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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Grönland 
hıtılifı 
lfarbi umumiden enel Skan

~ııavya Avrupanm en ıakin 
bır mıntak&11 idi. Auupa'nıııı 
diğer memleketleri arasındaki 
ihtilaflar sulh ve müsalemeti 
tehdit ettikçe, herkes derdi ~'. 

- Neden Skandinavya gıbı 
olamıyoruz? 

1905 senesinde Norveç Iı
"eı;ten aynldığı ve bu hadise 
lılıı akıtılmasina meydan ver
llıek §Öyle dursun, hveçin bir 
llrotoatoauna bile sebep olma
dığı görülünce, bir kant top
rak İçin biribirinin boğazına 
•
1 
tılmağa hazır olan diğer mem 
eketıer halkı hayranlıkla de
llıiılerdi ki: 

- Batka türlü medeniyet 
"e&&elim· .... 

Kömür işi de bugün 
tetkik ediliyor 

• üddeium 
Gazi Hz. 

Relslcümhur B:ı. diln 
kaplıcada dairelerinde 
meşgul olmuşlardır. 

Başvekilimiz 
Dün geldi 

Aktam üzeri mo
törle yalovaya gitti 

Batvekil İsmet Pata Hz. 
dün sabahki trenle Ankaradan 

• ! ikinci tabı 
Çıkmayacak 

Aktam gazeteleri 
de 12 den evvel 
çıkamıyacaklar 
Matbuat kanununun bazı nok· 

talannm tatbikabnda tereddüt e
dildiğinden bu cihetler Vilayet 
makamınca vekaletten istizan e
dilmittir. 

Bu noktalardan biri ili mektep 
mezunu olmamakla beraber, ka
nun mucibince halen bulundukta
n gazetelerde neıriyat müdürü 
vazifesini ıören zevabn hatka ga-
zetede ayni iti yapıp yapamıyaca 
ğıdır. 

Vekilet, kanunun çizdiği te· 
raiti haiz olmıyanlarm aadece ha· 
len menMıp olduktan gazetelerde 

1 nqriyat müdürlüğünü ifa edecek 
terini hatka gazetede ayni iti ala
mıyacaklannı bildirmittir. 

Harbi umumi Skandinav
Yl'nın bu batkalığmı kaldır
llııta benziyor. Evvela harbin 
lleticesinde Danimarka Alman 
Yadan Schlezwig'i aldı. Bu su
retle Danimarka ve Almanya 
hududu Avrupanın hassas nok 
talarından biri oldu. Sonra 
Rusya' dan ayrılıp ta Skandi
~ll'lya memleketlerine yeni il
hhak eden F enlandiya ile ls
"eç arasında Aland adalanmn 
~ukadderatı etrafında uzun bir 
ı!ıt~lif çıktı ki, bu ihtilaf devam 
ettıkçe Skandinavya, Avru
lla't!ln ıimali garbiainden ziya 
d~ cenubu tarkisinde kain imit 
ıııbi geliyordu. 

Petrol ve benzine sebepsiz zam ' 
yapıldığı tahakkuk etti 

ikinci tabı yok! 
ikinci tabı meaeleıl de tetkik 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Belli batlı bir beynelmilel 
•~ouıdal olan Kreuııer m~ele
•ıni saymıyoruz; fakat ıon za
llıanlarda Danimarka ile Nor· 
"eı;in de araları açılmııtır. ih
tilaf mevzuu Grönland adaıı· 
11111 §ark sahillerinin mukadde 
tatı ıneaeleaidir. Bir kıt'a kar 
dar cesim olan Grönland'm 
ııarp sahilleri hakkında bir ih
tilaf yoktur. Buralar öteden 
lıeri Danimarkaya aittir. An,. 
cak Norveçliler ıark aahilleri-
11~ keıf ve inal edilmemiı ara
lı telakki etmektedirler· Grön· 
land Avrupalılar tarafından ia
kina elveritli bir memleket de
iildir. Adanın kıymeti balık
larında ve kürklerindedir. Ve 
[)animarkalılar garp sahillerin 
~e balıkçılığı ve kürkçülüğü 
•ııhisar altına almıılardır. Bu 
•uretle garp sahillerinde balık 
çılık ve kürkçülük yapamayan 
Norveçliler, ıark sahillerinde 
faaliyete baılamıılardır. An,. 
~k 1921 seneainde Danimarka 
111!ıisarı ıark sahillerine de t~ 
llııl etmittir. Bunun üzeruıe 
[)animarka ile Norveç arasın
da ihtilaf tebarüz etmi9tir. Da 
llİmarkalılar, tark sahillerinin 
d~ garp sahilleri gibi kendi ara 
~ıll'ri olduğunu ve buraların 
••tiemarı hakkında istedikleri 
kaytları koymakta serbest ol
duklarını iddia etmitlerdir. 
[)iğer taraftan Norveçliler fark 
•ahillerinin Danimarka'ya ait 
~~adığını ileri sürmüşlerdir. 
,,ıbayet 1924 senesinde Dani
lll~rka ile Norveç arasında yir
!tl• •ene müddetle bir mukavele 
1lllzalanmııtır· Bu mukavele ile 
[)animarka ve Norveç tebaala
lln.ınh tark sahillerinde müsavi 
ukuku haiz olacaklan tanın

llıaktadır. Binaenaleyh adanın 
~ukadderatı tayin edilmemekle 
oueraber 1944 seneaine kadar 
ihtilaf balledilmite benziyordu. 

Son zamanlarda Norveçli
ler, bu mıntakalann Danimarka 
ldar tarafından itgaline ha
tı~lanmakta olduğunu hiaaet. 
llııtlerdir. Binaenaleyh anaızın 
lıir emri vaki kartıımda kal
mlı amak için Norveçliler itgale 
lltladılar • Bunun üzerine Da

ıı,imarklalılar Lahaye mıahkeme 
•ıne müracaat ettiler. Bu dava 
lörülmek üzere iken, geçen a
l'ııı ortasına doğru Norveç, ıark 
•abillerinin 300 kilometre ka
dar bir yerini daha İfgal etti. 
Bunun üzerine Danimarka, Nor 
"eç aleyhine ikinci bir dava 
daha açtı. Norveç te Lihaye 
mahkemesinden, Norveçe ait a 
taıi üzerindeki hikimiyeti ih
'&1 etmemesi için Danimarka 
Ya ihtaratta bulunmasını talep 
~miıtir. Bütün bu davalar ve 
tıkayetler tevhit edilerek gele 
cek senenin ilk aylarında görü
lecektir· 

Lihaye mahkemeainin halle-

Ticaret müdürlüğü Türkiyede 
it yapan petrol ve benzin kumpan 
yalarından bqini 
petrol ve benzin 
fiatlerini aebep· 
aiz yüluelttikle
rinden dolayı mah 
kemeye vermiıtlr. 

Son bir kaç 
ay içinde ben
zin ye petrol kum 
panyalan bilhaa· 
aa benme ve pet 
rol ftatlerine mÜ· 
t-ddlt defalar 
ve muhtellf tny. 
mette zamlar 
yapblar. Dünya 
plyaaaamda pet
rol n benzin fiat 
!erinde 1932 se
ne.i bidayetin
den beri biç blr 
tereffl.i olmadıtı 
halde, flatlere ya
pılan bu zam hak 
kmdaki netriyatı
mız ilzerlne Tica
ret müdürlüıı-0 ha 
rekete geçmittir. . 

Bir taraftan Oda, bır taraftan 
Ticaret müdürlüiü meaeleyi en in 
ce noktalarına kadar tetkik etti
ler ve neticede dünya piyaaaaında 
hiç bir tereffö olmadılmı öğren-
diler. " , b Ticaret müdürlliğii dün u bu-
ıuataki kat'i karanm vermİf ve 
latanbulun olduiu kadar bütün 
Türklyenln, hatt& bütün dünyanın 
petrol n benzin itini elinde tu
tan kumpanyaların lkbaadiyab 

koruma kanununda tarif edildili 
tekilde fiatleri buauai maksatlar
la, bili.sebep yükselttiklerini tea-
bit etmittir. Bunun üzerine Tica· 
ret müdürlüğü iktıaadiyatı koru• 
ma kanununun verdiği aalihlyetle 
bu lrumpanyalan müddei umumi
lik makamına tevdi etmittir. Müd 
dei amumiliğe verilen kumpanya
lar ıunlardır: Standard Oil, Azi· 
yatik petrolyom, Etual Romen, 
Sokoni Vakom Koyproıin, Türk 
petrol limited ıirketi. 

Kanun mucibince Müddei umu 
milik makamı bu i,in tetkikini 
Vilayetteki komisyona havale ede 
cektir. Komiayon tetkikatını üç 
gün zarfında ikmal edecek ve ne
ticeyi Müddei umumiliie bildire
cektir . 

Sıra hiJmüre geldi 

Ticaret odaımda Maden ve kok 
kimürll ffatlerini tetkik eden ra
portör tetkikabru ikmal etruit Ye 

1 
raporunu bazırlamıttır. Buglin 
Odada mütehaaaıolar ve alakadar 
lardan mürekkep bir komiayon 
toplanacak ve fiatlerin yükselme
ai eıbabını tetkik edecektir. 

Ticaret müdürlüğU de bu bu
auata kat'! karar verebilmek için 
komiayonun varacağı neticeyi bek 
lemektedir. 

Aldığnnız malfunata nazaran, 
Ticaret odıuı kömür fiatlerlnde 
fevkalldelili icap ettiren bir el
bet görmemektedir. Eğer tetkikat 
bu neticeyi verine Ticaret müdllr 
Intü allkadarlan mahkemeye v&o 
recektlr. 

Bütün Avrupa ile 
konuşabileceğiz 

Yeni sistem tesisat on beş, 
yirmi güne kadar bitiriliyor 

Poata ittihadı kongreıine itti
rak etmek Üzere şehrimize geldi
ğini yazdığmuz poıta, telgraf ve 
telefon umumi müdürü Fahri B. 
poata ittihadı kongreai ve umumi 
müdürlüie ait itler hakkında ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

Madrlt konferansına iştirak 
etmek ü:ıre şehrimize ge
len posta ve telgraf umum 

miJdilrll Fahri Bey 

deceği nokta ıudur: Grönland' -
ın ıark sahilleri D~imarka'~a 
ait midir yoksa kimseye aıt 
dejtil micİir? Ejter Danimarka· 
ya ait ise, temmuz 1932 de 
Norveçliler tarafından vuku~
lan iıgal fuzulidir. Ejter kim
seye ait olmayan arazi ise, her 
devlet gibi Norveç te iıgal ede
bileceğinden bu sahiller şimdi 
Norvece aittir. 

Madrltlekl konferans 
- Poata ittihadı kongreai, da· 

ha doğruıu konferanaı bu sene 
Madritte toplanacakbr. Arkadat
larun iıletme müdürü lhaan Ce
mal ve telaiz mübendiai Mazhar 
Beylerle birlikte eylulün 3 ünde 
toplanacak konferanaa vaktinde 
yetişmek üzere önümüzdeki çar
taınha günü buradan hareket ede 
ceğiz. 

Konferanıın mesaisi, tertip edi
len programa nazaran 6 • 7 hafta 
devam edecek ve bu müddet zar
fında eaasen hazırlaamıı olan tek 
lifler üzerinde mü:r:akere cereyan 
edecektir. Konferanata alınacak 
kararlar ancak bir sene aonra tat 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ancak aralıkta Danimarka
lılar ile Norveçliler, Skacerak 
boğazının suları üzerinden bi
ribirine kartı yumruk sıkmak
ta ve tehdit savurmaktadırlar. 
Hülisa, Skandinavya'nm harp 
ten evvel görmeğe alııtığımız 
Skaııclinavya'lılığından eser kal 
mamııtır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Başvekil Ankarada Hey
eti Vekile içtlmaından 

çıkarken 

ıehrimize avdet etmİf, Haydar 
pafa iıtaayonunda ı vali Muhid 
din, evvelki akıam ıehrimize 
gelen Bern sefiri Cemal Hüsnü, 
dün Paristen avdet eden sabık 
Maliye vekili Saraçoğlu Şükrü 
Beylerle erkini mahalliye tara
fından kartılanmıılardır. Bat· 

<Devamı 6 rncı sz/lifede) 

Saracoğlu 
Şükrü Bey 
Dün Paristen geldi 
ve Baıvekil ile be

raber Yalovaya gitt! 

Romanyalı 
Misafirler 
Dün abideye bir 
çelenk koydular 

Şehrimizde bulunan Romanya 
Dariilfünun talebeıi dün refakat
lerinde Tiirk talebe Birlifindeıı 
bazı gençler bulundufu halde 
Taluim Cümhuriyet abideaine ,ı.. 
derek bir çelenk koymuılardır. 
Çelentın bir tarafında "Türk Ta
lebe Birliği" diğer tarafında da 
cRomanya Darülfünunlulanı ibare 
ai yazılidır. 

Fransı:ı kı:ı talebesi 
Şehrimize gelen kız muallim 

S. Şiihril ve Nurullalı Esat mektebi talebeıi dün camileri ve 
Beyler müzeleri ge:uniılerdir. Kendileri-

ne muallim Hidayet H. ve bazı 
Bir müddetten beri Pariste talebeler mihmandar tayin ed.11-

borçlar meaeleai için hamiller mitlerdir. Miıafir talebe yama 
vekillerile müzakeratta bulunan ı memleketleri olan Franaaya hare 

lDevamı 6 ıncı sahılede) ket edeceklerdir. Buraaya ıidU
mekten vazgeçilmittir. 

Postane öniinde KAmll 
Efendiyi iJldüren Cevdet 
Çerhr"'e yakalandı ve 
dün l~tanbula gettrlidl. 
Yazısı iç sahlfelerlmlzde 

Dahiliye Vekili 
Tercanda 

TERCAN, 21. A. A. - Dahiliye 
Vekili Şükrü Kaya Beyefendi Erzu
rum Valisi ile birlikte Tercana gel
diler n bükllınet daireleı-ini ziyaret 
ettikten ve halk ile görütli'';: •n aon
ra Erzincana hareket eylediler. 

Adliye vekili dün 
Ankaradan geldi 
Adliye vekili Y uauf Kemal B. 

bir müddet iatirahat etmek üzere 
dün Ankaradan tehrimize gelmit
tir. 

Büyük taarruzun 
arif esinde •• 

Büyük taarruzun onuncu yıl
dönümüne yakl<Jfıyoru:z. Askeri 
muharririmiz taarru:llUn bidayetin 
den nihayetine kadar geçirdiği 
aalahatı ırünü gününe ile krokileri 
le fl<Uetemisclc neıredecektir. An· 
cak büyük taarruza takaddüm •· 
den günlerde 1'arid ııe dahili ııazi 
yeti de göı Bnünde tutmak icap et 
melrtedir.Bu noktadan aşkeri mu
harririmi:r: buııün dördüncü sahile 
mi.ıde harici ua:ıriyeti hultba et
mektedir. 

Siirt Meb'u. 

Umumi Nctriyat v, 
ETEM tz... 

Alll 

1 Yeni kararname dün 
tebliğ edildi 

Sanayi erbabı bugün toplana. 
ra~ _vi!-ziy~tlerini görüşecekler 

Hukfunebn yenı netrettiği 
betinci kontenjan kararname
si iktısadl mahafilde büyük bir 
alaka ile kar1ılanmııtır. Dün 
kararname ıtanbul gümrüğü 
ve Ticaret odaama Resmi gaze 
le ile tebliğ edilmiıtir. Yeni ka 
rarname bilhassa sanayi erbabı 
nı telaıa dütürmüttür. Bu ka
rarname ile memleketimize gire 
cek her meddenin kontenjana 
tabi tutulmakta olması ve fab
rikalara lüzumu olan mevaddı 
İptidaiye hakkında kararname
de hiç bir sarahat bulunmaması 
sanayicileri endiıeye dütilrmüt
tür. Bugün Sanayi birliğinde 
öğleden evvel bir içtima yapıla 
cak ve bu mesele görütillecek
tir. Bu içtima neticeainde Anka 
raya bir heyet gönderilmesi 
muhtemeldir. Alakadarlar yeni 
kararnamenin talimatnamesini 
beklemektedirler. Kararname
nin piyasada müıbet veya men- Sanayi birliği vmumi kA-
fi bir teairi olmamııtır. Yelnız tlbl Na:ımi Nuri Bey 
kararname bu ay nihayetine ka 1 66 c. 

ı dar mukaveleye raptedilecek 
' id'balata müsaade ettiğinden 
idhalitçılar aiparit hazırlıilmda 

Edviye n:r:'- mahıua 
Jelitinden -ru kap. 
aülleı- (yalna banlu 
dahil) 

dır. Yeni kararname ile bera- l69 L b. Glüten unu n mamu. 
lib 

her çıkan ve kontenjan harici 
girecek sıhhi mevaddı ihtiva e
den listenin tamamını aynen 
neşrediyoruz. 

170 b. 
228 
234 b. d. 

Eczacı güllacı 
Hint Yalı 

1 
Yalnız sıhhi ihtiyaç İçin olup 

ithali Sıhhat ve içtimai Muavenet 239 L b. 
Vekiletinin müaaadeaine tabi me 248 
vaddı havi "F" liateıidiT. 

Tababette müatamel v' 
kodekııe uygun bbbi lOOI 
oakn ile bbM oabunlıu 
(yalnız bunlar dahildir) 
Tarçın, karanfil 

Safran 

33 a. Balık Yalı 

Polisteki yeni tayinler 
Eylülde şube müdürleri arasın .. 
da da tebeddüller bekleniyor 

Yeni emniyet memurlarından Kemal, Osman 
oe Sllleyman Sırrı Beyler 

Yeni emniyet memurlarının 
iıimlerini dünkü nüshamızda 
yazmııtık. Bunlardan İstanbul 
ınerkez memurlanndan Ahmet 
Bey, Bilecik ikinci ımıf emni
yet memurluğuna tayin edilmit 
tir. Haber aldığımıza göre, Ah 
met B. ahvali aıhhiyeai dolayı
sile tekaütlüğünü iıtemiıir. 
Ahmet Bey müatakim, halOk, 
kıdemli bir zabıta amiri idi. 
Fatih merkez memuru MazlUın 
Bey Kütahya ikinci sınıf emni
yet memurluğuna, Üaküdar 
merkez memuru Hiıim Enveri 
Bey Şibinkarahisar ikinci smıf 
enıniet memurluğuna, eski bi
rinci ,ube baımemurlarmdan 
Kemal Bey Ordu ikinci sınıf 
emniyet memurlujtuna, zabıta! 
ahlakiye başmemuru Mazhar 
Bey Çankırı emniyet memurlu 
ğuna, birinci ,ube ha, memurla 
rından Emrullah Bey Gümüıha 
ne emniyet memurluğuna tayin 
e~lmiılerdir. 

Eminönü merkez memuru 
Yunus Vehbi Bey de emniyeti 
umumiye ikinsi sınıf müfettiıli 
ğine tayin edilmittir• 

Ahmet B. Haşim Hamdi B. 
Bu zevatın tayini emirleri 

dün vilayete gelmit ..-e kendile
rine tebliğ edilmi9tir. Kendile
rine yeni memuriyetlerine git
meleri için harcuahları Teril
mektedir. Bu suretle terfi eden 
)erden 1stanbulda münhal ka
lan merke:ıı memur T'tl bat me
murluklara diğerleri tayin edil
mek iizeredlr. 

EylQl pitidaamda tatbik edl 
lecek olan yeni polla kanuna 
tatbikatı için icap eden istibaa. 
ra ikmal edilmek üzeredll\ Bun 
!ardan baıka ıube müdQrleri .. 
rasmda da bazı tebeddüllta in
tizar olunmaktadır. 
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Siyasi ve tarihi tefrika 13 HAR j c j HABER.LE R 
• -MALİZM NEDİR? 

" ·ı., . 

DAKi 

Selanik - Ana/ arta - Ankara •. 
Yazan: Edirne meb'uau llehmet Şeref 

lıleyen eller, idare eden ka- tün bu gidiılerin "cfemokraai" 
falar da tahakküm kokuıu duy· adile anılması, milletleri mea· 
du .. Ve artık yıkmak devri bat- ut etmez oldu. 
lamak üzere idi. lngilterede en köklü demok 

Milletleri hali eski an'ane rasi, Aristokrat teıekküller a
ve akidelere bağlı tutmağa ça- raunda bile, tiddetle, kuvvetle 
lışanlar pek çoktur. Hele bir yürütülüyor. Ve bütün bu iaa
yüz bulsunlar, derhal bir çok re şüphesiz ki demokrattır. 
"'Senbartelmi" !eri ba§ka tekil- Fransada, en kuvvetli hükumet 
(erde tarihe geçirmek isteyen ricali demokrasinin babacanla
ruhaniler ortaya çıkar. rıdır. Yüz yıldan beri yazılan ki 

Mazinin, zevkli, tahakküm- taplarda müdafaa edilen hep 
lu, şa'ıaalı, ve itleyen ellerin bunlardır. 
mesaisinden bol bol pay alarak Buaün, o fikrin ardında ko
rahat yaıayan insanları henüz tanların, milletlerin gidişini, 
hayattadır.. buhranın alıp yürüdüğü sahayı 

"'Buhran var!" Bu aee dünya- tetkik edince ne büyük bir ha
yı doldurdu. Buhrana bir çok yal inkisarına uğradıklarını gö 
ad takıyorlar. Ne oluna olsun, rüyoruz... En kart ve mutaas
beşeriyet muztariptir. lztırap- sıp demokratlar, fU manzara 
!arını suaturmak için Allah ve- karşısında ne acı acı haykırı· 
re de derisini biraz kazımağa yorlar. 
kalkışmamıt olsa!.. Milletlerin fertleri arasında 

Yoksa: hukuk birliğini, hürriyet umde-
Altmdan bir Torgomada) !erini, siyaai ve medeni müsava 

vahşet ve zulmü çıkacağına tı demokraai esaslan ile tavsif 
tüphe yoktur. ede ede idareye kalkııanlar 

Cihan cengini bilmem hangi "devlet" kuvvetinde müvaze
imperator veya aiyaıi rücül mü, neyi, tefriki esas tutmak iater
politikacı mı, konturatçı mı... ler. Demokraainin en büyük 
banker mi, maliyeci mi.. kim dayangacı adli, icrai, t~rii kuv 
çıkarmıt ve hazırlamıt olursa vetlerin müvazenesi namına tef 
olsun, netice aynidir: riki esasıdır. (Her ferdin bir 

Muztarip beıeriyet ıztırap- devlet) olması manası lngilizle 
!arını daha ziyade arttırmak- re has bir ıeydir. Hak fikri bi
tan baıka bir ıey yapmamııtır! le, faydadan doğar, kuvvete da 

Burjuva ihtili.li, saltanat ta- yanır. Onların mabud'u kuvvet 
hakkümünü demagojiye çevire tir. 
rek çokluk tahakkümü yapmış- Almanyada, demokrasi 
tı. "devlet sosyalistliği" ıeklinde 

Birkaç uır da insanlar bu ta yaşatılmak istenildi. Bunlann 
hakkümü tatıdılar. aon tezahürü bugünkü buhran 

[Hürriyet, adalet, müsavat, karşısında şapır şapır dölcülme
uhuvvet) adlı muhayyel ne.ne- !eridir. 
!ere aldana aldana ortaya guya Ve bu anlatıyor ki, Demok-
bir demokrasi çıktı. raıi lafı milletleri sinirlendiri-

Kral saltanatını parlamento yor ve artık "devlet., mefhumu 
saltanatına kalbecien rejim elin başka şeydir. 
den bunun gideceğini duyunca Demokraai, milletlere saa
'" demokrasi" ıiıtemine sanla- det getiremedi .. Cihan cengi 
rak nutukçuluğa baıladı. bunun iflasını i~n. eyledi.-. 

lki asırdır, parlamentoların 
tavanlarını ~ın çın çınlatan be- Şu halde: 

Ariıtonun, demokrasyasın-
1.iğat düello arı inaanlan oya· dan bir adım ileri gidilmemiş 
!adı. demektir. 

Güzel rüyalara bir an için 
inanılır ve bir dakika teaelli bu Milletler, bir kere, parlamen 
Iunur. Bir saat aoora: Gene ha tolu hükümdarlığı; hükümdarlı 

parlamentoyu istemiyor. 
kikatin acı ve abuı çehreaile 
karşı karııya aelmek mukad- Bu anlaşıldı. 
derdir. Her millet, kendi kendini 

bu idare etmek hakkını isterken, Alman imperatorluiu, 
kabarmanın ilk tazyikını duyan aınıf t~kilatına da bakıyor .. 
olmuştu. Büyük kalabalığı it Birinin ötekine karşı imtiyazı
nizamına bağlamak iıtedi. La- nı tanımıyor. lfli.s eden ve 
kin bunda samimi değildi. Keo garp siyaaetçilerinin telakkisi-
dİaini korumak ve kurtarmak ne göre olan demokrasinin 
için kendiıinin menfaatine u- yerine, imtiyazlı sınıfları ol-
yan itleri yapmak istedi ve bu, mayan ve her kuvveti nefıinde 
cihan cenainde başına çorap toplayan bir "halkçılık., yani 
ördü. bir halk hükUmeti aeliyor. Za-

lngilterede it daha baıkadır. ten İnada lüzum yok, halk ken 
Orada derin bir ahlak ıukutuna di saltanatını koruyor ve eski 
müterafık tarihi bir sukut var- rejimleri iflas ettiriyor, eski 
d hükUmetlere top attınyor, onu 
ır. 

Ancak, çok başka ve hususi artık hürriyet, müsavat; adalet, 
bir tekildir. Coğrafi vaziyeti bu uhuvvet tiir ve hülyaıı oyala
tüccar ve iıtismarcı millette, yamıyor. 

inhina kabiliyetini arttımıııtır. Dipdiri İf İstiyor, kıymet 

Asi ceneral 
Asılacak mı? 

lspanyol asilerinin 
muhake

mesi başlıyor 

l Bir dağ 
Devrildi 
Bir nehri de ya-

l 
tağından çıkardı 
LIZBON, 22. A. A. - Punchal

dan bildirildiğine göre Cap Giran'a 
MA!>RI!, 22. ~._A. - Cümhuri- birkaç kilometre mesafede bir nehir 

yet muddeı umumııı , ceneral San dahilinde mühim bir erazi çöküntü
Jurjo ile m~ı:nai.~e?"hin oğlu ve diğer l •Ü olmuttur. 
3 ~aznun ıçın ol';'~ cezası talep et.. Ayni mahalde birkaç sene evvel 
mege karar vermıştır. müthiş bir heyelin vukubulmuştu. 

MADRIT, 22 A.A. - 10 ağus· Gece vukua gelen bu hadise etraf 
tosta vuku bulan kıyam hareketin ta panik tevlit etmiştir, mamafih te 
de methaldar e9ha11 muhakeme lefat yoktur. Yalnız bir evin divar
edecek olan alı mahkemenin altın ları çatlamıştır. 
cı daire reiıi, bu ethasın muhake- Nehrin yatağına düşmüş olan tat 
melerinin ne tarzda icra edileceti ve toprağın 20.000.000 metre mü.ki. 
ni izah etmiıtir. hı olduğu 150 metre irtifaında bir 

tepe te!kil etmek ıuretile nehrin ma 
cerasını deği,tirdiği beyan ediliyor. Mahkeme reiıi, kraliyet devrin 

de nazırlık yapmıt olan Franciı
co Bergenin'in jencral San Ju_rjo• 
yu 'müdafaa edeceğini ve timdi 
mahpuı bulunan jeneralle görüşe 
bilmekte olduiunu aöylemiıtir. 

Altıncı daire, batlıca maznun 
lar nıeyanrnda bulanan jeneral 
San Jurjo, jeneral Garcia de la 
Harranz, kaymakam lnfautea -
Emilio Eatoban ile yüzbaıı Juıto 
San Jurjo haklarında merasime 
tabi olmiyan bir tekil takibine ka
rar vermiı olduğunu cümhuriyet 
müddei umumiliğine bildirmiıtir. 
Diğer taraftan sivil kıtaatı mü

liznnlarından Antonio Diaz Sar
mona hakkında da huıusi bir tah 
kikat açılacaktır. 
Diğer maznunlar hakkında mu

tat tekil dairesinde ayn olarak 
muamele İcra edilecektir. Cumhu
riyet müdc!ei umumisi baılıca 4 
maznun hakkında ölüm cezuı la· 
lehinde bulunmağa karar vermif
tlr. 

M. de Valera 
gevıeyor mu? 

Beynelmilel 
Ziya kongresi 

Murahhasımız olma
dığı halde Türk 
bayrağı da asıldı 
KOPENHAG 20 (Milliyet) 

- Güneş ziyuını ilk defa teda 
vide kullanan 
F enisiyen na
mına kurul· 
muş olan mü
essese tarafın 
dan ikinci bey 
nelmilel ziya 
kongeresi bu
rada toplandı. 
Kral Hz. nin 
açtığı bu kon
areye 26 mem 
leketten 346 Kongreye hususi su-

LONDRA, 22. A. A. - lrlancla d · . k · · t ..ı 
meselesinin geçirmekte olduiu Af- oktor ıştıra rette •1tua en 

balar hakkında resmi mehafilde ke- etmi,tir. Maa- RIZA REMZi B. 

tumiyet ve ihtiraz muhafua edilmek !esef memleketimizden kimse 
te olmakla beraber umumiyetle M. İftirak etmedi. Maamafih şeh
de Valera'nın son nutkunun eski be 1 remaneti binasında verilen zi
yanatlarına nazaran müteclil olduiu yafet münasebetile ilk defa ola 
beyan ol~nmaktadır. Mümaileyh, M. rak Türk bayrağı da dalgalanı
O'Kelly ıle M. Thomas arasında du Kongre dün mesaisine 
Ottavada yapılan doıtane mükile- Y?r · . . 
melerin kendiıinin ümit etıifi kadar r ruhayet vermııtır. 
ileri gitmemit olmuına teeuüf et· Kongrede konutulan mevzu
mekte ve fakat lrlanda batvekil mua lar şunlardı: 
vininin Dublin'e avdetinden aonra Tüberkülozda ziya banyola
vaziyetin daha müaait bir ,ekil Ye rının tesirinin izahı.Ziya ve ildi 
iıtikamet almasının mümkün oldu- min, halkın sıhhatini koruma 
ğu mutaleaıında bulunmaktadır. hususundaki yardımı, t8fkilat 

1 
ve usuller. Ziya biyolo-

Ottava itilaflannın ziai ve ziya banyolarının 

t d"ki 1 • , tesiri üzerindeki rolü. Oftra- vi 
as 1 mese esı yole düzajı hakkında beynelmi 

LONDRA, 22. A. A. - Ottavo. !el bir vahit tesbiti· 
itilifları, ancak parlamento tarafın. Bundan maada bir çok tayanı 
dan tudik edildikten ıonra katiyet istifade serbest mevzular ve 
ilrtiaap edecektir. Bu sabah ıiyui mesailer de vardır . 
mehafilde imperatorluk konfennaı 

tarafından İmza edilmit olan itilifna 
meleri müzakere etmek için kamara 
!arın, içıimaa daveti tarihi olan 27 
tetrinievvelden mukaddem iç timaa 
çağırılıp ça~rdmıyacaklan mükile
melerin mevzuunu tetkil etmekte i
di. 

Parlimento tatillerinin biraz kual
tılmaaı ve Canada parlimentosu yeni 
ticaret mukavelenamesinin tetkikine 
15 te,rinievvelde bqlıyacağı cihetle 
kamaraların da tarihlerde içtima et
mesi ihtimali mevcut oldujiu aöyl-
mektedir. 

--····-···----·-·---

Taşoz adasında 
yangın 

ATINA, 21 - Tatoz adaaında 
büyük bir yangın çıkınııtır. Yan· 
gın alevleri millerce mesafeden 
görülüyor. Adanın merkezi mi 
yokaa bir orman mı yandığı henüz 
belli değildir. 

ATINA, 22 A.A. - Ta~z ada
sı ormanlarında zuhur eden yan .. 
gın, ıiddetli bir rüzgarla beılene
rek 4 günden beri devam etmek
tedir. O yalnız "kuvvet" e inanır. hükümlerini, kendi kanununa 

An'anesine de bu aebeple bağlı aöre veriyor. Halk hükiimeti
dır. Y ıkılıraa, onun inhidamı ni, bütün kuvvetleri nefıinde tine hitap ediyordu: 
beşeriyet tarihindeki büyük in- toplamak suretile kuruyor. (Dünyanın belli batlı mil-

Yangının tahrip daireaini müın
kün olduğu kadar daraltmak için 
askeri kıtaat gelmiştir. 

hiciamlara aıla benzemeyecek· "içtimai mefkilre., hülyala- !etlerini esaretten kurtararak 
tir. nna kapılmıyor .. Kendi kültür hakimiyetlerine kavuıturan bü 

Ancak yumruğu altında ya- ve mefkUreai uğrunda çalışıyor yük fikir cereyanları, köhne 
tatmak istediği milletlerle ko- ve nihayet kurduğu (halk dev- müessesata ümit bağlayanla
zunu paylatırken bu inhina ka leti) , itte bu, her feydir, di- rın, çürümüş idare usullerinde 
biliyetini kaybederse vay hali- yor· nha kuvveti arayanların bia-
ne! Parlamento gürültülerinden man dütmanıdır.) 

Daima, başka milletlere bıkmıt··· Müşaverelerle iti uzat 
pusu kuran bir millet, kazdığı mıyor. Fiil ve hareketi eaas tu Ve yine büyük tef bir yer-
kuyuya dütmek üzeredir. tuyor. de daha tekrarlıyor: 

Şimdi, Beritanya imperator Halk, kendi dilile, kendi dü- (Millet mukadderatını ken-
luğunun eli gözü için biribiri- tünebildilini ıöylerken, bunda eli yedi inhisar ve iktidarına 
nin boğazını sıl-:acak insanlar parlamento belagatçılığı aramı almak sayesindedir ki, mucize
kalmadı. Neticede aılan pa· yor . ler halk ve ibdaına muvaffak 
yını almak isteyen Gla- Kendi kendini idare etmek olur.) 
dston, Loyd George siyaseti if hakkını kimseye vermiyor. Kemalizmin ruhu budur. 
las halindedir. itte Muatafa Kemalin kur- Kurduğu devletin temeli de 

Bismark, ıark meselesini dutu milli Türkiye cümburiye- halktır. Zira bu rejim yalnız 
bir Pomranyalının kemiklerine ti tam ve kimi! bir halk devle- yalnız halk rejimidir. Demokrat 
değitmiyordu, İngilizler ise bir tidir. Bunu kurarken bütün rejimi değildir. 
lngiliz oda oğlanına bütün ci'ün dünya milletlerindeki fikir cere Demokrat sözünü halk ile 
yanın milletlerini feda edecek yanlarını tetkik ediyordu· Li.- tefıir etmiyorum. Bizim rejimi 
kadar hodbinctir.Ve sade bunun kin, hepsinden evvel kendi mil mizdeki (milliyet) çok derin ve 
içindir ki son konferanılarda, letini iyi biliyvrdu. köklüdür. 

Birçok kaaabalar, yangın tehli
kesinin tehdidine maruz bulun
maktadır. 

Niobe, yüzdürüldü 
KIEL, 22. A. A - Niobe, niba. 

yet ıuyun yüzüne çıkarılmıtbr. Pa
zar akşamı, yeniden 30 llaJ4 çıkard
nuı ve tersaneye naldedilmittir. A
meliyata devam edilm ktedir. Fakat 
diğer ceaetlerin bulunması muht• 
mel ıörünmemektedir. 

Prens de Galles 
Cannes'de 

CANNES, 22. A. A. - Shrops-· 
bire kruvazörü prenı de Galleo ile 
prenı George'u hamil olduiu halele 
bu aabah Canne• limanına vaad ol
muttur. P.renıler ve maiyetleri, Pa
pa Otelde ikamet etmektedirler. ika 
metlerinin müddeti, henüz maliım 

değildir. 

Reicstag 
Kapatılacak 

Von Papen yeni 
meclise söz 

söyletmek istemiyor 
BERLIN, 22 A.A. - Taegliche 

Rundachau gazetesi diyor ki: 
"Von Papen hükômeti ademi 

itimat takririnin Reichatag'ın bü
yük bir ekaeriyeti tarafından ka
bul edilmeainin meydana getire
bileceği vahim akibetlerden içti
nap etmek arzusunda bulunduğun 
dan dolayı Reichatag'ı reyini iz
hardan menetmeğe uğratacaktır. 

Bu itibarla Reichstag meclisi 
açılır açılmaz. meclisin mesaiain· 
de takip edeceği hattı hareket için 
kıdemliler meclisi ile müzakereye 
girİ§ecektir. 

Perde arkaaında yapılacak o
lan bu mük&lemeler, bir netice 
verecek oluraa hükUmet Reichs· 
tag meclisini feshedecek veyahut 

Beş Hitlerci idama 
mahkôm oldu 

Almanyada fevkalade ma 
kemelerin kararları 

BEUTHEN, 22 (A.A.) - Fevkalade mahkeme bir ko 
nisti öldürdükleri sabit olan beş Hitlerciyi idam cezasına 
kum eylemiştir. 

BERLIN, 22 (A.A.) - Brieg fevkalade mahkemesi um 
emnü asayişi ihlal ile müttehem olan İmperatorluk bayrağı 
sından bir mikdarının muhakemesini ikmal eylemiştir. 

Yerli grup şefi dört sene kalebentliğe, grup azasından i 
2 - 4 sene kalebentliğe ve azanın on iki kadarı da 4 aydan 18 
kaa'ar hapse mahkum edilmiştir. 

Emniyet müdürlüğü şube müd 
muavinleri arasında tebeddül 

hiç olmazsa uzun bir müddet için ANKARA, 22 (Milliyet) - İstanbul emniyet müdür!' 
içtimalarını talik eyliyecektir. birinci şube ır.üdür muavinliğine ikinci sınıf emniyet memu 
Fet•kaliide mahkenıe.'er şid· j ğu tahsisatile Sadullah Bey ibkaen, latanbul emniyet müaürl 

defli kararlar ue riyar ikin~i şu.be müdür muavinliğine birinci s~nıf em':'iyet memur(. 
BERLIN 

22 
AA s· . tahsısat:le merkez memurlarından lsmaıl Raaıh Bey terfı 

"il
• t t k·ı'.. '.." -d ıyt~~'1 tc;ı İstanbul emniyet müdürlüğü dördüncü ıube ır.ü.dür muavinli 
a ı en ı ıçın vucu e ge ın mıt b" . . . • . ,.. · 

olan fevkalade mahkemeler, İm· ne ırıncı sınıf emnıyet memuru tahsısatıle Celal Bey terfı 
peratorluk teşkilitma mensup ba- İstanbul emniyet müdürlüğü beşinci ,ube müdür muavinliğ 
~· ~imael~~in emniyeti ve sü~un~ bi~inci sınıf emniyet memuru tahsisatile üçüncü şube müdür 
ıhlal ve aılah taş~ak memnuı:re~ avıni Şinasi Bey terfian tayin edilmiılerdir. 
kanununa muhalıf hareketle ıttı
ham edildiklere yukarı Silezya'· 
da rüyet edilmekte olan davaları 
esna11nda pek tiddetli davrana· 
cak gibi götünmektedirler. 

Mahalli grup reiıi Kari Blech, 
4 aene kalebentliğe mahktim ol
muıtur. Diğer iki kişi, 3 ıene kale 
bentliğe, 10 ki,i de 1,5 aene ile 4 
ay araımda tehalüf eden hapla 
cezaaına mahkUm olmutlardır. 

Nazi'lerin bir ameleyi öldür
müı olmak töhınetile aevkedilmiş 
olduklan Potempa mahkemesinde 
rüyet olunan davada müddei u· 
mumi, bunlardan 5 kişi hakkında 
idam cezaaı, ve şeriki cürümleri 
için 2 ile 5 sene arasında tehalüf 
eden kalebentlik cezalan iıtemiş
tir. 

Brünlng· Bitler mü/Akatı 
mı? 

ViYANA, 22. A. A. - Weimar 
Montaıblatt, aabık başvekil M. 
Brüning•in dün Bavyera'da nıpr· 
kez fırkaaı ile Naziler ara11nda 
bir teşriki mesai husule getirilme 
ıini temin makaadile Hitler'le giz 
Ji bir mülakatta bulunmuı olduiu 
nu iatihbaratına atfen haber ver· 
mektedir. 

Bu mülakat esnasında M. Hit
ler ile M. Brüninı'in Von Papen
Schleicher hüktimetinin sukutunu 
hazırlamak ve onun yerine parli 
manter bir hüktimet getirmek hu
susunda mutabık kalını, olduklan 
aöylenmektedir. 

Hitler•in Merkez fırkaıına mÜ· 
him fedakirlıklarda bulunMnii'a 
mütemayil görünmÜf olduğu riva 
yet olunuyor. 

Buhranla mücadele 
için 5 bin proje 

BERLIN, 22. A A.- Buhranla 
mücadele için huauai müesseaat ve 
şahsiyetler tarafmdan 2 aenedenberi 
Reichıbank"a nakli ve mali me
aail hakkında 5.000 proje verilmiş
tiı•. Bu rakam, Almanya halkının ik 
tiaadi mesaili na11l bir dikkatle takip 
ettiğini gÖıtermektedir. 

Almanyada sıcak 
dalgası 

BERLIN, 22. A. A. - Sıcak dal
gaıı, Almanyada devamlı bir tarzda 
hüküm ıürmektedir. Termometre 
birçok pnler 35 dneceye çıkmıt
tır. Bremencle hararet derecesi dün, 
1803 aenesindenberi kaydedilmi, a
zami clerec:e olarak öğle üzeri göl -
gede 36 dereceye çıkmıı idi. Sıcak 
tan kaçan ,ehir halkı, köylere ıit
mektedir. 

Binlerce halk, dün Berlin civarın
daki göller mıntaka11na gitm~lerdir. 
Umumi nakliyat idareleri, bu sene 
Berlin dençıkı9lar için adeta bir re 
kor tesiı etmit bulunmaktadır. 

Gorguloff meselesi 
PARIS, 22. A. A. - lıtinaf mah

k-i reisi M. Dreyfuı ile müd
dei umumi M. Donat-Guiırne'nin 
Gorguloff meselesi hakkındaki ra
porları, hundan birkaç gün evvel ad 
tiye nazınna takdim edilmiıtir. 

lktısat vekili bugün geliyor 
ANKARA, 22 (Milliyet) - İktıaat vekili Mustafa Şe 

Bey Avrupaya gitmek üzere lstanbula hareket etmiştir. Vekil 
istasyonda vekalet erkanı ve dostları tarafından teşyi edilmit 
Hariciye müsteşarı da tedavi için Alm anyaya hareket etmiştir 

Bu seneDumlupınaragidilmiy 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Dumlupınar zaferini tes'it i 

her sene olduğu gibi 30 Ağustosta Ankaradan ve viliyetlerd 
Dumlupınara heyet gitmeyecektir.Bu sene tasarruf münasebet 
tren tahsiı edilmemektedir. 

Hariciye vekilinin segah.atı 
1ZM1R, 22 (Milliyet) - Hariciye vekili Tevfik Rüştü 8 

yarın sabık Adliye vekili Mahmut Esat Beyle birlikte Kuşada 
na gidecektir. Vekil Bey akşa111 avdet edecektir. 

Rus mütehassısları lzmirde 
1ZM1R, 22 (Milliyet) - Dört Rus, üç Türkten mürekk 

mütehassıslar heyeti bugün ,ehrimize gelmiştir. Heyet iıtasy 
da istikbal edilmittir. Burada iki gün kalacaklar. Mütehassıs! 
mensucat fabrikalarında ve borsada tetkiktta bulunacaklard 
Heyet buradan Aydın, Nazilli, Denizli; Sarayköye giderek t 
kikatta bulunacak; müteakıben Akşehir tarikile gelecek ol 
ikinci mütehassıslar heyeti ile birleştikten sonra Eskişehir, 1 
parla ve Malatyaya gideceklerdir. 

Harp aleyhinde kongre 
MOSKOVA 22 (A.A.) - 27 Ağuıtosta Amsterdam' 

toplanacak olan harp aleyhindeki kongreye Sovyet Rusya m 
rahhaalarını tayin etmiştir. Bunların arasında Maksim Gorki 
Radek de vardır. 

Halk 
Rakıslari 

Anadoluya giden 
heyet halk oyun
larını filme alacak 

Konservatuvar müdürü Ywuf 
Ziya Bey, Kütahya taraflannda 
halk türkü ve oyunlarını topla
makla meşgul olan Halk bilıi.ai 
derneği heyetine iltihak etmek 
üzere bupn Bandırmaya hareket 
edecektir. 

Yusuf Ziya Bey, Bandınaadan 
Baltkeair tarikile Kütahyaya ıe
çecektir. Heyet, bilhaaaa Tavp.n
lı havaliıinde dolap.n eski Türk 
kahilelerile temaaa geçerek halk 
oyun, türkü ve adetlerini teabit e
decek ve imkan bulunursa oyun
ların bir kısmı ..,.ı; filme ahna· 
caktrı. 

Hariciye Vekili 
yamanlar kampım 

ziyaret etti 
IZMIR, 22 . A.A. -Çetmeden a• 

det eden Hariciye Vekili Tevfik 
Rüttü Beyefendi rekatlerinde Vali 
Kizım P&f& ile Belediye reisi Beh
çet Salih Bey ve daha bazı znat 
bulunduiu halde Yamanlar kampı. 
nı ziyaret etmitl«dir. 

Vekil Beyin per.-nbe giinü lstaa 
bula avdetler! muhtemeldir. 

l.panyah bir seyyah 

Bu el 
Kimin eli? 

Kartlardaki tahrif 
postadan soruldu 

Avrupadan ırelen ve teker f' 
tini cöıteren piyasa kartları üı: 
rinde tahrifat yapılma11 etrafınd 
Ticaret odaaı- tetkikatını derini 
tirmiş tir. 

Oda bu tahrifat etrafında P 
idareıinin fikrini oormuttur. Ç ·· 
kü bu kartlar A vrupadan bur af 
kadar posta ile ıehnittir. 

Diier taQ>ftıuı Oda bu kartl 
rm ıeldiii müddet zarfmdaki A 
rupa fiatlerini tetkik etmektedir 
Bu suretle kartlardaki tahrif 
dereceai anla11lacaktır. 

lzmir yüzücüleri 
Cuma günü icra edilecek 

lan Türkiye yüzme birinciliği
ne iıtirak edecek olan lzmİ 
mrntaka yüzücüleri dlin ak,a 
geç vakit !f'brimize gelmitlel'· 
dir. Bu sençler yüzme komit 
ıi tarafından ku-tılanmıtlar • 
latanbul Erkek li-ine miaafi 
edilmltlerdlr. Buı«n antrene' 
manlanna ba,layacaklanfır 
Müaabakaya ıirecek olanla 
ıekiz kitidir. 

kongrelerde Franaız emperya· Bu sebepledir ki bizim di. Bu sebepledir ki mukayea&-
lizmine ayak uydunnuıtur .. Bir yarda çöreklenmit olan hoca lerd.e bulunanlar, bizi, öteki mil lıpanyanın naruf ıimalarm 
an için kendi tahakkümüne do- ve ıofta telakkilerini, dervit ve !etlerin gelip geçtikleri farzedi frlandada bir vak'a dan Don Fredrica Gario San-

Mabkılmiyet hakkındaki muta!_. 
11ru beyan edecek olan huıuıi ko
misyon , bu hafta zarfında adliye fit' 

klnımn en kıdemliıi olan M. Loriot 
nun odasında toplanac:alı:tır. 230 ltalyan 

seyyahı geldi 
kunulmayacağına inansa bü- baba telkinlerinin , hükümdar len içtimai ve siyasi merhalele Hindistanda bir chiı , refikasile birlikte tehrimi 
tün Fransanın, Ohlanların at- ve etraf kuruntularını yıktı. rini adım adım geçmekte oldu- DUBLEN, 22. A .A.- 200 kiti- tecavüz ze gelmi~ ve Perapalu oteline 
lan ayağı altında çiğnendiğini Kemalizmde demokrasi, tam i!umuzu zannetmesinler. Biz- den mürekkep müıellah bir grup, inmittir. latanbulu pek beğenen 

ed k b ı "h d - hiçbir karışıklığa meydan vermekai- DACCA, 22. A. A. - Poliı Mü- 1 1 hl L · 
temaıa er en çu ug~unu Luvr ve kamil manasi e alkçı ev- de •uurla•'an har•ın canlı varlı · "dd beri bo f · · G b • b' ı ·ıib ı spanyo seyya arı, amartın 'ı' y • zın, uzun mu etten ~ ve hu ethşı raıs y ye ır e •• atı mış 
sarayının yanmış tablolarile let,, demektir. ğı milliyettir. suıi bir ır.alikiinc olan Donamon şa· ve hafifce yaralanmı,tır. Mutaarnz vapuru ile buradan Fransaya 

Stelli Ditalya vapuru ilıı 
dün ıehrimize ltalyan Bahriye 
cemiyetine mensup l30 ltalyaıt 
seyyahı gelmi,tir; burada 
gün kalacaklardır. ateılemekten zevk duyar. Bü- Bunu yaparken, Türk mille ( DeıJamı ıJar ) . toıunu i,<;al eylemi,tir. derhal tevkif edilmi,tir. ıtideceklerdir • ..._ ______________ ..;....~----~---~~~~~~~~--~~ 
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Mahkemelerde Belediyede Maarifte Poliste 

ortakallarımızın he
ba olmaması için •• 

ğuk hava mahzenlerinden 
tifade edilmesi düşünülüyor 
~•llıleketiınizde portakal mev ı 

Pek az devam ettiği ve bütün 
lıiutün bir, iki ay zarfında sa· 

mecburiyeti bulunduğu i· 
Portakallarımız ekaeriya yok 

IDa aablmaktadır . 
.O~tn yaptığı tetkikata göre 

"1de portakallar soğuk hava 
•enlerinde bütün sene muha· 
edilmekte ve icap ettikçe ih· 

jjlllmektedlr. Bu tekilde por· 
ı,. ar lezzet ve nefaaetlerinden 
ı.: feY kaybebnemektedir. o. 
. teldlden memleketimizin 
latifad..ı i?ı bıfebbiiaata ııi· 

Beyrutta Türk 
e,,addı gıdaiyesl 

lleYl'Uttan Ticaret Oda11Dll ııe· 

BOUA \ -----( lı Banlrumdaıı olman cetveldir ) 
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len bir mektupta, Beyrutta Tür
kiyeden ııelecek mevaddı gltaiye
nin tercih edileceği yazılmakta ve 
Türk mevaddı gıdaiye tacirleri· 
nin Beyruta ihracat yapmalan i
?ı tetvlk edilmeleri tavsiye edil
mektedir. 

Yaş meyva ihraca
tında kolay,ık 

Şark timendiferleri idareıi yaf 
meyve naldiyab servisini ikma.1 
ettiğini ve biitün tertibatın almdı· 
ğını Ofiae bildirmittir. 

Meyvelerimiz ıevkiyat eınaaın .. 
da Bulgariıtan ve Sırbıstanda o
lan tenzili.tlı tarifeden de iotifade 
edecektir. 

Tuğladan alınan 
belediye resmi 
Şimdiye kadar Belediye 9ehri

mizde yapılan tuğlalann .1000 a· 
dedinden 60 kurut reaim almak· 
ta idi. Tufla tacirlerinin müraca
atlan ve Ticaret Odasının te,eb.

büıü üzerine Belediyece bu mik
tar muvakkaten 40 kuruta indiril 
mit ve dün Ticaret Odasına bildi
rilmittir. 

Sair meaarifi maliye ve iıkeliye 
kadar nakliye meaelelerini hallet· 
mek için Belediye fen heyeti "" 
Ticaret odaamdan intihap edile
cek bir heyet tarafından halledi
lecektir. 

Başka memleketler
de yumurta sarfiyatı 

Ofiıin topladığJ malumata na· 
zaran yumurta ithal eden yedi 
memleketten ü çü l 930 seneıiııe 
niıbetle 1931 seneainde yumurta 
ithalatlarım arttırmıtlardır. ltha· 
li.t fazlabğı Franıada yüzde 13, 
ltalyada yüzde 8, laviçrede yüzde 
14 tür. 

Diğer memleketler 1931 de yu
murta ithalltlannı kıamıtlardır. 

Memleketiınizin yumurta ihra 
catı seneden seneye artmaktadır. 
Memleketimizin 1930 aoneai ilk 
yedi ayında 12 küaur milyon olan 
yumurtt::. ihracatımız geçen sene 
16 ve bu .enenin ilk yedi ayında 
17 küaur milyona çıkmıttır .. 

Nemli zade Mitat 
B. geldi 

Bir müddetten beri Samaonda 
bulunan Ticaret Odası reiıi Nemli 
zade Mitat B. fdırimize avdet et· 
mittir . 

ğişen dünya Ali Rana B. 
arşısında Geldi 
er biye 
~iıteki kongreye 

.,, l giden murahhaı
:ı-ımız döndüler •. 

late tnpl•nen beynelmilel terbi• 
lron,re.ine ittinlı eden murah
-..ıınız tehrimize avdet etmiıler-

. l>lin kendhile ıröriiıtiitlhnüz 
aılanınısdan yükaelr muallim 

, lelıi peclqoji muallimi s..trettin 
B. bize ıu Wıhab vermlttlr: 

.._ k.onııre 29 temmu:ıdan 11 •· 
toaa kadar devam etti. Kongreye 
~lekete m••up 1500 mıırah
'!tirak etmiıtir. Biz 8 murahhas 

• ittirak ettik. Kongrenin umu 
1 ltıevzuu ıu idi: Deiiten dünya 

11.,nda terbiye 
~gre üç tekilde faaliyette bu
~ftur: 

ti' llıi L- Eıu mevzu hakkında umu
,.onferamlar. 

İııı ~. - Muallimlerin hazırlanması, 
1 h~~•ban ıiıtemleri gibi meaeleler 

3 
landa oection içtlınaları . 

~I - Muhtelif tedrio tekniklerine 
• kurslar. 

~t ıı., lıınuınl konferanslarda Colleııe 

~
, F rance muallimlerinden Lau

'<>ın, Sorbonne clarülfünun müder
erinden Pr. Vallon ve Pieron, .. 
Pruıya maarif nazırı Alman p&

oji akademileri müeosiai Pr. Bec
tr, Jean Jac RouHeau enotitüıü 
llallimlerinden M. Piaget, Ameri

lıı l<.olombiya üniversitesi terbiye 
."?f esörü Vatson, Dalton plan mües 

re '' l'.tis Helene Parkhurst, Pr. Clo
ıll e konferanılar venniılerclir. 
J . de (Türlıiyede tedris ve tedriı 

. Yetini idare eden prenaipler. ve 

Gümrüklerde te
beddülat olacağı 
doğru değildir 

Gümrükler ve lnhiaarlar vekili 
Ali Rana Bey dün Ankara'dan 

ıebrimize celmit ve iataıyonda 
nhiıar ve Gümrük müdürleri ta
rafından karıılanınıttır. Ali Rana 
Bey dün öğleden sonra lnhiıarlar 
umum müdürlüğüne giderek bir 
müddet meşgul olmuıtur. Ali Ra
na Bey İnhisarlar ve Gümrükleri 
tefti§ için şehrimize geldiğini aöy
ledikten aonra, lnhi .. rlarm tevhit 
ve Ankara'ya nakli hakkında va· 
ki olan sualimize §u cevabı ver
mittir: 

"- lnhisarlann tevhidi ıtme 
devam ediliyor; tiındiye kadar lı
tanbul, Edirne, Çanakkale tetki
lab tevhit edilmiıtir. 

lnhiaarlarm Ankara'ya nakli 
mukarrer iae de nakil tarihi he
nüz tesbit edilmemiştir." 

Vekil B. bundan sonra Gümrük 
memurlan araSJnda tebeddüli.t 
olacafı hakkında ıtayİ olan haber 
!eri de tekzip etmiıtir • 

._ ........... -·····-····· .... -·-·-
inkilabı ve maarif faaliyeti kongrede 
çok büyük alaka uyandırmı, ve al
lnılanmııtrı . 

Konferanslarda bilhassa hars me 
ıeleoi mevzuu balısolmuştur. Bütün 
inunları birleştirecek zamanmııza 
uygun bir hars esasini araştırmışlar 
dır. Murahbaalarm ekıerisi bilhassa 
Pr. Laugevin dünyanın maddi ve 
teknik vaziyetinin harükuli.de bir 
sür'atle değittiii buna mukabil ma
nevi ve harai cephesinin buna teka
bül etmediiini ve bugünkü buhran . . 

Asri 
Mezarlık Mevkii müstahkemde 

Müfettişler 
kongresi 

Şişlide te•i•inde bir I yapılan ihtilis 
mahzur yok 

tefrİ~'~i~.,:sri ,.::::1ık .:=·;:ı:r. Ağırceza mahkemesi muhtelis. 

Dünkü içtimada 
neler görüşüldü? 

. latanbu~ ilk tedriaat müfettifle 
n koqreaı dün devam etmiıtir. 
Dünkü İçtimada talebenln beden 
ölçüleri ..,e terbiyevi, ruhi kabili
yetleri meae1eai görüşülmüıtür~ 
Kongre bir hafta sonra nihayet 
bulacaktır. Neticede verilecek ka 
rarlar berayı taavi.p Maarif vek8 
letine bildirilecektir. 

katı ikmal edilmiıtir. Heyeti aıh- ı h w • 
biye raporunu makama ve~iştir. er akkında agır ceza verdı 
Raporda, burada mezarlık ıntaaı
nın sıhhi mahzuru olmadığı beyan 
edilmektedir. Belediye bütçesi taa 
dik edilip gelince burada bir aıri 
nümune mezarlığı İn§aaına batla. 
nacaktır . 

Cenaze nakil 
vasıtaları 

Cenaze otomobilleri için bele
diye Fatihte huauai bir garaj yap 
brmağa baılamıftır. Belediye bun 
dan sonra cenaze nakil vaaıtaları
nın ahtaP kı11nını Balat atölyele
rinde yaptrracakta. Bu atölye bü
yll.k bir ihtiyaca tekabül ettiğin• 
den fenni teaiıabnm ıslahı tekar
rür etmi§tir • 

Su mütehassısı 
raporunu hazırlayor 

Viyanadan ııetirtilen Belediye 
ıular mütehaasıaı mühendis M. 
Marto tetkikatını ikmal etmi9 ve 
raporunu hazırlamağa ba,lamıt· 
tır. M. Marto lstanbul sularırun 
tevhidi ve 11lahı için büyük bir 
proje hazırlamıttır. Proje heyeti 
fenniyece ve ıehir meclisi tara
fından tetkik edilecektir. 

Bentlerde yapılacak olan ıon
daj amellyeıi bütçe darlığı dola
yuile bu sene tehir edilmiıtir. 

Hastaneler için süt 
Belediye haatahaneleri için pas 

törize ~üt alınmau tekarriir etmİf 
tir. Bu şekilde ıüt satan müıtah
sillerle yakında bir mukavele ak
tedilecektir. 

Marka almayan 
hamallar 

Bir kısım hamalların hariçte 
çalıştıktan ve Belediyeye kardo
larak marka almadıklan anlaşıl
mııtır. Bu gibi hamallar marka 
almağa icbar edilecektir. 

Yakalanan 
Komünistler 

---
Yedinci müstantik
liğe tevdi edildiler 

P oliı müdilrlütü komünistlere 
ait tahkikatı ikmal ve komüniıt
leri evrakı ile birlikte Adliyeye 
tevdi ebnittir. 

Bu komüniıtler 21 kiıilik bir 
ııruptur ve toför Emin ismindeki 
komüniıt ıırupun ıefi vasiyetinde 
dir. 

Komüniıtler Adliyeye tevdi e
dildikleri zaman, cümhuriyet müd 
dei umumiıi Kenan Bey ıoför E
mini bizzat isticvap etmitlir. 

Grupun şefi vaziyetinde olan 
Sıdıka hanım iıminde bir kadın 
da vardır. 

Sıdıka hanım Rusyada Darülfü 
aunda ikmali tahsil ebnit ve pek 
kısa bir müddet evvel lstanbula 
gelmiştir. Bu grupun öteye beriye 
yapıştırdıklan ve dağıttıkları be· 
yannameleri Serkis matbaaıında 
baıtırdığı anlatılmış matbaa .. bi
bi ile mürettip Minnas ta tevkif e
dilmittir. Bu komünistlerin tabı 
alat ve edevatı Rumeli Kavağın
da bir d":~ ~ovuğun~a bulunmuı
tur. Komunıatler yedınci müatan
tikliğe tevdi edilmiıtir. 

Jandarma kuman
danı Çatalcada 

İstanbul Jandarma Kumandanı 
tetkikat ve tefti§at için Çatalcaya 

Çatalca mevkii müstahkem 
muhasebecisi iken 77050 lira ih· 
tilas etmekten suçlu olarak mah
kemeye verilen Şevket Beyle vez· 
nedar Şerif Beylerin muhakeme· 
!eri dün Ağırceza mahkemesinde 
İntaç edilmiıtir. 

Muhakeme neticesinde Şevket 
Bey 6 ıene ağır hapse, 77 bin 50 
lira parayı ödemeğe bu miktann 
bir misli Ağırceze.yı nakli ver• 
meğe ve bu cezayı naktiyi ödeye· 
m•diği takdirde ayrıca bir seneyi 
tecavüz etmemek ;ıartiyla hapae 
konulmıya mahkiıın edilmiştir. 

V:~znedar .. Şerif Bey üç ay hap 
ae, uç ay muddetle memuriyetten 
mahrumiyete mahkiım · olmuştur. 
Bu zevat ile birlikte muhakeme 
edilmekte olan veznedar Ali Rıza 
Bey de suçu olmadığı anlaşıldı
ğından beraet etmittir. 

Seyrisefain havuz
larındaki ihtilas 
Seyriaefain havuzlarında çalıf 

miyan ameleleri ço.Iıştr diye göste 
rerek 316 lira ihtilas etmekten 
maznun havuzlar nıuhaaebeciıi 
Sabri, katibi lhaan ve amele kon· 
trölörü Mustafa efendilerin muha 
kemeleri dün Ağnceza mahkeme 
sinde intaç edilmiştir . 

Muhakeme neticesinde Sabri 
efendi 5 sene bir ay ağır hapse 3 
sene memuriyetten ınahrumiyete, 
Seyriııefaine 400 lira ödemiye Ih
san efendi 2 sene 6 ay ağır h~p ... 
3 sene memuriyetten mahrumiye
te Seyrisefaine 211 lira ödemeğe, 
Muıtaf~ efendi 3 ay hapse, 3 ay 
memunyetten mahrwniyete ve ay
rıca her üçü birden 316 lira ağır • 
cezayı naktiyi ödemiye, bu parayı 
vermedikleri takdirde her lira i
çin bir gün hapia yatmıya mah
kfun edilmiılerdir. 

Bir kaçakçı daha 
Y enimahalledeki mandıraaın

da kaçak olarak 30 teneke iıpirto 
bulunan Turaun Ali efendinin mu 
hakemesi dün dokuzuncu ilıtiaaa 
mahkemeıinde intaç edilmittfr. 

Turaun Ali 8 ay hapse 1892 Ii-

Katil Cevdet 
Yakalandı 

Buradan Çerkeıe 
kaçmıf, orada 

yakayı ele verdi 

ra 25 kuru§ cezayı nakliye mah
kum edilmiştir. 

Bir cerh davası 
Kendisine frenııi aıılamıf ol

masından muğber olarak Neri
man isminde bir kızı katil kaadiy 
le yaralamaktan ıuçlu Muıtafa oğ 
lu tb .. run muhakemesine dün a
ğırceza ınahkemeainde devam e
dilmittir. Dünkü muhakemede id
dianame ıerdedilmit, müddei u
mumi muavini esbabı muhaffefe 
nazarı dikkata alınarak tecziyesi .. 
ni iıtemittir. 

lddiyaı müteakip müdafaa ve
kili müdafaaaıru yapmıı ve hadise 
de katil kastı mevcut olmadığını 
aöyliyerek, Nerimarun frengi aıı
ladığı anlatılınca kendiaiyle hasıl 
olan bir münazaa da ağır sözler 
aöylemeıi üzerine tehevvüren ve 
tedavisi 5 ııünü geçmiyecek suret
te yaralandığım söylemi§, mazou· 
nun yatının küçüklüğünden bah
setmit ve adaletin tezahürüne İn· 
tizar ettiğini bildirmittir. 

Kadriye H. davasına 
tekrar başlanıyor 
Kadriye H . eski müstantik Hik· 

met Bey aleyhine lstanbul Ağır
ceza mahkemesine bir iftira dava 
sı açmı§, sonra da davasından fe
rağat ettiği için mahkeme bu da
vanın ıukutuna karar vermitti. 
Müddeiumumilik cürmün mahiye 
tine nazaran feragatle amme hu
kukunun sakit olamayacağıru ile
ri sürerek davayı temyiz ebnİftİ. 
Temyiz mahkeme!ıİ karan bu ci
hetten bozmuftur. Y akmda Ağır
ceza mabkemeainde Hikmet Beyin 
muhakemesine batlanacaktır. 

Kömür tozlarını 
süpürmediği için 
Mavnadaki kömür tozlarını ıü 

pürmediği için mavnacı Mehmet 
lbrahimi tabanca ile bacağından 
yaralıyan Abdullah oğlu klmilin 
muhakemesi dün Aiırceza. ma.hke 
mesinde intaç edilmi,tir . 

Ki.mil bir aene iki ay 15 giin 
hapse mahkiım olmuştur. 

Adliyede 
Tayinler 
Adliyede mühim 
tebeddüller oldu 

Yeni t"fkil olunan Temyi" mah 

Kıbrıstaki 
lisesi 

Türk 

Kıbrıstaki Türk lisesinden bu 
sene 70 Türk talebe mezun olmuş 
tur. Bunlardan 35 i tehrimize gel 
mişlerdir. Bu 35 talebe yüksek tah 
aillerini latanbulda yapacaklar ve 
Türkiyede yerleşeceklerdir. 

Memlekette 

Bir kamyon 
Faciası 

---
Yokuşu tırmanırken 
makine bozuluhca .. 

Malatyadan yazılıyor: - Şeh
rimizde Yeni Garaj müdürü Raif 
Efendiye ait bir kamyon buradan 
yük ve müşteri alarak Sıvasa ha4 

reket ebniş, yolda dik ve sarp yol
lan çıkarken makine bozulmut, 
kamyon geri geri inmeğe başla
mıştır. Yolculardan dört kişi kur
tulmak ümidile kendilerini qağı 
atmıılardır. Bunlardan iki kiti te
kerlekler altında kalarak ölmüt
tür. Diğer yolcuların birçoiu da 
hafif surette yaralanmışlardır. Şo 
för GafuT'un tecennün ettiği SÖye. 

lenmektedir • 

Bir kaçak katil 
yakalandı 

Ceyhandan yazılıyor: - Adam 
öldürmekten yedi buçuk seneye 
mahkıim iken Cebelibereket ha
pisbaneıinden kaçan ve şiındiye 
kadar yakalanamıyan me§hur 
"Gece kutu'' jandarmalar tarafın~ 
dan yaka]anmıftır. Bu adamın 
bazı aoypnculok hadiıelerinin 
kahramanlığını da yaptığı haber 
alınmaktadır. 

Bir şaki yakalandı 
El azizden yazılıyor: - Vila

yetimiz civannda birkaç seneden 
beri takilik yapan iınam namile 
maruf Mehmet ismindeki şerir 
Harput nahiyeıinde Müdür Ali B. 
tarafından derdest edilmiş ve bu
raya getirilerek Adliyeye teılim 
edilmiştir . 

Bir adam boğdular 
ve kuyuya attılar 

Bir ay kadar evvel y enipoata- kemeai icra daireıi reisliğine Fuat 
ne önünde bir cinayet olmut Cev- Huhiai, azabldara baımüfettifler
det iııminde birisi, komisyoncu Ka- den Abdülkerim, zat işleri müdü-
mil efendiyi öldürmüttü· rü Sadi, lıtanbul altıncı hukuk rei MUGLA, 31 - Bu cnoardaki 

Cevdet, cinayeti müteakip firar si Kemal, umumi müfettitlik adli köylerden birinde bundan bir 
etmi• ve •ehrimizden Anadolu'ya . . il". A k müddet evvel çok feci bir cinayet • • mU.tavır gıne n ara müddei U· kaçtığı anlaşılmıttı. iılenmit, uzun taharri ve tahkik.at 

mumisi Ekmel, Malatya müddei 
Kab·ı Cevdet, nihayet Çerket'te tan sonra hi.diaenin azılı mes'ulle umumiliiine Ankara müddei umu 

Ya'--lanmıt ve dün muhafaza al- • I · d R ri henüz meydana çıkmıştır. aa mı muavin erın en agıp, mün-tında •ehrimize getirilerek Adli- b 1 b 1 Ank Karakuyu köyünde geçen bu , a , u unan ara Ağırceza re- ı d"I 
yeye teslim edilmiftir. 1 b kanlı hadiae şu ıuret e ika e ı • 

isliğine atan ul Ağnceza reisi miştir: Köylü Ümmühan iaminde 
Bir muharririmiz dün Cevdeti Hasan Lutfi, İstanbul AğJrceza bir kadın vardır. Bu kadının koca 

görmü4tür. Cevdet diyor ki: rei•liğine Oaküdar ceza hakimi ., bir ııece evinde uyurken Muıta 
"- Kamili ben öldürmedim. Aziz Beylerin tayin edildikleri ha- fa oğlu Halil ve Hasan oğlu Hüae

Arkadaıım Remzi ile Kamil kav- ber alınmıtbr .. latanbul müddei yin eve ııirmiıler ve zavallı adam 
ga ederken ölmüt." umumi muavini iken Adliye velıileti cağızı boğmak suretile öldürmüt 

Cevdet, katilden evvel Yeni n"§riyat müdürlüğüne tayin edilen !erdir. 
postane civannda bir dükki.ndan Muhlia Beyin de aza müli.zımı o· iki şerir kafadar bu feci hadi· 
sustalı çakı almııtı; Aleti katil o- !arak lıtanbula geleceği aöylen- seyi iıledikten sonra maktulün ce
lan çakı bulunamamı§tı. Muharri- mektedir. Maamafih henüz latan aedini evden almıılar, boynuna 
riıniz, çakının ne olduğunu sor- bul Adliyeainde kat'i malumat bir torba ta§ bağlayarak 1uA1z bir 
muıtur. Cevdet demittir ki: yoktur. kuyuya atmıtlardır. 
"- Onu trende unutarak kay- Fakat bu hadiseye adamcağı· 

bettim.." U zın kanaı hiç aea çıkarmamııtır. 
Cevdet lıtanbul'dan naaıl kaç mum jandarma Ancak bir müddet aonra maktu-

tığını §Öylece anlatmaktadır: kumandanı gitti tün kardeti Hüaeyin, biraderinin 
"_ Vak' adan sonra evime uğ. ne olduğunu ve nereye gittiiini 

radım. Sonra Haydarpaıaya ge- yenııeai Ommühana aormUf, ka-
çerek trene bindim, AdapazanD& Umum Jandarma Kumandam dm cevaben elbiaelerini giyerek 
gittim. Oradan otomobil ile Çer- Kazım Pata dün tehrimizden An- dıtan çıktığını, ne zaman ıelece-
kete giderek day11na misafir ol- kara'ya gitmittir · ğini bilmediğini aöylemiıtir. Hüse 
dum. ····-··-- yin bu cevaplardan fÜphelenerek 

Beni Çerkette tanrdılar, yakala tekrar yakaladılar.'' jandarmalara haber vermiş ve u-
dılar. Cevdetin dün ifadeai alınmıt ve zun takibattan sonra hadis tenev 

gitmittir. Tevkifaneden kaçtım; fakat cinayeti itiraf ebniftir. vür ederek failler yakalanmıştır. 
··~·~OMt~t~t~t .... t•o•t•t•·~·~·~·~· .............. ~,MO~o~•~t .... o•••••·~····\\\\\\\\'\\~•••t\t\\\\\\\\\\.\\\ \\\\\\\\\\\\,\\\\\\\\\\\1 \\\\\\\\\\\\ .. ....... 

Aşkı EJ. radyo dinle_qecekti/ Resimli hikaye 
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Taşla 
Başını yardı 

Sonra da sopa ile 
kolunu kırdı 

Haıköyde biri kadın, diğeri er
kek iki muaevi araaında feci bir 
netice ile biten giirültülü bir ka1 
ga olmu9tur. Hasköyde oturan 
Avram isminde bir Mu.evi, Mm 
Ratel ile öteden beri geçinemiyor 
larmış. Birkaç defa ağız kavga., 
yapmışlar, fakat bu münazaalar 
büsbütün kızışmı§ ve biribirlerine 
ağrr lakırdılar söylemeye başla· 
mışlardır. Bir aralık Avram hid· 
detini yenemeyerek Madam Rafe
Jin Üzerine hücum etmiftir. KadıJt 
cağız kendi&ini bu hücumdan kur
tarmak İstemiş, fakat muvaffak 
olamamıştır. Avram bu sırada yer 
den koca bir tat alarak Madam 
Ra,elin üzerine fırlatmıştır. Tat 
kadının kafaama isabet elmit ve 
kadıncağrz kanlar içinde yere yu. 
varlanmıştır. Etraftan ayırmak..,, 
kadını kurtarmak için yetitenle
rin müdahalesine rağmen Avram 
eline geçirdiği bir aopa ile kadınm 
Üzerine tekrar hücum etmiş ve bu 
sefer de kadıncağıza şiddetle in
direre k kolunun kınlmasına ıe
bep olmut tur. Bu aırada yeti§en 
polisler Avramı yakalamı~1ar, ya
ralı kadını da tedavi altına almıı 
lardır. 

Bir çocuk kuyuda 
boğuldu 

Şehremininde Seyit Öıner ma• 
hallesinde, !Oför Sadık e fendinin 
4 ya,Iarında Şevki ismindeki ço
cuğu, kuyuya dü§lllÜştür .. Baba11 

çocuğunun düıtüğünü gorunce, 
kuyuya inerek çocuğu kur ta rmak 
istemittir. Fakat babanın bütün 
gayretlerine raimen, çocuğu k ur
tarmak kabil olamamıştır. 

Bir kızcağız aya
ğından yandı 

Maçkada Liman §irket i müdü
rü Hamdi B. yin oturmakta oldu· 
ğu Birli apartımanında ~umailey 
hin daireıindeki banyo odasında 
benzin ocağının ittialile yangın 
çıkmıt ve oda kapraı yandıktan 
sonra aöndürülmüıtür. Bu sırada 
Hamdi B. yin evladı nanevisi Hat
çe H. ayağından yanmış ve bera
yı tedavi Amerikan hastanesine 
kaldmlmııtır. 

Yaraladı 

Karaköyde küfeci Müştak ile 
Cemal kavga etmişler, Cemal Müş 
teki bacafından yaralamıştır. 

Yaralı haıtaneye kaldırılmış, 
Car ih tutulmuştur. 

Yangın 

Tahtakalede Salih ef. hanında 
üçüncü katta Leon Behar ef. nin 
iaticarmda bulunan ve 15000 lira 
ya sigortalı tuhafiye ticaretaneain 
den yangın çıkmıpa da kısmen 
yandıktan sonra söndürülmüştür. 

Bir yangın daha 
Galatada Y ağkapanı caddeain

de Ahmet B. yin makine yağ ma
fazaıından yangın çıkını§, eşya 
kıımen yandıktan sonra söndü~ 
muttur• Mağaza sigortalıdır. 

Tütün encümeni 
dün de toplandı 
Tütün inhisarı kanununda 

yapılacak tadilata memur Tü
tün Encümeni, dün de İnhisar 
lar Umum Müdürlüğünde top
lanmıı ve Maltepede tarlalarda 
yapılan tetkikat ve tatbikat ne 
ticeleri üzerinde görüşülmüş
tür. Encümen, bazı ecnebi mem 
leketlerd'e tütün hakkında tat
bik edilen kanunların da tetkiki 
ne lüzum görmü,tür. 

Lehistan hariciye 
müsteşarı 

Ankaraya gitmiş olan Lebis 
tan Hariciye müsteşarı M. 
Beck dün şehrimize avdet et,. 
miştir~ M. Beck gelecek hafta 
Varşovaya avdet edecektir. 

Vatandaş! 

l - Her Türk , se nede yalnız 
l lira tasarruf etse bir senede 
14 milyon lira toplanır . 
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Asrın •.ımdes.i "MlLLlYET" tir 

Dün a şam, yemekten sonra 
hanım penbe bir tuYalet üzeri
ne (balo çıkıtı) denilen tarzda 
kısa siyah kadifeden bir hırka
cık atarak tiyatroya gitti """ e
fendi de hanımının y&n aadıkı 
(pepet) iımindeki fino köpeği
ni muhafaza için otelde kal
dı· •. 

1 • 1 Askerbl bahlsler I• 1 HİKAYE 
!etimi g'Ormuıler sonı·a ne olduğu• 
nu bilmeyorlar. Ayağa kalkdıııt
Allahım gözlerim o ande .,elet 
gördü? Merdimen altı bu y•1 
Kim ehemiyet verir? iri irı çtvilet 
sağımdan solumdan, önden arka• 
dan dik dik, sivri sivri uzanmıt 
lar? Ya ben, bir kat afağıya diı· 
~erken bu iri çivi uçlarından bir• 
boynuma takılıaydı, ne olurduın? 
Bir varmıf, bir yokmu~ olurdun> 
Fakat olmadığımı her tarafıııı' 
yoklayıtımdan anladım. O hatJ• 
mesele de yok! Derhal dı§ar•Y' 
çıktım ve Oteki gibi arkadatıınııt 
yazıhanesine giderek, evveli. al· 
dığım neticeyi bildirdim. 

23AGUSTOS 1932 
idarehane: Ankara caddesi. 

100 No. 

Kim hiddet etmemiş 
Türkün Büyük Zaferi 

- 10 uncu gıldiJnümil nıünasebetile -

Telgı·af adreıi: lıL Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlükü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için 

L. K.. 
3 aylığt 4 -

6 " 750 
12 .. 14 -

Hariç içrn 
L. K-
8-

14 -
28-

Gelen ewak geri verilmez -

Müddeti geçen nüıbalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya •il 
İfler için müdiriyete müracaat 
edilir_ Gazetemiz: ilanların mff'U· 
liyetıni kabul etmllL 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y "'ilköy ukerı rasat n oerkezin 

den veriten hab~ sOre bugün 
hava açık olacak, rüzg&r poyraz
ddll esecektir. 22-8-932 tarihinde 

Bizim lstanbullu bekar ar- Türle iıtlldilinin, Türk inkılibı- Dumlupınar Başkumandan Meydan 
kadaşlardan birine evli ve kılı- nın, Türk tarihine yepyeni bir iıtlka Muharebesine yani Yunan orduıu-
b k 1 ek met veren, y.ııua Türk tarihine de nun imha edildiği güne kadarki ha-

l birisi gü er ve acımsıya- iil, dünya tvifıinin aiditini değiıti- rekat. 
rak sormuş: Ten, büyük Türk zaferinin tam onun V - Dumlupınardan lzmire ka-

- Yahu! şaşıyorum .. Bekir cu yıldönilmiinil yqıyoruz. dar cereyan eden aıkeri harekat .. 
nasıl yaşıyorsunuz?.. O zamanlar, 10 yaşındaki çocuk (Günü gününe) 

Hakikaten evlilik bu şekil- larımız, şimdi tahsillerini bitirmi,, * 
de oldukça ortada a ılacak bir ve hatta _askerli~ hiz~etlerini ifa e- * * . ! f . decek çaga gelmışlerdır. I - ·Harici aiyaaet. 
şey var amma kımm hayatın- 1 Türk zaferinin Türk inkılabının Bir taraftan dahili siyaset cephe-
da? Evlinin mi, bekarın mı !.il mana ve ~ÜmulünÜ, yükseklik ve de ıinde, böyle çarpıtırken, diker taraf 
mem? ri• iğini. daima ve daima Türk genç tan harici siyaıette de uğraşılıyor-

~ 4- ;r; Jiğinin ruhuna <iİndinnek, kalbine du .. . 
Mısırlı hakim Beyle goru- yerleştirmek, dimağına yontmak A - Sakarya meydan muharebe 

bugünkü inkıl;lp neslinin en başlı va sinden ıonra, bu zaferin harici siya· 
ı şürken bana Celalettin Arif Be zifesidir. ıette ilk siyasi meyvesi, bu zaferden 

yi tanıyıp tanımadığımı sordu. Bu sahada, aarfedilecek gayretin 37 gün sonra Fı·ansızlarla 20 Teşrini 
Şahsen tanımadığımı fakat biz küçüğü, büyüğü olamaz .. O yük.ek evvel 19?1 de İmza edilen Ankara i
mektebi hukukta iken onun da gayeye doğru, samimı, imanlı ve şu- tilafnamesi olmu•tu .. 
orada muallim olduğunu söy- ı urlu h':r adım elb~t b~y?k te.si~ler Bununla, ilk defa olarak milli eme 
1 d" y b ·· b ti b yapmaga namzettır.. Bızım gıbı, o limiz, milli hakimiyetimiz. Garp dev 
e tm. e u m.~~.as~ e e u ihtili.1, mücadele, zafer ve inkıli.p letler;nden biri tarafından resmen 

zat hakkında goruştuk.. j günlerini yaşamış nesle mensup o- tanınmış, tasdik ve itiraf edilmiş bu 
Bana dedi ki: lanların milli ve vatani vazifelerin lunuyordu ki bunun mi.nal'• çok bü~ 
- Bu zat zeki bir adam idi· den biri de, bu yüksek milli gaye u- yük idi 

Uzun müddet beraber çalışmış ğurunda. ne gibi dayanılmaz sanılan i Bundan ba~ka, bu itilafname ile, 

1 

ağır şartlar altında, nasıl aşılmaz de siyasi ve iktısadi istikli.limizden hiç 
tık.. Kardeşini de tanırım ..• Lii nilen güçlüklerin, milli iman ateşi- ; bir şey kaybetmeden, askeri hiç bir 
kin sor.. zamanl rda bir kere nin karşısında milli azim ve meram fedakirlck yapmadan vatanımızın 

l:ava tazyiki 766 milimetre. en çok ' Pariste fj\rdüm. Bana saçma önünde yokıp yıktığını, elinin erdi- 1 kıymetli parcalarını Adana ve hava
hararct 29, en az 16 santirrat sapan şeyler söylemeğe başla- ği dilinin döndüğü kadar, bugünün ' lisi mıntak•sİ kurtarılmı• bulunu 

d ve yannıo gençJerine anlatmağa, ruh yordu.. · k~ydedilmittir. 

FELEKTEN 
Seyahat mektupları .• 

Dokunmayın 
Kırılır! •• 

1 
• lanna taş yontar gibi., yontmağa ça B - Bundan sonra Avrupada, 
lspirtizmeye merak ettiği- lışmaktır . hakkunızdaki cereyanları yakından 

ni hatta babasının ruhunu ge- Bu da bqtan bata bir tarih, eş- takip <;.imek, Sakarya zaferinden 
tirdiğini söyledi. "Sus! be A- siz denksiz bir tarih olan Türk is- sonra hasıl olan fenalıkları anlamak 
rif! Sen deli misin?·. Böyle şey tikİal mücadelesi hakkında bildikle- ve dünya İle münaıebatımızı genit
lere inanmazdın dedim ... O ıs- rimizi , .. k sık tekrarlamakla ve her letmek makaadile Hariciye .. veki!i, 
. tt" A 1 d k". d" - sene bir ya• daha büyüyen Türk 1921 martmda Avrupaya gonderıl-
ıar,. ı.. na ım ı, ımagın- ı ' • · t" · ti. k" bu tah . . gençliğine asrlamakla mümkündür. mıt ı; ne ganp r ı, na ~: 
da bıra~ ~alel var ... ~~·ıra ~v- (Ceyms Prays) ın dediği gibi, m_ül "'!emeyen .saray ve lstanbul hu 
detten ıkı ay sonra ogrendım ı tekra•· mütemadiyen tekrar bir ma kümetı de aynı zamanda Avrupaya 
ki; vefat etmiş ... Ve deli ola- · kineli 'tüfenk fasılasız aleti ~ibi tek- bi~ !'"'~.aJ:haa ııöndermi!, _bu ıuretle 
rak ölmüş.. rar .. Bunun kadar mÜe5Sİr bir J•Y mıllı hukume~n cepheaını, .~yıflat-

v' I 16 9 "2 . • ı yoktuı-. insan dimağlarında, insan "!1t ?tuyordu ... Ancak. H8:rıcıy~ .v~-
C ıy, agustos '' Bu tafsılatı alı~ca, lstan- ; ruhlarında, en çok ve sık tekrar edi kilının t~maal_aı:ı nı:.tıcesınde ıtılaf 

Dünyanın en meraklı halkı 1 bul matbuatından bır arkada- len şeyler kadar yer eden hiç bir ıey devletlerı ~ancıye na~ırları t?plan
Franıızlardır. Bunun ruhi se- şımızın ne büyük ehemmiyet- yoktur. Her tekrar, onu bilenlerin mağa ve _bıze ~ulh teklıf etmege ka-

b..ı.: ··ğ k ba k d le dercettig"i Celalcttin Arif kafilesine yenilerini katar, sayıaını rar vermışlerdı, ....,. o renme ve ş asın an . >:...ı .. . 
a•ağı kalmıf olmamak kaygu- Beye ait bir takım yazıların ço"1~ tır... il" __ ,. bu .._ ___ 

1 
22 .~~t 192~ de Tur~ıye .ve :u-

' b- h k 1 1 ıte, o m n v ....... e ve """"" nan hukumetlerıne verdıklerı muta-
su olsa aerek Dün ( Mare<.al ıçare as tanın ara ama arın- ıır· '-' b" . h ıen elimı" • erdi"' k ._.,,. d 1 1 k 3 •• -r d . ... 1U azı er e zın K&t n e telUllı notaaın a esas ı o ara 
Peten) ismine izafe edilmit bir an başka hır şey olmadıgını dilimizin döndüğil kadar. o büyük tu nokta!• vardıı 
caddeden geçerken bir takım ve bunun daha güzel emsali- zaferin ne gibi ağır ve büyük feda- ı _ iki taraf orclulannı h1' tak-
halkın bir tahta perde önünde nin Bakırköy hastanesinden ~lıkl~rla, ne gibi_ büyük ve ~sal- vlye etmeyecekler; 

1 b. b k ki kolaylıkla kabili tedarik oldu- sız netıceler alındıgını anlatmağa ça 2 _ Bir yerden bir yere aıker oy 
top anmış ır şeye a ·tı arını • lıııyoruz. Yazılarım elbet bilenler tma acakJar 
gördüm ~ .. de ~~kuldum. gunu anladım· için değildir.. ' 3 _ i'u h:.ustaki 

1 ı,teri kontrol 
Baktım ne gordum bılıyor mu- "" "" " • etmek üzre itiW devletlerinln 
ıunuz?. Dün (Vichy) nin günü idi. "' * tetkil edecekl<rl bir askeri 

F ransada her şehrin kendine Bu seneki yazılarımı fÖyle tasnif komisyon milrakabeal lııabul 
Bir yaşlıca adam - en ön

de - o tahta perdenin içindeki 
arsanrn satılık olduğuna dair 
olan bir yazıyı okuyor. Y aloız 
adamcağızın gözü galiba İyice 
görmediği için yazıya pek dik
katli bakıyor ... Yazı da biraz 
yüksek bir sırık üzerine takıl
mı§ .•. Halk ta ihtiyarın etra
fına toplanmış bakıyorlar·. 

Bizim otelde Mısır hakim
lerinden bir zat var .. lsınini 
derce mahal yok ... Anlattığına 
nazaran her sene Vichy'ye ge
liyor, tedavisini yapıyor, ora
dan Parise geçiyor. Galiba iki 
a}' kadar mezuniyeti istimal et 
tikten sonra işine avdet edi-
yor_. 

Bu zat aslen Kıbrıslıdır·. 
Amma babası Konyadan ora
ya geçmif ... Biraz Türkçe de 
görütüyor .. Bir kaç defa rah
metli valide paşa ile lstanbula 
~elmiş, Bebekte, Sarıyerde otur 
muf.. Nazik, celebi bir adam.-. 
Haremi de yanında ... Rivayete 
nazaran Vichy'ye gelirken ha
reminin kendisini takip etmesi, 
hanımın da muhtacı tedavi olu 
şundan değildir. Sırf kocasına 
karşı olan muhabbetindendir. 

ettim: edilecek . 
mahsus bir bayram günü var- ı _ Sakaryadan büyük zafere Bundan IODl'a aundukları 26 Mart 
dır. Bunun ,.sası dinidir. kad•· haricı· aiyuiyat aahasmda o- ı.ı· · ha • - 1922 tarihli tulh te ifinı vı nota 
Vichy'nin günü de 15 ağusto- lan bitenlerin hülaaası. da da tu mühim noktalar vardı: 
sa tesadüf erlen (Sent Mari) il - Sakaryadan Büyük zafere 1 - Şarkta bir ermeni yurda t"f 
günüdür. Bugi.in ayni zaman- kadar dahili ıiyaaetteki hadiıelerin kili; 
da (Assompiion) denilen di- hüliıası. 2 - Boğazların gayri aakerf bbo 
ni bayrama da tesadüf ettiği ili - Sakaryadan Büyük zafere hale ifrafı; 
. b I kadar askeri sahada yapılan taarru- 3 _ Trakyanın Tekirdatı hlzaoı-
ıçin ir hay i ehemmiyetlidir. 28 hazırlık 1• 11-ı·. ._. " na kadar Yunaniıtana terıu. 
Bu münasebetle şehir donan- iV _ 26 Aiuıtoıtn, 30 Ağuatoı 4- Sevr pt"ojeaindeki Türk kuv-
mış, polisler süslenmiş idi... • ............................ ·--··· .... -·-·•"•" velinin S0.000 den 80.000 ne ibli.ğı. 
Gece her taraf elektrik içinde çü; tuhafiyeci ve antikacı ma- 5 _ ltiW devletlerinin iktıaadi 
yanıyordu ... Vichy'nin kenarın ğazalarının şubeleri vardır. menfaatleri, Düyunu umumiye ve 
dan geçen Allier irmağının ke Bunların arakasında da cad harp tazminatı için Türk h&kimiye
narında ateş donanması yap- de ve caddenin kartı yakaıında ti ile telifi kabil bir uıal! 1 konmaoı. 
tılar ve pek güzel fi •en ki er l ı· B 6 - Adli, llı:tuaıli kapitülasyon-, ki ufak dükkan ar ge ır •.• u d il ı 
attılar ... Bütün Vichy bu ir- larda ta i t yapı maoı. 

dükkanların önünden geçerken 
k k · • ·· Bu notalar ıeldiği zaman, Gazi ma enarına ve ırmagın uze- go""zu""me 1·11· e.tı· ... Bı"r ku··çu""k ara- V--'I ~ Hz. cephede idiler.. ..,., ecek cevap 

rine atılmış köprüye toplanmış banın içine sekiz aylık kadar lar hakkında uzun tetkikler yapıl-
tı.... bir bebek, bir oğlan çocuğu ya- dılı:tan sonra Sivrihiıarda Gazi Haz 

Vichy' de tanıdığım birkaç tırmışlar· ... Çocuk fevkalade gü retlerinin huzurunda cevap tesbit e-
kişi ye 15 ağustosun neden zel! Herkese de gülüyor, bağı- dilmiıti. 
(Vichy) nin günü olduğunu rıyor, elini ayağını sallıyor ! 5 Niıan 1922 de, verilen cevabın 

d K . l · k eıaı hatları •unlardı: sor um. ımse cevap verme- nsanın sevmeme11, o şamama ' 
l - Mütarekeyi eaaı olarak ka

di· Galiba bu da bizdeki (iske- sı kabil değil!... Yavruyu bun- bul ediyorduk. 
le maddesi) sözü gibi nesilden dan muhafaza için arabanın 2 _ Mütareke ile benber tahliye 
nesle ne olduğu bilinmiyerek "stüne bir yafta yapıştırmıt- nin bqlama11nı prt koşuyorduk. 
intikal etmiş bir adet!. !ar: 3 - Mütareke müddetini, tahliye 

" "· "" \ ., !RILACAK ŞEYDiR. DO- müddeti olan 4 ay iletahdit ediyor 

KUNULMAMASI RiCA 0- du~·- Tahliye bittiği halde sulh 
L UNU R) müzakeresi bitmemiJ olursa, mütare 

(Hastane Pınarı) denilen 
maruf membaın etrafında Pa-
risin en maruf kuyumcu, kürk- FELEK kenin üç ay kendiliğinden uzamış ol 

Hayreti Muzaffer ağabey kız 
mıt. Heın Öyle kızmıı ki, ben bu
nun farkında bile değilmi.§im. 
Dün kendiıinden §Öyle bir mektup 
aldım. Siz de okuyun: 

"Aziz efendim , 
"Evveli. .şunu söyleyeyim ki, 

sanki başka hikaye mevzuu yok
muf gibi, benden bah:sedişinize 
doğrusu çok kızdım. Ayol, o yaz
dıklarınızı okuyanlar, a§ağı yuka
rı benim hamakatime vermitler~ 
dir. Şu devirde, yani buhranın si
nirleri yay gibi gergin tuttuğu 
bir zamanda, birisine "Merhaba" 
denilse, alacaklı zannediyor da, 
hemen tedafüi vaziyet alıyor. E
ğer "merhaba" deyen alacaksız 
bir doatu ise, evveli geniş bir ne
feı alıyor. Sonra ne olur ne olmaz, 
belki ödünç bir ıeyler İster diye, 
"Eyvallah canım" diye geçici bir 
mukabeleden sonra yüriiyÜp gidi 
yor. Siz bu adamın hakikaten bir 
alacaklı olduğunu dütününüz. Hid 
det etmez miainiz? Ya hiddet, ya 
sıkıntı alimeti gösterirsiniz. Vazi 
yete göre, zekinız hangisini emre 
diyorsa, öyle yaparsınız. Bazan 
sıkınhlı görünmek te, hazan hid- ı 
detli oluvermek te sizi bu müşkül 
vaziyetten kurtara bilir. Lakin o 
dakikada rol oynayan zekadır. E
ğer aıkıntınız cali değil ve hakiki 
ise ve bir azacık taşarsa, hemen 
cali olmayan hiddete inkılap ider. 
O zaman ainir hi.kirn olur. Yani 
artık zeka meka para etmez. Kes 
kin airkenin küpüne zara olduğu· 
nu bilirsiniz. Benim bildiğim zeki 
denilen ıey, hiddeti hemencecik 
yere seran bir kuvvettir. Vallahi, 
kimse hiddetini veıinirini değil de, 
zekasını kullansın, derim. Çünkü 
biri, öbüründen üstündür . 

Faka! insanlık hali, kızmamak 
ta elde dekil. Bir gün ben de kız
dım. Size batımdan geçen bir 
vak'ayı anlatayım da, hiddetin ne 
reden nereye vardığını görünüz. 
Bir seneler Babıali caddesindeki 
meıhur Orhan Bey hanında kira
lık odalar vardı. Şimdi hala öyle 
mi bilmem ?Bu zavallı hanın talihi 
çok makılıtur. Bir defa ki.milen 
yandı. Sanra yapıldı, bir tarafı 
daha yandı. Yine yapıldı, bir ta
rafı daha yandı. Fakat duvarları
nı kim yaptırdiae, Allah için ıağ
lam yaptırmıJ. Çünkü ahşap kıs
mı hemen tamir ediliyor. iki ay 
sonra kiralık odalar emrinize i.
made .. 

Bu kiralık odalardan birini de, 
----·--············---··-
mumı kabul ediyorduk ... 

- ltilif devletleri, bu cevabımı
za. 16 Nisanda menfi cevap vermİ.§
lerdi. Buna biz de 22 Nisan 1922 de 
cevap vermiıtik: Ve cevapta da: 

"Mütareke olmusa bile, sulh mü
za.lıerelerini eeciktinnek muvafık ola 
mayacakını'' ilave ecllyorduk. Ve bu 
maluatla (lzmit) de bir konferans 
akdini de teklif eyleyorduk.. 

Fakat bütün bu teşebbüılerin hep 
ıi neticesiz kalmıfll .. 

• 
.. * 

Bütün bunlar göıteriyordu ki. ı.., 
ta ıaray ve latanbul hükumeti oldu 
ğu halde itilaf devletleri ile elele ve
rerek, milli hükumet, milli mücadele 
aleyhinde, Türk milletinin hayatına 
kaıdeden yeni ve hain bir te,ebbüı 
ve meıai batlamıştı.. (milli vahdet 
cepheaini yarmak, parçalamak tefeb 
büsü) .. Artık bir kere daha sabit ol 
mutlu ki; 

Memleketimizi iıtila etmiş olan 
düımanları silih kuvvetile çıkarma
dıkça, çıkarabilecek kudret ve kabili 
yeti filen gösteremedik~, diplomaai 
sahasında ümide düşmek hayal pe
şinde koşmaktan asla farklı bir tey 1 

değildi .. 
lıte Sakaryadan büyük taanuza 

kadar harici siyaset sahasında,, dip. 
lomaıi sahada olan biten şeylerin 
hül&aası ~i\ bu idi, 

A. R.' 

Milliyet'in Edebi R<imanı: 71 kabilinaen ... Fakat rica ederim ı ileri varırsanız bizi isyana mec 1 mekten vicdan azabı duymuyor 
Beyefendi suallerinizi derinleş- bur edersiniz .. diyor.. musun?,. 

ite girmek için ahbaplardan biri 
tutmuştu. Bir gün kendisini ziya .. 
rete gitim. Bir kaç yangın geçir
diği için, merdivenlerinin bir kaç 
defa tebdili mevki ettiğini bilirim. 
Fakat ne merdivenlerdi o merdi
venler! Karanlık mr, karanlık! 
Mübarekler daha o zamandan ta 
aarrufa hatlamıtlar, on beş mum
luk elektrik lambası değil, zeytin 
yağı kandili bile yok. 

Ben bu karanlık merdivenler
den el yordamile çıka çıka, arka 
datımın üst kattaki odasına var
dım. Yalan olmaıın, a~ağıda mer 
divene civar odalann buzlu camla 
rından sızan ıöyle böyle bir ışık 
ta yok değil. Fakat yine merdive
ni çıkmak için el ve ayak yorda· 
mı 18.zım. 

Yukanda arkadaşım bana bir 
sigara ikram etti, kahve ikram et
ti. Konuıacağımız işi konuştuk. 
arada ben mutavassıt vaziyetinde 
idim. Ticarete girmek isteyen iki 
&evdiğim arkadaşın anlaşamadığı 
noktaları telif etmeğe çalışıyor• 
dum. avni hakla vazifemi de hüs
nü ifa ettim. iki arkaclaşın yapa .. 
bileceklerine emin olduğum bir 
işte teşriki mesailerini temin etti .. 
ğim İçin, derin bir haz duyuyor· 
dum. 

Bu mülikatımız yarım saat de· 
vam etti, ya etmedi .. 

Meğer yer yüzünde İnsanların 
gıyabında neler, neler olurmuş! 
Orhan Bey hanının sahibi, mer
divenin yerini beğenmemi,. Belki 
karanlık olduğu için merdiveni 
karşı tarafa almak istemiş. Boyu
na merdiven deği,tiren bir adam 
için bundan kolay ne var? Hemen 
bir usta ba,ı, iki amele.. Bunlar 
benim yirmi dakika evvel çıktı
ğnn merdivenin üıt tarafından bat 
laınıtlar baııa.makları ıökmeğe .• 
Tam dört basamak sökmüşler .. 

Bendeleri de mülakat muvaffa
kıyetle hitam bulduğu için, net'e 
ve sürur içinde öteki arkadatın 
yazıhanesine gitmek Üzere avdet 
ediyordum. 

Allah atkına aorarım ıize 1 Yir 
mi dakika evvel, zatıiliniz benim 
vaziyetimde bir merdivenden çık 
sanız, yirmi dakika aonra o mer
divenden indiğiniz zaman hangi 
bir tebedül aklınıza gelir mi? Ha! 
Bir kırmızı fener konur, yolunuzu 
kesmek için bir destek uzatırlar. 
O vakit, "bu nedir?" diye durak .. 

Dedim ki: "Bu işte ikiniz plı.I 
kemmelen uyuşabileceksiniz.,, 

Ondan sonra da laf olsun dı· 
ye başımdan geçen kazayı aıı-
lattım, anla!ıtımın sebebi hidde
timden ileri geliyordu. Bak, bak' 
Bir çok yazıhanelerin bulund<ı· 
ğu bir binada, bir merdivendt 
ilk dört ba-samağı kaldırılır d•• 
oraya bir li.mba, bir mania ve y•• 
but tehlikeyi ihbar edecek bet 
hangi bir fey konmaz mı? Kal' 
detim, bütün hiddetimin seb..lıi 
budur? 

Ben bu macerayi öteki ark21· 
daşıma anlatır anlatmaz, z.ı• 

vallı çocuk asıl kendisini al&k•• 
dar eden meseleyi unuttu da, bit 
den bire küplere bindi. Kendi· 
sini teskine çalıttım. Ne gezer? 

- Yahu, dedim, tehlikeyi be~ 
geçirdim, sen değil. Verilmiş u• 
dakam varmış. Sana ne oluyor! 

Arkadaşım tôyle bir küfür ıa• 
vurdu: 

- Sen burada otur da ben v•• 
ziyeti bir anlayayım, dedi. 

Ben sükünetle gidip te, uıt• 
başıya vazifesini ihtar edecek 
zannediyordum. On dakika aon· 
ra arkadaşım başı gözü kan için 
de avdet etmez mi? Usta b8fl 
ile iki amele elhirliği edip zavıı'.· 
1ı arkadaıımı oracıkta bir §eyi• 
re benzetm.itleı-. 

Kabahat gelin.olsa, kimse ü ... 
tüne giymezmiş. Kim bilir orada 
ne oldu? Arkadaıım hiddetini 
ne tekilde izhar etti? Çünkü bı• 
raz sinirlidir, bilirim. 

Görüyoraun ya, bu meselede 
hak bizim .. Faka! kuvvet öt ek; 
tarafta! .. Bereket versin, yine be" 
nim sayemde, gittim de mesele• 
yi hallettim. Usta başı iki amele 
geldiler. Ayaklarımıza kapandı· 
lar, bizden özür dilediler. Ben 
de kendilerine birer sigara ikra"1 
ettim.,, 

lRTIHAL 
lar, durakladığmız zaman da mer Mecliıi Maarifi keb;r azasındart 
divenin söküldüğünü anlarsınız. merhum Abdülkerim Hadi Bey refi-

Hayır! Bunlardan hiç birisi ka11 Selma Hadi Hanım dücar old.ı 
yok. Hatti merdi.venin üst kıs- ğu hastalıktan rehayap olamıyarak 
mından dört basamağını söken a- ted~vi edilmekte olduğu Etfal. hasl~ 
melenin hatları bile görünıneyor. ~e~ın.dheal~ydın .1lb6 kıncı plaza~t~sı cgec• 
Bendeniz, çıkarken ayağuru:n alıt ıı ırtı ı a~ı ~ a ey emıştır. en~ 
tığı merdivenden ayni alıtkanlık- bı h~k. kederı dıde ehıb~sına Sab 
la inerken, bir ande kendimi ha- ı Cemıl ıhsan eylesun amın. 
vada buldum ve "cup!" bir kat 
1Lfağı! Yani merdiven altına! Val- 1 

lahi, İyi hatırımda değil amma, 
Orhanbey hanında bir katın irti
faı bet metreden aşağı değildir 
&anıyorum. 

Bir kat düştükten sonra ,öyle 
bir kendimi yokladım. Elhamdü
lillah, bir feylerim yok. Yalnız dı 
şarıdan ameleden birinin seıini i
fİtiyordum: 

- Yahu, diyordu, şimdi merdi 
venin ba~ında bir adam vardı. Ne 
oldu bu adam? 

Anlaşılan benim tepede haya-

·ı?~~bi Mehmet Rifat 
Pari · Darülfünunundan mezun. 

( ·a~aloğlu. Sıhhi apartıman "I~ -

VEKALETTEN AZiL 

Vekaleten tekaüt ınaafIDı almak· 
ta olan Şelızadebqında V nnecıller· 
de Kemer ıokaiında hamam karı 1-
aında aarraf Hilmi Beyi Yelıiletten 
azlettiğimi ilin eylerim. 

Mütekaidinden Ahmet 

İTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SİGORTA ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta musmelesı 
ic::_. eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

ı_Acentası bulunmayan ~hirlerde acenta aranmaktadır. 

Beyoğlu : 4887 

dir?.. duruyor .. ·• 
Hanımefendi - Sözleriniz Abdüllatif efendi - Leman 

tirmeyiniz. Esl\s bilinmeyince Hanımefendi - isyan edip Hanımefendi - Ey ne ce-... 
Olüler yaşıyorlar mı? 

bana ürperti getiriyor·.. daki bu hal cinnet arazından 

1 

teferrüat hakkındaki İstizahlar te ne yapacaklar acaba? vap veriyor? 
dalıa ziyade ırerak uyandır- Rasiha hanım - El ele ve- Rasiha Hanım - Orhan be-
maktan başka bir şeye yara- rip kaçacaklar.· gibi görünü- nimle beraber cehenneme gir-

(Felsefi Fcıntaatique roman) maz . Biz şimdi felaketin yeni yor... meğe razı ... Bizim için en müt-

Yazan: HÜSEYiN RAHMİ a '.maya başladığı şeklin önüne Hanımefendi göğsünü sar- İ hiş olan tey ayrılıktır·,, di-
geçebilecck ça;·deri düşünme- san bir kaynanalık kıskançlıği- j yor ... 

güzelliği bütün tahminlerin 1 ket mi? liyiz... le: Hanımefendi - izdivaçtan 
tevkinde<lir. Mumlarla arasak ı Abdüllatif efendi - İyi sa- Rasiha hanım - Yani oğ- - Şehamet Hanım Orha- beklenilen saadettir.. Cehen-
kızımız için böyle her meziyet, atte olsunlar bize o kadar kötü j lunuzla kızımızın arasında tu- 1 nın yirmi dört saatlik hasreti- nem ne oluyor? Beni korkutu-
fazilet şartlarını cami bir ko- saatler geçirttiler ki .. Bu bed - 1 tuşan yangına su sıkmak çare- , ne dayanamıyorsa kaçtıkları yorsunuz hanımefendi .. 
ca bulamayız .•• Ancak kızım hahlara iyilik temennisinde 1 leri... vakit ben bu ayrılığa nasıl ta- Rasiha Hanım - Vukuun-
söylenmez bir sır ile büyülü- bulunmayi gönlüm istemiyor Hanımefendı - Biribirin- hammül edebileceğim? Analık dan evvel felaketi karşılamak 
dür. doğrusu... den soğutmak mı? yüreği gelip geçici sevdalarla için her şeyi açıkça söylüyo-

Hanımefendi - Affederıi- Hanımefendi Oyle söy- Rasiha hanım - Evet.. kıyas olur.abilir mi? Oğlum rum, Oğlunuzun selameti namı 
niz Beyefendi hazretleri. Bu lemeyiniz .• Onlar için iyilik di- Hanımefendi - Bv. nasıl tabiatini bütün bütün değiştir- na kızımı ithamdan bile çekin-
sır niçin söylenmiyor?. Haki- leyelim ki bize fenalıkta bulun kabil olur? Büyü ile mi? di. Evvelden en küçük bir ıö- mıyorum·. 
kat bilinirse serbest konuşulur. masınlar.... Talat Bey - Büyüye, efsu züme divan dururken şimdi Talat Bey - Feliket yan 
Ona göre muvafık bir karar Talat Bey - Bu gayri mer'i na gitmeyiniz ... Bunun en kes- en mühim bir emrimin önünde yarıya vukubulmut demektir. 
verilir. !erden korkuyor musunuz? tirme çaresi ikisini biribirinden dudak bükmekten çekinmiyor.. Rasiha Hanım - Bunu ya-

Abdüllatif efendi - Bu sır Abdüllatif efendi - Elbet.. uzaklaştırmaktır. Ettiğim nasihatlere mukabil oğ rıda bırakmak ta sizin için bir 
söylenmez. Söylen,;e ae akıl Baksanıza hayatımıza hakim Abdüllatif efendi - Bu ci- !um da kzınızın size verdiği ce- iyiliktir. Tazyik ve tehditte en 
alır, inanılır şey değildir .• Bi- oluyorlar •. Kızımı izdivaçtan heti tecrübe etmek istedik... vapları kullanıyor. Ağız birliği ileri vardığımız zaman kızımız 
~"im bildiğimiz maddi, mane- menediyorlar.... Lakin ş_ham • oralara yanaş- etmışe benziyorlar ne yapaca- bize şu cevabı veriyor. 
vi ha.yat şartlarının, k~nunları- Talat Bey - Af buyurunuz rr.ıyor... ğız? Hanımefendi - Hangi ce-
nın busbütün haricinde bir be- Beyefendi kendilerini size ne Hanımefen-!ı - Ne diyor?. Rasiha Hanım - Haklısı- vabı? 
la, bır c•nava hıdır. N s:l söy sur tlt', ne şek le ihsas ediyor Rasiha Haı•ım Siz bu nız har1mefendimiz... Kızıma Rasiha Hanım - En son 
lıyerır maver:ıi bir h:ıyd•.ıtluk lar? kö~l-ten çıksa:l'z el , lı n bura şöyle darılıyo»ım: "SPn müt- korkulan şey ölüm değil mi Or 
tur... • l,:lullatif ,.fendi - Ufuk- c!an bir y .re ay,·ılmam .. Orha- hiş bir b lay,. Pgraa:m.El'in ma hanla biz ona karar verdik 

Hammefc:,.ı - lyı ~aatl:-r 1 .: t"\rumare ı .bir fı .. :r.anı1 dört saatlik haar- . ı;• m gP,:C
0

"C /"''1 ~ de?,il mi? zati .•• Muvaffakıyetsizlerin son 
ae olsurlarda.n gelen bir fela- ka?alı pa.tl:ıması mar.n .. Daha Onu da ayni fel"': düşür- muvaffnkıyetleri bu değil mı-

rı;:~:;:: 

Abdüllatif efendi - Keyfi- sayılır .. Bu akıldaki bir kızı 
yet bundan da ibaret değil, me- oğlumuza nasıl alabiliriz? .. 
ıele iki çatal... Hanımefendi - Bizim kı· 

Talat Bey - Ne gibi? zımızın bahtı, sizinki gibi müt 
Abdüllatif efendi - Orta- hit bir sır ile bağlı değil..· Le

da bir de Leman, Keramet mu manınki çocukluk. Öyle karışık 
aşakası var. bir rüya mı görmüş ne yap-

Hanımefendi - Onlar da mış? Geçici bir korku .•. 
sevişiyorlar biliyorum.. Fakat Abdüllatif efendi - Sizin 
bu çocukların sevdalarına ehem çocuklar da gece gündüz iıpir-
miyet verdiğim yok.. tisme ile meşgullermiş·. 

Abdüllatif efendi - Biz bu Hanımefendi - Ben her 
muaşıkaya da hemen beriki ka eğlenceye müsaade etmem .. Va 
dar ehemmiyet veriyoruz?· kit geçirmek için en masumane 

Talat Bey - Niçin? Kera- oyun olarak bunu buldular .. 
met Bey de mi hemşiresi gibi Abdüllatif efendi - Ruh-
ruhların zaptına düşmüştür? !arla oyun olmaz... Şerirleri 

Abdüllatif Bey - Hayır var .. bahisleri var ... 
bu defa ruhlara karışan oğlu- ı Talat Bey - Ya siz böyle 
muz değil kızınızdır... Leman müçtenip olduğunuz halde on
hanım kendisin ölüm döşeğine !arın şerlerine nasıl uğradı-
uzanmış görmüf... nız? 

Talat Bey - Evet böyle Abdüllatif efen i - Bizim-
bir şeyler saçmalayıp geçti.. 1 kisi büsbütün başka·. Biz onla 

Rasiha Hanım - Geçme- rı tahrik edecek hiç bir hare
miş· .. Bu garip iddiasında sabit kette bulunmadık.. UğradığJ
imiş ... Yakında öleceğini söy- mız feliket ispirtisır..a tarihinde 
lüyormuş ..• Keramet kendi ken fe\·kalade bir istisnaiyet teşkil e 
dini ölüme mahküm eden sev- decek bir garabettedir. 
gıliıinin bu teşe'ümi.ine ai(lavıp <Devamı var) 



'' KARAGOZ ,, UN 
nesi yok, nesi var? 

Dünya lıô.diseleri 

,, ,,. .. 
İl' 
1 L.!'•ragözün iptida, ne zaman 

Lfl&nııt olursa olsun, bugüne 
'ldar yaşamasını temin eden 
te bundan böyle de yaıamaamı 
ltıııin edecek olan hayatiyeti 
~lr. Ve bu hayatiyet Karaaöze 
Lrle bir kıymet verir ki o fani 

ediyorlar. Bunu nasd kestirmek 
kabil olur? Bilhassa yazısının 
sonuna dotru hayalin< Türkten 
Çinlilere intikal •ttiiini söyle
yerek aüzel bir kelime oyunu 
yapan Behnan Beyefendi için 
bu altt asır bana biraz fazla kı
sa ,arünilyor. 

Profesör Piccard 16,500 metre 
irtif aa nasıl çıktı ve nasıl indi? 

Bu irtifada derecei hararet tahtessıfır 36 ya 
düşmüştü ve ortalık karanlıktı 

lllr Viicut olmaktan çıkar ve be 
~ •ırrına mazhar olur. Zira 
~sil ettiitl hayatiyet Tilrk 
~!etinin hayatiyetidir. !Ju ~~ 
"lllati Karagözün tahsıyetını 
'-lılil ile isbat edebiliriz. 

. ICaragöz kafaaı, suratı, dütii 
~il; ıöyleyiti itibarile tama
llııle Türktür. Hem de batka 
lı.ralardan tamamile uzak kal
~'t. Bizana mineviyetile asla 
it la,ınamıt, hele soysuz sopsua 
lı{a karıımamıt halis muhlis 

r Türktür. 

Jı. ICaragözde Türk milletinin 
. Ilı. taba 'casına has bir mine

tiyetin 1: ••· türlü tecelliyatı gö 
l'iiliir. O 'ı u kun bütün nakiae 
te faziletlerini yüklenmiş bir ör 
liektir. 

Evveli. her Türk gibi saf ve 
''dedildir. Dost bildiği herkese 
~~illin kap11 ı gibi ruhunun her 
:'\!!sini açar. Bütün düşüncele 
~ bı.itün dertleri alenidir. Evin
"<! olan biteni sokakta gelen ge 
~!l herkes bilir. Hep kendine 
llıuhft. m, hiç olmazsa kendine 
~uhalif bir çok anaaırla muhat 
•r. Sabahtan aktama kadar kar 
''

11na çıkanlara meram anlat
~·~ıa meşgul ve yorgundur. 

Karagöziln , tekrar edelim; 
nwzarının delil, kendiıinin ha
kiki bir mi.nası var. Kaç asır o
luna olsun. 

Halkın bifızası hurafe sak
lamaz fikrine gelince bunda da 
Behnan Beyefendi bizi, kendi 
noktai nazarları bilifma, tekit 
etmit oluyorlar. 

Karagözün bekası hurafe ol
madığma delil tetkil edece': ise 
onu iptida hurafe nev'inden söz 
lerle küçültmemeli ve ona haki 
ki hüviyetini vermeli. Yani tim 
ıali mahiyetini meydana çıkar
malı. 

Müderris lımail Hakkı Beye 
fendinin dediği gibi: "Karagöz 
maşeri bir mevcut gibi zaman
la teessüs etmiştir. ifade ettiği 
mi.na Türk zihniyetinin kevni 
vak'alar karş11ında akıülimeli
dir. Bunlar bazan bedii, hazan 
ahlaki; hazan liaani akaülimel
ler gibi tecelli ederler. lsa, Şekı 
piyer gibi büyük insanların var 
lığı da daim münakaşa mevzuu 
olmaktadır. Fakat bu imkin 
bunlann ne töhretlerinden, ne 
de kudretlerinden bir teY eksilt 
mezA" 

itinde kanaından azar itilmek 
Sokakta da tan1dıklarile döiiit
~e~. nasibidir. Her oyunda bin 

1 '-rlu entrika döner. O zengin o 
lir, öteki bahtiyar. Karaaöz i
'" ~•İma açıkta kalır. Bir deli 
f'hr, cemiyeti dağıtır, herkes 
~Çar. Yalnız Karaaöz onun t •ııe düşer ve bütün kaçanlann 
~•abını öder. Zira o her Türk t 1. 

Eaaıen bütün milletlerin an' 
anesinde hakiki hüviyetleri meç 
bul böyle eıbas vardır. Her biri 
mensup olduğu milletin en ba
riz hususiyetlerini taıır. Buna 
rağmen aralannda aıkı bir mü
ıabehet te vakidir. 

Onun için Karagözü yaıa
mıı bir insan gibi göstermek, 
yani onun etrafında bir hurafe 
uydurmak onu küçültür. Halbu 
ki ona hakiki hüviyetini vermek 
yani onun ne mükemmel bir 
remz olduğunu meydana çı
karmak onun kaderini ve kıy
metini arttırır. Fazla olarak ta 
hakikat meydana çıkmış olur. 

Yukarda solda: Sabah karanlığında balon şişirilirken, .~afjda l•afo11un ~epeli takı
lırken, aşağıda nevale balona konurken, sağda uruştan eı•ııel kiire tnrlıiıyrır 

Gı cömert ve desisesizdir. Ve 
~~bunda Türklüğü için, bitmez 
. llkenmez bir gurur vardır. Ve 
Jl~ bu gururu sayesindedir ki, 
I a illa ulvi hislerin müdafii ka
llı Ve gülünç bir vaziyete düş-

ez ... 

Stratosphere denilen hava 1 . 
tabakası bir kere daha mağlup 
edildi ve gayet intizam, sıhhat 
ve hayranlığı mucip olan bir ce 
aaretle mağlup edildi. Bu teşeb 
büste asıl hayreti mucip olan 
şey, her şeyi yerli yerinde ku
ran ve hiç bir şeyi talie bırakma 

' 

Selim Nüzhet yan zekadır. Gayri kabili nüfuz 
.Haciyvata gelince o da Türk ____________ addedilen esrarengiz bir mınta 

~~letinin diğer bir cephesini 1 ı• jC!.n • ı kaya daha insanlar ellerini u-
~il Ker O başka harslar Ş Ve <:T°'. zattılar. Bu aleme ait uzaktan 
l~ . . b ld"kl h ki lllessül etmiş, sun'ileşmiş in- - '" , i ı eri veya ta min etti eri 
'~ııların nüınunesidir. Onun i- Milliyet bu ııüturula İf .'"' İffİ ıeyleri gözlerile gördüler. Elle 
tııı kon t • ı· K ·· istiyenlere ta-t etlıyor. lı rile tuttular. lnaaııiarın tabiata b· uş ugu 11am aragoz 

1 
b · kt 

• ~r türlü anlayamaz. Haciyvat ue İfÇİ İ•fİyen er !.' me up- kartı bir çok galebeleri olmuş-
•g b l Jı büromu:JIG muracaat et- f k b k d I 
L - 1r •tlı tavurlarına rağmen a rtl· ı tur, a at unun a ar par ağı 
"Opp ··ı·· b" d d me 

1 ır er. olmamııtır. Çünkü profesör li a ve gu unç ır a am ır. f_ 1 
b.ı ~Yatta söz söylemekten tom- q arayanıar Pic:c:ard'ın ikinci defa 16,000 
L rl~lı cümleler yapmaktan bat metreye çıkı,ı, alelade bir aeya 
'& b d b"I" 488 - Galata Çetme meydanı hat olmaktan ziyade, L-eriye-1\ ır feye yarama ığını ı ır. Mahmudiye caddesi No. 27 Erze- ~ 
"ıl.r~gözün ameli ve sade ruhu rumlu lsmail oilu Yusuf ef. ame- ti bambatka, yepyeni yollar a-

u ıYicaçlı benliğini çekemez. lelik iflerinde çalıtabılır 100 ku- çacak bir kapının önüne getir-

H ruı yevmiye iateyor. mit bulunuyoı. Bunlardan birin 
er ikisi de o kadar kat'i ve ko tb"k 

C\ııl b h · k" · 489 - Milliyet it Büroaunda N. ciai zmik fU&atın ta ı at sa ı irer t• siyettır ı ınsan kı 
lltıla,_ baktıkça kendini düşün- N. 1 rümuzuna müracaattan. basına girmesi, ikincisi en aa 
!'ıed Türkçe cüz'i Almanca Ye Franaız- zamanda insanlara uzun meaa
~ en alamaz. Ve bu suretle ca lisanları ve daktiloluk bilen bir felere gitmek imkanını babtet-
~ '-gözün hayatiyeti bütün genç hanım it aramaktadır. mesidir. 

11 ,,.etile meydana çıkınca O· 490 _ N. B. Bahçe Kapı Sadi- P f 
ıtı"ıı hakiki kıymeti de anla,ıl- kiye ban No 17 Annür makinala- ro eaör Pic:card hayatını 

11 olur. nnda fevkalade, ihtiaaai olan ve tehlikeye koyarak bu aırra er-
C bütün ipekli kumatlan imala ve mek için iki defa Stratoaphere'e 

lı; ene dünkü yazımızdaki gi- yeniden bir fabrikayı kurmaia çıktı. Böyle bir teşebbüste meç 
lı· lon neşriyatı bu cepheden de muktedir bir ~sta iş ara~aktadır. I hulün içine girmek ne demek-
ır tözden geçirelim. Her türlü temınat verebılır. ı tir, dütünmeğe değer. İnsan ne 
~ ileJik Ahmet Beyefendi Va- 481 _ Balat Tanburacı IOkak' kadar hazırlıklı ve tedbirli de 
t !teki yazısında "Karagöz ba- No 16 Nihat Sait Be~, orta mek· olsa, meçhul öyle bir düşman
~~.ukanda, duygusu Ye düşün- tep mezunu. Memunyet aray~r. dır ki, akla gelmeyen bir nokta 
j:f' .hür öz Türkü temsil eder. 30 lira maaf iateyor. Taşraya ıı- yı öne sürer ve kendiaile müca 
lea~•rvad da eski Osmanlı si- der. deleye kalkanları behemehal 
t lllın garip münevverini." di- 492...:. Galata Eıki ~~rük ~ mağlup eder. Fakat Stratoa
.~rek. müdafaa ettiğim noktayi 

1
kakHNod. 46 bferbedr Sol künbvakaıçtaaa·1~- phere denilen bu meçhul iki de 

" d k e ay ar e . o acı ı e • d d k d" .1 .. • ı etır.iş oluyorlar. maşırcılık, berber çıraklığı, ka- fasın a a en ısı e mucadele-
11. P.fudanyalı Halil Beyefendi- ::'arotluk veaaire vazifeleri yapa· ye çıkan adamı mağlup edeme 
h'.11 bu bapta bir kanaati yok- bilir. di· Fakat bunu Pr. Pic:card sağ 
"'r. 493 - Husuıi Franaızça der•- 1 aalim indikten sonra aöyleyo

leri tehadetnameli ve tecrübeli r ruz. Balon uçmağa hazırlandığı 
Franaız mualİ!"esi tali Y.e idadi 1 zaman, orada hazır bulunanla
kız mektepl~ talebelerme Fraa· ı rın geçirdiği heyecanı tasavvur 
aızca deralen vermek anıuwıda· eı· k d" · · fed • 1 · k 

t., .tnver Behnan Beyefen.~l.ye 
ti 1'.nce o, dün de kaydettıgım 
İlla lıi ancak o asırda yaşamıt bir 
lt ~ııın nakledebileceği teferrü 
L~ ~le bize Karagözü yaıamıt 
~angi bir inaan seviyesine 

11.dırmege çalıtıyor. Halbuki ay 
1 Yazıda şu cümle var: 

11 "Türk halkının milli vicdiı.: 
1nda tam altı asır yer tutan bu 
~ıarın elbette bir mi.nası var 
~r. Halkın hafızası hiç bir za-

aıı hurafe saklamaz." 
~ Gayet doğru. Karagöz Türk 
ı:lkının milli vicdanında yer tu 

11 
r. Çünkü o yalDIZ milli vicda 

tı'n değıl, milletin de remzi bir 
lll&ali mahiyetindedir. Bu 
~le Behnan Beyefendi, belki 
lıatesneyerek, bizi tekit etmit o
~orlar. 

.. : •kat cümlenin alt tarafında 
llp gibi milli vicdanda alb 
rLk bir yer l\lttuiunu ili.ve 

d M·ıı· t · b"" M rum-u etm ı, en ısını aı o ara 
ır, ı ıye 1' urosuna · d b"lb • 

zu ile müracaat etmeleri. ortaya atan a am, ı assa hır 

Gal A .__ '--p- kaç çocuk babası olduğu için, 
494 - ata zap aapı ... d h d k d" • • 1 

tan paşa çıplağı sokak No 1 Jak o a eyecan an en ısını a a-
l.evi 19 yatındadır. Türkçe ve mamıştı, balon yerden kalkma
Framızca mükemmelce bilir cüz'i ğa başlarken, profesör başını 
bir maatla it aramaktadır. balona merbut kürrenin daracık 

495 _ Milliyet İf bürosunda M. deliğinden çıkarmıt: 
A. rümuzile mür!'c:aat, 20 yka!'n:. - Allaha ısmarladık Mari 
d b. Türk gençı ıater aya uıtu il h 1 d k d'i' . a ır . t u""z'i bir maatla A a a ısmar a ı çocuklar! ı 
ıater memunye c b • 8. 
iş aramaktadn. Tatraya gider. ye agırmıttır. ıraz sonra, da 

ha henüz şafak atarken, balon 
ZA YI KÖPEK yavaş yavaş yükselmeğe batla-

Kartulutt• Kokoroz soka!' ~o. dı. Geçen sene ayni balon pek 
13 te aiyab lunnızı ve Max ıamın-

1 
hızlı çıkmıştı. Fakat bu sene 

de bir av köpeği gaip olmuıtur. balonun mürr kün olduğu ka
Bulanl":r aşa~ıdalr:i adn:ıine geti- dar yavaş çıkmasını arzu etmiş 
rq, teılım ettikten taktırde ken- .. h 1 t 
d·ı · çok memnun edileceği ;.. ve ona gore azır ı < yapılm,ş-

1 enne F"lh k"k b 1 b"" ·· in olunur. tı. ı a ı a a on, ulun aza-

Be ·ı Bu kak No. 33 j met ve haımetile yavaş yavaş 
yog u na ao ··ı 1 " b 1 d P f ·· Apartıınan. Matteoa. yu ese meııe aş a ı. ro eso-

Prof eslJr ve alle.-ıl 

rün batı delikte görünüyor. Bir 1 dörtte endite gittik~e.arttı. Pr. 
kaç dakika sonra profesörün Pic:c:ard neden kendıunden ba
baıı del;kten içeriye çekildi. Bü ber vermiyor? Sağdan soldan 
tün gözler gittikçe küçülmeğe telefon haberleri, ~_l~u~ ~~r~ 

b" ·· .. dan veya buradan gorulduğunu 
baılayan balon~an ır turlu ay- haber veriyor. Nihayet haber 
rdmıyor. En nıhayat balon kit- p Piccard halyada Gorde gö
çük bir nokta haline giriyor Ye lür.civarında l;>esenzano köyü
aonra kayboluyor. Tabiatın ırr- nün önünde yere inmittir. Bir
rım öğrenmeğe çıkan bu iki a- ' den bu meçhul köy cibanıü-------------1 mul bir töhret alıyor. Herkes 

iTALYA 

Yukarda X lşart!Iİ balonun 
havalandığı, aşağıda X 

işareti indiği ger 

dam, acaba hangi maceraya doğ 
ru gidiyorlar? Saat 9,25 te Pr. 
Piccard yer yüzünün sakinleri
ne telsizle ilk haberini bildirdi. 
Saat 10,15 te ikinci bir telsiz·. 
O zaman balonun ltalyada Me
rano İstikametine doğru gittiği 
öğrenildi. Artık fasılalarla tel
sizler geliyor. 

İ11ti2nr ve endişe 

Son günlerde bu havai sefe
rin umumi karargahı haline air 
mit olan Zuhich'te azim bir 
kalabalık denn bir endişeye ka
pılmışlar. bekliyorlar. S!lst on 

profesörün aağ salim indiğini 
duyunca geniş bir intirah duyu 
yor. 

İtalyan toprağında 

Profesör Pic:card' ın balonu 
aaat on yedide Garde aölü ci
varında tabii terait dahilinde 
karaya iniyor. Balonun İtalyan 
toprağına inmesi bütün ltalya-

i yi ini vahitte ayağa kaldırıyor
Hava nezareti derhal emirlerini 
veriyor. Tayyareler yola çıkı
yor. Mahalli makamat hareke
te geçiyor. Profesör de halyan 
hava postalarına vaziyeti daima 
telsizle bildirdiği için, ona aöre 
tertibat alınıyordu. Balon Adı
ğe havalisinden 600 metre irti
fada ve saatte 40 kilometre ıür 
atle geçmiıtir. 

Maalesef balonlarda yere in 
mek için manevra kabiliyeti çok 
noksandır. Bu sebepten yol ke
narında bir tarlaya inmek 
isteyen Profesör Piccard buna 
muvaffak olamalnl-Ş ve balonun 
küresi b"r taraftaki bir tümseğe 
çarpmıştır. Sademe ehemmiyet 
siz geçmiş olmakla beraber, 
kürenin dahilindeki gayet ni
z"k aletler bozulmuıtur. Balon 
daha birkaç yüz metre irtifada 
ik n, her.üz tamamen botanma 
m ş elan balo un, ri.ızgirm sev 
kile yeni kazalara meydan ftr-

memesi için, hemen fatiıt nefer 
leı i otokarlarla harekete geçiril 
mit bulunuyordu. Balonun kü- Halk 

Kaynağı 
es. yere iner inmez kuvvetli el 

ler hemen iplere asıldılar ve ba 
lonu rüzgarın keyfine tabi bı
rakmadılar. Madeni kürenin 
hemen açılan deliğinden profe- Gazetelerimizin güzellik mü 
sörün başı göründü ve Piccard, ıabakası haberleri ile meıgul 
gülümseyerek, ilk önce toprağa olmakta pek ifrata vardıklan 
atladı. Arkasından da muavini söylenebilir. Fakat bütün arka
Cosyn çıktı. lki ilimi orada bu daşlarımızın bize vereceği bir 
lunanlar alkışlarla karııladılar· cevap vardır: Halkın ali.kası! 
Balonu yukarıda iken takip et- Eğer Türkiye halkının bütün 
~~ş .. ola? ta.yyar~ler ~«;, . Garde 1 alakalarını gazetlerimizin sayı
golune ırunışlerdı. lkı alım ma- falarında görmek usulünü tu
halli mülki ve askeri rüesa ile ' tarsak en baıta Marlene Diet
tem s ettikt~n sonra, Pr ... Pic- I rich'ın' mayosu, <;;areta Garbo
c~rd gazetecılere şunları soy le- nun pijaması, Duglas F erbanks 
dı: . ın Paris'te oturduğu ev veya 

- Sa~t beşte Zurıchten ha- Komik Şarlo'nun bulunduğu 
reket ettık. Uç aaat sonra 16500 ı· · "b" b"" ··k ·ıı· k 1 p aı gı ı uyu mı ı va a arı 
m~tr~ye . va~ıtlık. O _kadar hatırlamak lii.zım gelir. Meşhur 
muthıs hır soguk vardı kı me- · k"" •· • ··ı·· ·· t" · . . -. ld k h ' sınema opegının o umu. a V\ 
aaımızı o u ça aleldar ediyor ı t t ı · · "lk f 1 
du. Termometre tahteasıfır 36 aye kgdaze e er~nın ı sayı a a-
d . .. . d G k nna a ar geçtı. 
ereceyı gosterıyor u. ö yü-

zü ıayanıhayret derecede karan Acaba bu gibi ali.kalan biz 
lıktı. Bu şerait dahilinde elimiz mi iycat ediyoruz, yoksa bizi 
deki haritaların faydası da yok halk mı zorlamaktadır? Bura
tu. En yüksek dağlar bile bize sını anlamak kolay olmıyacak
bir uçuruma yuvarlanmıı hini- tır? Haydi hepsini bakiyki eğ
ni veriyordu. Yalnız günetin lenceler farzedelim ve halkı 
göllerin üzerindeki aksi, bize eğ_l_en~irn_ıek değil gazetelerin, 
mevkiimizi kısmen tayin edebi- reıımın bıle ba,lıca işlerinden 
lecek bir fikir veriyordu. Maa- olduğunu iddia edelim. Hayat
mafih havai seyahatimiz nor- ta eğlencenin yeri, bütün gun 
ır.al bir tarzda devam ediyordu. Ve geceyi kaplıyacak kadar ge
Biz tetkikatımu:la me,ııul iken niş ve mühim oldufuna nasıl 
balon Saint Moritz tepelerini kani olabiliriz? Halkın kanaati 
geçiyordu. Bu suretle yavat ya böyle bile olsa, onu değittire
vat ltalyaya d'oğru uçuyorduk cek ol~'.' en kuvv~tli vasıtalar
Ôğleye doğru gene çok yukarı- dan hırı, gazetedır. 
!arda, Alpların üzerinde idik. Ne Cümburiyet gazetesine 
Ancak Garde gölü civarına var ne diğer aazetelere Kerima~ 
dığımız zaman inmeğe karar Hanımdan dolayı veya Keri
verdik. Yoksa denize doğru gi- man Hanıma muvaffakiyetin
decektik. Bu sıra 3400 metre ir den dolayı tariz ettiğimizi zan
tifaında idik. netıneyiniz. Fakat acaba Tur-

- Fenni tetkikatınız hakkın k:iye'nin rniUi davaları arasında, 
da bir ıeyler söyler misiniz? istesin istemesin, beğensin be-

- Şimdilik bir ıey söyleye- ğenmesin Türkiye halkını ala
cek vaziyette değilim. Y abıız kadar etmemiz veya Türkiye 
şunu söyleyebilirim ki bütün halkının coıkunluk ve heyec:a
aletlerimiz mükemmelen vazife nını üstüne teksif etmemiz li
ler ni görmütlerdir. Bu defaki zım gelen en mühim dava, ü
çıkışımız geçen senekinden da- çüncü, dördüncü ve beşinci sa
ha çok uzun sürdü ki, matlup yıfa eğlenceleri midir? 

1 la bu idi. Zamandan istifade et . . . 
tiğimiz için daha faydalı bir te- Dünya krızının ıstıraplarını 
kilde çalısmağa muvaffak ol- başka memleketler kadar çek
duk O ka'dar istifade ellik ki 1 memekte olduğumuzu haklı o
mu~vinım Cosyns aletlerin üz~ ' !arak söylüyoruz. Ancak eğer 
rinden başını kaldıracak vakit bir yabancı gazetelerimize ba· 
b ı madı. kıpta türk milletinin keyfinden 

u i.ıer şeyi daha evvelden dü- b~şka dütün~eai . olmadığıne 
şünerek hazırlandığfDlız için, hukmetse bakıykatı anlamıt O• 

h.,r şey mükemmel geçti. İlk lacak mıdır? 
tecrübenin verdiği dersten isti- Halkımızı Mary Picford'un 
fade etmiştik. Çünkü bizim bu gardırobundan, Greta Garbo' 
suudumuz öyle zannedildiğı ka nun valizleri arasından çıkanp 
dar .b~sit değildir. Bir balon a-

1 
ona biraz k~di kainatını gös

lır, ıçıne gaz koyarsınız. Altına teuek, onu, bıraz daha eğlenco. 
da kabineyi bağlarsınız ve hay siz fakat kendisi için tam haya. 
da yukarıya! Yok efendim, bu . ti davalarla meşgul olmağa ve 
iş öyle değil. Düşünülecek ve alikalanmağa sevketıek daha 
evvelden halledilecek o kadar eyi olacak gibi geliyor. 
nazik meseleler vardı ki ... T ec
rübenin asıl en mühim ciheti 
bunlardı. Höceremizin biricik 
penceresinden muhteşem n:an
zaralar seyrettik. Ben eskiden 
beri İsviçre üzerinde ya balon
la ya tayyare ile uçmak ister
dim. Bu arzum yerine geldi. 

Falih RIFKI 

••• 
Polonya hükume

tinin 
hanehbenderlitf 

Bınıdan çok memnunum. Her Polonyaıun Türkiye Bat Şebben. 
dağı ve her gölü yukarıdan sey deri ve sefaretin Ticaret miitaviri 
retmek istiyordum. Bu suretle olup vazifelerini 3 buçuk sene :ıuırfın 

da ifa eden M. V alerien Lopatto 
istikametimizi de daha iyi tayin Varşovacla hariciye nezareti nezdin. 
ediyorduk. Geçen tecrübemde de Nezaret Müf'lviri ve memaliki ec 
bunu yapamamıştım. nebiyede ~u~ .Polo~?• .k~aola. 

- Ne kadar irtifaa çıktınız? t~lan~n .~_üfettiflık reau aifatile ta· 

O 1 b. be .. t ı yın edildıgınden yakında lıtanbu(. 
- n a ı ın t yuz me re· dan mufarakat edecektir 
- Demek ki evvelki rekoru- j · 

r.uzu kırdınız. 1 RADYO 1 - Evet , meselenin ehemmi 
yeti burada değil... Ben sporcu 
luk yapmak için bavalanma
dım. Fenni tetkikat için .. T ecrü 
belerimizin neticesinden mem-
nunum. 

ProfeslJr Piccard M.Musso
llnlge teşekkür elli 

ROMA, 22 (A.A.) - M. 
Mussolini, profesör Pic:carddan 
bir telgrafname almııtır. 

Profeıör bu telgrafnamesin 
de görduiü hararetli hüsnü ka 
b~lden ve memurin tarafından 
gösterilmiş olan muavenetten 
dolayı teşekkür etmektedir. 

Bugünkü program 
ISTANBUL - (1200 m.) ıa 

gramofon, 19,5 birinci kıaım ala
turka konaer, Mü'41rref hanımın 
ittirakile 20,5 gramofon, 21 ikinci 
kısım alaturka konser, Kemal Ni
yazi Bey ile arkadatları tarafın. 
dan 22 orkeatra. 

BÜKREŞ - (394 m.) 20 rad· 
yo orkeıtraaı, 20,30 konferano, 
20,45 f8rk, 21, 15 orkeatra. 

BELGRAT - (429 m.) 21 ııea 
konseri, Samaon operaundan par
çalar, 23 Çiıan orkeatraaı. 

Profesör Piccard,şalr Dan-
ROMA - (441 m.) 21,45 J..o. 

doletta operuı. 
nunzio 'yu ziyaret t!tll 

YENEDIK, 22 (A.A.) -
Profesör Piccard, misafiri bu
lunduğu Ceneral Balbo'ya veda 
elmiş ve şair d' Annunzio'yu zi
yaret eylemiştir. 

Mumaileyh, hasta olduğun
dan itizar eylemit ve Profesör 
Piccard, biıyıik tairin hususi 
dostları tarafından kabul olun
muştu 

PRAG - (488 m.) 20 aıker' 
bando, 22 R. J. konaeri. 

ViYANA - (517 m.) 21 eski 
yeni Viyana operetleri, 23, 15 
danı ha•alan. 

PEŞTE - (550 m.) 20,15 Ma 
car halk tarkılan, 21,50 operanm 
orkeatraaı. 

VARŞOVA - (1411 m.) 21 
halk konoeri. 

BERLIN - (1635 m.) 21 or
'--•tra, 22,15 StÜl'f( rttan naklen 

ı Aleka opereti. 



Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 1 SiNEMA 1 Muhabir mektubu 
,. . -- . ........ . ~·. . . \ . . . - "~. - , ~ ~ ~ ~ ., . -

Mauric Chevalier karı Şarköy' de en çok dik-Yeni kararname tebliğ edildi 1 İkinci tabı 
(Baıı 1 inci sahifede) 

71 a. b.c.d .Tıbbi nebatat 
{ ıerat itlilfına 

I müstahzarat 
mah.... Çıkmayacak sını bırakıyor kat edeceğimiz şey .. .77 a. h.Y.z . Reı;ineler ve ıamklar 

79 a. b.c. Peleaenkler 
:Si c. 

101 
IOS d. 

143 
148 

<168 
t89 L h.c. 
490 

606 
508 
510 a. 

513 

514 

515 "' b. 

i23 b. 

552 b.) 
( 

569 h2) 

573 a.b. ) 
576 a.b. ( 
579 a.b. ) 

613 

614 b. c. 

'20 
621 
623 a. b. 

624 L b. 

626 

627 

S28 
629 

632 .. 
675 

Pomat 'Vazolarının 
kapakları (yalnız bun
lar dahil) 
Aiaçtan aun'i aza 
Çankurtaranlar (yal -
n12 bunlar dahil) 
DitÇi kauçuiu 
Eldiven, katık baiı, id
rar torbalan, buz keıe
leri her nevi prezerva· 
tif, emzik, pülverizatör 
listilderi, ıınnge, puar
lar, aünaer, yastık, ya. 
tak n tababette müıta
mel alil (yalnu bunlar 
dahil) 
Talk (her nevi) 
Sun'i diıler 
Merhem vazolan ve 
vetler (yalnız bunlar ela 
hil) 
Rontken ampulleri 
Gözlük camları 
SuD'i ııöz (yalııa bu 
dahildir) 
Laboratuvar malzeme -
il. 

Boı müıtahzerat am
pulleri 
Ucu listikli ve liıtik
ıiz damlalıklar ile van
tuılar, tinnııe, cam kü
vet, iriııatör n kanulle
uatuar ve ürinuar (yal 
>ız bunlar dahildir) 
Tıbbi müıtahzanıta ait 
vazıh yazıaıa boyalı 
boyasız kapsüller (yal
nız bunlar dahildir) 
Tıbbi müıtahzarata ait 
boyalı boyaıız, teneke 
ve alüm.inyom kutu ve 

kaplar ve alelümum ka· 
paklar ve tiıe kapsülle
ri . ıofvanlr, irigatör, kil 
vet, krquar ve ürinuar 
(yalnız bunlar dahil
dir) 
P aata ve krem tüpl..; 
ve tıbbi müıtalızarlanı 
ait yazılı yazııız boya
lı boyaaız kapıüller. 
( Y alnıa bunlar dahil
dir) 
Mikroıkop ( yabuz bu 
dahildir). 
Gözlük ve pertavsız v• 
islere•kop (yalnız bun
lar dahildir). 
Rontken cihazı 
Otoklavlar ve etüvler 
Dezenfeksiyon ve tl
knn aletleri. 
Hararet, kesafet, rutu
bet ve iıpirto derecel&
rini teabit eden aletler. 
Baıka yerde zikredilme 
yen aletler 
Tertibatı mabsuaa ile 
mıicehhez ameliyat le
vazımı 

Çıkıkçılık cihazlan 
Ağaçtan ııayri mevat
tan sun~ aza ve aksa~ 
mı 

HHsaa teraziler 
Haota nakline mahıuı 
sediye, sandalye ve sa.İ· 
re. 

710 a.b.c.d.h .Potaayom ve emlihı 
711 a.b.c.d.v.Sodyom ve emlihı 
712 a. b.c.d.Amonyak ve emlihı 
713 b. c. Lityom rmlahı 
714 b. c.d. Stronıyom emlihı 
715 b. c.d. Baryom emlihı 
716 b. c.d.h.Mağnezyom ernlihı 
717 b. c.d.h.Manııanez emlilıı 
718 a. b.c.d.Kalıiyom ve emlihı 
719 a. b c.d.Hadit ve cmlihı 
720 a. b.c.d.Tutya ve emilin 
721 Nikel Mnlahı 
722 b. d. Kobalt emlahı 
723 a b.c.d.h Krom emliıhı 
724 a. b. hliıminyom emlilu 
725 a.b.c.d.h.&kır emlihı 
726 n. b.c. Kurıun emlihı 
727 Kalay emli.hı 
728 b c. Bizmut emlilu 
729 a. b.c.d.Civa ve <mlihı 
730 Gümüı emlihı 
731 b. Albn cnılalıı 
732 b. Platin emliJu 
733 Paladyom emlihı 
734 b. c. Kadmiyom emlihı 
735 b. Molipten emlihı 
736 Oımiyom emlilu 
737 c el Araenik emlaJu 
738 L b. Antimuvan nrılihı 
739 b. c.d. Sttyom emlihı 
740 b. Toryom emlihı 
741 a. b.c. Oranin ve Oranyom •e 

emlihı 
742 a. b.c. Vanadyom ve mürekke

743 
744 

batı. 
Pipenızin 

762 
76lııl 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 

775 
776 
777 
778 
779 . 
780. 
781 < 

782 
783 
784 .. b. 
785 
787 
788 
789 
790 
791 : 
792 1 

793 
794 
796 
798 L b. 
799 .. b. 
800 
801 .. b. 
802 .. b. 
803 

; Yohenbin 
1 Salvanan 

Jdrokinon 
Salol 
Antipirin 
Aseton 

I Lizol 
ı Pankreati• 
1 Fürfürol 
1 Terpin 
: Krezilol 

f
, .Sülfothtiyolat cfamon... 
yoın 

Klorofonn 
Trinitrin 

ı Bilkimya aaf slikos 
Okaliptol 

1 Aldehit foa-mik 
Triyonal 
Vazelin 
Lanolin 
Sakarin 
Karmen 

Piramidon 
Fitin 
Orotroıftn 
Hekaametilen tetramho 
Laktolenin 
Aneatezin 
Aıpirin 
Validol 
Leaitin 
Kaıtoreom 
Kanıarid . 
K.arliıbat tuzıİ 
Viti tuzu 
Turneaol 
Tabii uaarel ... 
Tababette mllıtunel ,,. 
bati yağlar 

805 a.lt.c.d.b. Tıbbı et erler 
806 a.b.c.d.b.Y abiı ve yumutal< hil

lisalar 
807 a. b.c. Seyyal hülisalar 
810 a. it. Kimyevi ciaimlerden ç... 

kanlan ıular 
811 a. b. Nebati maddelerden ÇJ· 

kanlan iıpirtos112 ıular 
812 b. c.d.h.Uçan yağlar 
814 a. b. Tibbi pamuklar 
815 a. b. Tibbi ııazlar 
816 L be. Cernhlıkla kullanılan 

dokuma oarııılar ve ,__ 
...,.balar 

817 a. b.c. Cerrahlıkta kullanılan 

818 
819 
820 
821 
822 .. b. 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 L b. 
830 
831 •. b. 
832 

ipekten ve bağırsaktaa 
iplik, diren, kauçuk 
Laminarya 
Tibbi yakılar 
Tıbbi ıiııaralar 
Kinin 
Afyon müıtekkab 
Kokain ve emlihı 
Spartein ve -1ilıı 
Atropin ve emlilı.ı 
Homatropin ve emlilıı 
Pilokarpin ve emllhı 
Erzerin ve emlihı 
Pelletiyerin ve emlahı 
Emelin ve emlihı 
Erııotin ve emlahı 
Hidraıtin ve hidraıti-
nin ve bunların emli.hı 
Akonitin ve emlilu 833 

834 L 

835 
836 

b. 1 striknin ve emlfilıı 

837 a. b.c. 
838 a. b. 
839 
840 
841 
842 .. b. 
843 
844 a. b. 
845 
846 
847 
848 
849 
850 
852 
852 
853 L b. 

854 

Siııütin ve emlahı 
Kafein ve emlalu 
Dijitalin 
Kuvaain 
1 strofantin 
Hiyosin 
Teobromin 
B<Tberin ve emlahı 
V eratrin ve eml.ihı 
Apiol ve apiolin 
Skopolin 
Nikotin 
Sabadin 
Santonin 
Sanginarin 
Saponin 
Helenin 
Maddenin ikind ihtan 
Tarife de gayri _mezk6r 
ıeroen, qı ve saıre 
Maden ıulan 
Yaralıların ilk tedaviıi-
ne mahıuı olan harp 
paketi namı altındaki 
sarııılar 
Denikotinizan aletleri 
ve mayileri. 

ihtar: 1 - Hualarında (yalnız bu 
dahildir) denilmiyenlerde tarife 
numaralarının umum pozisyonu 
dahil c!mıektir. 

2 _ Listede mevcut olan mevat için 
Sıhhat Vekaletince vttilen mik
tarlardan fazla ithalat yapmak i ... 
teyenler Vekaleti Müşarünileyha
ca verilecek müaaadei mahsusa ile 
ve itbu 13213 numaralı kararna
me mucibince, yapılacak ihracat 
mukebilinde ithal edebilirler. 

Fidan/;ır 

Zürraa lazım olan fidanlar 

745 a. b. 
746 L b. 
747 a. b. 
748 a. b.c. 

F oıfor her nevi ve te
kilde ve mürekkebatı. kor tenjan harici geliyordu. Ye 
Kükürt ve !,"Ürekkebatı ni kararname ile kontenjan ha 
Brom ve murekkebatı 1 . . , . . _. . 
Jyot ve mürekkebatı rıcı ılga edıldıgınden bu cıhet 
Garyakol ve mürekkeba ziraat müdüriyetine bildirilmiş-
tı ve emlahı tir Lüzumu olan fidan ancak 

749 a. b.c. Kreozot ve emlihı · · · ı ·ı 
750 b. Rübidyom em]alu vekaletin müsaaaesı ı e getirı e 
751 b. Selenyom emlahı bilir. 
752 Endiyan emlihı --- ................. · ---
753 lridiyom emlihı 
764 a.b.c.cl.h 

t.y.k.l.m.Uzvi ve gayri uzvi ha. 
rnrzlar ı 

Şevki B. Berline 
gitti 

755 
756 b. 
757 n. b.c. 
758 a. b. 
759 

Ayarlı m•blulat 
Yalnız okıiien Muhtelit Mübadele komis-

Şaplar · yonu Türk heyeti murahhasaaı 
A0~r".nııl1 in . 

1 
reisi Şevki B. oün aksamkı tren 

ı -. çı r rı sı ve çımt-n o- " 1 
cu · ı ıe ve refikasile birlikte tedavi 
raıe \C pire ve ha- İçin Berlic.e gitm:-.ı ir. 

(Başı ı i nci sah ifede) 
edilmiıtir. Bazan bunun ezhanı 
tahdiı eder mahiyette görülmeıi
ne mebni bu gibi huıuıatta da ta
kibat yapılması mukarrer bulun
muıtur. Kanun muayyen zaman 
da nefriyat hakkı verdifi cihetle 
bir gazetenin bu meıeleden müd. 
dei umumiliie verildiii beyan e
dilmektedir. 

Her gazete vaktlndtJ 
çıkmalı/ 

Bazı gazeteler, aktamlan İn· 
t:İfar etmek üzere beyanname ver 
dikleri halde, öğleden evvel ve 
hatta sabahlan 9.30 • 10 aruında 
intitar ettiği de ait olduğu maka
matça nazan dikkati celbetmiıtir. 

Bu huıuıta aalihiyettar bir zat 
dün bir muharririınize demittlr 
ki: 

- Aktam sazetelerinin en az 
saat 12 den sonra çıkmalan icap 
eder kanaatindeyim. Çünkü ak· 
tam zevalden, yani 12 den sonra 
bati ar. 

Çocuklar sıkı bir kontrola 
alınmalı, lisan 

meselesine dikkat edilmeli •• 
ŞARKÖY: - Her kazada 

olduğu gibi Şarköyde de 
tesettür ve taauup faz-
lacadır. Buranın aokalarmda ka· 
dınlara teaadüf edilememektedir. 
Eıki adetten yavaı yavaı vazgeç
mek lazım iken her nuılıa ceaa· 
ret edenler olmuyor. Bu kabahat 
İse şüphesiz ki erkelerimizdedir. 
Binaenaleyh onlar da bu ceraya
na erg, ~ uyacaklardır. 

AHLAK '"' SEViYE 

memktedir. Bir balya tütünün bi 
liraya aatıldığmı büyiik bir t 
ıüfle haber aldım. 

DERTLER 

Esasen kanun mucibince gazete 
İmtiyazı alınırken verilen beyan• 
namede ııazetenin ne vakitlerde 
çıkanlacağı turih olunur. Bu iti
barla mesele tetkike değer bir 
mevzudur. 

" Kilrıik kahve,, filminde Yvanne 
Maurlce lhevaller 

Valle ı•e 

Şarköyde az çok itret ve ku
mar vardır. Kaaabanın münevver 
ımıflan biribirlerini çekemedik
lerinden daima aynlık halindedir. 
)er. Bu ayrılık fırkacılık mahiye
tini aldığı ve fakat hükiimetin 
aiyaaetine taallUku olmadığını ve 
kendi aralarmda poıt kavgaaı yap 
maktan ibaret bir hadise olduğu
nu aonradan anladım. Serbeat fır
ka zamanında burada ehemiyetli 

Seyriaefajn vapurlan buraya 
lıtanbuldan doiruca ııeliyorlar 
da avdetle K.arabira hattını ta.ki 
eylediklerinden mevıiminde yeti· 
fen Y&f rekolteler yollarda çürü 
meğe mahkiimdurlar. Binaena 
leyh motörlerle aevlı:iyat yapma 
mecburiyeti haııl oldufundan ma• 
raflar ziyadeleımektedir. Geçen 
sene ( 300.000) kilo tütün satıla· 
madı~mdan ambarlarda çürümek 
tedir. Bu ambarlarda 29 aeneıiniıı 
tütünleri de mevcuttur ve 5 kurut 
tan on kuruta kadar bn eıki mah 
ıul tütünlerin kilosu satılmakta
dır! 

VAPUR ÜCRETLER/ PAHA
UDIR 

Saracoğlu 
Şükrü Bey 

(Başı 1 inci sahifede) 

aabık Maliye vekili Saraçoğlu 
Şükrü Bey dün sabahki ekspres 
le tehrimize avdet etmittir. Şük 
rü Beyle birlikte bulunan Nu
rullah Eaat Bey de dün Paria
ten dönmüttür. Saraçoğlu Şük
rü Bey gelir gelmez, Haydarpa 
taYa geçerek lamet Pata Hz. 
nin istikbalinde bulunmuı, mil
tarünileyh ile birlikte saraya 
giderek Batvekil Pataya Parla 
teki temaslar ve müzakereler 
etrafında izahat vermit tir. 

Şükrü Bey Gazi Hazretleri
ne arzı tazimıat için, lımet P9. 
Hz. ile birlikte Yalovaya gitmit 
tir. 

Cemal Hüsnü Bey de dün 
Reisicümhur Hazretlerine tazi
matını arzetmek üzere, Batve
kil Pa9anın refakatinde Yalova 
ya azimet etmittir. 

Başvekilimiz 
Dün geldi 

(Başı 1 inci sahifede) 

vekilimiz, müıtakbilin ile ayrı 
ayrı görüştükten sonra motörle 
Dolmabahçe sarayına gitmit
ler, bir buçuk saat kadar orada 
istirahat etmiılerdir. Bu sırada 
vali Muhittin B. saraya gitmit 
tir. İsmet Pata Hazretleri öğle 
üzeri, Saraçoğlu Şükrü ve Ce
mal Hüsnü Beylerle birlikte Sa 
karya motörü ile saraydan ayrı 
!arak Boğaiçinde bir deniz te
nezzühü icra etmltler ve öğle 
yemeğini Trabyada yemi9ler
dir. Batvekilimiz, refakatlerin
deki zevat ile birlikte saat 17de 
Trabyadan dönmüşler, oradan 
Y alovaya gitmitlerdir. 

Avrupa ile ko. 
nuşabileceğiz 

(Başı / inci sahifede) 
bik mevkiine ııirebilecektir. 

Telefon şirketinin davası 
- Avrupa ile yapılan telefon 

muhaberatı üzerinden Telefon tir 
ketinin aradıiı avans iti fazla i
zam edilmittir. Mesela, eski vazi· 
yetin iadeıi, yini, tirkete yalnız 
fazla mükaleme yapanlardan a• 
vana iıtemek halıdu verilmek au
retile kat'i ..,kilde halledilmiıtir. 

Nakliyat vekAleti 
- Nakliyat vekaleti ihdas e

dileceğinden haberdar değilim. 
Eıaaen böyle bir tasavvur olsa da 
idareye taalluk eder bir ciheti 
yoktur. 

Varidat 
- Poıta, telgraf varldatında, 

geçen seneye nazaran tenakus 
görülmektedir. 

Bunun hakiki sebebini, posta 
telgraf idare.inin aerviıinde değil, 
iktısat i.leminin umumi vaziyetin 
de a ramak icap eder. Varidatı· 
mız, geçen seneden 400,000 lira 
d11ha azdır. 

,uırupnya tetPfon 
- Şimdiye kadar henüz muha 

bere tesis edilemeyen Avrupa 
memleketlerile memleketlerimiz 
araf.:nda tel fon irtibat1n1n tesisi .. 
ne çalı~ıyoruz. 

Ta~ıyıcı cereyanlar ismini alan 

Maurice Cbevalier'nin kanıı 1 
Yuonne Vallei'den aynlacağı la· 
haklruk ediyor. Şimdiye kadar 
ıinema artistleri araaında talak 
umuru cariyeden bir hale geldi
ği için bunda ıaıılacak bjr 9ey 
yok. Yalnız talika ıebep olarak 
Maurice Chevalier doıtlanndan 
birine ,<;yle demif: 

- iyi arkadat kalmak iste-
din. Onun için talika karar ver• 
dik. 

BofBIDAk için böyle bir oebebe 
diyecek yok. Maa.mafih kulak· 
tan kulaia aöylendiiine ııö,.., 
Maurice Chevalier muvaffakıyet-

ten muvaffakıyete koıunca, bil
hasaa Amerikada anııajman alm· 
ca, talik ııayri kabili içtinap bir 
hale gelmit İmİf. 

Yvonne Burdolu bir kızdı. Pa
rise danı dersleri almağa ııelmi1-
ti. Bir gün müzik holde Cheva
lier ile tanıttı. Evvela doıt oldu
lar. Sonra tefriki mesai ettiler 
ve müzik holde beraber oynadı· 
lar. Daha sonra da evlendiler. 
Bu, on sene evveldi. Şimdi ayn· 
lıyorlar. Neden? 

Son muvaffakıyetleri Cheva
lier'i ıımartbğı ve Yvonne'u kıa
kandırdığı için ... 

Bizi güldürenler 

Kazanın fevkalade bir kuvvei 

Stan Laurel ile Oliver Hardy 
nasıl tanıştılar Şarköy İkinci mektep ikinci aınıfı 

Stan La11ttl ve Oliver Har
dy yakında Avrupaya gelecek
lerdir. Beyaz perdede bu biri
birinden hiç ayrılmayan iki ko 
mik hayatlarında da ayrılmı
yorlar • 

Çok kimseler perdede ken
dilerini o kadar güldüren adam 
!arın, hususi hayatlarını merak 
ederler. 

Stan Laurel, Hollyvood'da
ki artistler mahallesi olan Be
verley Hila' de alelade bir vatan 
dat gibi oturmaktadır. Gayet 
güzel bir karısı, iki yqında kı
zı ve bir de köpeği vardır. 

Laurel kafasında bir kome
di mevzuu bulunca, hemen 0-
liver Hardy'i çağırır ve bu fik 
ri oyunlaıtırırlar. 

Laurel, mensup olduğu ıir
ket iflas edince, yedi ıene ken 
diaine dublür vazifesini İfa etti
ği dostu Charlie Chaplin'i miı
zik hollerde taklide baılamıı
tır • 

1917 de Laurel Los Ange
lea'te iken yeniden Şarlo'ya 
rast geldi. O zaman Şarlo ken 
diıine bir defa da sinemayi tec 
rübe etmesini tavsiye etti. Lau 
re! sinemaya bu suretle baı
ladı. 

Fakat ıöyle karanlığı yarıp 
ta kendisini gösterebilmesi için 
on sene kadar, bir vakit lazım 
geldi. Çünkü Oliver'e tesadüf 
etti, O vakitten beri her ikisi 
de ayrılmaz bir çift oldular. 

Oliver Hardy evveli. komik 
rollerine Bab ismile baılamıt
tı. Halbuki o tarihte parlak 
bir avukat olmak fikrindey
di. Sesi güzeldi ve bu tesadüf
ten sonra müıtakbel avukat 
keodisini sahnede buldu. O za 

---······ .. ···-··················-····-· .. -·-· 
yeni teaiıatnnız 15 - 20 güne ka
dar ikmal edilecektir. Bu tesisat 
bittikten sonra henüz muhabere 
edilemiyen diğer Avrupa memle
ketlerile de peyderpey muhabere 
etmek imkanı haaıl olacaktır .• 

Stearn kumpanyası 
- Stearn kumpanyaıile yapı

lan mukavele, kanuniyet keıbet
miştir. 

Bu mukaveleye ııöre Stearn 
kum.panyaaı, bir sene zarfında ya
pılacak kıaa dalgalı telsiz iıta ... 
yonu faaliyete baılayınca memle
ketimizdeki faaliyetini tatil ede
cektir. 

Steam'ın mukavele mucibince 
devlete terkedeceği teaiıatm işle
tilmesi kıımt"n idaremİJlıce temin e
dilecektir. 

mücadeleler olmu.tur. Mütaaaıp 

manlar da kendi beatelediii tar zannedilen halk kendi ailelerini 
kıları söylerdi. rey vermek için zorla. a~rüye':ek 

Biliihara Lubin kumpanya- aandıfm batına getırmıtlerdır. 
d • tt"l L Mezkur fırkaya halkın temavülü-

s~n a a~ga1e e 1 er. . arry 1 nü arttıran en mühim .ebep hiç 
~n~on ıle h:raber ~ınemaya 9üpheıizdir ki o zaman fırka mu
ıntısap etmıt oldu. Bırçok ıe- temellerinin halkı hük\ımetten ıo
neler kısa filmlerde çalıştı ğutacak ef'al ve harekatta bulun 

malan idi. 

Burada gençlik namına bir te .. 
tekkül yoktur. Evvele bir spor 
teşkilatı yapılmış iae de sonradan 
terk ve ihmal olunmuıtur. 

MAARiF 

Kaza dahilinde 17 m ektep, 
38 muallim ve 826 talebe mevcut
tur. Merkezi kazada her ne ka
dar iki mektep varsa da tahsil ça 
ğında bir çok çocuk aokaklarda 
dolaımaktadırlar ! ltık mekte
binde üç derahane daha 
bombot durduğu halde çocukla
rm sokaklarda haylaz haylaz do
la~maları aezavi.n teeııüftür! 

Çocukların sokaklarda ve her 
yerde bulgarcll ve rumca konuş
tuklarma ıahit oldum bu ise bü
tün bütün milli hars ile telif ka
bul etmeyen bir haldir! Çocuklar 
da ecnebi lisanlarını konuşmak 
hevesi pek çoktur. Çünkü velileri 
de evlerinde ve çarıı pazarda ay
ni liaa.nı kullanmaktadırlar. Bun
ların ıiındiden bir çareıine bakıl 
mazaa bir müddet sonra Şarköy

' lülerin kimilen bulııar ve rum li
sanlarile konutacaklarma şüphe 
yoktur. Zira ekseriyet buradaki 
muhacir ve mübadillerdedir. !' 

Greta Garbo'nun nıtJmlel._ 
ti olan isveçe dlJndüf1ü ma . 
lümdur. Bu resim Greta 
Stokholm'de rıhtıma çık-
tığı sırada a/111mıştır. 

1926 da Hal Roach ile beraber 
çalıştı ve nihayet Stan Laurel 
ile tanıttı. 

Hardy h°'a gitmek kabili
yetine .malik ıempatik tivııan 
lardandır. Oyle terleyen, · de
rin derin nefes alan titmanlar 
dan değil.. Hafif, terbiyeli, za 

rif insanlardan... Eğer arkasın 
dan bir tekme yerse, dönüp se 
lam verenlerden •• Hele ahbabı 
ve eti Stan Laurel' e kartı ne
zaketine payan yoktur. 

Bebekler 
Mery Pikford'un çevirdiği 

filmlerden birinde bir küçük ço 

cuk lazım olmuf. Fakat çocu
ğun film icabı gülmeei lazım 

geldiği yerde ağlıyor, ağlamak 
lazım geldiği yerde de gülüyor. 

Bu yüzden çocuğun keyfine in

tizaren filmin imali de teahhür 
ediyor. Nihayet Maretal Ney-

TiCARET 11e MAHSULAT 

lktısadi hareketlerde durgun
luk vardır. Burada vapurlar ve 
sair nakliye vaaıtaları uğramaz

lar. Buranın mahsul8tı: Tütün, 
zahire, keten, kutyemi, kap.rpey 
niri, ipek kozaaı, üzüm., yumurta, 
badem, zerdali ve çok mikdanla 
ayva ve kayai, kılyapaiı, çok ne .. 
fiı zeytinyai:ı ve zeytin, mühim 
mikdarda balık ııibi mütenevvi 
ve makbul teylerdir. Fakat ihra
cat ve sevkiyatta güçlük olduğun 
dan halk bunlardan istifade ede-

lan meseleyi halleden bir çare 

buluyor. Tıpkı biribirlerine ben 
zeyen ikizler, birisi ailadı mı 
hemen onu kaldırıp yerine öte
ki ağlamayanı getiriyorlar ve 

film devam ediyor. Bu usulün 

faydası fU ki çocuklar daha biri 
birini kıskanacak çağa gelme

dikleri cihetle gerek kendisinin 

gerekse karde,inin filmde oyna 

muma aldırıt bile etmiyorlar. 
Bu suretle kaybolan zaman ka 
zanılmıı oluyor., 

inbatiyeıi vardır ve her ıey yeti· 
fir. Fakat vapur Ücretlerinin çok 
pahalı olması zaten aaraılmıı elan 
kazayı bütün bütün felce uğrat· 
maktadır. Buğday burada çıktı!!• 
ha lde ekmekler hem pahalı ve 
hem de fena çıkmaktadır. Koyun 
memleketi olduğu halde bütün 
kıs et bulunmaz. Katkaval ve ka· 
şar burada imal olundufu halde 
yemek nasip olmaz. Kazada çok 
güzel pamuk yetiımekte ve okka· 
sı altmıfa satılmaktadır. Suıam, 
zekrek, mııır ve anaaon burada 
mebzulen hasıl olur. Son zaman· 
larda para etmediğinden anason 
terkedilmek Üzeredir. 

PAHALILIK 11e UCUZLUK 

Birinci ekmek 8,5 kuruta ve, 
sadeyağ 80--100, zeytinyağı 50, 
kuzu eti 40, aüt 1 O, koyun ıütü 
15, yağlı peynir 25-35, yumurta 
35 para, tavuk 15:30, kömürün 
okkuı 1 :2 kuruta, odunun çekisi 
40 ka aatılmaktadır. Kömür ya· 
zın pahalı kışın ucuzdur. Etleri 
ve balıklan pek lezizdir. 

TAVUK ue TAVŞANLAR 

Burada tavuk ırkı pek bozul· 
muştur. Müte..,bbia ııençlerden A
li Fethi Bey tarafından ıevki me
rakla getirllentliğorin tavukların
dan herkeaeyumurtalar tevzi olun 
mak suretile bu cinolerin çoğaltıl 
maaına himmet edilmektedir. Bun 
dan baıka mumaileyh Ankara tav 
şanlannı burada türetmiı ve bir 
çok heveakarlar bunlan yetiıtir• 
meğe b8'lanıqlardır. Bunların tüy 
leri pek makbul olduğu cihetle ya 
kında buradan tavıan tüyü rekol 
lesi ihracı memuldür. Bu tavşan• 

!arın etleri de yenmektedir, her ta 
rafta tamim edilmit olsa ne kadar 
İyi olur. 

Ragıp KEMAL 

Yaraları tedavi 
eden sinekler 

Şimdiye kadar hastalık naklinde 
bir afet telakki edilen ıinekten, 
bundan sonra hastalık tedaviainde 
iıtifade edilebilecek mi? Bacr is
minde Am.,.ikalı bir doktor umumi 
harpte manzarRsı daha ~niyet baht 

ve kapanmağa mevyal yarala
rın sinek sürfesini ihtiva eden ya· 
ralar olduğuna dikkat etmiştir. Bu 
sürfeler_ o zamana kadar hiç bir an 
tiıeptikin yapamadığı iti yapmıı

lardır: Yani yaranın iyi olması için 

lazım ııelen canlı hüceyrelere ilitme 
miti.,.., bilakis ölü ve kankıran ol
mut neıiçleri ekletmiılerdir. 

Şimdi Amerikadaki ilmi hateral 
dairesi. ilmi cerrahinin hizmetine ar 

zedilmd< üzere •İneklerle meıııul 
olmaktadır. 



Garbi Trakyada işler 
bitmiş gibidir 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

ı5000 kilo Zeytin açık münakasaaı: ı4 Eylil.l 932 çarıamba günil 
saat 14 te. 

3 üncü kolordu 
ilanları 

K. O, ve l İnci fırka kıt' alan 
nın bakır kapları kalaylanacak 
tır. ihalesi 23-8-932 salı günü 
saat 15 te yapılacaktır. Şartna 
mesini almak isteyenlerin her 
gün ve pazarlığa ittirak edecek 
!erin de vakti muayyeoinde ko 1 
misyonumuza müracaatları. 

Galatasaray Dördüncü Y erlı mallar Sergiqi kapJn~ 

Juri heyetinin sergi birinciliğine verdiği 

Mükafat Vazolarını 
Yunanlılar 150 bin İngiliz lira .. 

sını bankaya tevdi ettiler 

15000 " Yerli toz şeker: kapalı zarfla münakaaaaı ı4 Ey-
IUI 932 çartamba günü saat ıs te. 

Ambar ihtiyacı için satın alınacak teker ve zeytinin şartname
lerini görmek istiyenlerin her gün ve münakasaya ittirak edecek
lerin münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte Kasımpaşa'da Deniz Levazım satmalma komisyonuna 
müracaatları. ( 429ı) 

Yerli mallar pazarınm vitrinlerinde görebilirsiniz 

Yerli Mallar Pazarı ~ 
Bütiln ihtiyaçlanmzı emniyetle tedarik Muhtelit Mübadele komioyonunda 

Purüzlü addedilen bir çok meseleler 
halledilmiş ve bu meyanda Garbi 
T rakyoda emvalin iade1i ve iadesi ka 
bi( olamayanların tazmini ve müolü
ınan etftblilere vesika tevzii ve dağıl
ınış köyler halkının köylerine iadeoi 
rıbi mesder ele artık nihai aafhaıı
:ıa ırı.şmiıtir. Garbi Trakyaya taal
lük eden meoelelerde prenoip ibtilô.f
ları tamamen bertaraf edilmiı, işler 
tatbikat sah.asına intikal etmi9tir. 
Garbi Trakyada müoliiman etablile
tİn iade edilemiyen emvaline miika
bil yunan hiikümetinin yeniden 15 

dık. Binlerce talebi birer birer tet
kik etmek kabil olamadığından şu 
İptidai kararı verdik: 

Dooyalann münakatasız tetkikin
den ooııra her iki taraf bilançoounu 
yaptı ve her iki tarafın temayülünü 
nazari itibara alarak benim bilanço
mu fazla, arkadaınn Yunan murah
haaının bilinçoounun noksan olduğu 
anlqddı. Bunlann aruını alarak. Bu 
ıekilde vaoati bir miktar elde edilin 
~ meseJe halledilmİf oldu. l tte bir 
kaç oene oürmek ioticladı olan bu İş
te 30 pnde ! \'ti. Alakadarların çek 
leri hazırdır. Reio imzaladıktan oon
ra teni edilecektir. 

Avdet hakkından oıshruoı 
olanların emvali 

- AYdet hakkından mahrum olan 
lann emvali meııeleoi de balledilmİJ
tir. 

Hiili.oa kom~onun kapmna kilit 
aıdmamaouun sebebi meselelerin e
aaaini baU~e iıtigal edllcliiin
clen cleiil, filen randmıan v- it
lerle 11ğrapldıfındandır. itlerin oü 
retle bitme.I tutulan battı hareket
ten ileri g8'mİftir. Bu buouota Tirk 
murahlıaı tae,,eti reiıi Şevki B. in 
muhtelif _.eler! tetkik eclerk«ı 
itb'baz ettiii cezri kararlann btiyük 

(707) (4271) ,. ,. ,. 
Üsküdar ciheti kara nakli-

yatı pazalıkla yapılacaktır. lha 

Mu .. z le m .. d .. ı··.., .. den· lesi 24-8- 932 çarşamba günü e r umu mu ur ugun saat 14,30 da yapılacaktır. Şart 
T opkapı Sarayı Müzesi Hazine dairesi ile Bağdat kötkünde namesini almak İsteyenlerin 

ve Asarıatika müzesinde (Çinili Köşkte) yaptırılacak tamiratın her gün ve pazarlığa iştirak &- J 

Müzeler Mimarlığında mevcut üç adet keşif ve şartnamesi veç- decelerin de vakti muayyenin -
de komisyonumuza müracaat

hile aleni münakasaya vazedilmiş ve 15 Eylil.1932 tarihine müsa- ları. (699) (4236) 
dif perşembe günü de saat 16 da ihalesi mukarrer bulunmuş ol- ,. ,. * 
duğundan taliplerin ayrı ayrı bulunan ketif ve şeraiti öğrenmek Mülğa Maçka silah deposun 
ve yaptırılacak tamiratı da mahallen görmek üzere cumadan ma- da ve askeri tıbbiye Mp. inde 
ada her gün Asarıatika Müzeleri Mimarlığına müracaat eyleme- ve askeri müzedeki köhne eşya 
!eri ilan olunur. ( 4301) aleni müzayede ile ayrı ayrı 

§artnamelerle satılacaktır. iha

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

lesi 6-9-932 salı günü saat 
10,30 da komisyonumuzda ya
pılacaktır. Şartnamelerini al
mak iatiyenlerin her gün ko
misyonumuza eşyaları görecek 
!erin mezkur mahallere ve alıcı 
larm da vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatları. 

(685) (4154) 

* * * 

edeceğiniz yeğane mAğazaclır. 

İstanbul Bahçekapı - Beyoğlu 
istiklal caddesi 

ŞEHZADEBAŞI: FERAH SİNEMASINDA 
5 Eylül pazartesi günü gündüz ve gece VEFA KUM

KAPI idman yurdu tarafından tetip olunan 

BÜYÜK SÜNNET DÜGÜNO 
·abaha kadar icra eJılccekrir. Kaıır muamdt ,, .!ıaşlamııt•r 

llS Ferah Sineması müdüriyetine müracaat. 

F eyziati Liseleri 
müdürlüğünden: 

llk k11ım ve Lise Eylül devresi mezuniyet ikmal imtihanla 

rına Eylulün birinden ve sınıf ikınal yoklamalarına Eylulün 0 

nuncu gününden itibaren başlanacaktır. 

Programlar hakkında malümat almak uzre alakadarlanı 

mektebe müracaatları. 

\ clahlü tedri olmuttar. Aynı zamanda 
1 htt iki tarafın yaldqtığuu praı bi 

taraf aa da meselenin katf telde in
. tiluıl etmeıhıe büyijk hizmet etmı.

lerdfr. 

30 Ton gaz yağı pazarlıkla münakaaası 24-8-932 çartamba gü
nü saat ı4 te. Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarıda yazılı gaz 
yağının 17-8-932 tarihinde kapalı zarfla yapılan münakasasmda 
verilen fiatlar komiayonumuzca gali görüldüğünden daha ehven 
fiatla vermeğe talip olacakların hizaamdaki gün ve saatte mu
vakkat teminatlarile birlikte Kasımpaıada Deniz Levazım Sa
tınalma Komisyonuna müracaatları ( 422S) 

Dörtyoldaki kıtaat için t2ı 1-------------------------
bin 657 kilo ekmek kapalı zarf- Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
la münakasaya konmuştur. İha Muhtelif renkler neşreden Tahlisiye iıaret fişeklerile fun 

Fuat Beg 
lain i,,.;Jis Hrau ituuıa dair lıir iti
laf aktedllmitti. Alıiren Yu .... bükU 
nıeti bu parayı komi•y- emrine 
bankaya tevdi etmİftİr. Yakında all 
kadarlara iotihlı:aklannm tev%İine 
batl•nac•ktır. Dün bir kaç cünden
beri f4llırinıWle bulunmakta o~ 
Garbi Trakya tali mübadele komis
yonun Türk murahhuı Fuat B. le 
görüttülı:. Fuat B. valı:ı olan talebi
mi% üzerine Garbi Trakya.da balle
dilmit olan .-el.el• hakkında bize 
~ u izahatı verdi: 

itler bltmlf gibidir 
- Garbi T rakyada itler artık t... 

marnen bibnit demektir. Binaena
leyh bu itleri tavzihte bir malızur 
k.alm&IDlftır, Binlerce dooyadan mü 
teıekkil olan Garbi Trakya mesele-
11ni bitirmek için muayyen bir plan 
dairesinde çalıfınak llıım geliyordu. 
Bu sebeple iıleri beş büyük gruba 
ayırdık. Bu beş crup ıunlardır: 

1 - Etabli yeıikaaı tevzii 
2 - Dağdmıt köyler İJİ 
3 - 150 biıı ingili" liraoınm daiı

hlmaaı. 
4 - iadeye tabi oldufu halde mu 

hacirlere tevzi edildiğinden clolayl. 
iadesi müılı:ll olan ... ı.ir oebeple 
tazmini icap ecı- mallar meseı-i. 

5 - Garbi T rakyaya avdet lıalı:
kmdaıı mahrum olanlarm yunan bü
kümetine intikal eden -1lan -
leai. 

Etabli .... ikuı teni! arbdatım 
Cevdet B. in bimmetil• hem• ~ 
- bibniıdr· Şlırncliye kadar dağı
tılan v•ikalarm adedi 106,000 i bul 
nı:ı1tur. 

DatJılmlf klJglt1r halkı 
Dağılımı lr.öylüler meseleainde. ba

zı mü9kilitla kartdatbk. Takriben 
400 hane bal.lı:ı yani 2000 kiti olan 
bu köyler abaliwun taleplerile yu
nan bökümetinin talep mıktan ara-
11ncla mühim farklar cözüküyordu. 
Nihayet meseleyi ıu tddlde ballet
tik: 

Bir köylil banesinia Garbi Tnık
yada •ualİ lıaç dönüm anmİye sa
hip oldujwlu t•pİt ettik. Her ha
neye o miktarda ,?ani takriben 60 
dönüm tarla telrik ettirdik. Bu köy
lerde muhacirlere tevzi eclilcliiinden 
dolayi arazi kaimanuf ise yunan bü 
kumeti 60 dönümün bedelini taz... 
min etmek eoaoını kabul etti. Fakat 
bu tekilde 80 dönümden fazla arazi
ıi olanlar nokoan tazminat veya a
razi alddar, ve noluaıı araz.İ•İ olan· 
Lar fasla almıt oldular n it te bu su
retle halledilrniı oldu. Köylerine mu 
hacir yerl"ltirilmemit olanlar da 
köylerine dönmeğe b&§ladılar. 

taO bin sterlinin tevzii 
- Bildifiniz Teçhile yunan laükii

metinin komiayon emrine 'Yerdiği 
150 bin oterlin Garbi Trakya etabli
lerinin yanan hükumeti tarefmdan 
ıdın.mq ve Ankara itilafnameaine 
merbut bir liote de mubarrtt mallar 
la Makidonyada kalmıt olan malları 
nın bedeline karıdık idi.Bumesele de 
de bilyük miltkilit ile kar,ılattık. 
Listede ıikredilen arazinin dönüm 
miktarı ile fili itgal miktan bazen 
biri.birini tutmayor, ~e bu hal müt
lrili.tı mucip oluyordu. Araziyi birer 
binır mesah•ya kalkıtmalı iti beo on 
•ene geriye atmak demekti--. Bunun 
uzerine berkeıin hiıaeıini tespitten 
evvel listeye geçen fazla miktar ü
zerinde toptan mütabılı kaldık ve 
biueleri de bundan sonra tespit et
tik. Bu suretle it yoluna girdi 

İadeye tabi olan mallar 
iadeye tabi olan mallar meselesi

ne .1eline<!, bunda da herkesin hisse
• · nk a mü kil&ta maruz kal-

Garf>i Tralryada nıahalb memur
ları n.zlfanizln teohili huauncla bi
"" çok muzaharet göotermi,Ierdir. 
Kenc!Uinden çok büyülı: muaYenet
ler prdüf&nüz oabık Garbi Trakya 
umumi vaU..i ceneral Kalogeroı'un 
yerinde gelen S- rneb'usu M. 
Floryaı'ta komioyon iılerile bizzat 
ali.kadar olmut ve hatta en ufak bir 
ıikayetin doğrudan doğruya kendi
ıine bildirilmesini iıtemİ.ftİr. 

İtlerin yolunda gitmesinde arkada 
flm yunan murahhaır M. Floridia'm 
büyük bir hioseıi vardır. Bu zatı 
metetmek bana düşmez çünkü eoki
denberi arkadqandır." 

Kari sütunu 

blallah bu Terkostan 
DaH Vekili Münim Muotafa B. 

yİn umum abonalann hukukunu oi
yaneten T erlı:o• kumpanyuı aleyhi
ne dava açacağmı gazetenizde gör
düm. Muhtasaran halimi ben de 
ıarzedeyim. 

Dört senedenberİ ı.a-de mevcut 
ıayun aktm"ları oaat yediden itiba
ren katofunduiu cihetle, kumpanya
ya bir mektupla müracaat etmittim. 
Muht....-ı Münim Bey mektubuna 
c.,..ap a!m"'"lf. Ben aldım. Kitke al 
maoaydnn. Bana gelen cevapta ou
yun mun••zwman aktıjı tahkikattan 
anlatdchtmdan bahoediyor ve beni 
yala-lıkla ittilıam ediyordu. On 
günde bir cece aknıal< prtile ıen&
nin bakiye gü.nlerinde her •ktam c• 
relı: benim Ye c ......... muhitimdeki 
abonalarda suyun kesildiğine dair 
htt zaman mazbata yapmaia bazı
mn. Bana rağmen ahonamız üç ay
da bir kem 339 kanıt iken bundan 
evvelki tediyede fazla aarfiyat beda
li naaıile 1079 kurut •e daha bir eY

...ıı.; tahsilitta 878 kurut para aldı-. 
lar. 1 draz ettim ve na timi muaJ'ene 
ettirelim. Muayene müddetini bile 
beldem "ilen paranın Yeribneoi Ye alı: 
ıi talı:clirde ouyu keseceklerini teh
clitle beyan ettiler. Makbuzlarım nez 
cffmdeclir. Her akf&ID suyun kesilcli
lbıi yiizlen:e tafıitle isbata hazmın. 
Muhterem Mllnlm Muotafa ""!'• 
fencliııiıı bmi de hatıra def!:erlenne 

t etmelerini iıtirbam edıyonım. 
ao ııe.iktaıta Türkali ilılam.or ~~ 

caddeoi 82 numarada karilennn
den 
SADETI'IN 

Davetler 

Farmakoloğların 
senelik kongresi 
Türkiye Eczacıları Fann~k~oğla.: ı 

lesi 30 8 932 salı günü saat l rf 1 

Y
"k k 8 yt M kt b" R k d 8 dedir. Taliplerin 822 lira temi yaların imali kapa ı za usuli e münakasaya konulmuştur. lda 
U se a ar e e 1 e törlüğün en natlarile Dörtyoldaki 4ı inci rede mahfuz nümunelerine tevfikan Türkiye dahilinde imal 

Mektebimiz dahilindeki Küçük Sıhbiyei Hayvaniye Memur alay alım satım komisyonuna meşrut olan mevzuu bahis vesaiti tahlisiyenin 3 eylül 932 ta. 
mektebinin ıs ağustos 932 tarihinden itibaren kaydı kapanmış- müracatlan. (6Sl) (3958) 

1 

rihine müsadif cumartesi günü saat 14 te ihalesi İcra kılına 
tır. Beyhude müracaat edilmemesi. (4273) d • •b.•. . f k 'h cağından imale talip olan fabrika sahiplerinin bu baptaki ıart 

Kolor u ve ınncı ır a ı - I I . I · .. k .. T hl' · U · · · Z20SO kil 1 / name ere resım erı gorme uzere a ısıye mum Müdürlü· 
tıyacı ıçın o manga 

Müzeler umum müdürlüg"' ünden! kömürü aı~ münakasa ile_aıı ğüne müracaatları (40ıs> 
nacaktır. Munakasaaı 24 Agus ---------------------------\ 

Asarıatika Müzeleri Umum Müdürlüğü Dairesinin parka na- tos 932 çarşamba günü saat 11 fstanbul Sıhhi Müesseseler mübayaa 
zır cihetindeki istinat duvarının yıkılmıt olan aksamının tamiri de yapılacaktır. Şartnamesini al 
için Mü:ııeler Mimarlığında mevcut bulunan keşif ve ıartnameai mak iateyenler~n her gü.? öğle- Komisyonu Riyasetinden: 
veçhile kapalı zarf usulile münakasaya vazed"l · IS E 1·1 den evvel komısyona muracaat Sıhhi müesseselere Mayıs 1933 nihayetine kadar lüzumu 0 . 

932 
'h. .. d'f b .. .. 1 mış ve y u !arı ve münakasaya iştirak ede lan Pastörize süt olbaptaki ıartnameai veçhile ve 6 Eylil.1932 salı 

tan ıne musa 1 pertem e gunu saat IS te ihalesi mukarrer ceklerin teminatı muvakkatele- günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münaka. 
bulunmuş olduğundan taliplerin keşif ve ıeraiti öğrenmek ve ya n'le bı'rlı'kte vaktı'nde komı'syon k ı B b k' rt · ·· k f ı saya onu muttur. u apta ı ta nameyı gorme ve az a İza. 
pılacak tamiratı mahallen görmek üzere cumadan maada bergün da bulunmaları. (633) (3796) hat almak isteyenlerin Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğünde ko. 
Asarıatika Müzeleri Mimarlığına müracaat edebilirler. (4302) • • ,. misyona müracaatları. < (4079) 

Bursadaki kıt'at ihtiyacı için 

İat. Mr. Kumandanlığı Satuıalma kom. ılıinları 

Miktarı 
38000 

141340 
69000 

106000 

Cimi 
Ot .. 

Saman .. 
Açık 
Kapalı 
Açık 

" 

Ayrı ayrı ıartnamelerle mü
nakaaaları 

Merkez Kumandanlığı müea-atı ihtiyacı için yukarda mik· 
tarları yazılı ot ve samanın 15 Eylôl 932 perıembe günü 141 bin 
340 kilo otun kapalı zarfı saat 14,30 da diğerleri aleni münaka
aaları saat 15 ten 17 ye kadar icra edilecektir. Taliplerin evsaf ve 
teraiti anlamak üzere her gün Te münakasaya ittirak edeceklerin 
muayyen eaatiaden evTel teklif mektuplarını ve teminatlarile a
çık münakasaya ittirak için Merkez K. SA. Alma komiayonıma 
müracaatları. (13) (4283) 

• • • 
Askeri Tıbbiye nııektebi tal&o 

belerine ait yataklardan 8000 
kilo kadar tahmin edilen pa-
mukların pazarlık auretile bal
laçlattırılacağından talip ola
cakların 29-8-932 pazartesi gü
nü saat 10 da Tophanede Mer• 
kez Kumandanlığı aatm alma 
komiıyonuna müracaat etmele
ri lizımdır. (11) (4282) 

• 
Topçu ve Nakliye mektebi 

hayvanttı için yevmi 230 kilo 
arpa kırdırılması hakkında 23-
8-932 pertembe günü saat 10 
dan 12 ye kadar pazarlığı icra 
edilecektir. Taliplerin evsaf ve 

SEYRISEFAIN 
Kerlı:es ııcenta: O.lata l:&prü 

batı B. J362. Ouhe A. Slrkec' 
MUhtbdarsade ban J. J740. 

teraiti anlamak üzere her gün 
ve pazarlık günü komisyona mü 
racaatları. (12) (4279) 

•••• 
Harbiye mektebi ihtiyacı için 

90,000 kilo kuru ot ve 85,000 
adet yumurta iki tartnamede a
leni münakasa auretile satın a
lınacaktır. Münakasaları 27 A
ğustos 932 cumartesi günü sa
at 14 den 17 ye kadar Tophane 
de Merkez Kumandanlıtı Satın 
alma komisyonunda icra kılma 
caktır. Taliplerin tartnameleri 
ni görmek için komisyona mü
racaatları ve ittirak için de mu 
ayyen vaktinde komisyonda ha
zır bulunmaları. 038) (3803) 

ıM'tiNJI 

40,000 kilo pirinç kapalı zarf u
sulü ile münakasaya konulmut 
tur. ihalesi 28-8-932 Pazar gil 
nü saat 12,30 dadır. Taliplerin 
9artnameyi görmek üzere her 
gün münakaeaya ittirak temi
nat akçelerile nıe:zkôr günde 
Balıkesirde Asker1 Satınalma 
Komiıyonuna müracaatlarr i
lin olunur. ( 63ı) ( 3794) 

• • • 
Muğladald kıtaat ihtiyacı i

çin kapalı zarfla münakasaya 
konan senelik ekmeğe verilen 
liat komisyonca haddi liydmı
da görülmediğinden bir hafta 
daha tsndit edilerek 28-8-932 
pazartesi günü ihale edilecek
tir. Taliplerin vakti mll9yy&o 
ninde Muğla'da aatm alna ko
mi•yonuna müracaatlan. (709) 
(4294) 

* * * Kayserideld kolordu ihtiya-
cı için 250 ton kok kömürü ka
palı zarfla münakasaya kon
muıtur. ihalesi ı2-9-932 pazar
tesi günü •aat ıs tedir. Şartna
meyi almak iatiyenlerin her 
gün komiıyonumuza ve talip
lerin vakti muayyeninde Kayae 
ride ıatmalma komiıyorıuna 
müracaatları. (710) (429S) 

••• 
Çatalca Mat Mv ihtiyacı o

lan 84 bin kilo fınn oduou pa
zarlıkla almacaktır. ihalesi 
27-8-932 cumartesi günü saat 
14 te yapılacaktır. Şartnamesi
ni almak iatiyenlerin her gün 
ve pazarlığa gireceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatlan (708) 

'Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

185 Roda muhtelif Lif ve tel halat: Açık münakasası 7 Eylü. 
932 çartamba günü saat ı4 te. 

5000 kilo Elvan üıtüpü: Açık münakuası 7 Eylil.I 932 çar
ıamba günü saat ıs te. 

5000 kilo Beyaz üıtüpü: Açık münakasaaı 7 Eylôl 932 çar
ıamba günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyaa için )'llkarda yazılı malzemenin hi
zasında gösterilen tarihlerde münakasalan icra edileceğinden 
f&rlnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve venneğe talip o· 
lacakların da münekua gün ve saatinde muvakkat teminat mak 
buzlarile birlikte Kaaımpqa' da Deniz Levazun satınalma ko
misyonuna müracaatları. ( 4087) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanlar.ı. 1 
Anadoluhisarında ÇaVll!batı Vakıf ormanlarından iki sene 

zarfmda imal ve ihraç olunmak üzere iki bin kantar meşe, ka
yın, gürgen hatabı ve on iki bia kantar sepetçi çubuğu ve her k 
ve çember olmak üzere gayri mamul maddei h'4ebiye müzaye 
deye konulmuıtur. 5-9--932 tarihine müsadif pazartesi güniı 
ibalei kat'iyesi icra kılınacağından taliplerin yevmü mezkürda 
İstanbul Evkaf müdüriyetinde Orman ve Arazii vakfiye kalemi
ne müracaatları ilin olunur. (4013) 

1 
Devlet Demiryollan idaresi ilanla 1 

n birfitinden: 23-9-932 tarihine mu 1 
oadif cuma pnü oenelik kongre akt 
edileceğİnden cerelı: ta§r&da bulunan ' 
ve ııerekse lotanbulda mnc~t ~- i İZlllR - PİRE- İSKDNDE-
mum meolelrdatlann meıkur ~n RİYE POST ASI 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
1 (4293) 

1 

lotanbul ikinci Ticaret Mahk
sinclen: E VYelce ilim ifla•ına karar 
.eriten müflio Avunduk zade Binı
derl•e ait marükee kanape talamile 

A ve B silolarına ait 1003 No. lı tenzilli tarifenin yerine 
kaim olmak ve ıs Eylil.l 932 tarihinden itibaren muteber bulun 
mak üzere 1003 No. lı muvakkat tenzi.J.ltlı yeni ıilo tarifesi mev
kii tatbika vazedilecektir. MezkUr tarife hakkında malumat ve 
izahat almak isteyenlerin Haydarp&ta Liman Batmüfettiıliğine 
müracaatları ilin olunur. (4201) 

saat 14 buçukta Cağaloğlunda üin I f 1 
Halk Evini teırifleri rica olunur. 1 ( ZM R) 23 Ağustoa ulı 
--------ı 11 de 

D 0 k t 0 r ı •--T-R_AB_Z_O_N_P_O_S_T_AS_I _ 

Hafız Cemal , (CUMHURiYET) 24 A-

oahiliye haatalıklan ğuıtos Çarpmba 18 de 

mütehaaaıaı IZMIR- MERSiN POST ASI 
Camadan _.da berpn öğleclee (İNEBOLU) 24 Ag" uatos 

sonra oaat (2,30 dan Se,; kadar b-
tanbulda Divanyolunda 1111 r,uma- çarşamba 10 da Galata 
ralı buouô claireoinde dalıı1i lıuta- 1 rıhtımından kalkar. 
tıklan muayene ve teclari eder. Te-
lefon: lotanbul 22398. 

Vapura 2S Ai1111toa 

Perşembe 
pnü akpmı Sirkeciden han&at
le Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Sıumun, Ordu, Gireson, Trabzo..>, 
Sürmene ve Rize'ye cidecektir. 

Fazla ı.fsilit İçin Sirkeci Yel
kenci banmclalı:i &C9ntalığma mü
racaat. Tel: 21516 

Dr. HORHORUNİ Dr. A. KUTiEL MAMA 
Cilt ve zührevi lıutalıklar teclaviha· 1 r , ) 

~ührevl ve Bevli hastalıklar 
tedaTihaneıi - Beyoğlu Mulen• 
ruj yanında Zambak sokak No.41 

nesi Karaköy Böıekti fırını aırasın· ı Dr. Hakkı Şmaal . 
da 34. Yavru.n~•un cıı. sıhhi gıdasıdır 

yazdıane "fYUI 3 e7IUI 932 CUIDIU'

teai cünü oaat 10,30 nıddelerinda 
y eai ı-talıaae arkasında Ata- .,... 
eli caddesi Alyanalı: hanında satılaca 
iu>dan talip olanların mahalli mez.. 
k\ircla bulunacak mıua heyetine mii 
racaat eylemeleri liizümu ilin olu
nur. 

Deneclilect<k ihtira beratı 
c Tüfek nifl'D&alılanna ait tadilat 

ye ulihat" haklruıclak.i ihtira İçin 29 
Aiu•to• 1928 tarih ye Tiliyet .,..._ 
rak kaleminin 25079 numarası ile 
mukayyet ihtira berat miiraaıab "
zerindeki hukulı: bu kene oablacaiı 
Ye yahut ahenı icara verileceğinden 
talip olanlann lotanbul Bahçekapıda 
Tat hanında 43-48 auınaracl.. k.iin 
vekili lotok efendiye müracaat eyle 
meleri iIAa ol•nur. 

Derince Limanı fırını bir ııeoe müdcletele kiraya verilecek
tir. Aleni müzayede 1 9 / 932 tarihinde saat (15) de Haydarpafa 
da lıletme Müfettitlii;i makamında yapılacaktır. Teminatı mu
Takkate 30 liradır. Hayd&rpafa Demiryolları veznesine tediye &o 
dilecektir. Fazla malfunat almak ve fUlnameyi ııörmek isteyen
ler Haydarpate Liman B&fmüfettiıliiine ve Derince Liman me
murlu~una müracaat edebilirler. ( 4200) 

KAPPS 
Alman kitapçı, Alma.ıı lı:itaplan en 
uc:aa oatar, Beyoilu, lıtikiiıl cadde

llİ 390, 1 oveç oeıfareti karı11mda. 

lstanbul Yanı ve Islah Encümeninden: 
22 Ağustos 932 tarihli ilinda Arap handikabına girecek hay

vanların aikletleri berveçhi ati tashih olunur. Tayyar 58, Alder
Tif 56;5; Sada 5S; K. Ceylan Sl, Kamer 45 kilo taşıyacaklar 
dır. (4296) 
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E. Neş'et Kinin • } • Beher komprime 0,!5 gr. sıf kinini havidir. Çok zarif bir fekllde tüpler içinde piyasaya çıkmıştır. Soğ'uk algınlığı Kompnme en grip, bq ağrısı, sıtma nöbetlerinde kinin alacağınız zaman daima E. Neş'et kininlerini_ . isteyiniz. Alman'yanm en 
meşhur kinin fabrikası olan Zlmmer kinini ile yapılmı~. E. Neş'et markasına dikkat edınız. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
18 Ağustos 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASiF 

Ke
Alun adi tııoe
&ııbıot 
Ufd:ht 

11.llOG.llOI 

Dahildeki Malıa'blrler 
Altın safi kilo• 1,471.430 
Türk Liran 
Hariçteki Malaahlrler. 

.ı\lbna ıahvfllklbll s..tıetl dö.ı:ılw 

Hazine Tah.oıerlı 
Dcnıhte edilen onatı naktlyt klfflhlı 
l'ananun il n 8 lnd maddelerlne tnfiba 
utı ıediylt 

CUnlırn 
Sen edat 
Ellwtı n { Dtnılıte edilen m'W nıkıi}'f 
Tahvlltı kartılılı ( ldbıutbymeıltİ) 
Esham Wı Tahvlllt 

Altm herine avans 
Hlamedarlar 
Mahtellf 

Un 15.9711.229,19 

• 10.219.270, -

• 36S.777,75 

1 ı:n 2.069. 718,7 4 
831.658,10 

1 
Ura J58.748.5GB,

.- ll441.5 -

ı 
Ura ll.5 I0.325,-

" 517.J 2!1.825,
,, 955,000,-

Yekftn 

----JUBOL-. 
......... ~ 

DıOma ldfhatO. 
zere olmalı lçiıt 

her alıfB"' bir. 
tompmne fJOı 
bol) al 1 ftlZ • 

Parie haataneleft 
·mateahhttlert 

fAll'BLEN 
JÔ..,ESA'tl 
Bll<'ımwn ecza,. 
neferde aatı lı 11, 

JOOOL 
B&Raklan Yfllftfen 
UıııO-veolltya. eda; 

flllK'tB. z 
fl TtHABI EIA 

• QS.RE11 HAZIM 
lltGREll - "'-•lllilınl ..-. a1aıı ( JOBOL.l ıt.ı~ m..ıarıp. 

'Olıını.ı. nuıe:nen f>bo wtca deff lıecet etmelerini temin eder. 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden ı 

Birinci wıır•\i - Bedeli ftt6 (11856) ili. ve 17 kuraıtan 
lhre& oWı Ankara - Jenıehir yohmda 14 + 468 - 18 + 608 imci 
kilometreler anumd.Jd ~ tamirab eeuiyMi mukavelename ta 
rihioden itibaren 4 ~ sarfında ikmal edilmeık üzere ve kapah 
sarf uaalile 1-8-932 tarihinden 25-8-832 tarllıioe kadar 25 gün 
möddetle miiııakuaya konulmuıtur. 

İkinci madde- Münakasaya iktidan fenni ve itiban mab
lerini iabııt edenler kabul olunur. Bunun için münakaıaya daha 
olmak iateyeulerinı 

Lira 

16.56 Ul7 6,04 

i.901.3711,84 

161.430,68 

1511.807.000,-

81.591.150,--

1.273,31' 

4.59&1!411.76 

ı.ı 78.60.ı,52 

228.300.359,09 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
Derubıe edilen evrakı naktlye 1 Ur.· a 158.748.563,-
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki tcdiyar '-"~_-_2..:...44_1._568-'-,--I 

Deruhte edtlen evrakı nakliye bakiyesi 156.307.000,-
Karşılığı tamamen alım olıra1ı: tedoville vaz ••ll111 1-Ur_ı _ _::8.c.;;688...;..;;;.S.:...86,'-'-'-9-8_, 

Vadesiz Tevdiah 
Döviz mevduab 
Muhtelif 

~· . -

YekOn 

İskonto ı:aaddi % 7 albn üzerine avans % 5,112 

Müteahhitler 
Mimarlar 

... 

Lira 
15.000.000,-

164.995.589,98 

7.544.998,87 

2.950.558,51 

ll2.809.2 l 6,78 

223.300.359,09 ili 

İnşaat Mühendisleri 
KARTAL'da 

''Anadolu çlmentoları Türk anonim şirketi,, 
Tarafından imal edilen 

Seri T asallup Eden - Yüksek Mukavemetleri Haiz Olan
Ve Tahta Kaplamalarda Büyük Bir Tasarruf - Vakit 

Kazancı - Daha Büyük Bir Emniyet Temin Eden 

SUPERYUNUS 
Markah S0PERSIMAN istimal ediniz. 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONiM ŞİRKETiNDEN 

Alpullu Şeker Fabrikalıınnm yeni mahıul normal to:ı: tekerinin ytlz kiloluk bir çuvalı 
(36.75) otuz alb lira yetmit bet kuruştur. Asgari 10 çuvala kadar alınmak şartile her 
iıteyene ıaWmağa baılanmıtbr. Ta,radan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde 
malın bedelinin yüzde yirmisi siparit vukuunda ve mütebakiıi hamule senedi mukabi
Hnde ödenmelidir. Depodan itibaren bilcilmle masarif ve mea'uliyet müşteriye aittir. 
Mutteri iıtene ııigorta ettirilir. 
fotanbul, Bahçekapı, 4 nncü Vakıf H11n, 4 en kat, Tel. 24470-79 Telgraf İstanbul Şeker. 

Dr. l H SA N S A M l 

İSTAFİLOKOK AŞISI 
stafilokoklardan mütevellit (er
genlik, kan çıbanı, koltuk altı çı
banı, arpacık) ve bütün cilt baa
talıldımna kartı pek tesirli bir 

Mıde, barsak, taş ve kum hastabklarına "'ill 

TUZLA İÇMELERİ 
Köprüden 6,30 - 8,20 - 9,30 - l J,40 da Hsydsrpaşayı hsreket 
eden vapurların trenleri ve Cuma sabahlan iltvcten 7 vapurunun 

treni membalsrı kadar giderler. içmelerden son tıen 15,~ 5 dir. A - Bedeli ketfln yüzde yedi buçuğu olan 890 lira vilayet 
idarel huauaiyeei he.abma bankaya tevdi ettiklerine dair makbuz 
ıenedini _,.. miHt benkalardan birinin teminat mektubunu ya. 
hut milli eaham mukabili Muhaaebel Husuaiyeden alınacak ilmü 
haberi ibraz etmeleri l&zımihr. 

qıdır. Divanyo}u No. 189 411 
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ŞEMSÜLMEKATiP 
B - Ticaret odaama mukayyet olduklanna ve itibarı mall

lerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalannı Vilayet Baı
mühendialiğine gÖltererek münakaaaya dahil olabileceklerine 

dair ya bir ehliyeti fenniye vesikası almaları ve yahut ellerindeki 
vesikanm zirine ıerb verdimıeleri iktiza eder. 

Bu üç tartı tamamen haiz olmayanların münakasaya itti
rakleri tayanı kabul olmayacağından teklif zarfları açılmayarak 
kendilerine iade edilecektir. 

Üçüncü madde - Münakasaya evrakı 
mabıuaaıına tevfikan icra edilecektir. 

ke,fiye ve teraiti .. 
Dördüncü madde - Talipler 661 numaralı münakasa ve 

ihale kanununun 10 uncu maddesi mucibince ihzar edecekleri 

kapalı zarfı 25-8-932 perıembe günü aaat 115 e kadar Vilayet Da 
imi Emcümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi edeceklerdir, 

Beıinci madde - Münakasa 25-8-932 perıembe günü An. 
kara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Altmc.ı madde - Evrakı ktı§fİıye ve projeyi görmek veya 
daha ziyade malümat almak isteyenlerin her gün Ankara Vila-

Bonoları ıuazbaıalar ve deyin 
ilmUhsberleri üzerine hor surette 
muamele yapar. Balıkpa:ı:ar Mık

sndlye han No 85 U~rla Zade 
M. DERVİŞ. Tel: 23897 

Kok Kömürü 
Ecnebi mamulatile rekabet 
eden en mükemmel evsafı 

haiz 

KOK KÖMÜRÜ 
SATIŞ MAHALLi: 

İstanbul Haıırcılar No. 12 
Telefon 20907 -• 

- -------------
DEVREDiLECEK 1H11RA 

BERA Ti 

Yuva- ilk- Orta kııımlara Leyli, Nehari, Kız ve Erkek 
talebe kaydına baılanmııbr. Hergün saat 9 dan 17 ye 
kadar kayıt muameleai yapılmaktadır. lıteyenlere poıta 

ile tarifname g6nderilir. 
Adres: Betlktaı-Yıldız. Tel B. O. 2282 

Talebe kaydı kabulü 
İstanbul Erkek Muallim Mektebinden: 

Bu sene mektebim.izin yalnız dördüncü ımıfluma 12 leylt 
talebe alınacaktır· 

' 1 - Türkiye cümhuriyeti tebe.aamdan olmak. 
2 - İstanbul, Bolu, Kocaeli villyetlerinde ıakin oımalı:. 
3 - Orta mekteplerden bu aene iyi veya pekiyi derece He me

zun olmak. 
4 - Y 11§1 17 den küçük 19 dan büyük olmamak. 
5 - Sıhhatinin muallimliğe elveriıli olduğu meıkl'ep doktoru

nun muayenesi ile aabit olmak. 
6 - 31 Ağustos 932 perıembe günü alqam saat 17 ye kadar 

mektep idareaine vesika ile müracaat ederek namzet kayıt 
olmak. 

7 - 3 Eylftl 932 cumartesi günü saat 9 dan mektepte lı,azır bu
lunup müsabaka imtihanına girmek ve imtihanı kazanmak. 

ti.:k Ameli Haya 
T• t L• • İstanbul, 
ıcare ısesı T •• ~;:,~~·0'~'' 

Ameli Hayat mektebi Maarif vekalerinin taadikına iktiran ederek 

2 devreli TİCARET LiSESi olmuı 
Ort kı İlk mektıp L" kı Oı:ta mek a smına mezunları ıse smına mezunla 

KABUL EDiLiR. 
Ameli Hayat Ticaret Lisesi 

Memleketin iktisadi ye ticari aahaamcla en muvaffak unıurları 

tittirmekte devam etmek için lisan ve meslek derslerine aon der 
kıymet vermittir. Mektebin yeni derecesine göre mezunları ali ti 
tahsiline devam edebilirler. Kayıt muamelesine 1 Eylillde batlanac:aktJI 
Kayıt günleri: Cumarteoi,pazartesi ve perı=be saat 10 elan 16 ya ka 

Maarif Cemiyeti idaresinde 

Leyli ve Neh~i . 
BURSA KIZ LiSESi 

Resmi liselere muadil olduğu Maarif Veküe• 
tince tasdik olunmuıtur. Saf hava, temiz gıda, 
nezih bir terbiye, iyi bir tahsil verir. 15 Ağus
tostan itibaren bütUn sınıflara leyli ve nehari 
talebe kabul olunur. Matbu kataloğu mektep 

1 ida e1\nd!n isteyiniz. 

Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

İstiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA V1D1R· 

Bütün ıınıfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazarteol, Çarpmba günleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLlS MERKEZi ARKASIND.~ 
·-------- Telefon: 22534 ________ ...,. 

İstanbul Erkek 
Lisesinden: 

1 - Ağustosun yirminci gününden itibaren yeniden Je1U 
talebe kaydına ba,lanmrştır. Eıki talebenin kayıt tecdidi mua 
lesi Eylulün birinci gününden itibaren sekizinci günü akşamııı' 
kadar devam edecek ve amıflann mevcudu müsait olduğu takd~t· 
de Eylulüiı onundan itibaren yeniden nehari talebe kabulüıı' 
batlanacaktır. 2 - Mezuniyet ve smrf ikmal imtihanlannın ic• 
rasma Eylulün birinci pertembe günü batlanacaktır. Programlar 
mektepte levhasına aaılmrttır. 3 - Vekaleti Celile hesabına alı· 
nacak meccani talebe müsabakaar EylO.lün üçünde yapılacaktı!• 
Buna &it muamelatın EylUlün birinci günü akşamına kad'ar ik· 
mali lazımdır. 4 - Ecnebi memleketlere gönderilecek tal# 
müsabakası Eyl6lün üçünden itibaren yapılacaktır. Buna ait ts• 
limat ve program mektepten öğrenilecektir. Namzetlerin aihhf 
muayeneııi mektepte ve EylUlün birinci günü icra edilecekti!• 
Alakadarların mezkOr günde saat 10 da mektepte hazır buluıı• 
mal arı lazımdır. ( 4195) 

Erenköy Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Birinci ve ikinci devre mezuniyet İmtihanları eylulün bi· 

rinci günü batlayıp on beıinci günü nihayet bulacaktır. 
2 - Diğer smrflarm ikmal iıntihanlan eylUlün ilk haftaııınd& 

batlayacaktır. 
3 - Mektebe devam eden leyli ve nehari talebe eylO.lün yediıt' 

ci günü=ı.den sekizinci günü akıamma kadar her gün dokuzdaJI 
on ikiye kadar mektep tababetine müracaatla sıhhi muayenele
rini ve on üçten on sekize kadar kayıtlarını tecdit ettirecekler· 
dir. 

4 - Bu müddet zarfında kayrtlannı tecdit ettirmemiş olaıt 
leyli ve nehari talebe yerine yeniden müracaat edenler alınacak· 
br. 

5 - Mektebimizin bu ııene açılan ilk kısım dördüncü ve beıiıı• 
ci smrflanna leyli kaydolunacak talebe ile orta ve lise sınıfları· 
na leyli ve nehari kaydolunacak talebenin eylulün onuncu cıt' 
marteai gününden OD beıiru:i pertembe günü akşamına kadat 
her gün dokuzdan on ikiye kadar sıhhi muayeneleri ve on üçteıt 
OD aeıkize kadar kayıtlan yapılacaktır. Kaydolunacak talebeniıı 
velileri, tahsil vesikaları ile hüviyet cüzdanı kartonsuz dört fo
toğraf yanlarında bulunacaktır. 

Kayıt ve imtibanlar hakkında tafsilat almak isteyenlerin mek 
tep idaresine müracaatları. 

6 - Eylo.lün üçüncü günü mektebimizde yapılacak meccaııl 
leylt müsabaka imtihanına gireceklerin sıhhat raporlan ile, fak· 
rühal mazbatası ve tahsil veaikalannı ağustosun sonuncu ğünü· 
ne kadar mektep idaresine vermeleri eylulün üçüncü cumartesi 
günü saat ıekiz buçukta mektepte hazır bulunmaları lazımdır. 

(4231) 

Ankara ismet Paşa Kız Enstitüsü 
Kayıt ve kabul şartlan 

l - Mektepte bu ıene açılacak leyli pansiyona talebe kayıt 
ve kabulüne baılanmııtır. 

2 - Uk mektep mezunlan birinci sınıfa diğer orta derece· 
tleki mekteplerden gelecekler ait oldukları sınıflara kabul e• 
dllirler. 

3 - Bu sene yalnız 40 leyli talebe alınacak ve müracaat sı· 
raıile talebe kabul edilecektir. 

4 - Her türlü izahat için Mektep Müdürlüğüne müracaat 
edilmesi. (3922) 

yet Nafia Batmühendialiğine vevıı Encümeni Daimi kalemine 
müracaatları ilan olunur. (3841) 

"Tüfek kundak tertibatına ve me 
kani7J!Ml•ma alt ialibat" lıakkmdaki 
ieat iç.in ıinai mildirly.ıi umumlye
ıinden iatibaal edilmlt olan 29 aiu• 
ta. 1928 t.rİh Ye 2J'H17 numaralı İh 
tlra beratı b.ı.kmdald hukuk ba kııır 
re baılmıuıa ferai ve yahut icara 
verileceğinden me-zk\ir ihtİnl71 satın 
almak ve yahut iaticar etmek arzu
aunda bulunan zevatın latanbul Bah 
çekapıda Tq hanında 43-48 nııma· 
ralBl'cla kain vekili htok efendiye 
müracaat eylemeleri ilin olunuı:,._ 

Müaabaka imtihanı Türkçe, Riyaziyat, Tarih ve Coğrafya 1 !!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
ıı:ruplarından icra edilecektir, ( 4262) . --


