı-de 1 teyenlerin beş gün evvel İstanbul 
bulunan uygunsuz kadınlar muaye- merkez: postahanesine mektupla-
neye sevkedilmişlerclir, rını vermiş olmaları 18.zımdır. 

Memlekette Maarifte 

Malatya'da bir Avrupa'da 
Esrarengiz 
Bir el 

Hara yandı Tahsil 

Zarar ve ziyan 250 
bin liradır 

Bu sene yeni 
imtihan 

şekli takarrür 

!
Şeker fiatları Üzerin 

bir de nasıl oynayor? 

MALATYA, 20 - Buraya on 
saat mesafede bulunan Akçadağ ka 
zasında müthit bir yangın olmuı, 
neticede lktısat V ekruetine merbut 
bulunan büyijk bir bara tamamile 
denilecek derecede yamnıştır. Zarar 
"e ziyan miktan 250 bin lira tahmin 
edilmektedir. Hara son zamanlarda 
otuz beş bin lira sarfolunmak sure
tile tamir edilmiıti. 

Sarfedilen gayretler neticesinde 
nüfus ve hayvan zayiah olmaıruş
hr. Fakat bütün bunlara rağmen 
ancak iki ahır lrurtardabilmiştir. Ha 
disede bir kast olup olmadığı nokta
smdao ehemmiyetle tahkikata gi
rişilmiıtir. 

Yangın hiç kimsenin haberi yok
ken ansıZID ot ambarından çıkmış, 
etrafa derhal sirayet ederek bu feci 
neticeyi te\rlit etmiştir. Müessese 
müdürü Sadd< Bey yanmak tehlike
ıi geçirmiş, yangından hin müşkü
latla kurtanlmıştır. 

Geyvede yangın 
ADAPAZARI, 17 - Gece yarı

srm müteakip çd<an bir yangında 
Geyve mubuebei hususiye, müftü
lük daireleri yanmıştır. 

itfaiye grupu ıraktinde yangın 
mahalline yetişmiıse de muntazam 
bir itfaiye teşkiliitı ve techizatı ol
madığmdan yangın söndürülememiş 
tir. Yangının neden çıktığı bakkln
da tahkikat devam etmektedir. 

Bir köylüyü 
Parçaladılar 

Dörtyoldan yazdıyor: Burada çok 
feci ve tüyler ürpertici bir cinayet 
olmu§tm. Kazanın Çaylı köyijnden 
Topal Hacı oğullarmdan Durmuş, 
Bahri, Hüseyin ve Osman ayni köy 
ahalisinden Mustafa oğlu Halimin 
geceleyin yolun çıkarak başmı gÖv· 
desinden ayırmışlar, sonra ırücudü
nü, kafaslllJ canavarca parçalaıruş
lardır. Vak'a.dan haberdar edilen ad 
!iye ve jandaıina derhal meseleye 
vaziyet etmiş ve şiddetli takibat ne
ticesinde katilleri derdeste mu.,af
fak olmuılardır. Katil hadisesinin 
sebebi henüz malum değildir. Jan
darma kumandam Avni Bey ve bat 
çavuı Ahmet Efendinin katilleri ya 
kalamak hususunda gö&terdikleri bü 
yük gayret şayaru takdirdir. 

Posta otomobiline 
taarruz 

Buraadan yazılıyor: Bir kaç gün 
evvel Hendekle Düzce arasında bu
raya gelmek Üzere bulunan posta o
tomobiline bir takım müsellii.h şa
ı. .. ıar taamız etmişler, fakat şerir-
1er bir ıey yapmaya muv~ak olama 
mışlardır. Hadise üzeri~e J~d~r~a 
lar derhal takip hareketıne gmşmıı 
)erdir. Cür'etkar het"ifleı yakalan
mak üzeredir . 

Sellerin sürüklediği 
kadın 

ORDU, 19 - Orduda iki aydır 
kuraklık devam ediyordu, bu yüz
den mahsulat büyük tehlike pçiri. 
yordu. Hatta fıodık başakla/. da 
dökülmeğe başlamııtı. Nihayet iki 
gün fa.odasız yağmur yağdı, herke
sin yüzü güldü. Yağmur esnasında 
şehrin sokaklarını seller kapladı. 
Tam bu sırada bir kadm sokaktan 
geçerken kaldırım çöktü, kadmı sel 
suları alıp ta denize kadar götürdü. 
Fakat kadın denizden canh olarak 
çıkarılabildi. 

Bundan başka Gölköy nahiyesin
de vukua gelen heyelan altında ilci 
köylü kalmış ve ölmüşlerdir. 

Gebertilen şakiler 
Bitlisten yazılıyor: Geçenlerde 

bir posta otomobilini soyan haydut
ların ölü ve diri olarak yakalanmıı
laıdı. Yapılan tahkikat neticesinde 
haydutlarrn bir müddetten beri Muş 
ve Bitlis yolu üzerinde şekavet yap
tıkları anlaı;dmışbr. Bir çok canlar 
yakan hu şerirler Mutkideki Velo 
aşiretine mensuptur. 

Haydutlar bu ayın dördüncü ge
ceıi Nemrut daği civarında yolu ke 
&ip kapatmak, sonra da yolcuları 
soymak teşebbüsünde bulunmuşlar
dır. Fakat şerirlerin bu kötü mak
satları haber alınır alınmaz üzeıle
rine bir miiFreze tahrik edilmiştir. 

Haydutlar ev.,elii teslim olmak 
istememişler, hatta takip müfreze
aine karşı siliih kullamnaya bile 
cür'et ıöstermişlerdir. Bunun üze
rine takİP. müfrezeleri şerirleri sıla 
bir şekill.4' muhasara ederek on ta
nesini ölü ve iki tan"eıini de di.ri o
larak yakalamaya muvaffak olmuı
lardır. 

Ölü olarak yakalanan şerirler tq 
bir edilmek üzere ıebrimize getiril~ 
miştir. Çetenin rei1;i Sadr-Htin de ö
lüler tırasındadrr 

etti 
Bu sene Avrupaya gönderi· 

lecek talebe için yeni bir İmti
han şekli takarrür etmiştir. Bu 
sene 50 talebe gönderilecektir. 
Her sene, bir talebe hangi züm 
re tahsiline gidiyorsa müsaba
kada o zümre derslerin<hın mu
vaffak olması lazrm geliyordu. 
Bu sene müsabaka imtihanları 
bütön zümrelerden yapılacak
tır. Mesela riyaziye tahsiline 
gidecek lise mezununun da 
türkçe, edebiyat, tabiiye, fizik; 
kimya; ilh.·. derslerden de im ti 
han vermesi ve muvaffak olma 
sı aranılacaktır. 

Terbiye kongresin
den avdet 

Niste toplanan bir beynel
milel terbiye kongresine işti
rak eden murahhaslarımız av
det etmişlerdir. Kongred'e 
Türk murahhasları inkılap Tür 
kiyesi maarif sistemini ve terbi 
yemiz esasları hakkında izahat 
vermişlerdir. Kongre Türk tez 
!erini alkışlarla karşılamıştır. 

Müfettişler dün 
toplanamadılar 

lstanbul ilk tedrisat müfet-
tişleri kongresi dün içtima et
memiştir. Kongre bu sabaht~ 
itibaren tekrar içtimalanna baş 
!ayacak ve müstemirren on gün 
devam edecektir. 

Umumi tasfiye mev 
zuu bahis değil 
Dünkü Son Posta gazetesi 

şehrimizde ecnebi ve ekalliyet 
mektepleri türkçe hocaları ara
sında yeni ve umumi bir tasfi
ye yapılacağını yaZ1yordu. Al
drğımız malumata göre böyle 
umumi bir tasfiye mevzuu ba· 
his değildir. 

Gazi mükafatı 
Türk inkılabı ve demokrasi 

hakkında en iyi eser yazan zata 

verilmek üzere Darülfünunun 

açtığı Gazi mükafat. müsabaka 

smı:. ~imdiye kadar ancak bir 

kişi müracaat ederek eserini Da 
rülfünun emanetine vermiştir_ 
Müsabakaya dahil olacak eser

lerin ancak 15 eyinle kadar ve

rilmesi lazım gelmektedir.Buse 

ne d'e müsabakaya çok az kim
senin dahil olacağı tahmin edil 

mektedir- Malum olduğu üzere 

geçen senelerde bir iki eser ve

rilmiş fakat bunu tetkik eden 

komisyon eserde matlup dbrece 

de ilmi kıymet görememişti. 

Gelen seyyahlar 
Dün Praga vapuru ile Çek

oslovak ve Alman tacirlerinden 

mürekkep 30 kişilik bir heyet 
1ehrimize gelmiştir. Bugün 
Stella Ditaliya vapuru ile, ltal

yan bahriye cemiyeti azıuıından 
310 kişilik bir heyet gelecek, i
ki gün burada kaldıktan sonra 

Brendiziye gidecektir- Eylulün 

yedinci günü de üç gün kalmak 

üzere bin kişiden mürekkep bir 

faşist seyyah kafilesi gelecek
tir. 

Bir Jandarmanın 
ölümü 

lzmirden yazıhyor: - Tirenin 
Hasan köşkü kahvesi civannda fe 
ci bir hB.diae oldu. 14 7 numaralı 
kamyonla Ödemişten lzmire gel· 
mekte olan jandarma Bahattin e
fendi, yolda tabancah bir şahsa 
tesadüf etmiş; elinden tabancasını 
almak istemi§tir. Bu şahı• taban· 
caıunı vermek istemem.iş; ve atet J 
ederek Bahattin Efendiyi öldür
müştür. 

Katil Çiniyeri köyünden Meh
met namında bir şahıst_ır. Ja_ndar~ 
malarımız tarafından yakalanmıf 
tır. 

Ticaret müdirjyet~ ve ') 1caret 
Odası esrarengiz bir şeker mese
lesile meıgul olmaktad1r. Bir tica 
ret işi olduğu kadar bir zabıta 

k
• • 

va asma da benzeyen bu mese
le şudur: 

Bundan üç gün evvel Ticaret 
müdürlüğüne müracaat eden biı 
şeker taciri mühim bir ifşaatta 
bulunmuştur. Bu tacir lstanbulda 
teker işile ugraşan tüccardan ba· 
zdanrun Ticaret müdürlüğünün 
t!'kiba~~a .?edef ol.madan şekel' 
f~atle~ı yukseltebdmek için, ile
nde veaıka olmak iizere. Avrupa 
telgraflarını yüksek fiatle getirt
mekte olduklarmı ihbar etmiştir. 

Ticaret müdürlüğü bu hususta 
tetkikat yaparken dün Ticaret 
Odasına yeni bir müracaat vaki 
olmuştur. 

Bu mür~caatı yapan tanınmı• 
§eker tacirlerinden bir zattır. Bu 
zat Odaya bir kart ve bir kaç tel
graf vermektedir. Bu kart Avru. 
padan şeker ihracat şirketinin 

kendi namına 4'Seri" işaretile ver 
digi fiat kartıdır. Kartın üzerinde 
fiati gösteren rakkamlar, meçhul 
bir el tarafından kazınarak yeri
ne ba~ka rakkamlar yazılmıştır. 

Müracatta bulunan vaziyetten 
şÜphelenerek yıldırım telgrafile 
tekrar fiati sormuş ve gelen ce
vaptan fiatin kart Üzerinde yük. 
sek şekilde gizli eller tarafından 

tahrif edildiğini anlamı1tır. Bunun 
Üzerine şeker fiatlerinde sıın'i 

yÜkselme olduğunu Odaya ihbar 
etmiştir. 

Şimdi bu esrarengiz mesele hak 
kında Ticaret müdürlüğü ve 
tetkikat yapmaktadır. 

Vilı'Jyette 

Dayak 
Hadisesi 

---~ 
Tahkikat bitti. 

Evrak 
Vilayete geldi .. 
Vilayet maiyet memurların. 

dan Nasuhi Beyin başından ge 
çen bir darp hadisesini tafsilatı 
ile yazmıştık. Kadıköy kayma
kamlığı tarafından yapılar. tah 
kikat bitmiş ve evrak dün vila
yete gelmiştir. Vali muavini 
Ali Rıza Bey tahkikat evrakını 
tetkika haşlamıştlr, Vilayet ma· 
kamr tahkikat üzerine hükmü
nü verecektir. 

Fırka 
Kongreleri 

Teşrini evvelden 
itibaren toplan
mağa başlıyacak •. 

Teşrinievvelin birinden itiba 
ren Halk fırkası kongreleri lop 
lanmağa başlayacaktır. Teşrini 
evvel sonuna kadar ocak kong
releri deva', edecek, sonra nahi 
ye ve kaza kongreleri yapılacalı 
tır. Kanunuevvelin ilk haftasın 
da vilayet kongresi içtima edı 
cektir- Kongre hazırhkları baş· 
lam ıştır. 

Bursa'da lpekiş 
B_U_RSA, 21 (Hususi) 

)pekışın satış mağazası buo-iin 
merasimle açılmıştır. 

1 ' 



--•••••••••1111111, 1 şey yani garip bir icadı halka 
~ ~ ;ııı,·y~t arzederler ... Ya bir pıçak bile-

\.:!jJYIJ ~il ~ me makinesi, ya bir konıerva 
kutusu açmaya mahsus pıçak, 
yahut bir havuç rendesi veya 
bir mayonez fırıldağı ... 

Asrın umdesi "MiLLiYET• tir. 

22AGUSTOS1932 
idarehane: Ankara caddeai, 

100 No. 

Telgraf adresi: lsL Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Batmuharnr ve Müdür: 24318 
Yazı i,leri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbu 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 

Ben bu satıcıların ellerinde
ki ufak matahlarmı satmak i
çin sarfettikleri nefese hayra
nım ... Efendim, bizde bazıları
mızın natuk olduğundan, çok 
söz söylediğinden bahsederiz, 
natıkaperdaz görmek isteyen 

1 
gelsin de bu satıcıları görsün. 

1 
Hele genç birisi var. Alelade 

, bildiğimiz turup rendesi satı-

Türkiye için 

L K. 

' yor ... 
Hariç için 1 S b 

1- K. a ahleyin saat 10 dan ak-

3 aylığı 4 -

6 " 7 so 
i2 .. 14 -

8-
14 -
28-

Gelen eYl'llk geri nrilma -
Müddeti geçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
İ!ler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların mea'u-
liyetini kabul e-. 

BUGONKO HAVA 
Y "'ilköy askeri raıat merke-

zinden aldığımız malümata naza-
ran bueün hava az bulutlu ola
cak rüzgar ıimalden esecektir. 

21-3-932 tarihinde tazyik 762 
milimetre hararet azami 29, U · 

gari 17 aantirırat idi. 

tam altıya kadar sekiz saat bi
lifasıla, nefes almadan anlatı
yor •. Amma saçma sapan de
ğil, hem anlatıyor, hem de eli
le tatbikatını yapıyor.. Tabii 
mükafatını görüyor, halk ha
rıl harıl rende satın alıyor ... 

j Halbuki o rendeler, Vichy'. 
deki dükkanlarda dolu!.. Kim
senin yüzüne baktığı yok •.. Çün 
kü ..• halk maldan ziyade lif 
alır •.• Ona malı arzetmesini bil 
meli ... lıte maalesef bizde ve 
bizim bütün sahalarımızda ek
sik olan fey bu ufak rendecinin 
mülahazasıdır. 

Dün bir yüksek yere çıkmıt 
kutu kutu bir şey satan ve et
rafındakilere söz atan bir ka------------r 1 dın gördüm.. Sokuldum. Beş 
franga bir kutu içinde bir kol 

FELEKTEN 
Seyahat mektuplar• .. 

saati, bir gerdanlık, bir bilezik, 
bir iğne ve bir de aynca mü-

I rekkepli kalem veriyorau .. Der 
'--------··----... , hal marifeti tanıdım. Bundan 

Top Sesleri• tam sekiz sene evvel yine bu 
••• mevsimde Pariste dolatırken 

Viclıy, 15 agustos 932 bunun gibi bir kadına tesadüf 
Allah allah bu sabah saat etmiştim. Etrafınaa yine halk 

sekize doğru bir sürü top ses- toplanmış idi. Yine beş franga 
!erile uyandım. Vichy liman ben de tıpkı bu seferki gibi bir 
değildir ki; yabancı harp ge-- mürekkepli kalem, bir kol aaa
misi geldi de selamlanıyor di- ti, bir bilezik, bir gerdanlık ve 
yeyim .. Havanın kapalı oluşu- bir İğne aldığıma sevinerek 
nu görünce gümbürtüy'Ü gök oradan ayrılmıştım. Otele ge
gürlemesi zannettim. Fakat lip te malıma vazıyet ettiğim 
hatamı derhal anladım ... Baı zaman görmüştüm ki; mürek
bayağı top atılıyordu... Kalk- kepli kalem o şekilde yapılmış 
tmı, pencereden baktım, kim- tahta bir kalem sapı, saat ço
senin aldırdığı yok .. Taş oca- cukların oyuncağı yalancı bir 
ğı mı acaba diye dütünürken teneke plak ve üst tarafı cia 
koridordan geçen hizmetçi ka- yaldızlı zincir ... Hala hatırımda 
dını çağıraim sordum: dır. Hesap defterime bu beş 

- Kuzum madam, nedir I frangı yazarken yanına (dolan 
bu toplar!.. dırıldım) şerhini vermiştim. 
. -. Mösyö .. Yağmur gelme Bu sefer baktım, yine halk 
sın dıye atarlar .... Bulutları da- beş franga ayni şeyleri satın 
ğıtmak İçin.... alıyor .. Anladım ki; sekiz se

Anlaşıldı .... Ve düşündüm.. nedir F ransada hala dolandırıl
F ranaada top atarlar yag· mur mamı nay· ş e ı var .... 
gelmez .. Biz de eğer yağmur FELEK 
g'.lmezse top atarız... Vakıa 
her iki tarafta da top atma var ÇANAKKALE 
amma yeri değişiyor .. Birisi ev l)ehitlerini ziyaret 
vel, birisi sonra ... 

"' "' "' 15 EYLÜL 
Fransada halk mal yerine 1 GÜLCfl\'!:/\L vapurile 

laf, yazı satın alır.. Anlata- ••••••m••ııııııiı••-• 
yım: Vichy'nin (Pariste cie PARA 
öyledir ya) geçit yerlerinde ı 

Hon,Jliln nıazh:ıtal :z r \ ..- <lı: \ ın 
seyyar satıcılar vardır. Bunla- 1 L '· • • 

1 k ki 
.. 1 1. m \....ıauenc r erı nc h '" ..;Lr t: ttı.: 

"" açı ır apanır aya ar uze- ı 1 1 · b' · k 'h" I I . . ,nuame e 1apar lalıkpaıar \Jak-

brı.ne ızım yem~ nı a ~ er1ı gı- <ut!ıvc han • ·. , .ı;; L ~urlu Za,l 
ı l'arça parça ~nce . çıta arın ..-. il. m:J t \ b . Tel. . 2 ll'l: 

şerıtlere raptedılmesıle yapıl-
mış portatif tezgahları vardır. 
Sabahleyin (Selesten) pınarı
nın önündeki ağaçlık yola gi
Ôerseniz bu seyyar satıcıların 
otomobillerile birer birer gelip 
mallarını sermeğe başladıkla-
.nı görürsünüz. Su bir 

nevi Mahmut paşa usulü satış
tır. Lakin alelade şeyler sat
mazlar .. Mutlaka antika bir 

-ı 

!stanbu] İkinci İc!"a memurlu-
ğundan: Bir borcun ödenmesi için 
mahcuz ve paraya çevı·ilmcsi mukar 
rer F eruzağada Karrt.dut caddesinde 

34/36 nu-lu apartımanda 25-8-932 
tarihine müsadif perşembe ~ünü sa ~ 

at 9 d::tn itibaren ikinci arık arttır-
n1a surctile ve e~yası aahlacağından 
taliplerin mezkUr mahalde memuru 
na mliracaatla.rı ilin olunur. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 70 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

HİKAYE 

Trendeki yabancı 
- Fran~odan -

Saat dokuza yaklatmııtı .. , nereden anladınız? 
Matmazel Blanche lokanta vago- - Nüfus cüzdanınızdaki re-
nunda kahvealtıımr ettikten son ı •İmden .. 
ra kendi kompartımanına dön· - Demek içini açtınız. Du· 
dü. Pencereden ağaçlan, ovala- run, galiba mektupları da oku· 
n, uzaklardaki mavi tepeleri sey dunuz. Beni tanonanız bunlar· 
re başladı. dan.. Yoksa siz Suzy'nin filin 

Daha Pariıe vannak için ya· akrabasından değilsiniz. 
nm ııün lazrm .. Halbuki o biraz - Maatteessüf evet.. Fakat 
evvel Bertrand'a nişanlısına ka- emin olun ki hayatta bir daha 
vufmak için can atıyordu. Bü... biribirimizi görecek değiliz .. Bu
tün zihni bununla meşguldü. nun için nitanlınızm bilmediği 

Kitap ta okuyamıyordu, ga- bazı hakikatleri kendisine söy
:ıete de ... Nişanlıaından maada lemekliğim ihtimali de yoktur. 
sevdiklerinden daha kimleri gÖ· Zaten ben ilk istasyonda iniyo
recekti. Florelle, Al bine, Suzy.. rum. Allaha ısmarladık. 
Tam bir buçuk senedir sade ni... - Bari, kim olduğunuzu söy 
§&Dlısından değil, eski mektep leyiniz. 
arkadaşlarından da uzak kalmıt... - Onu sonra anlarsınız. 
tı. Delikanlı indi. Tren hareket 

Gözleri mavi dağlara dikil- etmİl}tİ. Birden Blanche'in çanta 
miş, dalgın dütünüp dururken, ımdaki para aklına geldi. He
bir ayak sesi duyuldu. Kompar- men çantayı açtı. Baktı ki, pa· 
tımandan içeri bir delikanlı ıir- ralar orada.. Yalnız yanı başın
mİ§, karşıaındaki sıraya kurul- da bir de mektup var .. 
muıtu. 

Ne nezaketsiz adam! Yalnız 
oturan bir kadını rahatsız et
mekte de mana var mı ya! Hu· 
susile Blanche gibi yalnız başı
na dütünmek isteyen, hülya kur
mağı seven bir kadını .. 

Bu gelen adam, belki de yal
nızlıktan istifade için bununla 
iktifa etmiyecek, konuımak isti
yecek, sataımağa kalkac&ktı. 
Hali, tavrı da onu ıöateriyordu. 
Gözlerinden bu mana anlatıhyor 
du. 

Blanche memnuniyetsizliğini 
izhar için bqınr pencereden dı
ıanya çevirdi ve somurttu. Fa
kat arada sırada bir de, karşı
sındakinin vaziyetini kontrol i
çin yan gözle bakıyordu. 

Okudu: 
"Matmazel, 
"İçinde epey para ve mücev

her var zannedjyordum. Çıka çı
ka beş yüz frank çıktı . Oku· 
duğum mektuplardan anladım 
ki, evlenmek üzereainiz. Tabii 
bu münasebetle fazla masrafı
nız olacak. Onun için paranıza 
dokunmadım. Hatti Üzerine de 
beş yüz frank ben ilive ettim. 
Yalnız bir nasihat: Siz daha ni
fanhlığınızda bu kadar dalııın o-
lursanız, sonra haliniz nice o-
lur? Ben hem ziae bu nasihati 
verdiğim, hem de şimdiye kadar 
işlediğim günahların kefaretini 
belki de ödemi, olduğum ümidile 
bir haz duyuyordum. Biı· daha gafle 
te dütmeyin! ., 

"iyi kalpli bir hır.sız,, 

• • 
Açık Arttırma ile Satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii Cinsi Emlak Maliye de- Muham-
No. No . vir K .Lira.. m~n K. 

159 Mahmudiye Y anıkhan Tabi Dükkan zemi•i B'1' ııı, l .O I.300 
160 » )) ,. )) "-t..ıO 1.300 
161 " • • )) 1 .600 1.300 
162 )) ,. " )) 1.000 1.300 
163 .. • il )) 1.000 ı. 750 
164 » » » )) il'. ~ :O 1.300 
165 » » » )) i .700 1.300 
166 )) )) • )) 2.000 1.300 
167 )) » ,. )) 3.000 1.300 
1ss ,, ,. ,, ,, .ooo· •. 100 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Yunan emvali 15-8-932 tarihin
den İtibaren açık arttırma ve peşin para ile müzayedeye çıkarıl
mııtır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkile göre hak sa
hiplerine verilmiş olan gayrimübadil bonoları da nakit makamın 
da kabul olunur. 

2 - Mezkur emlakin ihalesi 5-9-932 pazartesi günü saat 
onda Mersin Ziraat bankası binasında müteşekkil heyet huzurun 
da yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede mahallin 
de hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 -- Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede saatinden 
evvd banka v"znesine yatırılıp teminat makbuzu alınmış olması 
icap eder. 

4 - Satış ve müzayede şeraitini anlamak ve aaha ziyade 
tafsilat almak isteyenler bankada Yunan emvali servisine müra
caat edebilirler. (3814) 

Talebe kaydı kabulü 
is an bul Erkek Muallim Mektebinden: 

Bu sene mektebimizin yalnız dördüncü sınıflarına 12 leyli 
talebe alınacaktır-
l Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak. 
2 1 stanbul, Bolu, Kocaeli vilayetlerinde sakin olmak, Delikanlı kadının gösterdiği 

hotnutauzluğu anlamamazlık
tan geliyordu. Yıhtık, yılışık r:ü· 
lüyordu. Bir defasında da: 

- Mabnazel, zann'?derim ki 
bir yerden tanışıyoruz, dedi. 

Kız cevap ven nedi. Fakat de
likanlı yüzündeki tebessümü bi
raz daha genişlettikten son

3 Orta mekteplerden bu sene iyi veya pekiyi Ôerece ile me
zun olmıi:'k: Pamuk ve Neba'li 

Yağlar Sanayi Türk : 
Anonim Şirketinden 

H issedarana ilan 

Yaşı 17 den küçük 19 dan büyük olmamak. 
Sıhhatinin muallimliğe elverişli olduğu mektep doktoru

nun muayenesi ile sabit olmak 

ra: 
- Sizin Suzy İsminde bir ar

kadaşınız yok mu? 
Blanche bu sefer dayananıa· 

dı ve a.ordu: 
- Siz Suzy'i tanıyer muau

nuz? 
- Tabii .. Hatta ıade onu de-

ğil, sizi de tanıyorum. 
- Yi!!!!! 
O zaman delikanlı Suzy'nin 

uzaktan akrabası olduğunu, hat 
ti. bir iki aene evvel Pariste be
raber tesadüf ettiklerini anlat
tı. 

Tuhaf şey! Üzerinden bu ka
dar az zaman geçtiği halde 
Blanche böyle bir şey hatırlamı

Ticaret kanununun 361 ve tirketin 
esas mukavelename1'inin 47 inci mad 
deleri ahki.mına tevfikan Pamuk ve 
Nebati Yağlar Sanayü T. A. Şirke. 
tinin hisıedaran heyeti umum.İyesi 

maddei atiyenin ınüzakeresi zımnın· 
da gelecek eyi " lün altıncı sah günü 
saat on birde •İrketin Galatada, Bah 
tiyar hanının 4 üncü katında kain 
merkezinde sureti fevkali.dede akti 
içtimaa davet olunu'". 

''Şirketin en1vali gayrı menkulesi 
ile temin edilmek Üzere münasip gÖ 
rülecek mikdar ve şeraitte bir istik . 
raz akti için fevkal8.de heyeti umu-

yordu. 
Fakat bir defa da muhavere m.İyece mecliıi idareye müsaade ita-

hızını almış bulunuyordu. Yal- ıı." 
nız genç adam ne İş yaptığını, Esas mükavelenameıı;İnin 5? inci 
kim olduğunu :K>ylememieti. maddesi mucibince liakal 50 hisseye 

Blanche de bunu merak edi- l'k 1 • b · t" d b"I· ı ma ı o up ış u ıç ıma a ı asa e ve-
yordu. Nihayet sordu: 

_ Affedersiniz, siz ne işle ya libveki.le hazır bulunmağı arzu 
meşgulsünüz? eden hissedarlar Tica!'et kanununun 

- Ben mi? 371 İnci madde-.i mucihince malik 
Bira7 duraladı: oldukları ,enedalı ictima "'ününden 
- ~~nu ~yleyemem .. Siz bi~ . laakat bir hafta evvel Gaı:tada Şir -

sene du~unsenız de, benım ne ., J k . k .. ı • d . I 
t • 1 . etın mer ezı t:Tııtre'.'lltne lev ı ey e yap ıgımr an ayamaz11ınız. 1 
O sırada Bl;:,.nche yÜ7ijnü mü melcri lizrm !"elir. 

silecek oldu, dudağını mı kuru- Hissed:ırandan her 1-ıiri hisseda 
layacak oldu, ınendilinl aradı. ran heyeti umumiyesine t:a.hil diğer 
Eyvah, çanta mt?ydanda yok. bir zatı tevkil etiebilir. 

- Affeder~İniz, çanta mı lo
kanta vagonunda unutmuşum, 
diye ayağa kalktı. 

Delikanlı kolundan tuttu: 

Hisse 'ien,..Cat?nın tevdi olundu-

ğuna d~r müessesatı maliye tara
fından muta vesikalar içtimaı umu· 
illide hazır bulunmak üzere mevdu 
hisae ıenedatı mukabilinde kabul o-

- Telaş etmeyiniz, dedi, itte 
çantanız.. Lokanta vagonunda 
buldum ve onu size vermek için 
geldim. lunur. 

Meclisi idare - Peki, bana ait olduğunu 

6-

7-

31 Ağustos 932 perşembe günü akşam saat 17 ye kadar 
mektep idaresine vesika ile müracaat ederek namzet kayıt 
olmak. 
3 Eyliil 932 cumartesi günü saat 9 dan mektepte hazır bu
lunup müsabaka İmtihanına girmek ve İmtihanı kazanmak. 
Müsabaka imtihanı Türkçe, Riyaziyat, Tarih ve Coğrafya 
gruplarından icra edile.:ektir. (4262) 

Beşiktaş MalmüdürlüR-ünden: 
Mahallesi Sokağı No.sı Cinsi 
Sinanpaşa Tuğla 13 Arsa 
Cihannüma Çırağan 82 2 kısım arsa 

Balada cinsi yazılı emvali gayri men kulenin 17 -8-932 tarihin 
de icra kılınan müzayedesinde bazılarına talip zuhur etmediğin
den ve bazılarına da verilen bedel haddi liyıkında görülmediğin
den icraının bir hafta müddetle temdidine karar verilmiş olduğun 
dan taliplerin yevmi ihale olan 22 Ağustos 932 tarihine müsadif 

çarşamba günü saat 14 te Beşiktaş Malmüdürlüğünde satış ko
misyonuna müracaatları ( 4253) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat ·umum 

Müdürlüğünden: 
İzmir emrazı istilaiye hastahanesi için bir senelik 146 kalem 

eczayı tıbbiye ile 28 kalem laboratuvar malzemesi ayrı ayrı aleni 
münakasa suretile mübayaa edilecektir. Münakasa 12 Eyliil 932 
µazartesi günü saat 14 te Galata Karamustafapaşa sokağında 

İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde müteşekkil komisyonda 
icra ecıileceğinden taliplerin şartname ve listelerini görmek üze
re Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat umum müdürlüğü Ayni
yat muhasipliğine ve İstanbulda mezkur merkez levazım memur 

!uğuna müracaatları. ( 4272) 

ALENi TEŞEKKil 
7 temmuz 932 günü Taksinıd 

1 tnnbula gelm< k için ?570 nu 
rah otomobile bindim. l?:S kuruş 
rete mukabil her naaılsa ~5 ku 
verdiğimi sonradan anladım. Harı 

me kurbiy~ti itibarile Alemdar P 
merkezine müracaat ile hikaye efl 
dim. 20 ağustos cumartesi gi.in 
merkezden davetle mezkUr ot 
lin şoförünü O!'ada gördüm fıs: 

verdiğim 400 kurut· • iade edil 
(Bittabi kasti olmayıp zühulen • 
diğimden dolayı almadım.) 

Fakat Cümhuriyetimizin kalıb 
ve kat'i olan kuvvet ve kudreti 
yesinde az zaman içinde şoförü 1'il 
larak paramın istirdadından dol• 
Alemdar polis merkezi memurla 
ve hassaten muavin Beye ileni t 

şekküralımı muteber gazeteniz v 
tatile at"Zı bir vecibe bildim. 

Nuru Osmaniye caddesinde lk 
bal kıraathanesi üstünde 18 nunıa 
1ı hanede Şehit Yüzbaşı Kudr:t 8l 
zevcesi Zarife. 

lstanbul Dördüncü icra Mertt 
•• luğundan: Tamamına 8000 (sek• 

bin) lira kıymet takdir edil•' 
Beyoğlunda Kuloğlu mahallesİP" 
de Ağahamamı elyevm Terazi ... 
kağında eaki 14 m yeni 38 No.I• 
kaygir bir bap hanenin taınad'' 
açık arttırmaya vazedilmit ofLIP 
3 Eylül 932 tarihinde şartnanı•11 

Divanhaneye talik edilerek 28 
Eylül 932 tarihine müsadif Paz•' 
tesi günü saat 14 ten 17 ye kad•' 
lstanbul 4 üncü icra Dairesind• 
açık arttırma ile satılacaktır. Afi' 
tırmaya i~tirak İçin yÜzde 7 ten'" 
nat alınır. Müterakim vergil~ 
ile Belediye resimleri ve Evkaf ı· 
careıi müıteriye aittir. icra ve il· 
li.s Kanununun 119 uncu madde" 
sine tevfikan haklan Tapu sicili"' 
ri ile sabit olmiyan İpotekli al•' 
cakhlar ile diğer alakadaranın •• 
irtifak hakkı sahiplerinin bu ha~· 
larını ve huıusile faiz ve meaarif• 
dair olan iddialarını ilin tarihin· 
den İtibaren 20 gün içinde evralı1 

müsbitelerile bildirmeleri lazJ111' 
dır; aksi halde hakları Tapu tİ• 
cillerile sabit olmiyanlar satış bt' 
delinin payla~masından hariç k•' 
hrlar. 

Alakadarların işbu maddei k•' 
nuniye ahk&mına göre tevfiki ha• 
reket etmeleri ve daha fazla ma· 
hlmat alınak İsteyenlerin 932 / l~ 
dosya No. sile memuriyetimize nıd 
racaatleri ilin olunur. 

l!')tanbul ticaret müdüriyetindef1: 

Rehln üze.rine ödünç para vereıı· 
ler hakkındaki nizamnameye tevfİ" 
kan İcrayı san'at etmek Üzere ken" 
disine mezuniyet verilmiş olan lı· 
tanbulda v~znecilerde Camcı Ali. rıı-" 

hallesinde tramvay caddesinde 91 

numaralı ticaretgahta maaş cüzd•"' 

teminatı mukabilinde ödünç par• 
vermek ıan'atrnı ifa etmekte ikeıt 

24 mart 1932 tarihinde vefat ede~ 

1294 tarihinde Filibede doğmut 

İncezade lsmail Hakkı Beyden yıı· 

karıda zikrolunan muameleden dola 
yı her ne suretle olursa olsun ala· 

kası olanların haklannı talep etmek 
Üzere üç ay zarfında evrakı müıbİ.
telerile müdüriyete müracaat eyle-< 
meelri ve bu müddetin hitamınd .. 
müt~vcffanın mevcut teminatı ve.-e· 
seteri.ne iade ec!ileceğinden bu bap· 
taki müracaatların mesınu olmay<J
cağı nizamnamci mah~uıunun 15 İti 

ci ma~desine lPvfikan ilin olunul' 

Dr. T A Ş Ç 1 Y A l'ı 
Zührevi ve bevli hastalıklar teda 

vihanesi. Eminönü, Köprübaıı Re 
şadiye caddesi, Hüseyin efendi h~tfl• 

ruşacağız.. mu timdi? - Haydi sor .. Hakikati an- 1 hametin etrafa lavlar saçan a- görebiliyorlardı. 
- Vuruşacağız. Mertçe.. - Sevmiyor.. Aldatıyor.. lamak için galiba beyinsiz ka mansız gönül yangınları ... iz. Zaten asabi mizaç olan sev-
Veysi çenesine götürdüğü Seninle eğleniyor.. fan bir kaç yumruk daha isti- divaç kabil olmayan bu muaşa- dalılara bu memnuiyetten büs 

eline bulatan kana bakarak: Veyıinin yüreğini .üşüten yor... kanın sonu neye varacak? bütün sinir hali geldi. Kız da 
- Ha vallahi mertçe., kıskandık sıtmasının tıtreme- Bu ağız ve yumruk mücade izdivaca bu kadar şiddetli oğlan da tahammüllerinin son 
- Oyle ise ainle .. Bak ha- leri dudaklarından dökülerek: lesi büyük bahçenin tenha bir mani teşkil eden sır nedir? Ruh perdelerinde gibiydiler... Esk: 

{Fel•efi fantastique roman) kitaki suratına bağırdım. Hiç _ lsbat edebilir misin ki köşesinde oluyordu. Münire !arın: "iki cani arasında bir masalların kahramanları gibi 

Y • HÜSEYİN RAHMi tek.zib~ cesaret ~emeden Müni bu karı bana sevmiyor?.. tarafından sevilmediğine kal- melek., ifşasından ne mana çı- günden güne sararıp soluyor· 
azan. ~ 1 re ıçerıye kactı.. Anlıyormu- - Böyle ap açık bir haki- ben bir türlü mutmain olama- ı karılabilir? Bu muammanın !ardı. Nihayet atk aile tazyi

Gözlerinden ateş fışkıran Vey ı lirsem gayzına kuvvetine güven sun şimdi kahbelik kimde? ~ev kat için isbata hacet yok. yan Arnavut ağır adımlarla köş h.~ll~~de ".'elittin Paşa ailesi kine karşı koyacak bir şiddette 
si atıldığı iki adım gerisinde diğin bu aptal adamın önün- dalı uşak yumruğile şakağını ikimiz bir aynanın karsısın ke döndü.. turlu farzıyatla buruluyor kız alevlendi. iki sevaalı şimdi hiç 
kendini bir ağaca çarparak: de sPnİ tepelerim .. Ahlaksız fit döğerek: da yan yana cluralım. Sen· elli- Onun arkasından bakan Di- tarafı ise ketumiyetle kat'i bir bir memnuiyet dinlemiyorlar 

- Mori vay anasını... nekar kim kimin arkasından - Bu kalın kafam şimdi an ye doğru kök salıvermiş kart ı liver: ısrardan ayrılmıyor. tenha köşelere çekilerek ba~ 
- Vay anasını ya?. Paslı dolaşıyor? .. Neair bu kepazece lıyor bir parça.. ı bir adamsın .. Ben henüz on ye _ Sevda en akıllıları alık- Dehşetli bir cinayet vuku-! başa hasbühallerinde devam edi 

tabanca ile beni mi korkutma- yalanlar?. - Yumruğu çenene yedin di on sekiz ya~ındayım., Sonra laştırır ... Bu zavallıyı büsbü- bulmuş .. Beıbelii Şehametin yorlarclı. 
ya çıktın? Münire hic; cevap vermeden aklın biraz başına geldi.. suratın Kurar!a ekmekçi beygi- tün bayvanlaıtırmıf... Bende yüzünden .. Kız bu felakete ne Bir gün kız ve oğlan tarafı 

- Bire cenabet oğlan, elin köşke kaçtı .. Veysinin önünde - Şimdi bana isbat et gö- rine dönmüş .. D~ha sonra el ka de var ya kabahat ... Elin hiz- suretle sebebiyet veriyor? De- iki aile, çocuklarının bu meş'· 
de taş mı var? Çekiç mi? biraz şef ak atar gibi oldu am- reyim ben nasıl ahmağım? pısında beş on !ıra aylıkla uşak metçisine velev ki kerhen taka- recei dahi ve mes'uliyeti ne- um sevdalarından doğacak fe · 

Dilaver yumruğunu göste- ma sevgilisinin yanında suratı - O kolay.. lık ediyorsun. Ve en sonra dan olsun niçin sataşmalı? dir? Bu maceraya neden ruh- liketin önünü almak için arala 
rerek: na sa vurulan (ahmak) tahkiri- - Haydi söyle... 1 akılca bayağıdan . çok aşağı- Sevdayı köklendiği kalpten sö- lar, cinler, şeytanlar karışıyor? \ rıncia gizlice müzakereye ko· 

- Ne taş var ne çekiç işte ne izzeti nefsi bir türlü tabanı - Sen yalın kat ahmak de- sın. Tahsil ve terbıyeden zerre küp atmak çok defa kabil ol- Kızın izdivacında vukuundan 1 yuldular .. 
bas bayağı yumruk.. ı mül edemiyordu. Yine taban- ğil.. Bir kaç defa katmerli ah- kadar nasibin yok .. Bes belli ki muyor .. Komedya bu kadarla korkulan fenalığın nev'i nedir? Kız babası Abdüllatif Efer 

Uşağn sol dudağı ucundan casına el atarak: maksın.. ı seni bu evrle ucuzluğuna ta- kalsa ali .. Bakalım bu oyun da . Mehtaplı gecede iki genç di büyük bir muhalesatla oğlan 
iplik gibi kan akıyordu.. - Bana mı söylüyorsun ah- - Ya ... Katmeı· katmer ah- maan kullanıyorlar. Şimdi ço- ha ne perdeler açacak... aşklarını biribirine dökerlerken anasına dedi ki: 

Dilaver şimdi komşunun mak? mağım... rak başını kaşıyarak bir düşü- _
36

_ Rasiha Hanım kızını tazirle al _ Hanımefendi hazretleri 
bahçesine doğru döndü. Orada - Evet sana .söylüyorum. - Evet birinci ahmaklığın nüp te söyle bakalım bir kadın mış eve götürmüş.. Mahmur rica ederim hatırınıza diğer 
ağaçların arasından bu yumruk Mert adam silahsız hasmına ta bu karının yalanına aldanıp seni mi sever? Beni mi? iki aile arasında Hanım da ayni tekdirle oğlunu türlü şeyler gelmesin .. Ben kı 
düellosunu seyreden Münireye banca kullanmaz. Dur ben de bana saldırmanla sabit.. Veysi başını değil hala kan mu" zakere köşke sokmuştu, zımı kocaya verecek olsam el-
1-.aykırarak: j gideyim tabancamı getireyim - Ya ikincisi? sızıntısı durmayan çenesini O geceden sonra bu iki sev hak Orhan Beyden daha iyisini 
- Edepsiz karı bu ahmak he vuruşalım ... On,-!an Pvvel bir ke - ikincisi ele bu karının elleyerek: lki köşkün arasında Dilaver dalı, ailelerince göz hapsine a- bulamam ... Oğlunuzun asale-

rifin eline tabancayı verip te 1 re daha beni dinle ahmak oldu seni seviyorum dediğine pek ! - Gidip soracağım bu karı Münire macerasını gölgede bı lındı. Biribirile tenhaca baş ba ' ti nezaketi terbiyesi ahlakı 
cinayet itJetmek için ır.i karşı· iiunu sana isbat edece!:im.. I safdilce kanmanla sabit.. ya bakalım seni mi seviyor? r:ı.kacak diğer bir aşk yan&'IDI şa konuşturulmuyorlar, biribi- , ' ' ' 
ma gönderdin? Simdi oraya ge, - Ulan edemezsen vine vu - Bu karı bana sevmiyor , Beni m!.. ~nra !..aklaşırız.. 1 saçaklara sarıyor .. Orhanla Şe, rini ancak herkesin yanırd' IDovamı v'lr) 
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'' KARAGOZ ,, UN 
nesi yok, nesi var? 

Joan Cravford sinemaya nasıl 
girdiğini samimiyetle anlatıyor 

gittim 

Çatalcada Spor 
Çatalcalılar biricik kulüpleri 

ile oldukça 
büyük varlıklar gösteriyorlar 

Her gazete ve .spor mecmuaaı 
daima Anadoludaki spor hare• 
ketlerile çok yakından alakadar 
olur. Ve Trakyalılar bu İ§te bi. 
raz ihmal edilmiş vaziyette kalır 
lar. 

Halbuki memleketimizin bu 
parça.srnda ıpora hevesli ve a'8,· 
ğı yukarı vakıf gençler ve hevea 
karlar var. Bunlar hiç dÜ§Ünül
mez. 

İtte bu münasebetle geçen 
gün Çatalcalılar tarafından ya
pılan davetten yine bu sütUrıla
rımda bahsetmiş ve bu işin her 
iki tehir sporcuları arasında sa
mimi temaslara yol açacağrnt söy 
lemittim. 

ileri sporlular Çatalcaya gider 
!erken, benim oraya gelip bu 
maçlannı idare etmemi ı:&rarla 
rica ettiler. Bizzat Çatalca spo
runu merak ettiğim için bu da- 1 
veti kabul ederek ileri sporlu
larla beraber Çatalcaya gittim. 

İstanbulun yanı başında olan 
bu gÜzel kasabada ümidin fev
kinde bir uyanıklık ve spor sev 
gisi buldum. 

Çatalcalılar hemen ilk defa 
olarak İstanbul taknnlarile te· 
mas ettiklerini söylediler. 

Çatalca sporculan esag itiba
rile spor ruhile hareket ediyor
larsa da bazı aykırı hareketleri 
oluyor. Ancak bunu yeni olmala
rı dolayısile hoş görmek icap 
eder. 

Oraya gittiğim zaman Çatal
ca kulübü reisi Şerafettin ve F et 
hi Beylerden gördüğüm büyük 
misafirperverliği hjç bir zaman 
unutmayacağım, sporu hakika· 
ten spor için yapan bu gençlerin 
bll§rnda tam bir otorite tesi& ede 
rek gençliği bir çatı altına top
lamağa muvaffak olduklarından 
dolayı şayanı tebriktirler. 

Çatalcada bir tek kulüp var
dır. Ancak bu kulüp yalnız men 

suplarının değil, bütün Çatalca· 
nm malıdır. Güzel bir binada ol
dukça muntazam bir salona ma 
tik olan kulübün aşağıda ayrıca 
,~i:r de ping pong masaları var· 

'dır. Burada gençler boş zaman· 

tarının bir kısmını dimağ için çok 
faydalı bu sporu yapmakla geçi
riyorlar. Ancak orada da söyledi
ğim gibi bir iş yalrut başlanırsa., 
öylece devam eder. Çatalca spo 

run ping pong edevatı çok nakıs· 

tır. Bundan dolayı bu spordan 
istifade dörtte üç eksiliyor. Onun 
için çok pahalı olmayan bir takım 
tedarik etmeleri kendileri için el .. 
zemdir. 

Çatalca spor kulübünün iki 
tane &abası mevcuttur ki. bu ni
met lstanbulda pek az kulüple
re nasip olan bir nimettir. 

Sahalardan biri kasabanın i· 
çinde diğeri de istasyon civarın· 

dadır. Ka..a.banın içinde olan sa· 
ha maç yapmağa müsait değil· 
dir. 

Ancak orada antrenöman ya
pılabilir ki, onlar da öyle yapıyor 
larmıf. 

latae.yon civarındaki. sahaya 
gelince.. Hiç mübaliğaaız diye
bilirim ki futbolü icat edenler, bu 
sporun böyle bir sahada yapılma 
aını düşünerek İcat etmiıler .. 
dir. 

Kendiliğinden teaviye edilmiı 

kadan itibaren, senenin bir ucundan 
öbür ucuna kadar nelea almağa va
kit kalmayacak surette filmler biri
birini takip etti. 

Herkesin malllmu olan bu uzun 
deVTeden sonra bir bidise var ki, ~ 
nu anlatmak isterim: Bu da, kendı
aini mes'ut zanneden, fakat hakikat
te me•'ut olmayan, lakin bugün .~
yatında kendisine en bulduğu ıçın 
son derece mes'ut olan Wr ıenç kı
zın bikiyeeiclir. 

Evet, -'ut değildim. Muvaffa
loyetlerimden dolayı çılgına dönmüt 
tüm. Her eğlenceden iatifade ediyor 
dum. Fakao bende bazı zamanlar, 
anlayamadığım müphem bir hüzün 
nrdı. 

Bütün bu -tlenceler ve zahiri sa 
adet bu. aun'i geliyordu. Etrafım
da kaclmlı, erkekli beni sevenler na 
kadar çok olsalar da, bunların için
de ıstırabımı anlatacak kimseyi bula 
mayordum. Şefkate, ıevilıneğe, haki 
ki bir atka ihtiyacım vardı. Bu ıura· 
larda Dorothy Sebaıtian ile tanıt
tmı. Karakterlerimiz çok ayn olmak 
la beraber, biribirimizi anladık. Ara 
mızda sağlam bir dostluk peyda ol
du. Bqba,a uzun saatler geçiriyor
duk. istikbale ait eizli emellerimizi 
biribirimizden saki-yorduk · 

lıte böyle saatlerden ~i~iocle idi 
ki, kendisi- pnç bir artiıtin ~
de bıraktığı sempatiden bahoettim. 
Kira olduğunu anladouz. Douglaı 
Fairbankı'm oğlu .. 

Hiki.yet uzun ıilrdü. Kısa kes
mek için söyleyeyim: Yani ıimdi
ki kocam .. 

kilometrelerce murabbaı bir sa.. 
ha ... O sahayi görünce, insan 
zorla sporcu oluyor. 

Maçta neler gördüm? 
Oyunu idare ettiğim için oyun 

cuları iyice tetkik edebildim. 
Çatalcalılar çok iyi oyunculara 
maliktirler. Silhaua içlerinde 
kaptanlan bulunan arkadaş - ia 
mini bilmiyorum - lstanbulun 
büyük kulüplerinin B takımlann 
da oyoayabilecek bir kıymette• 
dir. Fakat o da her sivrilen oyun 
cu gibi biraz ve fazla hileli oynu 
yor. Fakat hemen §Uraaını da 
ilave etmeliyim ki, bu çocuk iyi 
bir vasatta muntazam bir suret .. 
te çalışır..a. istikbalde Türkiye
nin çok istifade edebileceği bir l! 
yuncuau olur. Sonra latanbul 
sporcularının çok iyi tanı:dıkları: 
Şekip ve Ali Ulvi hakikaten iyi 
oynuyorlar. Oyı,n umumiyet iti· 
barile çok zevkli ve seri oldu. 
Umumi kanaatim Çatalcalılarm 
- eğer çalıfırlarsa - çok iyi 07 
nayacaklardır. 

Ancak bir hataları var ki bu 
da temaalarmın azlığından tevel
lüt ediyor o da ıu: 

Halk ve oyuncu takımının mut 
laka her ne bahaama olursa ol. 
sun, galip gelmeaini istiyor. Bu, 
her sporcunun bakkıdır. Ancak, 
aporculuğun diğer bir esası da 
kavait ve hakeme hürmetkar ol
maktır. 

Hakemin hata yaptığıQı, hec
hangi bir şeyi görmediğini kabul 
ederim. Nihayet o da hatadan 
muarra değildir. Yalnız sporcu. 
!arın sporu İyi yapabilmeleri 
için sinirden tecerrüt etmeleri 
li.zımdır. Aaabileşen sporcu oyu .. 
nunu oynayamaz. Neticede men 
aup olduğu takım mağlüp olur. 
Onun için Çatalcalı arkadaılan
ma tecrübeme istinaden bir kar 
da§ nasihatinde bulunmak iste
rım. 

''Sporda ve alelUmum her e~ 
yunda son derece soğuk kanlı 
olmak ıarttrr. Yapılacak bütün 
itirazlar oyundan sonra yapılma 
lıdır. Sahada yapılan itirazlar 
esasen bir kıymeti. haiz değildir .. 
Hakem ne demiş ise o olur. O
nun için serin kanlı olınak dai· 
ma muvalfakıyeti temin eden 
esaslardan birülir. Bundan ba.,ka 
da iyi çalışmak lôzımdır. Çatal
calı arkadaşlar şayet bu dedi
ğim iki şeyi yaparlarsa yakcn 
bir istikbalde cok farh ettiklerini 
göreceklerdir." 

Oyun nasıl oldu? 
Oyun tam saat 4, 15 le başla

dı. ilk akınlar takımların yekdiğe 
rini yoklamasile geçti. ileri sporlu 
lar olsun Çatalcalılar olaun biri 
birlerinin zayı:f taraflarını ke,fet 
meğe uğraşıyorlardı. Çok sert 
eaen rüzgi.r umumi top kontrolü
nü ihlal ediyorsa da oyunun Ye· 
ni başlamış olması ve elemanla
rın daha yorulmamış bulunma
sı, dolayısile o kadar ehemmiyet 
arzetmiyordu. 

lleri sporlular hakikaten ıyı 
ve tecrübeli bir oyuncu olan Re 
cebin tavsiyeleri direktiflerini 
derhal temeaaül ediyorlar ve o
yuıı tarzlarını ona göre İmaleye 
çalışıyorlardı. . 

Kaptan Ferit hakikaten sol ıç 
mevkiinde muvaffak oluyordu. 
Nitekim btı umumi çalışmada mi
safirler nisbi bir hikimiyet tesis 
ettiler ve yavat yavaf düzelme
ğe batladılar. Birinci haftayım 
da Çatalca kalecisi Sadullah bü 
tün hüsnü niyetine rağmen akın 
lan zorlukla defedebiliyordu. 
Bu da bu gencin biraz tecriibeaiz 
olduğuna delalet eder . 

Halbuki ikinci devrenin son 
kısmında oldukça sıkışan ileri 
apor kalecisi Sami sırf tecrübesi 
dolayısile çok kurtantlar YAP· 
mıştır. 

Birinci haftayım oyun O - O 
berabere neticelendi. ikinci haf
tayım bll§ladığı z.aman rüzglr 
altına düten Çatalcalılar birden 
bire bocaladılar. 

Bu arada ıağ iç oynayan Şe 
kip ayağından ufak bir arıza 
eeçirdi ve sa ha haricine çıkanl
dı. 

Bu ıırada 
ileri Spor aol 
başına geçerek 
muvaffak oldu. 

iyi bir pas alan 
içi Ferit tek 

ilk golü kayda 

Bunu müteakiben Şekip tek· 
rar aahaya girdi ve oyuna devam 
etti. 

Aradan 5 - 10 dakika geç
memitti ki, lleriapor sağ içi Maz
har bekle karşı kartıya bulundu
fu bir sırada açıktan ortalanan 
bir topa vuramama•ı?,dan istifa: 
d ederek ikinci golu kaydettı. 
B; gole Çatalcalılar itiraz ettiler 
.ae de vaziyet aarihtl. 

Oyun tekrar devam etmeğe 
bllfladı. Ve biraz ıonra da Çatal 
c:alılar Ali Ulvinin ayağile bir 
l'OI atmafa muvaffak oldular. 
Oyun biitiln tlddetile devam edi. 
yor. Her iki takım da bir eol 
atmafa bakıyor .. Fakat haff«· 
yım zaten nlhayetleniyordu •. BI. 
raz sonra düdük maçm bittlfini 
ili.o etti. 

Mulıtef"nı OZDEMIR 



{eni kararnameye göre eylülde vaziyet nedir? 
(Başı ı inci sahrfed~) 567 A O O . O 705 110 O 8480 

Yalovadaki 
Müsabakalar 

1030 569 A 15 O O 706 A 7420 16190 15910 
15 B 2 1820 l3SO c 569 B 1500 O O 706 B 1 170 380 60 (Başı 1 inci <ahilerle) 
18 ( F liateaindedir) 530 220 706 B 2 50 

2470 , 569 C 310 310 120 7 nılarm huıuıi bir ıekılde olmasını 
19 172o lS7o 569 C 2270 2028 19940 706 C 1300 870 3630 tevlit etmiştir. 
~~ 111~ 294g ~~ 569 C 1 780 20 34600 706 D O O O Seyrisefain idaresi bu müsabaka· 

04 530 569 C 2 (F liıteıindedir) 707 9830 1330 4900 ya iştirak edecek gençlere fevkali-
• S80 71o 

90 
570 B 3267 34160 27218 708 O O O de bir nezaketle muamele etmi~ ve 

59 18550 1l630 137 570 o 1560 2260 3820 709 A 980 3·"' 260 ;2 o o O <>v bütün vesaiti emirlerine veımıiştir. 
;
3 

A 
4390 4290 1000 571, 573 A Sıfrrdır. 709 B 3420 2410 960 Sabahleyin ııa:ıt 8,20 vapurilo ls-

>3 B 
3260 2060 1590 573 B (F listesindedir) 710 A, 710 B, 710 C, 710 D (F lis tanbuldan hareket eden kafile yalnız 

ı 574 B 20000 48120 170 teaindedir). Galatasaray takımı, federasyon yüz-
54, 467 C sıfır. ı 574 D 137933 105270 143660 710 D 1 500 400 430 me komitesi reisi Ekrem Rüştü B., 
~.89 (F listesindedir). 

000 
lOOOOO 574 H 190 O 70 710 H (F listesindedir) ıruntaka denizcilik heyeti reisi Ce-

3oooooo 3000 5 76 A ( F IUtesindedir) 71 O H 1 4070 2260 8990 mil Bey ve gazetecilerden ibaretti. 
;9 lSOOO lSOOO 15000 

J 576 A 1140 590 1170 710 T 250 O 2100 Günün en mühim hadisesi olan va-
12 g 

183
g 25g 576 B 37150 50490 60890 711 A 711 B, 711 C, 711 D (F lia- terpolo maçını yapacak olan takım-

76 A 5 5 77 H O 14 O tesindedir. !ardan deniz lisesi takımı da Büyük 
76 B 1970 1280 13 O 578 190 40 40 711 H 143500 193000 151640 adadan iltihak edecekti . 
17 A 1600 1990 3 75o 5 5 F 1· · d d" ) 5 O 3? 220 219350 

1030 11 04 79 A, 79 B ( ıstesın e ır 711 V 1 242 8 ,.6 

1 

Vapur Kadıköyüne uğrayıp kalk 
77 B 3390 O O 580 A 580 B sıfırdır. 712 A 19040 4630 18120 tıklan oonra idarecileri~ Galataoaray 
77 C O 2210 l490 580 D 890 40 O 712 C 1 31 O O , klübü denizcilik kısmı amiri Mecdi 
77 D 1580 

260 0 580 H 400 O O 712 D (F listesindedir) • B.in, müsabakanın mahiyeti hakkın-
77 H 1490 

0 0 581 O O O 712 D 1 1890 3080 3740 da hemfikir olmadıklarını hayretle 
77 V 2 

O O 582 A 160 80 60 713 A O O O gördük. Mesele şudur : 
79 A 112 Sl!2 B O O O 713 B ( F listesindedir) 18 ağustos tarihli Ajans ile teb-
79 B 39 O g 582 B O 7040 1110 714 D, 714 C. 715 A. 715 B, 715 !iğ edildiği ve yevmi matbuatla ilan 
~l C O 33g 3130 584 A. 584 B, 585 A sıfrrdrr. C, 715 D (F listesindedir). olunduğu gibi Yalovada yapılacak 
81 D 6390 

2650 1000 585 A 2 O 150 O 715 D 1 970 600 5600 olan bu müsabakalar oırf hususi bir 
82 A lOOO lOOO 585 B 1, 585 B 2 ırfrrdır. 716 B, 716 C, 716 D, 716 H (F lis I mahiyette olup doğrudan doğruya 
82 B 

15~ 152~ 0 586 A O 85 O tesindedir) · bir göıterit idi.Halbuki Galataıaray 
83 A 11260 8410 9760 586 B O 13 270 716 H 1 10180 1034 27850 klübü kaptanı Mecdi Bey vaterpo-
85 O 586 C 30 270 O 717 A O O O ı lo maçının muhakkak fina1 olmasını 
:~ A 136:~ 132s!: 20440 587 A, 587 B oıfrıdır. 717 B. 717 A, 717 D (F liste.inde- iıteyor ve bunda ısraı· ediyordu. 

8900 12200 591 A O 140 200 dir). Cuma günü Büyükderedeki Lidode 
87 C 12780 

3680 593 B O O O 717 H (F listesindedir) vaterpolo maçlannın dörni finali oy-
::: ~~~~ ~~ 4480 593 C 340 340 810 7

7
1
1

7
8 

HAl 17~ 567~ l04~ nanmamıştı . Binaeıu;(eyh bugün fi. 

C 490 F 1. t 592 C 592 B 596 sıfndır nal oynanmauna imkan yoktu. Bun· 
89 A, 489 B, 489 , 11 e· ' ' . 718 A 1, 918 B, 718 D (F listesin· sindedir. 597 A 22 O O dan başka hakikaten final de olsa, 

5 597 B 89 85 O dedir.) Yalovada yapılmaz. Çünkü elde cari 
92, 493, 494 A 1, 494 A 2, 49 o 718 D-1159450 75210 17200 

sıfırdır. 597 C 100 O B 719 C 719 D (F r deniz proğramına nazaran reımi 
96 1360 14520 28170 598 14120 9900 8980 719 A, 719 • ' 

11 maçların Büyükderedeki Lidoda ya-
97 A 1 90330 75390 16880 601 C 1, 602, 606, 607 A 11fırdır. 

719 
~eai~dedi~~O 0 1150 pılacağı mündemiçtir. idareciler 

97 B 498 A 1 607 B 1 O O O Mecdi Beye bu cevahı verince o da 
97 A 2, 497 A 3, 4 , 720 A, 720 B. 720 C, 720 D (F 

B fı d 607 B 2 80 O O bu müsabakaya eirmeyeceğini söyle 
96 A 2, 499 A, 500 il r ır. O listesindedir). 
Ol 3090 1050 1350 1 607 B 3 O 150 96 O di ve Büyükadada takımı ile beraber 
02 27100 62260 72560 j 607 D 1 1038 824 2025 720 D-l 

15550 
gemiden çıktı. 

03 A O O O 607 D 2 O O O 721 (F listesindedir.) O O Burada da maalesef klüpçülük 

04 A 1 140 o o 607 H 1 440 890 290 721 A 70 
0 0 zihniyeti hakim oldu. Galataoaraylı-

:04 A 2 O 110 370 · 607 Z 510 390 710 77~_22 AB ~ O O (arın bu müsabakanın final olmadığr-
0 608 609 61 O sıfırdır r. 1 nı bilm~diklerini ileriye sürdü~ 

·05 O O • • • 270 722 B--1, 722 C. 723 A. 723 B, ~ 
· · d ) 612 370 O ) ) l leı·. Buna da imkan yoktur. Çünkü; :06 ( F lıstesın e . · 723 C, 723 D (F liıtesindedir. 

;07 A 130 o o 613 A (F listesındedır) 
0 0 723 

D-l 100 0 0 bütün spor tebliğlerini nq:reden A-

0 O O 613 O · nadolu aı"anıı spor bülteni, bunu da ;07 B 
6 4 

C 
1 

o o 723 C (F listeaindedir). 
>08 (F listeainde) ı l 1000 40 O 723 C-1 1100 2100 600 ötekiler ııibi 18-8-932 tarihli bülteni 

130 O o 615 ile ilan etmiş ve bütün klüplere yol-
i09 l 616 B 400 400 400 724 A V B ( F listesindedir) lamı•tın Bunu Galatasaraylılar al-
il O A ( F listesinde) 

0 0 724 B--2 8000 2330 3030 • 1 f d 618 O madıklarmı söyleyorlar. Bunu kabu 
il 1 A 1, 510 C ıı ır ır. 

619 
lOOO lOOO 100 725 A (F listesindedir). k • ( F l' • d ) etsek bile gazeteler bu müs<.ba anın 

>13 ısteım e 620 621 (F l"ı•t••ı"nde) 725 B .• 72_5 C, 1. 25 D, 725 C (F . B d k'f"d" • ( F l" · d ) _ şeklini ilin ettıler. u a a ı ır 
114 ıstesın e 

622
• 0 69 0 ı lııtesındedır). · · d · 

HS B, 515 C sıfırdır. 5100 15400 15490 kanaatindeyiz. Bunun ıizenne enız 
;ıs C ı B (F listesindedir). 623 A, 623 B, 624 A (F listesinde 725 C-1 . . . liıeıi talebe•i Büyükadadan yedek-
•t6 O O 20000 dir) 726 A (F lıstesındedır). lerile beraber kafileye iştirak etti. 
• . o 726 B O O O d y 1 ka 1 al ;ı 7 O 35000 1 624 A O O 

1 
726 

C O O O Saat 11 e a ova P ıc arı"" 
518 o 51010 470 624 B (F listesindedir) 

726 
C-l 

1530 2020 2020 gidildi ve bir parça istirahatten son 
24 B 1 O O O ra yemek yenildi. Öğleden sonra 

~!: ~ 2~:~: 2;~:g 3;g~ ~25 450 250 510 727, 731 B. 732 B. 733, 735 ~ tam saat 3 te müsabakalar b&Jladı. 
520 A 970600 1645750 1597220 626. 627, 628 629 F listesindedir. 736, 787 A. 737 C V D, 738 A Yarıılarda bir çok meb'uslar, Kılıç 
520 B o O O 632 A (F listesindedir.) B, 739 A, 739 B C D, 740 B, 741 Ali Bey, ve Seyrisefain umum müdü 
521 o O o 632 D 320 210 40 A, B, C, 742 B, C, 743, 744 (F rü Sadullah Beyle kaplıcada oturan· 
523 A 1 208320 263190 69700 632 B 620 11920 1100 listesindedir.) lar hazı:r bulunm ılaTdır. Neticeler 
523 A 2 930970 1064340 650310 632 H, 633 oıfırdır. 745 A 6000 O 2050 şunlardır: 
523 B 1 (F !Uteıindedir) 634 420 O 900 745 A-B ( F listesindedir) 100 metre serbest: 
523 B 2 23520 17420 14620 646 O o O 1 745 A-B, i47 A-B, 748 A. B, 1 - Cemal 1,8,10. • 
523 B 3, 523 C ufırdır. 648 A 1530 O 131090 C, 749 A, B, C, 7SO B, (F listesin- 2 - Celal 1,14, 2/IO. 
524 A 1 60 810 O 648 B, 648 A 1. 649 A 2, 649 A ı dedir.) 100 metr sırt üstü: 
524 A 2 59720 8630 10150 3, 649 C 1, 649 C 2, 649 D 1, 649 754 C 160 760 6750 1 - Hüseyin 1,41. 
524 A 3 1357270 438050 611680 D 2, 650, 651 A, 651 B, 651 C, 754 T 8370 19600 7170 2 - Kemal 1,54 2/ 30 

524 B 1 1030 800 1070 651 D, 651 E, 652 A, 652 B, 652 1754 C 8230 10320 1130 50 metre serbest: 
524 B 2 3660 8450 14700 C, 652 D, 652 E, 653 A, 653 B, 754 K 2760 4930 3840 1 - Cemal 30 2/lO. 
524 B 3 51700 16240 26960 653 C oıfırdır. 754 A 56130 59080 10310 2 - Saffan 31 2 lO • 
524 C, 545 B sıfırdır. 654 A 1620 590 360 754 M 4300 16610 6630 200 metre serbest: 
526 C 30410 O 7910 654 B O 520 O 1 7c5 B 36 O O 1 - Şeref 2,28 8/10. 
527 9650 5800 19850 655 39130 18620 24750 756 D 560 o 1800 2 - Celal 2,42 6 10. 

Su vermiyor 
Parasını alıyor 

Galata.saray L;se!:İ 
IVJüaürliiğünden: 

(Başı 1 inci 5"~ıfede) Kayıt ve kabul eski talebeden lstanbulda bulunan leyli mec 
müşteriye iade etmemektedir. Hal· ·ı · 27 Av 932 · ·· ·· ı d k. 
buki ekseriyetle aboneler, su bula· 

1 

can'. erın gustos 1 cumartesı gununcıen ve taşra a ı mec 
madıklarr, Terkos şirketi kafi mik· canılerle umum leyli ve nehari talebenin 1 f.yl\ıl perşembe günü 
darda su vermediği için taahhüt et den itibaren kayıtlarının teccıidine başlanacak ve bu muamel 
tikleri mikdarda ıu sarfedememekte 
dider. 5 Eylul pazartesi gününe kadar devam edecektir. Tecdidi kayı 

Bunu gören genç avukatlarınu:ı:. ancak ücretin verilmesile kabil olabilecek; muayyen müdaeti. 
dan Münim Mustafa Bey Terkos şir h" d k 1 d" · 1 b · · 
k t . ...._ .. 1 b" kt ıtamm an sonra ayıt arını tec ıt ettırmeyen ta e enın yerın e ıne on ~ gun evve ır me up 
göndererek, noksan su bedelinin talebe alınacak ve yerleri kapanacaktır. Yeni talebe namzet kayı 
iadesi talebinde bulunmuş, fakat ken muamelesine 5 Eylul 1932 pazartesi günü nihayet verilece!.· bı 
disine müsbet, menfi bir cevap ve- t 'h · ) b · d h 1 · 'h 1 'l k •· k b 

0

)) 

rilmemiıtir. Bunun üzerine Münim arı ten .sonra yenı ta e enın u u ımtı an arı e at ı a u e• 
Mustafa Bey, ayni zamanda bütün rine müteallik muamele yapılacaktır. 
a.l_>o.nmanlar~n huku~un~ v~ m~· Bu sene nehari alınmayacaktır. 
fiını de temın gayesıle şrrket aleyhı- . . . . . 
ne mahkemeye müracaata karar ver İmtıhanlar umum sınıf ıkmal ve namzet ımtıhanlarıle Ey 
miştir. Münim Bey, kendisile görü- lul mezuniyet imtihanları eylulün beşinci pazartesi gününder 
şen bir muharririmize bu hususta d" · · ·· ·· k d • d k · 

1 .. 1 . ti" on ye ıncı cumartesı gunune a ar aevam e ece tır. 
şun arı soy emıt r : 

- "'Malumdur ki lstanbul halkı İmtihanlarla alakası olmayan talebenin tedrisata başlamaz. 
ö~ed~ beri. ıu sm!ktısı çekmek.~e- dan evvel mektepte ibate ve iaşelerine imkan yoktur. 
dir. Cİbangır semtinde hazan dort u·· ti •Ik k t 1 L--· · " 275 ı· "h • . 
~ gün T erkos ıuyunu görmek bi· ere er ı ısım a eucaı ıçın , orta, ıse ve ı zarı ve tı 
ze kıomet olmuyor. Geçen gün şirke careet kısmı talebesi için 300 liradır. 
t~ mür~caa~. ettim. Yaz mevsiminde Taksitler üç müsavi taksitte alınacaktır. Birinci taksit kaydı 
bırıembn gunlerce susuz kalmasının .. . . • . . . .. .. .. .. . , 
ııhbi mahzurdan salim olmadığını muteakıp, ıkınca bırıncı kanun, uçuncu mart batmdacıır. 
izah ettim. Bana lı:tsaca: "Ne yapa- İkinci ve üçüncü taksitler azami 10 gün imha! edilebilir. Bu 
lrm, tafirketi~ müddetiabbitiyor, şd~lket müddet zarfında taksitini veremeyecek talebenin mektebe ne-
maır etmıyor,, cev ını ver ı er. • . 
Bu mazeret, halkın su gibi en tabii bari olarak dahı devamma kanunen ımkin yoktur. 
bir ihtiyacının kat'ına kafi bir sebep Kaydını ilk taksitte leyli olarak yaptırmıt olan talebenin 
olur mu? diye sordum. Cevap verme "k" · ·· ·· ·· k · 1 1 d h b 1 ) 
diler. Avdet ediyorken şirkete gel· ı ıncı veya uçuncu ta sıt er zaman arın a er ne se ep e o ursa 
miıken hesabımı tetkik edeyim de- olsun kaydı nehariye tahvil edilemez· 
dim. Aldığım netice de, tediyesile Birkaç karde§ leyli ücretli olarak devam edecek olur ve kar-
mükellef olduğumuz para tesviye e- . . . . 
dildiği halde, mukavelede ıirket ta- deş olduklarını bulundukları mahal meclısı ıdarelerınden musad-
rafından itası taahhüt edilen ıu mik dak kardeş mazbatası ile tevsik ederlerse birincinin ücreti tam, 
darının .1verilmedib"gıd-·l~aşıldı. akNok- ikincinin ücreti yüzde onbeş, üçüncünün ücreti yüzde yirmi ten· 
san verı en su e e ının ya n ten . ... . • 
verilmeıini veya yeni sene hesabıma zılata tabıdır. 
devredilmesini şirketten rica ettim. 1452 numaralı kanunun yecıinci ve daha aıağı derecelerine 
Bu defa da bana şirket mukavelena- k b 1 d "kd 1 d 1 d 1 1 
mesinin zirindeki bir maddeyi gös- te a Ü e en mı ar ar an maaı a an ev et memur arının çocuk 
terdiler. Muayyen mikdardan nok- ları pederlerinin bu vaziyetlerini resmi bir vesika ile tevsik ede
san ıu alındığı takdirde bedeli müı- cek olurlaua ücretlerinden yüzde 10 tenzilat yapılacaktır. Bu ve· 
teriye iade edilemezmiş. 

Gerçi abonelerle Terkoı şirketi sikanın her taksitte tecd~di şarttır. ( 4249) 
arasında münakit mukavelede rnik. 
dan muayyen ıuya mukabil müşteri
ler bir bedel tediyesini taahhüt et
mi t ve buna mukabil tirket te o ıu
yu vermeğe amade olduğunu beyan 
ve kabul eylemiştir. Şirket şebek ... 
ıinde günlerce bir katra !U olmadı· 
ğı zamanlar ıuyu niçin almıyoı·su· 
nuz demek garip o1muyor mu? 

Terkos ıirketi halka hem ıu ver
miyor, hem de niçin noksan su sar
fettiğiniz, noksan aldığınız ıuyun 
bedelini iade edemem diyor. 

Şirkete yazdığım mektubuma tah 
riren cevap istedim, şifahen tebliğ 
ediyoruz, dediler. Bakbm ki tirkete 
meram anlatmak kabil olmayacak, 
mahkemeye gitmeğe, iti mahkeme 
ile halletmeğe karar verdim. Tatilin 
hitamını müteakıp ilk itim Terkoı 
'irketinin şo hakuz muameleoine kar 
fi uğraşmak olacaktır. Şunu da ilave 
edeyim, ki bugün şirket bize ıuyu 
gayet pahalı satıyor. Apartımanlara 
terkos suyu çıkmadığı için makine
ler istimali zaruridir. Bunun verilen 
parayı ve makinenin i,letmesi için 
sarfedilen elektrik ücretlerini de ıu 
bedellerine zammediniz, bakınız su
yun metre m.ikô.bı kaça geliyor.?" 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Cibali fabrikası iskelesinden Karacabeye ve Mustafa Kemal 

Paşaya bir sene müddetle nakledilecek mamul tütün sandıklarile 

mezkur mahallerden Cibali fabrikasına iade olunacak paket ha

linde boş sandık tahtaları Bursa Tütün İnhisarı Başmüdürlüğün 
ce münakasaya çıkarılmıştır. Talip olanların (750) lira teminatı 

muvz/:<ate akçelerile birlikte 4 Eylul 932 pazar günü saat on 

altiya kadar mahalline ve Galatada İnhisarlar Mübayaat komis

yonuna müracaat etmeleri. ( 4251 ) 

• 
Istanbul Yarış ve Islah 

Encümeninden: 
26-8-932 dördüncü hafta üçüncü yerli ve arap handikabına 

girecek hayvanlardan Tayyar 56,5, Alderviş 58, K. Ceylan 55; 
Sada 45; Kamer 51 kilo ve dördüncü İngiliz hanaikabına gıren
lerden Piper 57, Frig 55, Stromboliı 54,5; Odapaıte 53; Pazar 

49 kilo taşıyacaklardır. ( 4264) 
528 A 4206 5960 8110 656, 657, 658 A, 658 B, 658 C, 659 756 C lOO o o 100 metre kurbağalama : 
528 B 1 2630 7420 3780 sıfırdrr. 

757 
A 8., O O 1 - Her Deketof 1,22 4. 10 2,03. 6/10. 

" B""I 1 34 2 - Hüsnü Kaya, Hüıeyin, Saf-528 B 2 o 0 0 660 11020 18600 8270 1 757 B 7660 630 31390 2 - u ent , · inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

529 A 49640 119400 41930 661 O O O 
0 0 

50 metre kurbağalama : fan 2,07. 
757 A 130 · 43 5 10 Bundan sonra deniz lisesi iki la· 

529 8 .... 920 41070 8890 661 F 74 120 630 o 1 - Rıtz • · .,.... ı 764 700 70 2 Ek R"" t" 47 lı:tm çıkararak bir vaterpolo maçı 
529 C 31670 17950 16800 663 4410 2590 3720 - rem uş u • 
529 

D 
2 0 0 0 664 29470 20180 5990 76!1 (F listeı.indedir). 

1040 
Muhtelit bayrak yanşı : yapmıştır. Bu maç Lacivertliler tara 

D D 765 A 250 90 1 Celal, Bülent, Cemal ekipi hndan kazanılmıştır. 530 78800 42270 26720 665, 666 A, 666 C, 666 • 666 • 768 210 2500 O ~.::,.;;;.;;;:;;.;.,:;;:,;;;;;_;:;._ ___ .;_ ____________ l 
531 A 14670 14140 257920 667 A 1, 6667 A 2, 667 A 3 sıfır· 770 35 O O 1 ı 
s31 u o o o dır. 773 3090 o o Emlak ve Eytam Bankası ilan ar~ 
532 A 1 22290 51330 29750 667 D 40 O O 774 70 o O . • 
525 B 340 o 740 

1 
667 H 1380 1330 O 779 8€ o o 

s32 B ııhrdrr. 668 H, 668 o, 669 c, 610, 671 ... 7111 36000 o o ıraıık Konforlu Apartman 
534 5830 28860 12220 fndır. 782 471C O O 
535 A 480 1840 1280 675 (F listesindedir) 785 1049 o O Nişantatında Harbiye caddesinde 115 - 117 No. Selçuk a-
535 B 1, 535 B 2, 536, 537 A 1, 677 1310 O 2430 805 <; 40 0 n r• . -'-··-····"·. • ·-· Lod.ıc.sı bır sene müdaetle bilmüzayede kira· 
537 B 1, 537 B 2 sıfırdır. 679 A 30 O O 805 n 2000 O O 1 d 1 
538 A 6710 4030 o 1679 B o 10 O 

805 
C: 40"\0 10900 1000 1 le .ıcaktır. ihale 29-8-932 pazartesi günü saat on atı a yapı a-

538 B 1 1440 420 1040 679 B O 10 o 81 ?. c: 100 o o ı' caktır. Müzayedeye iştirak için 30 lira pey akçesi lazımdır. Talip 
538 B 2 3870 5480 5880 679 C 930 1480 1150 012" c' 3110 o O ti (4263) 
5 C D O O O " - 1 !erin •ubemize müracaa arı. 
38 54140 46430 119260 679 1!'2 y 151 FO 130 , __ .:.':.._-------::---:------::----:----

538 D 6570 4590 3860 680 120 2430 o 1113 .ı,. O 2:\ O d J d S } 
s38 H 3500 4160 4230 681 A 1. 681 A, 681 B, 681 c. 681 1113 B o 51 o Gedikpaşa a an arrna atına ma 
&38 V 1 670 1580 1140 D, 682 B, .r82 C, 682 H, 682 D, 814 ten 853 ,,.,m .... ~ .. ı..~dar olan K • d 
538 V 2 4680 3320 7530 683 A, 683 B 1, 683 C, 683 H, hr (F ı;•tesinde.t;~ı OmısyOnUn an: 
539 D 70 130 80 687, 688 A, 688 B, 689, 690, 691 853 C 5410 4?00 4600 1 k d 
539 H 3710 7030 6023 A, 691 B sıfırdır. 854 (F liste.indedir). 25-8-932 perşembe günü aaat on beşten ona tıya a arpa-
!-39 V 540 sıfırdır. 692 A 3930 O O zarlığı yapılacağı 21, 8 932 tarihli Milliyet gazetesinde ilin olu 
541 A 18894 23548 23960 692 B 85340 O O -- - ....... - -- 1 · d k d 1· l" · 
541 B 11930 10570 9130 692 c 21910 2ooo 0 nan hastahane ma zemesı meyanın a ae sena ette yer ı a ımın 
541 C 1430 590 650 692 o o o o Burada yom maşrabanın pazarlıkla alınacağı ilin olunur. (4266) 
543 6940 1660 18100 693 o o o 
542 A 1700 1250 2570 694 B 1670 2700 1470 MaluA mat yok! İstanbul Vilayeti Defterdarlığından: 
544 B O 118 350 694 C 1 2110 2030 O 
S45 A 1030 650 760 694 c 2 150 o o __ 1 _ Defterdarlık kadrosunda açılacak memuriyetler için 

645 B 2710 2730 4470 695 A O O O 31 Ağustos 932 tarihinde bir müsabaka imtihanı icra kılınacak-
546 A 120 o 200 695 s 151os10 1339s30 1032190 Amerika erkanı 
546 B 760 970 1370 695 C 2106660 3586495 2394350 
548 B s84o 1240 3800 695 o 1475810 1140560 14s1300 harbiye 
549 A 500 500 500 695 H 293810 234530 370 • • J k •? 
sı;o A 2 3130 3530 1410 695 o 4310 590 4200 reısı ge ece mı 
555 B O O O 696 O O O . 
551 A 26200 24240 46550 697 26880 9440 9220 Havas A1ansının, Rusyaya 
551 B 129050 171032 268650 698 55890 99230 87500 1 mücavir memleketleri VP bu me 
522 A _130?0 1_1780 14600 699 3000 2750 3675 yanda Türkiyeyi ziyaret edece-
5?.2 B (F l11tesındedır) • 700 B 21910 11080 13540 ğini haber verdiği Amerikan 
5ı;2 B 1, 552 C. 553 8, 554 A, 554 702 A 34340 14090 12820 k. h b' · · C 1 
B.554 C sıfırdır. 702 B 702 C oıfırdır. Er anı ar •re reısı 

0 
~nera 

555 A 156200 122090 45440 r 702 o 15520 16650 7060 Maç Arthva nro gelecegıne da-
ı; 5 A O 96.5 816 702 H O O o ir şehrimiz Amerikan ıefaretha 
556 A. o 300 260 703 A 6540 7670 5440 . nesine henüz resmi maümat 
556 8 5 O O 703 B 3714 820 1070 ı gelmediği beyan edilmektedir. 
J\57 A 2!170 MOO 10.11 703 C 153 O O 
<;.58 A 588 B, 588 D, 5118 2 703 D 710 460 970 -

sıfınlrr. 103 H 390 80 180 Schober'in cenaze 
558 H 2 26 O o 703 D 1420 2850 2830 
558 H 2 27710 6560 :>'\030 704 A 1 O O O • • 

merasımı 
ı; 9 A 1 559 A 2. 559 A 2, 559 A 704 A 2 990 23 O 
1. 560 sıfınlır. 704 .&, 3 O 2550 O VIY ANA, 21 A.A. - Sabık 

basvekil , :hoher'in resmi cenaze 562 852 580 640 704 ~ 1, 704 B 2 sıfırdır. 
564 A 220 290 160 704 R 3 2010 1010 
564 B 300 2260 1170 704 r t 2490 1590 
54;5 A ı; l 6 ?.4!1 270 

1
· 704 r ?. 2060 ı;40 

!"65 B 2250 2340 2270 704 C 3 6140 ll710 

1120 1 me:..aıimi tarihi salı günü oğleden 
660 sonra saat 14 olarak teabit edil-
800 miştir. Nazırlar ve mebuslar bu 
E\?n i merasime ittirak edeceklerdir. 

tır. 

2 _Bu memuriyetlerin maaşları 10, 12, 14; 17,5; 20; 25; 
30 liradır. 

3 _ Taliplerin liakal Orta mektep tahsilini ikmal etmiş ol-

maları şarttır. 
4 _ Talibin ibraz etmeğe mecbur olduğu vesaik berveçbi 

itidir: Nüfus tezkeresi askerlik vesikası, mektep tahadetnamesi, 

hüsnühal ilmühaberi, sıhhat raporu; aşı kağıdı ve ( 4x6) eb'adm 

da üç ad'et fotograf. 
5- Taliplerin bu hususta izahat almak üzere Defterdarlık 

sicil memurluğuna müracaat etmesi. ( 4277) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mevcut nümunesi gibi 25000 çift yerli yün çorap kapalı zarf 

la alınacaktır. Talıplerın ııırtname ve nümuneyi ıörmek üzere 

her gün ve münakasaya iştirak için de 28 Ağustos 932 pazar IÜ· 
nü saat on beşte teminat ve teklifnamelerilo beraber komisyona 

müracaatları. (3872) 

Cibali fabrikası sandıkhanesi için kapalı zarf usulile ve şart 
namesine tevfikan (470) metre mik'abı kereste mübayaa oluna

caktır. Bunun (190) metre mik'abı tam boy ve (280) metre 

mik'abı da kısadır. Münakasaya iştirak edecek taliplerin şartna

meyi komisyondan almaları ve teklif ve teminat mektuplarını 

29-8-932 pazartesi günü saat 14 Yz a kadar Galatada İnhisarlar 
Mübayaat komisyonuna tevdi etmeleri ve o saatten sonra kat'i. 

yen zarf kabul edilmeyeceği (4250) 

Mersin Vilayeti Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Müdürlüğünden: 
Tarsus Memleket hastahanesinin senelik ilaç ihtiyacı 7-9-

932 çarşamba günü saat on bette ihalesi yapılmak üzere münaka 

saya vazedilmiştir. llic;larrn nevi ve mikdarını anlamak ve şera 
iti görmek isteyenlerin lıtanbul Sıhhat Müdürlüğünde görüp iha 

le zamanınıi'a EncüıneniViliyete müracaatları ilin olunur ( 4275) 

Gedikpaşada Jandarma Satınalnıa 
Komisyonundan: 

Altmıt avcı boruıile maa deynek altmıt brampet ve altmı! 

boru kayışı ve maa önlük altmıt trampet kayışı pazarlığı 25-8-
1932 perşembe günü aaat ondan on bire kadar yapılacaktır. Ta

liplerin mezkôr günde muayyen saatte teminatlarile beraber ko

misyona müracaatları. ( 4267) 

Balıkesir Vilayeti Encümeni Daimisinden; 
Edremit - Akçay yolunun 96 - 104 kilometreleri arasında ve 

lledeli keşfi 9834 lira 11 kurut olan tamiratı esasiyesi 29 Ağustos 
932 tarihine müsadif Pazarteai günü aaat on beşte ihale edilmek 

üzere yirmi cün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya vaz 

edilmiıtir. Talip olanlarm yevmi ihaleden li.akal sekiz gün evvel 

münakasa tarlnamesinde muharrer vesaiki fenniye ve ehliyet ve

ıikalarını Balıkesirde bat mühendisliğe ibraz ile tastik ettirmele 

ri ve teraiti münakasayı öğrenmeleri ve yevmi ihalede ve vakti 

muayyeninde teminatı muvakkate makbuz ve yahut mektubıle 
Ticaret odası veıikasmı ve aalifüzzikir vesaiki fenniye ve sairesi

ni uaulii dairesinde teklif mektubile birlikte mazrufen encümeni 

vilayete vermeleri ilin olunur. (3949) 



~l,ill ______________________ __.lıır-----------· _ 3 üncü kolordu ilanları _ İst. Mr. Kumıtndanhğ-,. 
Satınalma kom. ilanlar' 

ı; Kırklarelindeki kıt' at ihtiyacı için 600,000 kilo saman 415,000 

iTALYANA BANKA KOMERÇiYALE 
Merkezi 

Sermaye 

MATLUBAT 

Kasa va 11ankalar nezdindelri nukut 
Portföy ve hazine bonoları 

Röporlar 

ve 

Bankaya illt eoham ve tahvilat 
Bankalara ve muhtelif mü-ta hakkı 

iıtirak 

Muhabirler (Balciyyei Zimmeti) 
Kabul dolayıaile bo~lular 
Muhtelif Borçlular 
Emvali ıı•Fri ~ 
Mefrutat Ye ıneoirifi teoiaiyye 
Kefalet clolayıaile borçlul11r 

Berayi hıfz ( Memurin tekaüdiye alrçesi 
mevdU ..ı..m) kefalet alı:çeei 
va tahftli.t: ( teminat " 

..t.eat kısmı 

1. L. 

Milano Şehrinde Anonim Şirketi 

ihtiyat akçesi: ltalyan Lirası t.240.000.000 
30/6/32 Tarihli ilanço 

416.011.702 85 
5.154.598.816.90 1 

193.432.892.SS 
406.399.956.40 

236. 191 .899.35 

! 

ZIMMMET 

Sermaye 
ihtiyat akçesi 
Fevkiilide ihtiyat 

Heıabı ciri mevduatı 
Muhabirler ( Bakiyyei matlubu) 
Berayı tahıil ıenedat tevdi edenler 
Muhtelif dainler 
Senedatı ticariye 
Tedavüldeki çekler 

Adi 51.613.909.80 
Sirküler 106.336.661.25 

Kefalet dolayuile alacakldar 

J 

2.399.778.365.80 ! 

183.644.448.60 1 

282.692.168.35 
83.637.774.25 

1.-
937.960.866.15 

9.749.348-
966.857.256.-

7.397.257.679.-

Eıham ve ( Memurin tekaüdiye akçesi 
tahvilat tevdi ) kefalet olarak 

18.668.213.215.50 

edenla-: ( teminat ,, 
Senei sabıka temettüü ba.kiyyesi 
Senei hi.liye temettüü 

700.000.000.-
580.000.000.-

526.315.-

1.160.656.440.65 
6.292.567.682.60 

214.834.760.SS 
183.644.481!.60 

157.950.571.05 
937.960.866.15 

9.749.348.-
966.857.256.-

7.397.257.679.-
32.664.142.-
33.543.665.90 

18.668.213.215.50 

f kilo arpa 14, 700 kilo sade yağı 165,000 kilo un kapalı zarf usulile 1 Hav~ mektebi ihtiyacı ıç 
münakasaya konmuştur. İhale tarih ve saatleri aşağıda yazılmış I 360 çekı odunun 14 Eylül 9. 
tır. Taliplerin vakti muayyende Kırklarelinde 2 inci suvari fırka , ça.~tamkba günü ıdaat 14 buçuk 

1 
• : muna asası var ır. Talipler 

sı satına ma komıayon a müracaatları. (682) (4124) evsaf ve aeraitin" 1 k · 
C

. · lh I % ı an ama u 
ınsı a e tarihi Günü Satleri reher gün muayyen aaatinde , 

Saman 12 9 932 Pazartesi 16,30 da teminatlarile birlikı;e Merk 
Arpa 13 9 932 Salı 16,30 da kumandanlığı satın alma k 
Sade yağı 14 9 932 Çarşamba 15 de misyonuna müracaatları, 
Un 15 9 93~ Peraemb~ 15 de (9 ) (4271 ı 

• 4 • T 4 4 4 

.. K.0. v': 1 i~ci fırka kıt'aları 1 T rabzondaki kıtaat için ka
ıçın 400 bın kılo un pazarlığa palı zarf usulile 348 000 kilo 
konmuştur. ihalesi 24-8-932 J ikinci nevi fabrika ~u m~a
çarşamba günü saat 14 te ya- kasaya konmuıtur. ihalesi 31-
pılacaktır. Şartnamesini almak 8-932 çartamba günü saat 16 
ısteyenlerin her gün ve pazarlı dadır. Taliplerin Trabzonda sa 
ğa iştirak edeceklerin de vakti tın alma komisyonuna müraca-
muayyeninde komisyonumuza atları. (648) (3935) 
müracaatları. (698) (4235) "' • .,. .... "' Manisadaki kıtaatın senelik 

1 K. O. kıt'aları hayvanatı ih- ihtiyacı olan (70800) kilo kuru 

Topçu ve Nakli;e mekte 
hayvanatı İçin yevmi 230 ki 
arpa kırdınlmaaı hakkında 2 
8-932 perşembe gıinü saat 
dan 12 ye kadar pazarlığı ic 
edilecektir. Taliplerin evsaf 
teraiti anlamak üzere her gi 
ve pazarlık günü komisyona n 
racaatları. ( 12) ( 427! 

Edirne Kız Muallir 
Mektebi Müdürlü . 

''! ti yacı için 28 bin kilo saman a- fasulya kapalı zarfla alınacak
lınacaktır. Pazarlığı 22-8-932 tır. ihalesi 27-8-932 cumartesı· 

lstanbul Şube Merkezi: Voyvoda Caddesi, Karaköy Palas - Telefon: · .. 15 b k 
l 

pazartesı günu saat uçu ta günü saat 15 tedir. Talı"plerı"n 
Beyoğlu 2641·2·3-4-S ... ğünden · 1 lıtanbul Şubesi: Alalemciyan Han - Telefon: ıtanbul 2821-2 2877. W' 1 kt Ş ' · 1 
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n•c yapı aca ır. artnamesını a - şartnameyi görmek için komis 

Beyoğlu Şubesi: lıtiklal caddesi, 247, Ali Namik Bey Han - Te efon: eyoğ u 1....... 1 k · t 1 · h ·· . ma ıs eyen erın er gun ve pa yonumuza teklif va temı"nat 
lıtanbul Borsasında Kambiyo Dairesi: Telefon: lıtanbul 1718. İİİ 1 • ki · ~ k · ' hmir Şubesi. · 111 zar ığa g.rece erın "" va tı mektuplarile Manisa 16 fırka sa 
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Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
l - Birinci ve ikinci devre mezuniyet İmtihanları eylulün bi

rinci günü batlayıp on beşinci günü nihayet bulacaktır. 
2 - Diğer sınıfların ikmal imtihanları eylulün ilk haftasında 

başlayacaktır. 
3 - Mektebe devam eden leyli ve nehari talebe eylulün yedin

, ci günündeo sekizinci günü akşamına kadar her gün dokuzdan 
on ikiye kadar mektep tababetine müracaatla sıhhi muayenele
rini ve on üçten on sekize kadar kayıtlarını tecdit ettirecekler

dir. 
4 - Bu müddet zarfında kayıtlarını tecdit ettirmemit olan 

leyli ve nehari talebe yerine yeniden müracaat edenler alınacak

tır. 

5 - Mektebimizin bu sene açılan ilk kısım dördüncü ve betln
ci sınıflarına leyli kaydolunacak talebe ile orta ve lise sınıflan
na leyli ve nehari kaydolunacak talebenin eylulün onuncu cu

martesi sününden on beıinci perşembe günü akfamına kadar 
her gün dokuzdan on ikiye kadar sıhhi muayeneleri ve on üçten 
on sekize kadar kayıtları yapılacaktır. Kaydolunacak talebenin 
velileri tahsil vesikaları ile hüviyet cüzdanı kartonsuz dört fo .. • 
toğraf yanlarında bulunacaktır. 

Kayıt ve imtihanlar hakkında tafsilat almak İsteyenlerin mek 

tep idaresine müracaatlan. 
6 - EylOlün üçüncü günü mektebimizde yapılacak meccani 

leyli müsabaka imtihanına gireceklerin sıhhat raporlan ile, fak
ruhal mazbatası ve tahsil vesikalarını ağustosun sonuncu ğünü
ne kadar mektep idaresine vermeleri eylOlün üçüncü cumart•İ 
günü saat sekiz buçukta mektepte hazır bulunmaları lazımdır. 
( 4231) 

Beykoz malmüdürlüğünden: 
Mevkii Köyü Cinai Miktar · Muhammen kıymeti 

A.FenerTarla 12, S dönüm 8 8 lira aeneri 

.. 
Halayıkdere ,, 
Mescit dere " 
Kavaklı dere " 
Kavak dere " 
Halayıkdere 
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Cins ve evsafı yukanda yazılı emlaki milliye icara raptedil

mek üzere 16-9-932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle mü

nyedeye çıkarılmıştır. Y ~i ihale 6-9-932 ..ı~. -~~~~at 13 t~ 
dir. Taliplerin yevmi mezkiirda Beykoz Malmudurlugunde mu-

teşekkil komisyona müracaatları. (4130) 

İstanbul Gümrükleri Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 

Mevkii Köyü Cinsi 

Derecivarı Poyraz Arsa 
Derecivarı Poyraz Arsa 
Derecivarı Poyraz Arsa 
Dalyan mahalli " Dalyan ma 

halli 
Voli mahalli 

Münhedim 
kıtla arsası 

Karacaburun Beykoz Kayıldıa-

Kılbumu " 
Poyraz kıtlası " 

Mirtah Meh A Kavak Hane 
met Ef. 

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

Macar caddesi A. Kavak " 
" " " " " 

-

Macar caddesi 
Macar kıtlaaı 

" Tuğlalar 
" Kiremit ve 

enkaz 
iskele caddesi Kandilli Arsa 
Çarşı caddesi A.Hisar Arsa 

No. 

Mikdarı Muhanın:en 
kıymeti 

ı 

1 
Dönüm 15 Lira 

" 
1112 " 

1600 ar,ın 
8934 arşın 

285 metre 

18 " 
30 " 

lOO " 

100 " 
500 " 

2850 ,, 

1 Enkaı:ı 15 " 

5 
48 

3 
75 
77 

ıs 
11-9 

150 " 
1200 " 

100 " 
600 " 
700 " 

7 .. 
5 " 

52,5 " 
54 75 " ' 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı emlaki milliyenin mülkiyetleri 
satılmak üzere müzayedeye çıkarılmıttır. Yevmi ihale 6 Eylul 
932 sair günü saat 13 tedir. Taliplerin yevmi meddirda Beykoz 
Malmüdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatlan, ( 4131) 

Devlet Demiryplları idaresi ilanları 

Haydarpaıa - Ankara hattı üzerinde Dil iskelesi civarında 
54,600 üçüncü kilometrede vaki tat ocağmdan çıkanlacak 1200 
M3 Blokun kapalı zarfla münakasası 10 EylOl 1932 cumartesi 
günü saat 15 te Ankara' da İdare Merkezinde yapılacktır. 

T afsilıit Ankara ve Haydarpatadaki İdare veznelerinde behe
ri beter liraya satılmakta olan ıartnamelerde yazılıdır. (4215) 

Derince Limanı fıi'nı bir sene müddetele kiraya verilecek
tir. Aleni müzayede 119/932 tarihinde saat (IS) de Haydarpafa 
da İtletme Müfettiıliği makamında yapılacaktır. Teminatı mu
vakkate 30 liradır. Haydarpaıa Demiryolları veznesine tediye e

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

75 adet makas göbeğinin kapalı zarf usulü ve takas kaydı ile 
münakasaaı 18 Eylul 1932 Pazar günü saat 15 te İdare binasın
da yapılacaktır. 

Fazla tafailat Ankara ve Haydarpata veznelerinde beter li-
raya satılan tartnamelerde yazılıdır. (4169) 

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

Müzayede 31-8-932 tarihine müsadif çartamba günü saat 
15 te yapılacaktır. 

Taliplerin tarihi mezkiirda lıletme Müfettiıliğinde hazır 
bulunmaları lazımdır. 

Bu hususta fazla maliimat almak isteyenler Haydarpaf& Gar 
Müdürlüğüne müracaatla buna müteallik 9artnamelere 15 kurut 
luk pul yapıştırarak imza etmeleri ve 200lira teminat akçesile mü 
zayede gününde ltletme makamında hazır bulunmaları ilin olu
nur. ( 4202) 

müracaatları. (697) (4213) ayyeninde müracaatları. 
v * * (621) (3732) .. Ordu Shh dairesi icin alına

cak evrakı mathua ve defatirin 
25-8-932 perşembe günü saat · Manisadaki kıtaat hayvanatı 
11 de pazarlığı tekrar edilecek için kapalı zarfla münakasaya 
tir. Taliplerôn şartname ve nü- konan senelik 192,188 kilo ku 
munesini almak üzere her gün ru ota talip çıkmadığından es
ve pazarlığa iştirak edecekle- ki evsaf ve şerait aynen baki 
rin de vakti muayyeninde ko- kalmak şartile ihalesi 10-9-932 
misyona müracaatları. (693) cumartesi günü saat 15,30 da-
(4209) dır. Taliplerin yevmü muayye

... * 
Çorludaki kıt'at için 105,000 

kilo T ekirdağı için 140,000 ki
lo ekmeklik un ayrı ayrı tartna 
melerle kapalı zarf usulile mü
nakasaya konmutşur. İhalesi 
5 9 932 pazartesi günü saat 14 
t,f/ ;orlununki saat 16 da Tekir 
dağınınki taliplerin vakti mu· 
ay··-.ıinde Çorlu satın alma ko
misyonuna müracaatlan. 

(683) (4125) 
• •• 

Edremitteki kıtaat ihtiyacı için 
dört yüz bin kilo arpa kapalı 
zarf usulile ınünakasaya kon
muştur. lhaiet\ 11/9 932 pa
zar günü saat on birde Balıke
sirde ikinci kolordu alım sahm 
komisyonunda yapılacaktır. Ta 
)iplerin terr.inat akçelerile müra 
caatları. (678) ( 4120) 

* •• 
1 Fırka ambarındaki 3500 

un çuvalına verilen fiyat ko
misyonca muvafık görülmedi
ğinden pazarlığı 22-8-932 pa 
zarteai günü saat 14 te tekrar 
edilecektir. Çuvalları görmek is 
teyenlerin fırka ambanna ve pa 
zarlığa i,tirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatları. 

(655) (4017) 
• * • 

K. O. ve l inci fırka kıt' aları 
nın bakır kapları kalaylanacak 
tır. ihalesi 23-8-932 salı günü 
saat 15 te yapılacaktır. Şartna 
mesini almak isteyenlerin her 
gün ve pazarlığa i,tirak edecek 
!erin de vakti muayyeninde ko 
misyonumuza müracaatları. 

(707) ( 4271) 

ninde Manisadaki satın alma 
komisyouuna müracaatları. 

(700) ( 4242) 

Çatalca müstahkem mevkii
nin 437,864 kilo odunu kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur . 
ihalesi 10-9-932 cumartesi gü
nii saat 11 dedir. Şartnameyi is 
teyenlerin her gün taliplerin 
vakti muayyeninde ili. KO. K. 
SA. AL. KOM. müracaatları. 

(706) ( 4270) 

Uşaktaki kıtaat için l 14975 
kilo kuru ota yevmi ihalede ta
lip çıkmadığından ihalesi 10-9-
932 cumartesi günü saat 15,30 
dadır. Miktar, terait ve evaaf 
ayni olmak ,artile taliplerin 
vakti muayyeninle Manisada 
satmalma komisyonuna müraca 
atları. (704) ( 4268) 

......... 
Tekirdağındaki kıtaat için 

aleni münakasa11 yapılan 12 
bin kilo gaz yağına teklif edilen 
fiyat gali görüldüğünden ihale 
si 25-8-932 perşembe günü sa
at 14 tedir. Münakaaası yapıl
mak üzere bir hafta temdit edil 
ırıiştir. Taliplerin vakti muayye 
ninde Çorlu fırka satın alma ko 
.nisyonuna müracaatları. 

(705) (4269) 

"' • 
Manisadaki kıtaat için 

82500 kilo bulgur kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 1-9-932 perşembe günü sa
at 10,30 dadır. Taliplerin Mani 
sa satın alma komisyonuna 
müracaatları (628) (3791) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Yerli mamulitı on üç bin iki yüz elli adet tımar fırçumm ka
palı zarf münakasası 1 Eylul 932 pel'fC'lllbe günü saat on bette 
yapılacaktır. Taliplerin nümune ve prtnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya ittirak için teminat ve teklifnamelerile 
mezkiir günün muayyen saatine kadar komisyonumuza müraca-
atları. (3871) 

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

2000 adet roket fitcği ile a1ni mikdarda maa kapsol hartucun 
imali kapalı zarf usulile münakasaya konulmu9tur. 

İdarede mahfuz nümwıeaine tevfikan Türkiyede imal edil
mesi metrut olan i9bu fişekleTle teferrüatının 6 Eylul 932 tarihi
ne müsadif aalı sün üsaat 14 le ihalesi icra lulmac:aimdan imale 
talip olan fabrika sahiplerinin ba baptaki fartname ve resimleri 
görmek üzere Tahlisiye Umum Müdürlüğüne müracaatları. 

Mektebımızın Mayıs 19: · 
gayesine kadar ihtiyacı olı 
cins v.., mi1.darlan a. ağıda y 
zıh (24) !<.alem erzak ve aai 
ile ( 4) kalem tethir ve tenv 
levazımı 25 Ağustos 1932 taı 
hinden itibaren 20 gün müdd 
le münakasaya konulmuştu 
Taliplerin şeraiti anlaır.ak ·uz 
re her gün mektep idaresine 
münakasaya i~tirak için ae 1 
Eylül 1932 çarşamba günü s 
at 15 t'! t~minat makbuz veı . 
mektuplarıle hükumette mut· 
şekki! komisyona müracaatla 
ilin olunur. 

Cinsi Azami 
Kilo 

Sadeyağ 3500 
Pirinç 1500 
Zeytinyağı 1500 
Kuru fasulya 500 
Şeker 3000 
Zeytin tanesi 500 
Un 1500 
Mercimek 500 
Tuz 1000 
Peynir 1000 
Kaşar peyniri 500 
Soğan 1500 
Nohut 500 
Domates ezmesi 300 
Çay 50 

A 
.,, 

sga 
Kilcı 

300' 
100 
100 
40 

250 
4(: 

100 
30 
80 
80 
30. 

120 
30, 
2() 

Ekmek 30000 2000 
Koyun eti 6000 400 
Sığır eti 3000 200 
Yoğurt 4000 200 
Süt 3000 15() 
Kırmızı biber 1 O 1 

Kara biber 10 ' 
1 ncir JOO 5()j 

Uzüm 600 30t 
Sabun 800 60( 

Gaz 300 25( 
Soda 1500 ]()()( 
Çivit SOOO»k•t 40()( 

Fatih malmüdürlü
ğünden: 

Koca11111stafapa,ada Lebleb 
ci sokağında 2 4 No. lı (150) 
zıradan ibaret ananın aatıt mL 
zayedesi 11 Ağustos 932 tari· 
hinden 4 Eyluı ~32 tarihine ka 
dar yirmi bet günatir. Taliple 
rin 4 Eylul 932 tarihine müsa 
elif pazar günü saat onda ınüza 
yede ve ihale komisyonuna mu 
racaa tları. ( 4062) 

Zayi cüzdan 
Emniyet Sandığı Müdurlü

iünden: Zerafet Hanım 2 Kinu 
nusani 930 tarihin<1'e Sandığım1 
za bırakbğı para i~in verilen 
66549 numaralı cüzdanı kaybet 
tiğini söylemi, tir. Y enis! veri it" 
ceğinden eskisinin hükmü olmı 
yacağı il~ olunur. (4254) 

Usküdar Selmanağa Şeyh 
cami S. 15 No. Zerafet H. 

lıt. 8 inci icrasından: Mahcuz 
ve aatııı mukar:·er Sultan Ahmette 
Y erebatan sokağında ~ numarad 
meTcut soba, ayna, masa, koltd. b 
lı 22-S-932 tarihine müaadif pa 
zart~i ırünü -t 14-17 ye lıadAr 

aMılac:aimdaa talipl- ia m·L·l&-de :, 
hazır bulunacak memuruna minıca- T 

atlan ilan olu••· 
1 - Ambalajlık 3000 metre yerli bezi (Memhur nümunesi

ne göre) açık kırdırmaya konulmu9tur. 
2 - Kırdırma tartları kijıdınm taadikli suretleri İstanbul 

Gümrükleri Muhafaza Bqmüdürlüğüııdea alınacaktır. 

A ve B silolanna ait 1003 No. lı tenzilli tarifenin yenne 
kaim olmak ve 15 Eylul 932 tarihinden itibaren muteber bulun 
mak üzere 1003 No. lı mUYakkat tenzilatlı yeni silo tarifesi mev
kii tatbika vazedilecektir. Mezkiir tarife hakkında malumat ve 
izahat almak isteyenlerin Haydarpqa Liman Ba,müfettitliğine 
müracaatları ilin olunur. (4201) 

(4153) ı---------

3 - Kırdırma mezkiir Bqmüdiriyette kurulacak alım sa

tım komisyonu tarafından yapılacaktır. 
4 - Kırdırma 6 9 932 tarihine raslayan salı Jjnü saat 14 

tedir. 
5 - Her istekli, biçilmit bedelin yüzde 7,5 ğu olan 59 lira 

24 kurutluk muvakkat güvenme "teminat" larile belli saatten 

evvel komisyona gelmeleri. 
6 - Örnek: Muhafaza Batmüdiriyetinde memhur nümune-

yi istekliler görebilirler (4163) 

500 m, kerestenin kapalı zarfla münakasası 5 EylUI 932 Pa
zartesi ııünü saat 14,30 da Ankarada idare binasında yapılacak
tır. 

Fazla tafailit Ankara ve Haydarpqa veznelerinde 
aablaıı. prtuamelerde yazılıdır~ 

beter liraya 
(4076) 

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

ve saire gibi teferrüatının imali kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. İdarede mahfuz nümunelerine tevfikan Türkiye 
dahilinde imali me§rut olan mevzuu bahis vesaiti tahlisiyenin 
l eylul 932 tarihine müsadif peqembe sünü saat 14 te ihalesi ic
ra kılınacağından imale talip olan fabrika sahiplerinin bu bapta. 
ki fenni prtna.melerle resimleri sörmek üzere Tahlisiye Umum 
MüdürlüJüne mür-tlan. (4014) 

lotanı..I içiincü icra ırmeıe-rl)a. 

jwodaa: Bir borcun temini iatifa11 
için mahcuz •e paraya çen11mesi. . 
-1mrrer hah, ııa.rdirop, konsol. ay-{ 
- soba, Koltuk vantilatör ve sair' 
hane "tfU• Şi,lide Osmanbeycle Ru. · 
meli sokak 50 numa:-alı haaede. 
25-3-32 ~embe günü saat il deni 
itibaren açık arttırma suretile oat · ! 
bacaktır. Taliplerin m hallinde ..... 
nacak memuruna mün.caatlan ilia 
............ 

1 

• 



Süt 
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Açık arttırma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahalleıi Mevkii Cinai Emlak Maliye de Muham 
No. No. vir K. lira men K. 
132 ~ahmudiye Hal civarı Dükkan 30 o 350 
133 » » » 32 o 350 
134 • • " 34 o 350 
135 ıt ıt lt 35 o 350 
136 ıt ıt » 49/ 58 o 350 
137 ıt ıt ,. 45 o 250 
138 ıt • ıt 43 o 250 
139 ıt » lt 41 o 350 
140 ,. » » 11 o 250 
141 ıt ıt ıt 13 o 210 
142 ,. ]) lt 9/ 18 o 350 
143 ,. ıt ıt 20 o 180 
144 _, ,. ,. ıt 22 o 180 

1 -Yukanda evsafı yazılı Yunan emvali 192 hisıede 21 
hiaa~i 8 Ağuatoı 932 tanöinden itibaren açık arttırma ve peıin 
para ile müzayedeye çıkarılmı9tır. Haziran 928 tarihli talimatna 
medeki eşkale ıön hak sahiplerine verilmit olan gayrimübadil 
bonoları da nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezkur emlakin ihalesi 29/ 8/ 932 pazartesi günü saat 
onda Merıin Zinat Bankası binaamda müteşekkil heyet huzu
runda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede ma
hallinde hazır bulu.narak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu niabetinde teminat akçeaini müzayede saatinden ev
vel banka veznesine yatınlıp teminat makbuzu ahnmı9 olmaaı 

İcap eder. 
4 - Satıt ve müzayede teraitini anlamak ve daha ziyade 

tafsilat almak isteyenler bankada Yunan emvali servisine müra· 
caat edebilirler. (3812) 

ark Malt HülA~a l(ullanınız sütünüzü arttır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 'OncU Vakıf Han latanbul 

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

Türkiye İt Bankaaı tarafından tetkil oıunmuıtur. İdare mecliai ve 
mildürler heyeti ve memurlan kamilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirket\dir. Tilrkiyenin her tarafında (200) ü geçen 
acentalarının hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalannın sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
ıigortalarıoı en iyi ıeraitle yapar. Ha31lr vukuunda zararları ailr' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefoıı ı fst. 20531 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN 

Alpullu Şeker Fabrikalarının yeni mahsul normal toz ıekerinin yüz kiloluk bir çuvalı 
(36.75) otuz altı lira yetmit bet kuruttur. Asgari 10 çuvala kadar alınmak şartile her 
isteyene 1atılmağa ba,laamıttır. Ta,radan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde 
malın bedelinin ylizde yirmisi ıiparİf vukuunda ve mütebakiıi hamule senedi mukabi· 
!inde ödenmelidir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. 
Müıteri iıterse ıigorta ettirilir. 
letanbul, Bahçekapı, 4 üncü Vakıf H•tn, 4 eti kat, Tel. 24470-79 Telgraf 

Leyli 
Saraçhanebaşında Münir Pata konağında 

Nehari - Ana - İlk - Orta - Lise - Kız 

Hayriye Liseleri 
Maarif vekaleti ceiilesi:ıin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmi1 o'.an mektebimizde talebe kaydına 

• 

batlanmıtbr. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren başlanır. Nehari talebe mektebin 
hususi otomobil ve otobüılcrile nakledilir. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

• muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

Leyli ve Nehari 

Kız F eyz • ai:i Lise i 
Boğaziçi • Arnıvutkoy Çifte 5araylmfa 

Ana ıınıfı • İlk kısım • Orta ve Lise sınıfları 

Kayıt muamelesine başlanmıştır. 
Cumarteıi, Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 

18 c kadır müracaat kabul edilir. 
Telefon: Bebek 210 

Kız ve erkek - Leyli ve Neharı 

10 dan 

istiklal Lisesi 

Naim Vapur idaresi 
lzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 
ııünleri Galata rıhtımından saat 

tam J 8 de hareketle doğru 

IZMİR'e 
ve pazar günleri lzmir' den saat 
14 1/ 2 da hareketle lıtanbul'a av 
det eder. Tafıiliıt için Galata, 
Gümrük kartııında Site Franıez 
.1an No.12 yazıhanesine müracaat. 
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"Fruit Salt" gazOz:lü toza 
bir mı1ldar limon sıkıldıkda 
ıusamay1 gideren lltif: 
sihhl ve mükemmel bir 
miiatahıur tetir.il eder: 

&balı .. •k,am tıir ,,.,_ 
dek .u denınund• bW 
1uı1ı .. ka~qı 
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f0lkdanmt. 
klfidir. 

İstanbul Erkek uallim 
Mektebi Müdürlüğünden 

Bu sene mektebimizin yalnız dörıfüncü sınıfına müsaba 
ile 12 talebe alınacaktır. Şerait şudur: 

1 - Orta mekteplerden bu sene İyi ve pek iyi derecede 
zun olmak. 

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

3-Yaşı 17 den küçük ve 19 dan büyük olmamak. 
4 - 3 9 932 akşamına kadar mektebe bizzat müracaat ed 

namzeet kaydolunmak. (420 

I, Yüksek Ziraat Mektebi kayı 
ve kabul şeraiti 

Ankara Yüksek Zi,l'aat mektebine 1933 senei tedrisiyesi iç· 
sitajyer talebe alınacaktır. Kayıt ve kabul edilecek efendilerin 

1 - Lise mezunu olmaları 
2 - Vekaletin tensip edeceği çiftliklerde bir sene sitaj gör 

leri lazımdır. Sitajyerlere sitaj müddetince 50 elli lira ücretle a 
rıca harcirah tahsisatı verilecektir. 

A - Türkiye cumhuriyeti tabasından olmaları (Hüviyet cü 
danı) 

B - 17 den atağı yaşta olmamaları 
C - Ziraat mektebinin icap ettirdiği kabiliyeti bedeniye; 

malik ile) ve emrazdan salim olmaları (Doktor raporu ile) 
Ç - Sitaj veya tahsil devresinin ortasında ıneşru mazeretsi 

aitaj veya mektebi terkedenlerin hükumet tarafından kendilerin 
yapılan masrafı tazmin edeceklerine dair noterlikten musadda 
kefalet vermeleri (mektepçe verilecek nümuneye tevfikan) 

Mahalle ihtiyar heyeti ve polis merkezinin hüsnühal mazba 
tası bu şeraitte dahil olmak iateyen efendilerin eylül 1932 gaye 
sine kadar Ankarada Yüksek Ziraat Mektebi Rektörlüğüne mü 
racaat etmeleri ilin olunur. (4113 

Kandilli Kız Lisesi 
Müdürlüğünden : 

I!•-• Tel. B. O. 1041. __ .. İLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA V1D1R. 
Bütün ıınıfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESİNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazartesi, Çarşamba günleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 

sı.::YRISEFAIN 

iGNELERİNİ 
1 

Tecrübe ediniz. 

ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZi ARKASINDA 
Telefon: 22534 

Kız • Erkek, Leyli • Nehari 

ı--TÜRK LİSESi 

Merlres ac:enta: Galata ltllpriı 

'>qı B. 2362. Şube A. Sirloec;.' 
Mtllallrda.rnde lıan a. 3740. 

İZMIR ·PİRE- İSKDNDE
RİYE POST ASI 

(IZMIR) 23 Ağustos .. 1ı 
11 de 

Ağustoıun 23 üncü aalı gününden itibaren salı ve Ç&rJBmba günleri 
leyli ücretli talebe kaydına baılanacaktır. 1 Eylül tarihinden itibaren de 
cumartesi, pazarteıi, çarşamba günleri nehari, ücretli leyli kayıt mua 
melesi yapılacaktır. Ücret şeraiti senede 225 liradır. Oç takıitte alınır. 

Bilfiil memur olup baremin 7 inci dereceıinden itibaren aşağı mao• 
alanların evlatları için % 10 tenzil8t yapılır. Yeni talebe kayıt muamele
si için hüviyet cüzdanı aıı. sıhhat raporu mektep şahadetname veya 
ta.diknamesi, 6 adet fotoğraf lizımdır. Fazla tafailat için yukarda gÖs· 
terilen günlerde mektep idaresine müracaat edilmesi. Eylül birden iti 
haren aynı günlerde asli talebenin kayıtları tecdit edilecek müracaat et 
miyenlerin yerine yeni talebe alınacaktır. Eylülün 3 üncü cumar
tesi gününden itibaren mezuniyet ve diğer ıınıf1arın ikmal ir 

Sadanm 
çıkmaaına 

temiz 
hayret 

ve dolgun 
edecekainiz. 

Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğündenı 
Bilumum müıtahdemin için 154 takım yazlık ve kıtlık elbise 

ile 154 çift fotin ayn ayn aleni münakasa ıuretile imal ettirilecek 
tir. Münakasa 31 Ağustos 932 çarıamba günü saat on dörtte Ga
latada lıtanbul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde müteşekkil ko
misyonda icra ettirileceğinden taliplerin nümune ve fartnamele
rini ırömek üzere Ankara' da Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 
Müdürlük Ayniyat Muhasipliğine ve İıtanbul'da mezkur mer
kez levazım memurluğuna müracaatları. (3923) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
l 3. cü tertip 2. ci keşide 

t t Eylül 1932 dedir. 

BüJ~k ikraıniJe 35,000 tira~ır. 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat 

~-·'t ~ -·--.. ~~-

İstanbul 
Şebzadebatında Fevziye caddeain- Açıldı 
de Vidinl.i Tevfik Pata konağında 

Ana, ilk, orta ve lise sınıflarını havidir 
111 Cumllraıı maada her~ün 9-18 e kadar müracaat edilebilir. 
~ - Tel. 23746 

• 
inkılap Liseleri 

Leyli ve Nehari - Kız, Erkek, Ana, llk, Orta 
ve Lise sınıfları 

MOESSISt: NEBl ZADE HAMDİ. 
Kayıt Ye kabul muamelesine baılamııtır. Çok kıymetli ve ıfu:ide mual

liınlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. 
lngilizce ve Fraıuızca tedrisata bilhassa itina olunur. llk loımmdan iti
baren her ıınıf talebelerine bu iki lisan içln derı saatleri haricinde mec-

cani olarak buıuıi derıler verilir. 
Mektep bir sene zarfında gördüğü büyük rağbet sayeainde bu ıene 
faaliyet saba11nı genİ§letmeğe mecbur olmuş ve eski Düyunu Umumiye 
civarında evvelce mülkiye mektebinin bulunduğu büyük, fekallde 

havadar binayı kiralamııtır. 
Llıe mezunu gençlerin hayat ıahaımda hemen bir it edinebilmelerini 

temin için mektep idareai bu ame aynca 

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

haricinde biç bir para almıyacaktır. 
Kayıt ve kabul için herııün ıaat 10 dan 16 ya kadar Nuru.,.maniye'ddri 

daireye müracaat edilmelidir. 

lıtanbul mufadi ar mbereı 
lıteyenlere mufa11al izahname gönderilir . .,. ___ .. 

TRABZON POS~ ASI 

(CUMHURiYET) 24 A
ğuıtoı Çartamba 18 de 

IZMIR- MERSİN POST ASI 
(İNEBOLU) 24 Ağuıtos 

çarşamba 10 da Galata 
rıhtımından kalkar. 

BONO 
Her nevi bonolını deyin ilmü

haberi dalıalı borçlar masbaıası 

ıbr, uıınz. Şaınlı Han No. 11 

Behzat 

Leyli ve Nehari; Avusturya 

SEN JORJ 
Orta kız mektebi 
Galata, Çınar Sokak No 10 

25 atustom.ıı ldbuu Cuma ._ 
pazırdaa maada har ıtin talebe 
kaydını başlanacaktır. 10 F.yltllde 

--- ders bıtlıyor, .,. __ • 

MiLLiYET MATBAASI 

tihanlarına başlanacaktır. Alakadarların mektebe müracaatları. 

İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi müdürlüğünden 

ikmal imtihanları aıağıda yazılan ıünlerde yapılacaktır. Ta 
!ebe efendilerin 8,5 da mektepte bulunmaları. 

8 Eylul 1932 Tatbikat 
8 Eyliil » Mesleki dersler. 

10 Eylfrl » Beden terbiyesi 
12 EylOI » Fiziki ilimler 
13 Eylul • Edebiyat. 
15 Eylul » Riyaziyat. 

Deniz Sabnalma 
Komisyonundan: 

1000 çift atetci kundurası: Açık münakasası 31 Ağustos 932 
Çar,amba ıünü saat 11 de 

10000 metre Amerikan bezi: Açık münakasası 31 Ağustos 

932 Çartamba günü saat 14 de. 
10000 Adet ateıçi peçetesi: Açık münakaaaaı 31 Ağustos 

932 Çartamba günü saat 15 de. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukanda yazılı malzemenin 

hizalannda ıösterilen tarihlerde münakasaaı icra kıhnacağınd• .. n 
ıartnamelerini ıörmek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip ola· 
caklarm da münakasa gün ve saatlerinde muvakkat teminat mak 
buzlarile birlikte Kasımpaıa'da Deniz Levazım Satınalma Komiı 
yonuna müracaatları (3901) 


