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Piyasada •• 
< > $ 

Yerli ve yabancı bütün göz
ler, bütün dikkatler piyasamıza 
çevrilmit·· İktısadi ve mali kud 
retimizi, oradaki mütahedeleri
le ölçecekler... Hakikat fU ki, 
son günlerde piyasamızda yeni 
enditeler batlamıttır. Bu endi
teleri doğuran amillerin bazı.ti 
ruhi ve mi.nevidir. Bazısı da 
hükumetçe alınan tedbirlerdir, 
bilhaaaa son kararnamenin ah
ki.mıdır. 

Ruhi ve manevi sebeplerin 
derhal izalesi güçtür. Mi.nevi
Y•tın düzelmesi için bir taraf
tan cihan vaziyetinin salah yo
luna girmesi, diğer taraftan mu 
hitimizde yafayan ve yqatılan 
bir çok yanlış telakkilerin dü
zeltilmesi lazımdır. Fakat bu 
neticeye varmak için hem daha 
sıkı bir faaliyet ister, hem de 
:ıaman ve hadiselerin inkitafını 
beklemek lazım ... 

Ik •• a orer • 
1 ı t 

Hükômet fabrikalara 
teshilit gösterecek 

,-.Gazi Hz. 
Reislcümhur Hazret

leri dün kaplıcadaki 
kiJşklerlnde meşgul ol-

s • b b d •• k• muşlardır. anayı er a ı un iktısatve ı: ... ____ _. 
line vaziyeti anlattdar Hariciye Vekili 

Geldi 

Bu aktaın Amerika 
sefiri 

bir ziyafet veriyor 
lzmirde bulunınakta olan Ha

riciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey 
dün öğleden •onra kerimeleri E
ınel H. ve kaleıni ınahsua müdürü 
Refik .Aınir B~yle birlikte Ege va
puru ıle tehnınize gelmiıtir. Ege 

• • • e 1 1 e •• 

Gerek son kararname ile, 
gerek muhtelif karar ve tebliğ 
lerle alınan tedbirlerin aksayan 
tarafları var mıdır? Bu tedbir
lerin piyasamızda menfi tesir
leri oluyor mu? .• Kanaatimizce 
günün bir an evvel halli icap 
eden en müstacel meselesi bu 
cihetlerin tetkikidir. 

vapuru aaat lS,Jo da Galata nh- Lido havuzunda dl1nki1 müsabakalara bir nazar 
tnnına yanaflllıttır. Tevfik Rüttü ~--••••••ı 
B. nhtımda Riyaaetôcümhur umu- • J D •• k •• •• be e e 
mi katibi Hikmet, Hariciye müs- Başvekı·ı un . u yuzme ırıncı-
tetan Nuınaıı Rifat, Bem aefiri Ce 

Bir defa ıuna iman etmeli 
ki hükUmetçe her yeni karar ve 
tedbir alınırken her ıeyden ev
vel ve her mülahazanın üstün 
de yalnız memleketin ve hal
"1n menafii gözetilir. Onun için 
halka umumi vaziyete zarar 
Verdiği anlqılan her karar ve 
~edbiri tashih ebnek kadar ta
oii bir ıey olamaz. Gene onun 
kadar tabii bir ıey daha var ki. 
o da her nevi karar ve tedbrrle
rin bayattaki tesirlerini daha ev 
:W-el hesap ve mütaleada daima 
••abet, daima riyazi bir kat'iy
Yet temin edilemez. 

Diln 
mal Hüsnü, Teırifat umum müdü 

lktısat Deklllne milracaatta bulunan rü Şevket Fuat, Düyunu umumiye y atkulüpte.. ıı·g"' ı· Istanbulda kaldı 
fabrikatiJrler heyeti Türk dayinler •ekili Zekai, meb-

~lardan Dr. Raaim Ferit, Necmet Rum kt 
Yeni kararname ile meınleketimi- Dört aaat devam eden ~.Sadık, ltalyan viakonaülü M. j me eplerİ 

ze yapılacak her nevi idhalatın kon- b ··ı••-- · · d fab "-- Lil M hteli ı " u mu .._t neticesın e r.... ı, u t Mübadele komiayo- musamere-ten.iazıa tabi tutulmaaı üzerine, fab- 1 ı T" k 
rikatörler kendilerine liznn olan me- tör er mevaddı iptidaiye ihtiyaçları- nu ur murahhas heyetinden E- 1 sinde bulundular 
vaddı İptidaiyenin de, kontenjan da- nı ve aon kararnamenin ihdaa ettiği sat ve Kerinı Beyler tarafından • 
biline ırinneıi üzerine, mütkül bir vaziyeti anlabnıtlardır. karıılanınıılardır. Tevfik Rüıtü Şehrimizdeki Ram mektepleri 
hale ırlı'en vaziyetlerini kendi anı- Vekil B. hepsini ayn ayn dinle- B. iatikbale gelenlerin ayn ayn el 1 menfaatine dün Büyükadada Yat 
larmıla konutmntlar ve vaziyeti bir mi~ ve fabrik~t~Mere hükôme~çe göa )erini ııkarak tefekkür eımittir. / kulüpte bir ınüıamere ve balo ve
kerre de iktıııat vekiline an:etmek tenlecek taıhılit etrahnda ızahat Tevfik Rüıtü B d k rilmiıtir. Bu müsamere ııaat 16 
için aralarından bir heyet aeçmiıler. vermiıtir. ey vapur an çı ar 

Sanayi itlerile ali.kadar olan 
lllrıtı izah ve iddialarına göre: 

di. Evvelki ırün bir muıla Y alovaya Vekil B. fabrikatörlerle beraber çıkınaz Büyükada Yatkulübe gi· dan 22 ye kadar devam etmiıtir. 
gid.., bu heyet lktııat vekili ile u- ayni mufla dü nakşam ayni mufla derek bir ınüddet iatirahat etınit Heybelide biraderi ... ; Haııan Rıza 
zun uzadıya ırörüımüıtür. latanbula dönmüttür. ve oradan Heybeliadaya giderek Beyin evinde istirahat etmekte 
-=-===--======-===========~-== biraderlerinin l<iitklerinden istira 1 bulunan Bllfvekil lamet Pllfa Hz. 

hat etmekte olan Baıvekil lamel 1 saat 18 ze doğru Yatkulübe gel
Paşa Hazretlerini ziyaret etmit· ıniıler ve verilen müaamerede ha
tir. Oradan Büyükadaya avdetle zır bulunmuılardır. laınet Pı. Hz. 
geceyi Yatkulüpte geçinniftir. :ıin refakatlerinde Hariciye veki
Tevfik Riqtü Bey bugün lstanbu- li Tevfik Rüıtü, Saraçoğlu Şükrü 
la İnecek ve öğle iİzeri Amerika ' Beylerle Şükrü Naili Pqa, Ruıen 
aefiıi M. Charles Sh.ir..W tarafm-ı Eıref ve Neaneddin Sadık Beyler 
dan terefine verilecek ziyafette de bulunmalıta idiler. Paf'l Haz
bazır bulunacaktır. retleri geç vakit Heybeliadaya av 

Posta vapurculuğu 
için her şey hazırlandı 

Son kararnamede dahili sa
llayiimizi felce uğratacak hü
kümler, maddeler mevcuttur. 
Dahili sanayi için lizım olan ip 
tidai maddeler yeniden bazı rü 
•ııma, tahdidata tabi tutuluyor. 
IContenjantman usulünün mem 
~eket sanayii için temin ettiği 
.~!dalar hiçe inmittir. Son hü
"'1111 ve tedbirlere göre tetviki 
•aııayi kanununun en mühim 
tı:ık adaelerinden istifade imkanı 
almıyor. Bundan batka ihra

catı te,vik ve ihracata bir nevi 
l>rim mahiyetinde olan karar 
da bir nevi vesika usulüne, ve
sika oyunlarına yol açmııtır. 
~~halat vesikalarını herhangi 
0ır bedel mukabilinde temin ve 
~edarik imkanı bulundukça •uİ 
11limallerin önüne geçilemez. 

Seyrisefain vapurların 
mübayaadan 

sonra teslimini bekliyor 

l~u suretle tedarik edilen . i~ha
at vesikaları mukabılınde 
llıenılekete hariçten getirilecek 
~allar, dahili aanayiimizin ay
dı neviden olan mallan üzerin-
) e Çok fena tesirler yapabilir
jr. Vesikaların gayri muayyen 
~ lerde bulunması:. onların esas 
N·•urette kontrolüne manidir. 
•~ayet vesika alıt veriti neti

~ınde efya fiyatlannm İstik
rarı da bozulur. Halbuki milli 
11.•ramızı istikrara götürmek i-
Çııı Yapılan bunca fedakarlıkla-
rın bir sebebi de efya fiyatlanf ın istikrarını temin etmek o
•caktı .. v. s. 

I Bu iddiada bulunanlar. söz
llrini, elbette hesaba, rakama 

Ve vakıalara istinat ettirmek 
~ecburiyetindedirler. Çünkü 
ıı:;atla, tatbikatla temasta bu
k anlar onlardır. Hesaba, er
l'İjtı:ıa ve vakıalara istinat etti-

en her davayı. hükUmetin de 
ll:ı:an dikkate almamasına ise 
kan yoktur. Yeter ki, bütün 

il hesap ve iddialarda halkın 
e devletin her 9eyden üstün tu 
lllıııaaı lizım gelen menafiine 

tar verecek noktaları olma
ln. Yeni vaziyetten miiteeaair 
•nların İstanbulda bulunmak 

"olan İktısat vekiline ve batta 
•ıvekil Pata Hazretlerine mü 

•caat ettiklerinden bahaedili
or. Bu müracaat ve temaalar
ıııı müsbet bir netice alınaca
ına §Üphe yoktur: Ya iddiala 
ın muıip olduğunu anlata

ar, yahut alınan tedbirlerin 
•betine kani olarak dönecek 
r,~ 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Sadullah B. 

Seyrisefain Umum müdürü 
Sadullah Bey Yalova'dan av
det etmittir. Sadullah Bey pos 
ta vapurculuğu devlet inbiaarr 
kanunu 17 eylulde mer'iyete 
gireceği cihetle. bu hususta 
idarece yapılan hazırlıklara 
d'air kendiaile görü9en muharri 
rimize tunları töylemittir: 

-" Kanunun, itletmeğe ait 
ahkamının hüsnü tatbiki için 
hazırlıklara devam ediyoruz. 
Bu meyanda gerek seyrüseff!!'e. 
gerek nakil ücretlerine müte
allik yeni tarife projeleri ve pro 
gramlarr hazırlıyoruz. 

Seyrüsefer tarifesinde, tim· 
di vapur uğramayan hiç bir 
iskelenin vapursuz kalmaması 
eaaamı gözettiğimiz gibi. ücret 
tarifelerinin de mutedil olması 
nı istihdaf ediyoruz. 

Umumiyetle kamara ücret
lerindeki farklar, bazı yerler i
çin timdikinden bir az atağı 
bazı yerler için timdikinden 
biraz yüksek olmak üzere. men 
fi propagandacılarla iıaa edilen 
tekilde olmıyacaktır. Fakat 
güverte ücretlerini haddi rnaku 
le c:ıkarıyoruz. 80 kuruşa Zon 

guldağa, 150 kuruta Trabzona, 
gitmek gayri tabii idi. Huauai 
vapurlann 17 eylulden itiba
ren verecekleri beyanııameleri 
idaremiz alacak değildir. Be
yannameleri hükumet alacak. 
tetkikatını yapacak, münaaip 
görülecek vapurlan mübayaa 
edecek. itletmek üzere idaremi 
ze verecektir.,, 

Seyrlsefain havuzları 
Sadullah Beyden Seyriıefain 

havuzları hakkında da malu
mat aldık. 

Buna nazaran idarenin Ha 
!içteki 3 havuzunda son bir ae-

1 ne: zarfında havuzlanan ve ta
mır gören vapurların adedi iri 
li ufaklı olarak 350 kad'ardrr. 
Bu meyanda 25 _ 30 kadar 
ecnebi vapuru vardır. 

Diğerleri idare vapurlan 
hususi vapurlar ve beylik g;_ 
milerdir. 

İdare. Haaköy' deki fabrika. 
s~nı, havuzl~rın yanı batındaki 
bınalara getırmeğe ve bazı kı
sımla.r i~i.vesile tedvire karar 
vermıştır. Bu sayede, hem ha
vuzlarla fabrika daha merkezi 
lettirilmit olacak, hem bir mik 

1 
tar tasarruf temin edilecek 
ve havuzlanan vapurlann mub 
tacı tamir aksamı ayni yerde 
yapılabilecektir. 

idare havuzlarında, bavuz
l~madan ~a!ka saçlar değitti
rılmekte. cuz i ve külll tamirat 
ta yapılmaktadır. 

İstanbulda idare havuzların 
dan batka İstinye doklan da 
vardır. Vapurların mevcudi
yeti. lstinye havuzlannın ba
z~ karsı.z İt .Yapmaaı dolayı
sıle Seynsefaın - lstiınye ha
vuzlan arasında rekabet bulun 
maktadır. 

Civar memleketlere gelince; 
Bulgarların Varnada bir havuz
lan varsa da vapurlara sapa 
gelmektedir. Yunanlıların Pi
re'deki havuzları İse bayii it 
vaomaktadır. 

Polis 
Tebeddülleri 
Yeniler 4 eylülde 

vazifeleri 
batında bulunacak 

Polia kadrosunda yapılan aon 
tebeddülat neticeainde latanbuldan 
taşra emniyet memurluklarına ta
yin olunan merkez memurları ve bat 
memurlara tebligt yapılmıttır. Ken 
dileri eylulün dördüne kadar yeni 
memuriyetlerine batınagelecekler
dir. 

Bunlar araaından tekaütlülderini 
isteyenlerin evrakı tetkik edilmekte 
dir. 

Bu değiıilderden baıka vilayat 
polia müdürlükleri •übe müdürleri 
arumcla da yeni bazı tebeddülat ya 
pdma.11 kararlaımııtır. Bu tebeddü
lata ait liste de ıu günlerde ait ol
duklan vilayetlere tebliğ edilecek
tir. 

Düğünde 
Cinayet 

det etmiılerdir. -Trenin 
Kıvılcımından 

Maltepe'de belediye 
dairesi yandı 

DüD' Maltepede tren ırüzerıri.hın
da, geçen bir tren lokomotifinin çı
kardığı lovılcn:o lar yiizünden Y8DlfID 
çıkmııtır. Kıvılcımlardan bir kömür 
cünün ııhtap barakası tutuımuı ve 
yetiplinceye kadar atet yani baıın
daki berber Recep el, nin dükkanına 
airayet ebniıtir. Bu ıuretle yangın 
büyiimüş ve alet belediye dairesini 
de tututlunnuıtur. Dairedeki evrik 
ve defterlerden bir kmru kurtanla
bilmİ§tİr. Y etiıen itfaiye ve etrafın 
yardoncıyla, belediye daireai de yan 
dıktan aonra, yangın nihayet aöndü 
rülebilmiştir. 

Kasımpaşadalıl yangın 
Dün gece Kaaonp...,da bir yan

gın oldu. Bakkal Hakkı el. nin dük
ki.ıımm üat katından alet çıkb. Yan 
ğma Beyoğlu ve lstanbul itfaiyele
ri derhal yetittiler. Fakat bu yıuığın 
da maalesef üç itfaiye neferimiz ya
ralandı. Üst kattan batlryıuı yanğı
nı aöndürınek Üzre uğratan itfaiye 
mürettebabndan Kemal onbatı, Ah
met lsmail, Salih Zeki efendiler, bi
nanın alt katında bulunduklan aıra-

J 

da,tutul"n oda birdenbire çölmıüJ ve 
üçü de bu ani çöküntü yüzünden 
yaralanınıılardır. 

Yaraldar derhal Beyoğlu haatane
aine kaldmlmı9lardır. Yangın ııece 

Yen/bahçede bir dl1f10n 
evinde llldürülen Rama

zan Ef. (Yazısı iç 
sahifeoıizdedir) 

yanıına doğru aöndürülmüıtür. 

FerlkiJgünde de 
Feriköyünde de Ayazma cadd• 

sinde 122 numarada ~racı Mustafa 
beyin oturduğu evin mutfağından 
yangın çıkınıt, alet kaplanmalardan 
bir inamı yandıktan sonra aöndürül
müıtür. 

27 Ağustos 
Büyük taarruzun 

bu günü de 
Afyon karahisar 

zaptedilmiıti. 
Askeri muharririmizin 
4 On c il sahi/emizdelıl 

yazısını okuyunuz. 

At yarışları da çok muntazam 
ve zevkli cereyan etti 

Dün Büyijkderedeki lidoda 4 
mmtakanın ittirakile Türkiye :rüz 
me birincilikleri yapıldı. Bu müaa 
baklar Türkiyede ilk defa olarak 
yapdmaaı itibarile büyük bir heye 
can ve zevk ile takip edildi. Şiın
diye kadar yalnız, latanbula inhi 
~ ~en yüzücülüğün Anadolu "' 
hırlennde de revaç bulmağa baf
ladığmı dünkü ınüaabakalarda 
memnuniyetle gördük. Y arıılar ol 
dukça ınuntazaın cereyan etti ve 
büyük bir alaka uyandırdı. latan· 

, bul mmtakası l l yanıtan ,.dJ ta-

l
. nesinde birincilik ve bir t.....ı... 

de de ikincilik .aldı.. !amir -ta
kuı 11 Y•ntla bir blrincl!it. dört 
ikincilik, bir üçüncülük, Jkj 

40 
dör

düncülük kazandı. Bandırma ınm 
takaaı bir ikincilik, b_, üçüncillük 
ve iki dördüncülük aldı. Kocaeli """'"""'"" 
mıntak.ası iae iki ikincilik, iki üçün 
cülük ve dört dördüncülük kazan 
dı. Müaabakalarda - lataııhul ha 
riç • muvaffakıyetler lhraa eden
ler arasında ıröze çarpanlar lzmlr 
li Alp Bey ile Kocaelili lhaaıı B. 
dir. Bu gençlerden Alp Bey yüz -------~------.J 
metre kurbağalamada birinci ol
mUJ ve rakiplerini epey farkla 
geçmittir. Kocaeli taknnma men
aup olan Ihsan Bey de tSOO metre 
yeııine yüzücümüz olan Salim
den 15 metre aonra audan çılmııı 
br. 100 metre müaabakaamda mü 
aabaka harici yüzen Halil Bey bu 

Galipler 
mO..bak•nm Türkiye Nkorunu 
lormaia muvaffak olmuttur. Halil 
Beyin yaptıfı der.oce l,17 3 / 10 
dar Jd çok iyi bir neticedir. 

CD.vanu 6 rncı 1<11bifede) 
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1Siyasivetarihttefrika17 HAR i C İ HABERLER 
! KEMALİZM NEDİR? 
Selanik - Ana/ arta - Ankara .. 

Ottava'da11 
Dönüş 

I Asi ceneral 
Affedildi 

1 Von Papen ve 
sanayiciler 

Yazan: Edirne meb'uau Mehmet Şeref Murahhaslar mem-
• Ancak kıymetinden hiç bir 
ı şey kaybetmiyor ... Biraz duru
i yor" üzerine çöken gayrimilli 
• tazyiklerin altında o sade milli 
: ocakta, ailevi ve zümrevi kı-
1 sımlarda hep işine devam edi
c yor.. Kendisini canlandıracak 

milli atılış yaratan bir Türle 
' sahsiyetine kavuştuğu vakit der 
' -
1 

hal sıçrayor. 
Tarihte, Türk tarihinde iki 

parlak misal vardır: 
Anadoluda kurulan ilk (Eti) 

devletinde bu "maşeri fikir" in 
biz çok derin izlerini buluyo

I ruz. 
Binlerce yıl sonra yine Ana-

: yurtta bir çok hi.diıeler cere
~ yan ediyor. Katılmı,Ia gelen 
ı Türkler, Selçuklar, Çavdarlar 

ve daha pek çokları yabancı 
' unsurlarla karışarak nihayet 

son "Osmanlı" devleti bütün 
bütün "dini" şekle girerek te
hi rlerde zümre ve sınıf teşek-

ı kü ileri meydana getirirken 
• "maşeri fikir" Türk yurtların

da yaşayor köylere, çekilen a
sıl katıksız Türkler de asli 
kuvvetini kaybetmiyor. Son 

ı milli harekette tekrar kudretini 
• gösteriyor ve anlayoruz ki 
' "Eti" milli Türk devletinden 

sonra Ankaranm Gökdemire 
bu.·ünmüt omuz omuza d~rt 
çevreyi saran esmer, kırmızım
tırak, demirli tepelerinde uya-

' nan "Yeni milli devlet" le bu 
' "maşeri fikir" in mahıulü

dur. işte o dağmıklıklann se
bebi "milli iktıaat" ın sönme
sine atfedileceği gibi fU topla
nıp dirilmenin amili de yine o
dur, yine milli iktıaadm uyan
masıdır . 

Kemalizm rejimi, mahalli ik
tısat fikrini kaldırarak asri bir 
devlete yaraşan milli iktısat 
fikrini, asri ticareti ortaya at
tıgı vakit, bunun "maşeri fi
kir" den kuvvet alacağını he
saba katmıştı. 

Henüz on ıenelik bir temiz
leme, ayıklama. diriltme. yeti,. 
tim:e, yükseltme ameliyeleri 
ortasında Mustafa Kemal inkı
labının ne yaptığını sayabili
riz .. Bunun topluca bir muka
yeseli pli.nçoıu bize "milli iktı 
sat,.a doğru yürüyen milletimiz 
deki "maşeri fikir., in canlı ve 
maddi misallerini gösterebilir •• 

"Osmanlı" zamanında Türk 
milleti yalnız kötü bir reçper, 
fena muamele gören ufak es
naf. küçük ki.ıip idi. 

"Devlet" fikri, milletile ali.
kaaar değildi. Bu sebepledir ki 
her iktısadi hareket gayrimillf 
idi. Gayritürklerin elinde idi. 
En ufak bir !irket abli.kı, bir iş 
ahli.kı. bir meslek ahlakı, yok
tu. 

Banka mefhumu anlaşılama 
yordu. "sermaye" nin manaaı 
yoktu. Sade "para,, bir ıermaye 
olarak alınıyordu. Oımanlı im
paratorluğunda en berbat bir 
yolda alabildiğine "istikraz" 
lar yapan bir hükUmet. mem
leketini borç altına sokarken, 
bu alınan paraların "milli ik
tısa t" ın inkişafına yardım et
mesi lüzumuna kail değildiler. 
israflar. ıraylar, kuru ve ma
nasız debdebe ve ihsanlar yü
rürken, gayritürk komisyoncu
lar, simsarlar, sarraflar. banka
la. fabrikacılar, nakliyatçılar, 
sigortacılar bu diyarı alabildi
ğine istismar ediyorlardı • 

Sebebi "materi fikir., İn 
Türk köylerine çekilmesi ve te 
hirlerdeki Türlclerin hükUmetçi 
ve kuçük ktsip kalmalarıdır. 
T ürkiyede bir maden , bir 
stok mahsul, bir iptidai mad
de yoktur ki sırf Türle eline ge
çerek. garyitürk bankalara, ko
miıyonculara pay vermeden ci
han piyasasna gidebilsin. 

Sonra ..•• 

Bütün Avrupa mamulitını 
Türkiyeye sokan hükUmete mü 
teahhitlik yapan. memlekete 
mamulat getiren. makine satan 
hep hep gayritürktür ve hatti 
bu o kadar kökleşmi,tir ki bü
tun garp fabrikalarına tesadü
fen bir Türk ismile müracaat 
eder de bir sipariş verilirse mut 
laka o fabrikanın Türkiyede 
gayritürk bir komisyor-cusu bu 
lunauğu, onun payının ayrılma 

• 

Mustafa Kemalin, milli devle
ti, ne yaptı? nunen 

avdet ediyorlar Türk köylerinin vaz'ı saldı 
altına çekilmiş, sinmi! olan 
" f"k d" 1 k 1 LONORA, 26. A. A. - Sotlıamp 

materi ı ri,. ıri tti, yü se t- ton şehri Ottavadan dönen lngiliz 
ti ve şehirlere nakleyledi. "mil- murahhas heyetine hararetli bir ka 
li iktısat" a bir inkişaf sahası bul resmi yapmıştır. · 
verdi. Tayyareler heyetin rakip olduğu 

Çok ciddi bir istatistiğe gö- vapurun üzerinde uçmuılardrr. Bü
re yalnız Türkiyeden otuz beş yük bir halk kitlesi liman doklan 
senede sigorta bedeli olarak üzerinde toplanmı, bulunuyordu. 
(64) milyon Türk lirası çıkınıt lrlanda meselesi hakkında soru
tır. Bundan bir Türk ferdi bir lan bir süalc cevap veren Mister 
para almamıttır. Türkiyede beş Thomas ~unlan söylemiştir: 
kuruş kalmamıştır. O ahdin bir ·• Yolu hazrrladığımıza eminim. 
Türküne sigortadan bahsetmek Ottavada yapılan münakaşa ve mü
ne abesti.. zakereler büyük hüsnü tesir hasıl-

Bir banka kurulma11 imkanı edecektir." 
var miydi? "Menafi sandıkları" 
bile ne mi.na ifade ediyordu. 

lstanbuldaki "Emniyet San 
dığı" ne kadar biçare idi. 

En müstahsil liman ve ıehir 
!erimizde bir tek "maliye" ci mü 
esseae var miydi? 

Asla tefrik etmeksizin hangi 

" Hiç §Üphesiz sulha vasd olacak 
tedbirlere yeti,mek için kapılar ka
panmış değildir." 

Murahhaslar kendilerini Londraya 
götürecek hususi katara yeti,miıler 
ve saat 14 te Londranm V arterloo 
iataayonuna vanrutla.rdır. 

Burada kendilerini baıvekil M. 
Mac Oonald ve hariciye nazırı Sir 
John Simon beklemekte idi. Londra 
ahalisi murahhas nazırları alkıılamıı 

bir Türk kasabasına, lzmir, A
dana. Mersin, Antalya, Bursa, 
Samsun. Trabzon ve daha Ana tıt. 
dolu içerilerile Trakya tehirle-
ri, hele İstanbul mahallelerini, Varşova'da bir grev 
çartı ve pazarlarını gözönüne 
getirmek kafidir. 

Bir çökük damlı mesçit ve
ya mahalle camiine bititik çü
rük bir örümcek yuvası bir ak· 
tar dükki.nmın önünde iki mu
kavva Karagöz, Haciyvat res
mi, bet on kararmıt ili.ç kutu
su •. Ortada arakiyeli, uzun tes
bihli. ağzı muttasıl kımıldar •. 
Miskin. tembel, hayata küskün 
ve bütün bir mahallede her da
kika kadın ve çocuklara ahreti 
temsil eden bir adam... işte 
Türk sanayicisi ... Sonra: Bütün 
müstahsil Türkün nesi varsa e
linden alan mamur mahalleler
de, mamur konaklarda, mamur 
mağazalarda ve her şehrin en 
hava tutan, en temiz, en müstes 
na yerinde saadetle, refah için
de yaşayan kimlerdi? Hatta, 
bu mahallelerden geçen bir 
Türk kendisinde, vatanının ha
ricinde bir ecnebi diyarın ecne 
bi kasabasında dolatıyor hiasi 
duyardı. Bugüne, Mustafa Ke
mal Türkiyeıine, ve onun 
Türk milletine bakınız: Hür 
bir millet, İstiklaline kıskançça 
sarılmı! bir millet. hür, müsta
kil, bir devlet ve şerefler için
de dalgalanan Albayrak! Güm 
rüklerde mal çıkarmak için kot 
mak artık ayıp değil... Türk ko 
misyoncular var. 

Mevcut fabrikalarımızda İ!
leyen artık gayri Türk değil. 

T omayı çeviren, vidaları teı 
viye eden. makineleri döndüren, 
elektrik mühendisliği yapan, 
çelik itini bilen. ray yapan. loko 
motiften anlayan.. zanaatten 
anlayan, tekniği kavramış, 
uğraşan Türk çocukları vata
nın elitile dönen yerlerini dol- j 
durmu,. 

Lausanne konferansından 
ıonra bana bir dostum dedi ki: 

- Bu mübadele işi çok fena 
olacak! Artık bir sapan demiri, 
bir değirmen yatağı, bir bozuk 
makine yapacak kimse kalmı
yor ... Çar,ılar bo,alacak. dük

VARŞOVA, 26 (A.A.) 
Wolff ajansından: Belediye idare 
sinin on iki bin ki,iden mürekkep 
ücretli memur ve müıtahdemini, 
alacaklar ıolan Hazirı:r ve Tem-.. 
muz aylıkl.tnnın teaviye&ine bele 
dile ,bu sabah grev yapmıılardır. 
diye idaresini icbar etmek maksa 
Bu gün, belediye vezne daireıin
deıi b34ka bütün belediye bürola
rı kapalı bulu'lmaktadır. 

M. Herriot'nun 
Ziyafeti 

PARlS, 26 (A.A.) - Baıvelril 
M. Herriot bu~n öğleden sonra 
~ariste bulunan \spanyol talebesi 
ıerefine bir çay 7İyafeti ve• !)!.'ek
tir. 

ftalya'da ucuz 
trenler 

CENEVRE, 26 (A.A.) - L• 
Tribuna de Geneve gazeteıi M. 
Muuolininin tet<>bbüsü ile geçen 
sene tesia edilmit ve bu ııene de de 
vam edilmit bulunan UC'UZ tren ae 
yahatlerinin kazandığı muvaffalu 
yeti zikretmektedir. IJcuz trenler 
bütün ltalya halkına meınlı ketle 
rinin bir battan bir hafa tanıtma
ğa çok müsait bulunmaktadır. 

Tehlikeli yaıamak 
LONDRA, 26 (A.A. )- ltal

yanın Pavie darülfünunu talebe
sinden 5 kişinin rakip olduğu "teb 
tikeli yafamak" ismindeki küçük 
kayık, dün ıabh ltalyadan Londra 
nın Weatn1İnstcr limanına viatl ol 
muştur. Talebeler, ltalyanın Lon 
dra sefareti ınemurlarile ltaly•.n 
kolonisi v" keıif bir halk l<ütlt:si 
tarfından kJtrşııanmıt ve $el&mlan 
mıtlardır. --.. ··---

Bir yıldönümü 
NOREMBERG, 26. A. A. - Is-

ki.nlar kapanacak ve hele kasa- veç kıralı Güıtcv Adolf'un 1632 
balarda elitleri birden duracak. 
Memlekette san'at kalmayacak 
ve çünkü hep sanayide çalıtan 
lar mübadele ediliyor ... 

Ona bugün, Muıtafa Kemal 
T ürkiyesi bilfiil cevap veriyor 
ve her kasabanın çartısmda o 
itler daha kuvvetle ve fakat 
milli kudretle, eskisinden çok 
muvaffakıyetle itliyor. 

Şimendifer yolu yapmak 
mı ... Köprü kurmak mı ... Maki 
ne meydana getirmek mi? Aca
ba Türk bundan anlayor muy
du? Diyenler henüz yatıyor. 

Li.kin. İ!te hür ve müstakil 
Türkiyede inkılip nesli bütün 
tekniklerile, bilgisile, her ,eyi 
ile bir frenk mühendise boyun 
eğmeden binlerce kilometrelik 
yol yapabiliyormuş. 

İsmet Pa,anın demiryolları 
nı yapanlar, Türk n:ühendisl~r. 
Türk müteahhitler, işleyen 
Türk amele ve Türk san'at sa 
hipleridir. 

Şimendifer işletmek mi? •. 

tarihinde 30 sene muharebesi eana
unda Nüremberg'te ikametinin yd
dönümü tenliklerine dün lıveç har
biye nezareti mümessilleri ile difer 
bir çok şahsiyetlerin huzurunda be
lediye dairesinde yapdan bir resmi 
kabul ile başlanmıttır. 

Almanya hava nak
liyat servisleri 

BERLIN. 26. A. A. Alman 
Hanse hava nakliyat müessesesi bey 
nelınilel yolcu nakliyat servisinin 
ıonbahar tarifesini yaz tarifeıinden 
pekaa farklı olarak muhafaza eyle
yecektir. 
Müeaaeıe, ayni zamanda Balkan 

memleketlerine yapılmakta olan bü
yük süratli posta efya nakliyatı ser
viıini de ipka eylemektedir. 

Rockfelle'in kızı 
öldü 

ŞIKAGO, 26. A. A. - Genç Rock 
fellerin hem iresi Mistres Edith 
Hanna Mc'Cormic 1 dün vefat et-

Ölüm cezası mü
ebbet kü

reğe tahvil edildi 
MADRIT, 26. A. A. - Bu Bu sa

bah inti~ar eden gazetelerin k.i.ffesi, 
ceneral San Jurjonun ölüm cezası
nın kalebentliğe tahvilinden dolayi 
hükumeti tebrik eylemektedir. 

MADRIT, 26 .A. A. - Kabinenin 
tavsiyesi Üzerine rei sicümhur M. Za 
mora, San Jurjo'nun ölüm cezası i
le diğer ma7.nunlar·n müebbet hapis 
cezalarını alfetmiştir. 

MADRIT. 26. A. A. - San Jur· 
jc.'nun ::. ffi haberi burada ve bilhassa 
lspanyanın imalindeki amele ma
hafilinde'." heyecanlı mütalenlar ser
dinc sebep olmaktadır. 

Bazı parlamento mahafili bu ha
valide protesto grevleri yapılacağı 
nı zannt"tmektedir. Daha şimdiden 
Bilbao civartnda Orduna' da sivil mu 
hafız kıtaatı bir komünist nümaişine 
müd.:.Jıale · etmeğe ve nümayİfçi.leri 
dağıtmağa mecbur kalmıştır . Bir ki
ti ölmüt ve birçokları yaralanmqtır. 

Bir takım şayialara inanılmak i
cap edeı·ıe mürteci i.naıır ceneral 
San Jurjo'nun ce7.-ısı ipka edildiği 
takdirde ikinci bir hareket daha yap 
mağı karRrlaıtırmıı bulunmakta idi. 
Hükümet, bu kabil ihtimalah men'i 
çin pek yakında istisnai tedabir it
tihaz edecektir. 

Ccneral San Jurjo'ya eelince, mü 
maileyh bu sabah tafalda beraber 
bulunduğu hapishaneyi terkedecek 
ve Balear adalanndaki Mahen aske
ri kalesine nakledilecektir. 

BILBAO, 26. A. A. - Ordina
dan bildirildifine nazaran komünist
ler San Jurjonun affı aleyhinde pro 
testo nümayiıleri yapmıılardır. 

Sivil muhafız kıtaatı müdahaleye 
mecbur kalrnı,, bir kiıi ölmüş, bazı
lan da yaralarunqlardır. 

MADRIT, 26. A. A. - Radikal 
soıyaliıt fırkaaının icra komitesi, 
Sarı Jurjo hakkında verilen kararın 
netayicini tetkik için meb·usan mec
lisinde toplanmıttır. 

Mezkür fırkanın idare mecliıi i
zasından M. Gomariez atideki be
yanatta hulunmuıtur: " Bu sabahki 
nazırlar meclisi San Jurjo'nun ceza
sını affetmiş bulunuyorsa, bu kabi
nede bulunan radikal sosyalist aza
nın muhalefetlerinden ileri l'elmit
tir." 

Maama ih, fırka dahilinde tebel
lür eden vaz!yete gÖTe radikal ıoı· 
yalist ııazırların nihayet ceneral San 
Jurjo'nun cezaıınm affedilmesine 
razi olacaklanru umumiyetle zann&
dilır.ektedir. 

Bir Franflız tekzibi 
PARIS, 26. A. A. - Salahiyettar 

mahafil, Madritteki Fransız sefiri
nin San Jurjo lehinde bir teıebbii .. 
te bulunduğuna dair olarak if'I& edi
len haberi tekzip etmektedir. 

Mollison 
Bekle yor 

Garptan ıarka av
detine 

hava müsait değil 
NEVYORK, 26. A .A. - Hava 

rasat bürosu, ahvali havaiyenin bir· 
çok günler için garpten tarka doğ
ru bir uçuşun icrasına müaait olm.ı
yacağını bildirdiğinden tayyareci 
Mollison bu sabah icra etmek niye
tinde olduğu avdet uçut seferini te
hir etmittir. 

Amt>lia Earhart'ın bir 
muvaff aklyetl 

NEVARK, 26. A. A. - Atlu 
Okyanosunu garpten f'U'ka doğru 
ilk defa olarak geçen Amerikalı ka
dın tayyareci Mistres Amelia Ear
hart (Madam Putnam) dün Ameri
ka have. devrinin kadınlara mahsuı 
ilk ucuıunu ikmal etmİftİr. 

MÜmaileyha bu hava seferini 19 
saat ı dakikada bitirmittir. 

Uçut mesafesi Los Angeles ile 
Nevark ~~asında idi. 

M. Mac Donald 
Londraya dönüyor-

LONDRA, 26. A. A. - M. Mac 
Donald Lo11iemouth'dan Londraya 
müteveccihem tayyare ile hareket et 
mittir . 

Sir Jobn Simon diğer bir tayyare 
ile ba,vekile refakat etmektedir. 

Çin'de bir tehir 
işgal edildi 

Yarın iktisadi pro
gramını bir 

nutukla izah edecek 
LONDRA, 26. A. A. - lngiliz, 

matbuatı, Rayi,bank nazırı M. Lut
her'in Dortmund'de irat eyle~ ol
duğu nutuk hakkında uzun uzadıya 
mütaleat serdetmektedir_ Matbuat, 
bilhassa mümaileyhin "ltın miyarı
nın muhafazaaı ve muadel.eye ben
zer mali tecrübeler yapdmıyacağı 
hususundaki .özlerini kaydeylemek
tedir. 

Gazeteler, M. Luther'in aç ık ve 
cesurane sö:::lerinin muhiti aydınlatJ. 
mağa çok yardım edeceğini de ila
ve rtm" l-:tedir. 

BERLIN, 26. A. A_ - Berlinde 
münteşir "Kırmızı bayrak" komü
nist gazetesi sekiz gün müddetle ta
til edilmi•tir. 

BERLIN, 26. A. A. - Baıvekil 
dün aktam Bosch ve Siemens gibi 
büyük . ı ·ayi işlerile ıeflerini uzun 
bir mülakatta bulunmu§tur. 

Mükalemeler, hükumet tarafından 
ittihazı derpiş edilen iktisadi teda
bir etrafında cereyan eylemiştir. 

Başvekil gelecek Pazar günü irat 
eyliyeceği bir nutukla bu iktisadi 
program hakkında malumat verecek 
tir. 

Umumiyetle iyi ma1Umat alan ga
zeteler. bu tedbirlerin ,imdiye kadar 
beklenilmekte olanlardan pek fazla 
cesurane ve ehemmiyetli olacağım 
yazmaktadır . 

Kanlı boğuşma 
devam ediyor 

RIO DE JANEIRO, 26. A.A. 
Sao Paulo ihtilal hükiimeti net 
reylediği yeni bir tebliğde vazi
yetin vahim olduğu Rio şehri 
sokaklarında silah ateti taati e 
dildiğini bildirmektedir. 

Federal kıtaatm şehrin batlı
ca büyük caddesi olan Avenda 
Rio Branco' daki halka karşı 
mitralyözlerle ateş ettiği söyle 
nıyor. 

Riodaki bahriye nazırı. hüki'i 
metin Obidos ve Cercaparra 
mıntakalarındaki kıyam hareke 
tini tenkil eylemş olduğunu ve 
kıyamcıların gambotlar tarafın 
dan takip edilerek kaçtıklarını 
resmen beyan eylemittir. 

Porto Alegre'den bildirildiğL 
ne göre asilere mensup tayyare 
!eri Guajura şehrini bombardı
man ederek 3 kişiyi öldürmüş 
8 kişiyi de yaralamıtlardır. 

Bunlar hastaneye kaldırılmıt 
!ardır. 

Yüzgeç Van Rhyn'in 
bir muvaffakıyeti 
NIAGARA. 26 A.A. - Son 

Olimpiyat oyunlarına İştirak et 
mit bulunan Felemenkli yüzgeç 
Van Rhyn, Niagara şelalesinin 
akıntıdan yukarı doğru olan kıs 
mında 100 yardalık bir mesafe
de yüzmek suretile mükemmel 
bir muvaffakiyet elde etmiştir. 
Mümaileyh, kendisinin sular a
rasınôa kaynayıp gitmesine in
tizar eden seyircilerin hayret na 
zarları önünde cofgun ve müte
hevvir sulardan çıkmağa mu
vaffak olmuştur. 

Ren'de bir 
Müsademe 

DUEREN, 26. A. A. - Rhen e
yaletinde motosikletli iki kaçakçıyı 
takip eden bir ııümrükçü mühezelİ 
ateı açmağa mecbur olmu, ve kaçak 
çdardan biriai ölmÜ!tÜr. 

Pr. Einstein Ameri
ka'da çalışacak 

BERLIN. 26_ A. A. - Gazeteler, 
Profesör Einstein'in bütün müddeti 
hayatınca senede 5 ay Cemabiri Müt 
tahidede Prince Tovn civarında flex 
ner enstitüsünde istediği ilmi tet
kikatı icra etmek için vaki olan da
Teti kabul eylemi! olduğunu yazı
yorlar. 

Profesör Einstein yakında Ameri
kaya gidecektir. 

Bir Franaız tekzibi 
PARIS, 26. A .A. - Pek yakında 

diplomatlar ara11nda bir tebeddül 
hareketi olacağı hakkındaki haber 
resmen tekzip edilmektedir. 

PEKiN. 26. A. A. - lndo- Hırsız bir veznedar 
Pacifique ajansı, Çin gö.nüllüle-
rinden mürekkep bir ordunun MILANO, 26. A. A. - Corriere 
Taopan'ı işgal eylemi! olduğu- della Serra gazet~i, Sicilya bankas~-

M k h . . hd" nın Roma merkezı veznedarının bir 
nu ve ou aen şe_ nnı te. 1.t 1 şerikinin muavcnetile bankadan 8 
etmekte bulundt:!!unu bıldır- milyon liret calarak harice firar et-

.... ti .. ini i 'ar e lemektedir • 

Maarifte geni tayinler 
ANKARA, 26 (Telefon) - Gazi terbiye enstitüsü civarı 

da inşa edilen jimnastik mektebi müdürlüğüne İstanbul Erk 

muallim mektebi müdür muavini ve jimnastik muallimi Niz 

m EÔdin. Kabataş lisesi müdürlüğüne sabık İstanbul kız mualli 
mektebi müdürü Nuri, lıtanbul kız orta mektep müdürlüğün 
mezkur mektep muallimlerinden Nazmi, İstanbul kız lisesi m· 

dürlüğüne İstanbul kız orta mektep müdürü Zeki, Erenköy lis 
si fizik muallimliğine sabık Kabataş lisesi müdürü Mahmut be 
ler intihap edilmişlerdir . 

Maarif Vekilinin seyahati 
ANKARA, 26 (Telefon) - Maarif vekili refakatinde Mü 

kiye müfettişi Fadıl, maarif umum müfettişlerinden Tevfik, h 

susi kalem müdürü Nihat Beyler olduğu halde Adana. Mara 

Gaziantep, Mersin, Silifke ve lspartaya on beş günlük teftiş s 

yahatine çıkmıştır. Avdette şehrimizde bir hafta kalacak. Ça 
kırı. Kastamonu, Bolu üzerinden İzmir, İstanbul ve Edirneye g 
decektir. 

Bügük bir orman ganıgor 
ATlNA (Hususi) - Buraya gelen malumata nazaran l 

keçede büyük bir orman olan Piyalehte ormanında bir yangı 
çıkmıştır. Ormanın kısmı küllisi yanmıştır. Yangın bütün $ı 

detile devam etmektedir. 

Bulgar kabinesinesinde 
tebeddülat mı? 

SOFY A, (Milliyet) - Bir haftadr.r. be::ri Sofya matbuat v 
siyasi mahafili mutemadiyen Bulgar kal.ineainde vuku bulaca 
olan ufak bir tebeddülattan bahıectiyorlar . 

Bu tebeddülat şimdilik yalnıç çiftçi nazır 
ları arasında olan idi. Tahsilinin noksanlığı ve tesadüfen iktisa 
ettiği yüksek mevkiin ehli olmadığı gesıe kendi arkadaşları ta 
rafından sebep gösterilerek çiftçi fırkasına mensup Nafia Nazır 
Y ' rdanof kabineden uzaklaştırılıp yerine çiftçi fırkasının ki.tib 

umumisi Virkili Dimof getirilmek İsteniyordu. Bu hususta Kra 
im da muvafakati alınmış idi. Fakat Nafia Nazırı Yordanof ka 

bineden yalnız fırka divanı alisinin kararı ile çekilebileceğini bil 
diren bütün he.saplar bozuldu ve Dimofun kabineye girmesi a 

daha müsait bir zamana bırakıldı. Aksi takairde ın:-ar etmek he 

çiftçiler arasında ikiliği hem de böyle mühim zamanlarda kabin 
nin harice karşı zaafını mucip olacaktı. 

Şimali Bulgaristandaki mahsulatta bu sene pek fazla ola 
rak çalgın "e doiıcatlık vardı. Bu yetmiyormuş gibi son iki a 
zarfında deh,etli dolu ve kasırgalar yeniden bir çok mahsulatı da 
harap ettiler. Köylü aç ve sefil bir vaziyete düştü. Hükumet ve 
bahusus Ziraat Bankası derhal köylüye yardıma koşmağa mec· 

bur oldu. Ziraat Banksı ilk yardım olarak bütün fela1<etzede hal· 
ka otuzar kilo buğdayı meccanen dağıtmıştır. Felakete düça 

olan bu halkın kalan bir senelik yiyeceği ve tohumluğu da gen 

Ziraat Bankası tarafından temin olunacaktır. Zengin olan köy
lülere bu yiyecek ve tohumluklar iki kefilile imzalayacakları bono 
!ara karşı fakir köylülere ise ylnız hükumetin kefaleti ile verile· 
cektir. 

Hastanelerimizde 87 
kişi için, bir yatak var 

••••••• 
Bu kadar az hastaneli bir şehir 

dünya da görülmemiştir. 
Nüfusu 700 bini geçen bir ..ı.ir- 1 (20 yataklı), Afiyet yurdu (20 ya· 

deyiz. Ve bu yecliyüz ıukadar bin taldı), Doğum evi Tevfik Remzi Be· 
nufuslu fakir ıehirde belli ba,lı has · yin (20 yataklı) 
tanelerin Ücretsiz yatak adedi 4820 Cemaate ait hastaneler şunlardır: 
yi geçmiyor. Balıklı Rum hastanesi (805 yataklı) 

Şehrimizdeki hastaneleri altı kıs- Y edilrule Erıneci hastanesi ( 457 y•• 
ma ayınnai< mümkündür: 1 - Tah- laklı), Balat mu•evi ha•tanesi (109 
sisatınr umumi müvazeneden temin yataklı) Sürpqop ermeni hastanesi 
eden hastaneler. 2 - Evkafa ait has (49 yataklı). 
taneler. 3 - Belediyeye ait hastane- Erenköyünde verem mücadele ce· 
ler. 4 - Cemaate ait hastaneler. 5 - miyeti tarafından acılan 35 yataklı 
Ecnebi hastaneler. 6 - Eıhasa ait sanatoryomu da zikretmeğc unutma 
hastııneler. yalım. Bu hesaba göre Şehirde umu· 

Umumi müvazeneden tahıisabnı mi müvazeneye, Evkafa, Belediyeye. 
temin eden hastaneler ıunlarıbr: Cemaatlere Ecnebilere ve hususi et· 
Şiıli çocuk haıtaneai (150 yataklı), hasa ait hastanelerde mevcut ydak· 
Bakırköy akliye hastanesi (1150 !arın yekunu (5681) c b; ''r oluyor 
yatalılı), Haydarpaşa intaniye hasta demektir. 
nesi (100 yataklı), Heybeli verem 
ınatoryomu (50 yataklı), Kuduz te
davi müesseaeıi (100 yataklı). 8&
lediyeye ait hastaneler ıunlardır: 
Cerrahpqa hastanesi (300 yataklı), 
Haseki (300 yataklı), Beyoilu zü. 
kılr hastanesi (50 yataklı), Abırka
pı zühreviye hastanesi (100 yatak
lı), Darülaceze (1000 yataklı). 

Ecnebi hastaneleri de yatak adedi
le yazalım: A..-ikan haatan•i (70 
yataklı), Saint George (90 yataklı), 
Jngiliz hastanesi ( 45 yataklı), ltal
yan hastanesi ( 60 yataklı), Manara 
kliniği (25 yataklı), Pasteur fran11z 
hastanesi (70 yataklı). Jeremya has 
tanesi (40 yataklı), Şitli Fransız La 
Paiıc hastanesi (200 yataklı), Al
man haıtanesi (98 yataklı), lfüli 
Bulııar hastanesi (50 yat.aklı), fran 
haatanesi (31 yataklı). Şehrimizde 
Eıhaso ait dokuz kadar sıhhat mües 
seıesi vardır: Büyükacla sanatoryo
mu Or Musa Ki.zım Beyin ( 50 ya
taklı) Bur gaz adası sanatoryomu 
Or. Medeni Beyin (30 yataklı), Şiş
li Viladiye hastanesi Dr Kenan Tev 
fik Beyin (25 yataklı)., Şiıli sıhhat 
yurılu ( 40 yataklı) Alemdar sıhhat 
yurdu, (38 yataklı). Sağl:k yurdu 
{ 4 laklı ·· urd 

Bu haıta~eler içinde e4haıa, ecn .. 
bilere ve cemaatlere ait olanların ek 
seriai ücretli olduğuna nazaran fakir 
hastalarm istifade edebildiği sıhhat 
müesıeaeleri Cerrahp&Ja ile Haseki~ 
den ve kısmen Beyoğlu zükür v• 
ŞiJii çocuk hastanelerinden ibaret 
kalıyor. Bu hastanelerin yatak ad.,.. 
di ise (800) Ü grc . ..,eyı-r. 700.000 
nüfusa 800, Yani 875 n;tfu!::ı ancak 
bir tek yatak isabet ediyor demek· 
tir. 

Bereket versin iri hastanelerim~ 
kemiyetteki bu noksanı, dolgun tet; 
kilatları, kuvvetli lakim ve tedaY' 
va11talarile bir dereceye kadar teli· 
fi eclen sıhhat müeıseıelerimiz varı 
dır. Cerrahpaıa ve Ha•eki hastane· 
l~rini bu meyanda bilhas.., zikred"' 
biliriz. Bu iki hastanemiz yÜksek ih; 
tisa.s sahibi doktorlarnnızın nazaretı 
altında birçok bıcare vatandaşJartrt 
imdadına yetişmektedir. Maamafih, 
koca bir ş~hir iein hu iki hastane 
olıa olsa hirer nümune haıtaneıi o· 
labilir. Belediyeyemize sehrin urn~ 
mi ·sıhhatilc doğrudan doğruya ,.ı ... 
kası ollln bu ha'1tane ihtivacına f!~ 
lt"crk ıeııeler için olsun b:r care bıl"' 

~ - . !'İz 
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Sinema Filmleri Bir Komisyonca Kontrol Edilecek •• 
Ekonomi Belediyede Memlekette 

İstanbul 
Kavunlarımıza heryer Konservatu. 

Şeyhin 
Avenesi 

Istanhul Nasıl Eğleniyor? 

Beylerbeyine kadar bir gezinti ••• 
den rağbet gösteriliyor varı __ Barzan şeyhinin 

bir kaç avenesi 
daha iltica etti 

Otuz dört senedenberi boğaz içinden İstanbul 
inmeyen seksenlik büyük Hanım •• 

Fransadan sipariş daha fazla! 
Bir mütehassısla 

mukavele 
imza edildi 

lstanbul belediyesinin konser
vatuvan ıalah için Viyanadan ge
tfreceği profesör M. Joaef Marksa 
vcrjlecek ücretin kambiyo müsaa 
deıi Heyeti vekileclen çıkmı~tır. 
Konservatuvar müt~has.sııı teşrini 
evvel bidayetinde aehrimize gele
cektir. Belediyenin mütebaasıala 
yaptığı mukavele <ıudur: 

1 - lstanbul belediyeıi koaıer 
vatuvar dera programlannın te .. 
rakkiyatı bazır&ya uygun bir şe· 
kilde tanzimi, tedriaatm tensiki, 
muallimlerinin liyak..t dereceleri-

Şamdan bildiriliyor: Buraya ııelen Ver elini Üsküdar - Bulutlar arkasında gizlenmiş yarım bi 
haberlere göre. lrakta bir iıyan ha-
reketi çıkardıktan sonra gördüğü ta- ay parçası - Birbirine benzemeyen iki komşu köy ••. -
kibat üzerine Türk arazisine iltica k 1 1 J 
eden Barzan Şeyhi Ahmedin arka- Koca deli an 1 o mu~um ben ... - stanbula inmeğe tövbe .•• 
daşlanndan birkac. ki•inin yolda fi- S ki d · d d • ·ı erı· ·· tıkt B 1 be · el 

tild • an enız e egı , Y 1 u- . en aonra ey er yıne g • beri. lstanbulun yüzünü görm 
rar el · eri haber ve:·ilıyor. ·· 1 · k b" t k d k 

Bunlar '9.10 •~nesinde de bir iı- tu enmış. et~ ır ya a çar- 1 
• mittir. Buna inanmadınız değ" 

yan hardı':ine ön ayak olmut ve o, şafı üzerındeyız. Vapurumuz, Kuzguncukla Beylerbeyi •• mi? Ben de ilkin inanmamı 
zaman ıııyaben idama mahkum edil yürümüyor, adeta kayıyor. Ka- Bu iki komtu köy, biribirinin tım amma, hakikat bu merkez 
mitlerdi. Firar eden eshas Irak budu bataş iskelesinden epice yolcu tam zıttı. Kuzguncuk, ne kadar de. .. 
dunu geçmeden Türk jandarması ta aldık. Hani zararın neresinden gürültülü ise, Beylerbeyi o ka- Kendisi her zaman anlatır 
rafından tekr~r yakalanmıtlardır. dönülürse kardır derler. Kaba· dar nkin ve sessiz.. - Senelerden üç yüz on ·· 

Bir çoban boğuldu taşlılar da, vapura, bir kaç is- Camiin önünde köy k&hve- senesi .• Yun&n muharebesini 
CEYHAN 26. _ Dün sabah yı- kele evvel binmeği kar sayıyor- sinde, bir kaç ihtiyar. iskele en civcivli zamanı •. Karadeniz 

' nin teabiti ve taleben!n müktese. 
batının mürakabesi elhasıl mües
.eaenin aan'at noktai nazanndan 
medeni memleketlerdeki müma· 

kanmak üzere Ceyhan nehrine giren lar. meydanında üç bet yolcu •• Ba, den vapur doluları asker geli 
Çil Osmanın çobanı Malatyalı Rıza, Agustos sıcaklarında, bir ka kimseler yok. yor. İşte bugünlerde idi bir sa• 
yüzme bilmediği için, ıulann cere- kaç dakika dah& fazla süren bir Batını dinlemek isteyenler, bah, lstanbula İneyim. dedim 
yanından kendiaini kurtaramaınıt ve d'eniz yolculuğu, tramvay sa- hiç dütünmeden Beylerbeyine İnmesine indim amma, 0 ak• 
feci ıekilde boğulmuttur. hanlıklarında, ecel teri dökmek gitsinler! Bu yeşil dağın etek- şam. dönmek ne mümkün... 11-

Aurapaya ihraç edllmelı llzre kavun yOkletillrken 
A.~ya ka'nlll ihrac:ab için 

l"tebbüıler artmaktadır. Şimdiye 
!radar Parile ibnıç edilen lıavunlan
ına büy6k lıir rağbet ıömıüı n 
,;;ı...ı. lıir flatle satılmqtır. Fransa
ııın daba bazı y.-lerincı- ıipari.1..
°t"ııkj olınııktıadıı-. 

Dilıı ele J-1 -t.alaj ,.,ı.ıile Pari
ae bir ftlOD kavun ihraç ec51miıtir. 
B11silnlwde Uzunköprüden de Par!
.., dört ... on kaYUDU ıeritedilecek
tlr. 

ihracat oftalnln yapbiı tefebbü .. 
lerte ııeç.o - bqlıyan kavun ib
ıı.cab memlekete ..,ı bir ııdlr tenıha 
•tıneı.tedlr. 

Pomuk fiatlan 

den lngiliz liraaı bqına 2 ıiliq 9 
penı tenzilat yapılmuını talep ... 
den teklifi reddebnittir· Bundan 
batka bir içtima derpiı edilmemek
tedir. 

Bari panayın 
BARl, 26. A. A. - Romanya hil

kiımeti Bari' de tertip edilen üçüncil 
JArk aerciaine resmen iıtirake karar 
verm.İftir. Romanya sanayi ve tica
ret ne-zareti müınesıillerinin kendi 
pavyonlarmm İnf& ve tertibi için pek 
yakında buraya gelmelerine intizar 
olunmaktadrr. 

Selanik sergisi 
11 eylulde Sel&nikte beynelmi

lel bir aergi açılacaktır. Bu ıer
ııiye memleketimizden bet altı 
tüccar iıtirak edecek ve milli 
mamulatnruzdan bazılan teıhir 
edilecektir. 

ADANA, 26 .A. A. - Pamuk 
~tlerl ııünden ırfine yükıelmekte
clir. ~ ııün ili& pamuk mabıulil 
plyaa.ya çıkbiı !aalD&n batmam 180 
lıuruıtan satılmqtı. Dün pamuk 220 
lcın,,.ta fırlamıttır Bu fiat yüksekli-
fİnin sebebi maha.ulüp az olmasıdır. Şehrimizden aergiyi ziyaret et 

Tahminlere nazaran bu seneke mek üzere Seliniğe gidecek kim 
"!alı•ul geçen ıendunla dörtte biri aeler İçin vapur acenteleri Te 
l>lıbetindeclir. ıimendifer kumpanyaları yÜzde 

A 
yirmi bet tenzilat yapacaklardır. 

fyon kooperatifi Yunan vapur acentelerile ıimen
Afyon müıtahsilleri kooperatifi ö- diferlerinin yapacakları tenzilat 

llİİrnüzdeki mayıatan itibaren faaliye yüzde ellidir. Hükfunetimizden 
te ıeçecektir. pasaport alanlar için Yunan vize· 

Ticaret borsaaı umumi klb1>i Ni- ıi meccanen verilmektedir. Tüc
:taıneddin Ali bey, afyon kooperatifi car malları da meccanen naldolu
~e projesini hazırlamakta- nacaktır. 
da. Bundan kr,lrn Nizameddln Ali Tüccar aergide satacaklan eı
!'eY. afyon koop\ratifi teşkilatı ve ya bedelinden on bin liraoıru, 
11lİhsal JDft"kezleri bakkmda da tet- kontenjana tabi olmaksızın ıer
lıikat yapmaktadır. beatçe nakle mezundurlar. Ser
lngiliz mensucat sa- giyi ziyaret etmek üzere Sela-

•• _ • ,. • • d nife gitmek istiyenler, K raköy .. 
llayıımu kılatıçın e de ~~a h~_nı~da _12 n~arada 

MAÇESTER, 26. A. /\. - iplik- ~rgının T~kiye mumeHı!ı. Tev
Çİ amel )erin mümenilleri ücretler- • fık Beye muracaat etmelıdırler. 

•• 
Uç aylıklar 
Perşembeye! 

8ordrolann tanzimi-! 
ne devam ediliyor 

Eytam, Eramil ve mütekaidi
..;,, ağuatoa yoklamaları pertem
lı., günü alqamı nihayet bulmut 
tur. 

Vlllgette 

Damızlık 
Boğalar 

lst&nbul baytar müdürlüğü 35 
Plevne boğası alarak mülhak ka· 
zalara damızlık olarak dağıtmış
tır. 

Boğalardan 2 ıi :f alova.ya, o~u 
Kartala, aekizi Bogaza gondenl
miıtir. Beıi de bir ka_ç gün~. ka
dar Şileye verilecektır. Vılayet 
tekrar 50 boğa daha almağa ka
rar vermittir. 

ailleri derecesine sevki buauslan· 
nm M. Joaef Marksa tevdii lstan
bul belediyeıince kabul edilmit
tir. 

Ödemişte bir ten elbette iyidir. !erinde aman. ne rahat. ne de- la ki bırakmayız diye tutturdu 
yangın Kabataşt&n ıonra Beşiktaf·· liksiz uyku çekilir! Beylerbe- lar. Ertesi sabah ta bir deniz, 

2 - Mösyö Joıef Marlu bu va
zifeyi ifayı şeraiti atiye daireain
de kabul etmiştir. 

Vapur, ağır ağır kartı sahile yinde, tanıdıklardan biri var. bir deniz .• Hiç sormayın .• Bey-
lZMIR, 26· - Ödemiıte bir yan- dümen kırıyor. Ver elini Oakü Senede bir defa olsun mutlaka lerbeyine gelinceye kadar akla 

gın olmuş. büyük bir tütün deposu 

A - Senede iki d~fa ve her de 
faımda ikamet ve İfga lmüddeti 
3-4 hafta devam etmek üzere ı .. 
tanbula gelecek ve kendiıine tev 
di olunan vazifeyi ifa edecektir. 

yanmııtır. dar... ziyaretine giderim. Geçen gün karayı seçtik. işte o gün ağzım 
Depo sigortalıdır. O sküdarda biraz botalaca- de bu nadir ziyaretlerimden bi dan yemin çıktı: 

Halkevleri ve 
Memurları 

ğımızı sanıyordum. Halbuki a- rini yaptım. Geleceğimi hiç um - Bir daha latanbula inme
sıl hamuleyi buradan aldık. muyormut; aımna gözlerini yi ğe Nasuh nusuh tövbesi olsun 
Yolcuların, biribirlerinin üzerin ne iskeleden bir türlü &yınna- dedim. 

B - Bu hizmetine mukabil ken 
diıine her defaomda 1500 Türk 
lirasından senede ceman 3000 li
ra verilecektir. 

Halkevlerine devam siyaıi fır 
den atlayarak, bir saniye geç yormuf. Büyük hanımın en büyük 
kalırsa vapur kalkıp gidecek- Beni görünce sevindi: enditesi, 1stanbuld& ölüvermek. . . . 

kaya mtısap etınif olmağı tazam· 
mun ebnediğinden memurinin de
vam ve intisabında mahzur olma 
dığı vebu müesaeaat içtimai kültür 
müeaseseleri olduğundan memur 
ve muallimlerin devammnı teıvik 
olunması İcap edenlere tamim edil 
miştir. 

miş ııibi, büyük bir tel&t içinde - Artık ayağınıza ııcak ıu Pek sevdiği kocası, Küçüksudlı 
ileri atılıtlarmı güverteden aey- mu, soğuk au mu? gömülü olduğu için; onun ya-C - Masarifi rahiye ve zaruri

yesi ve lıtanbulda ikameti müdde 
tince İaJe ve ibate masrafı tama
men kendiıine ait baliıda mubar· 
rer 3000 lir~a dahildir. 

rediyorum. Dereden tepeden konutur- nmda kendine yer ayırtmış • 
Aceleden ayağı bir yere ta- ken hatırladım: 

kılıp dütenlerin hesabı yok. Çı- - Büyük valde, nasıl afiyet - lıtanbullarda ölüral'm, beni 
h kı buralara nasıl getirirler sonra •• 

D - Her defasında müstahak 
olacağı bedelin nısfı hareketinden 
evvel Viyanada kendisine teslim 

macı, avaz avaz ay rıyor: te ya •.• 
A k ı A ki S ded" b __ ı • diyor. Beylerbeyinden çıkana, ·········-----·····-·--··--- - ya • ya ..• - orma, ı. u ı.....,,er ı-

yiden iyi çoktü. bir daha oraya sağ olarak dön-

olunacak ve mafı diğeri lıtanbula 
geldiğinden sonra tediye edilecek 
tir. Bu paradan kambiyo istihsa· 
line mühtaç olacağı mikdar için 
hükümetçe kendiıine müsaade e
dilecektir. 

E - Hangi mevaimlerde geelce 
ği belediye reisi ile araıında biliı
hara takarrür ettirilecektir. 

3- işbu mukavelenamenin tem 
didi tarafeynin mutabakat.ine va .. 
beate olarak timdilik bir aenedir. 

Filmleri kontrol 

birçok oyuklar vardır. 
Belediye M. Canonicanın bu fi

kirlerinin tevaikini istediği İçİnt 
taksiti vermeyecektir. Eıaaen 
muhtelif şehirlerimizde rekzedİ· 

- Acele etmeyelim .• lakele
yi bekleyelim! •• 

- Anadolu Hisardan aktar· 
ma •. Doğnı T&rabyaya gidi-

len heykel ve abidelerin böyle bir yor •.. 
takım anlaımamazlıklara mey· Dar bir oluktan boıanır gi
dan verdiği görüldüğü için, Anka bi, h&lk, itişe kakışa vapura a
rada fevkalade bir tetkik komis- deta can atıyor. 
yonu teıkil edilmiştir. Bu komis-
yon her ıehirde rekzedllecek ahi- Nihayet yolcul&nn ark&11 
de ve heykelleri evvelden tetkik gelince, vapur da düdüğünü öt
edecek ve raporunu vrdlkten son türdu. 
ra, alakadar belediyeler faaliyete 
geçecektir. Yeni tetkil edilen ko- Kuzguncukla Üsküdar ara
miayon Dahiliye vekaletinden Na amdaki sahil parçası, benim zev 

Dahilde yapılan ve hariçten geti- • f k.1 · ·· ı d cı Bey Maari ve a ehn muze er kun' 1• ok•ayan yerlerden biri İr. 
rilen ıinema filimlerinin kontrolu z-b E ' 

müdürü H"mit u eyr, tnoğraf l•tanbul, burad&n bulutlar ar-hakkında icra vekilleri heyeti bir ta ya müzeai müdürü Osman Ferit ve • b 
limatname kabul etmiftir Nafia vekaletinden yollar umum kasında gizlenmit yarım İr ay 

Bu talimatnameye nazaran kont müdijrlüğü köprü qleri şefi mü- gibi görünür. Sultanahmedin 
rd r.ıuameleıi bir defaya mahıuı ol he>t<lis Kemal Beyle,.dcn mürek- altı min&resi sanki göklere doğ 
mak üzere lıtanbulda bir kor"..İsyon keptır • ru uzamı• sadeften birer 
tarafından İcra edilerek gösterilme- · • 
ıinde mahznr olmadı"ı anlaşılırsa, Vahşi hayvanlar hal parmaktır. Halicin bulanık au-
filmin ismi. kaç metro, kaç kwm ol ka gö..,terilm yecek ları aktam olunca, tarihin bu 
duğunu ve kimin esmnd n iktibaı en güzel kızının kulakların ı-
edildiğini tasriban htanbul polis mü Arasıra memleketimize eelen bazı şıktan küpeler takar. Boğazın, 
dürlüğünden ıahibine imzalı ve !"Ü Sirk kumpanyaları kafesler içinde 1 ·· ert" • b" 
hürlü bir müsaade varakası venle· vahıi hayvanları da te~hir etm kte- lacivert su an; urp ıcı ır se
cektir. Bu filimin ayrıca hiç bir yer dirler. rinlikle tabiatın koynuna dam
de kontrola tabi olmaksızın Türki- Bunların bulundukları mahalden la damla süzülürken, ağaçların 
yenin her tarafında ııösterilebilece"i kaçarak elim vak'alar çıkannasma ıe arasından mehtap, nur yüzünü 
ne nazaran böyle müsadeyi muta- bep olmalan melhuz olduğu uibi ka ·· t · 

d d kla 
gos enr .. 

znınmm bir varakayi haiz olan fi- dm ve çocukların uy " n hcye-
limlerin telaar muayeneıine lmlkıtıl· can yüzünden oıbhatlerinin de bozul Benim şaştıjtım bir ıey var: 
maması vilayetlere tamim eclilmiı- ınası muhtemel olduğundan bundan htanbullular, nasıl olup ta bu 
tir. böyle gerek hariçten gelsin, ırerekae kadar az ıair yetittirmiıler?. 
Taksim abidesinin dahilden tedarik edilsin para muka- "Bu yerlerde doğanların tair 

Çatlakları ~~~:~~ı~~~t:;:r;,~~i h~k\~;,_ olması kadar tabii" ne olabi-
ti lir? .. 

Takaim abidesini yapan hey- r. 
keltrat M. Canonica lstanbul bele Belediyeler ınezat Vapur Kuzguncuğa yana-
diyeaine müracaat ederek, abide- 1 • k şınca iskelede bir vaveyladır 
nin son taksitini istemektedir. Son yer eri açaca koptu. At&ğıdan öyle sesler ge 
taksit 10 bin lira kadar bir para Bir çok şehir ve kaıabalannuzda liyor ki, bir kaç yüz kişi, boğaz 
tutmaktadır. Fakat belediye ıon balkın mühim bir k11mının aeyyar 
tak~iti v".rm".yecektir. Çünkü ibi- satıcılık yaptıkları görülmektedir. boğaza kavga etse ancak bu ka 
denm kaıde11nde bir takım çatlak Halbuki bu tarz aabcılık, hakiki dar gürültü olur. 
lar peyda olmaktadır. Bu çatlak fiyatlann malum olınıuna11 dolayiıi- Dikkat ediyorum: Daha ev • 

Sekaeolik büyük hanımın o- meyeceğinden korkuyor. 

dasına girdiğimiz zaman, hatun Büyük hanıma ara sır&, ta. 
cağız, sabah çayını içiyordu. tanbulda yeni köprü kuruldu
Beni evveli tanımadı. Sonr& ha ğunu. tramvayların kendi ken
tırlayarak: dine itlediğini. on katlı binalar 

- Bak hele •• bak hele •• Ko- yapıldığını. anlattıkları zaman, 
ca delikanlı olmu,sun ! kadıncağızın ağzı iki karış açık 

Demez mi? Sevincimden az kalıyonnuı. Sözün kısası bü
kalaın boynuna sarılacaktmı. yük hanım, Beylerbeyine ade
Krrkına merdiven dayadığım ta atık ••. Oradan ayrılırsa, bel
halde. delikanlıya benzetilmek li ki denizden çıkmış balığa dö 
ten nasrl olur da hotlanmam nec:ek ••• 
efendim.. Bu hatuncağız, timdi Şu dünyada ne tuhaf insan-
sekseni geçkindir. Ve asıl ga- lar var, değil mi? 
ribi. tamam otuz dört seneden- M. Salaheddin 

Poliste 

Vapur an çıkı ca 
kahvede öldü d_·· ... ,,,_r 
Eski bir kinin 

Dün sabah Tahtakalede bir cina
yet olmoı ve tam polis karakolunun 
önünde bir adam adeta parçalanırca
aına öldünnüştür. 

Bu adam dün saat 9,15 le vapur
la Zafranboludan buraya gelmif, 
9,45 te Tahtakalede hemtehrilerinin 
bulunduğu kahveye ııelmiı, bir çey· 
rek saat ıonra da, yani saat 10 da 
öldürülmüttür 

feci net· cesi 
mahkemeye verdiğini <lf ımuı ve kin 
bağlaınıtlır. 

Cinayetten adliye haberdar edil
miş ve tahkikata nöbet~lunan 
müddeiumumi muavinlerinden lah· 
kikat bürosu tefi Sabri bey vaz'ı 
yedetmittir. Sabri y cinayeti gö
ren bütün ad.~mlıırı tahit ııfatiyla 

celbetmiı, aleti cürm olan kamayı 
tahtı muhafazaya almış, katilin ka
nırnı, maktulün oğlunu getirtmit •• 
ilk tahkikat fulekesini h:ızırlamağa 
ba9lamıttır 

Bir kııım maat aahipleri yok-
1"'1a mahallerine müracaat et
..,.,ıniılen:lir. Müracaat edenlerin 
~ borduralan tanzim edilme
te lıaılanmııtır. Meclis reisimiz 

sabah geliyor 

ve oyukların bazıları bir yumruk le bir çok vatandqlarm aldanmasını vel yer kapmak için annenin gö bu ııirecck kadar geniştir. Bu delik. mucip olmakta ve her hanııi bir ihti 
)erin abide için bir tehlike olup ol yaç dolayisile mücevherat, mobilya zü çocuğunu görmüyor. 
maycağı tetkik ettirilecek, M. Ca· ve sair müstamel eıya aatmak iat• çocuk, babasının elinden kur
nonicaya son takıit ondan ıonra yenler de mutazarnr olmaktadırlar. tulup vapura atlayor. Karı ko-

Öldüren adam Tophanede Kara
bat mahallesinde Hekim çıkmazında 
9 numarada oturan simitçi Zafran
bollu Emin lzzettir. Öldürülen a
dan da ZafranboUu Celep oğuRann 
dan Mehmet Emin çavu9tur. Meh
met çavuı ananetçidir. Mehmet E
min çavut her zaman l atanbula ge
lince, Tahtakalede poliı karakolu 
kart11ıncla lımail efendinin kahvesi
ne inermiı. Dün de doğruca oraya 
ııitmiı n bir kahve iımarla.ımt
tır. Mehmet çavuıun lotanbulda Ka
annpqada fırında çalıf&n Halit ; .. 
minde bir oğlu vardır. Çavut ona 
Zafranboludan bazı hediyeler getir
mit, bu qyayı kahvenin üstündeki 
odaya yerl.,.tirlp &f&tı lnıni9tir. 
Mehmet çavut kneıini içerken o ıı· 
rada Emin ırörünınüttUr. 

Dör t çocuk babası 
bir genç öldü 

Bir eylUI perıembe ııününden 
İtibaren eylUI, tep-inievvel, tetri 
llİ&ani, üç aylıklannın itasına bat 
'-nacaktır. 

'I efa - Kumkapu yur 
dunun müsameresi 

Vefa - Kumkapı idman yurdu 30 
"iuatoı Zafer bayramı münasebetiy
lo bir müsamere tertip etmiıtir. Mü 
IBnıerede Bokı maçı, ııüreı müsarea 
ı..... yapılacak, orta oyunu oynab)a. 
<ı>ktır. 

Prens Müinm B. 
A.bbıu Hilmi P,. nın mahdumu 

fretıı Münim dün Ege vapuru ile 
•kenderiyeden §Bhrimize gelmittir. 

Vatandaş.t 
ıı~ Her Türkün ıenede bankaya 

Yııtıracağı bir tek lira ile bir senede 
toplanacak olan J4 milyon lira men 
leketimizde her sene 14 milyon lıra· 
bı, yeni it ıaha11 açmak demektir 

B. M. Meclisi Reisi K&znn P4.Hz. 
nin bu sabah Gül Nihal vapuru ile 
Bandırmadan ıehrimize avdetlerine 
intizar edilmektedir. 

verilecektir. Bu hususta belediye Bu l{ibi satışları kontrol etmek casını kaybediyor. 
bir ehli vulmf heyetinin teıekl<ülü ve bu ıuretle halkın zarar ııörmesi- Bu arada, ağızlar açılıp göz 
nü ve bu heyet tarafından verile- ne mani olmak üzere kanuni ıela- l ul k · 1 
cek karann iki tarafça mesmu ol- biyetlere İ• 1 inadm belediyelerin ge- er yum uyor tür çe ıapanyo -
masını iatemektedir. M. Canonica rek müzayede aalonlan ve gerek açık ca kantık küfürlerin bini bir pa 
buna itiraz etmektedir. Diyor ki: mezat mahalleri tesiıi için bir an ev raya .• Halbu ki bu kadar telita 

Talebe birliği - Kaidedeki tatlarda müruru vel faaliyete geçme!~ . ve idare a- hiç sebep yok. Vapura ııinne-
K • k ld zamanla vukua gelen oyuklar bir mirlerimizin bu mühun ıtlerde doğ- yerı bir tek kiti kalmadı. Oo-
ongresı a 1 tehlike teşkil edemez. ltalyada bir rudan doğruya alikadar o!arak alı- dim ya. yer kapmak endişesi •.• 

Dün Halk evinde yapılınaoı mu- çok heykel ve abidelerin kaidele- nacak tedbirleri ve elde edilecek ne k d b 
n. bu ta•lardan yapılmııtır. Ve u··. ti"celen" peyderpeydalıylıye vekaleti"n Kuzguncuğu ar amız. .a ı-kan·er olan milli talebe birliği kong • h il 

· ılamamı tehir edilmi tir zerlerinde müteaddit ceaamette ce vilayetlere taınim edilmiıtir. rakıp ııtavroz ma a esını geç· 
resı yap ş, , ? , ·, , , , , , , , "", , , •" , , , , , , , , , , , , , , , , ••, , , , , , ........ , , , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , , , , , , , , , , 
····A.Şk,;"ij:·baloya gitmekten vazgeçiyor.. Resimli hikaye , 

l ' -

ilmin Mehmet çavu9u ııörünce: 

Evvelki gece Yenibabçede kan 
lı bir cinayet oldu, bir sebzeci 
feci bir "'kilde vurularak öldürül 
dü. 

Y enibabçede Arnavut Abdür
rahman isminde bir bahçıvan oi· 
lunu evlendiriyormuı, bu müna· 
sebetle de bir düğün tertip edil. 
mit ve düğünde bulunan davet• 
lilerden seyyar aebzeci Rama• 
zan iaminde birisile Bakırköyiin

de Baruthane karıısındaki bahçe 
de çalışan Arnavut Karanfil kav 
ıaya tutuşmuılardır. 

- Y akaladun •eni besapl&f&caiız 
timdi. diye haykırm14, ve elindeki 
kamayı Ç&VU§Un böğrüne saplarnıt
tır. 

Kavgaya, Karanfijin yanq
malanndan Huda da iştirak etınıı 

Eminin elindeki kama 40 santim tir. 

~:"i~~~ğunda ve 4santim genitliğin- Bu aıkrada hariçten müdah1aıe 
M b 

edenler avgayı yatııtınnıı ar• 
Emin kamaıını yere yıkbfı e • Fak b • k b"J• merb et sokup ıo- dır. at ıraz ıonra avga tek 

k:,~ ~=.,: "etrafta:"'yetiıilip ya· 1 ~ar başlamış, bir aralık Kranfil 
kalanıncıya kadar Meh~et ?'~' 8 ıkle ykan~ıma1sı ttabatmnc:ıı1andir~ Ççe
yerinden yaralanmıt ve olmuıtur. ere uç e a q e ıı er • ı· 

Kafi Emin vaktiyle bu Mehmet kan kurşunlar Rama2ana laabet 
çavuş~n emanet qya11nı çalmıı ve etmiı, adamcafız derhal olmiif
Zafranboludan lotanbula kaçmış lo- tür. Katiller hadiaeyi müteakip 
tanbula ,...,Jdi"i uıman Mehmet ?- kaçmıılar, henüz yakalanamanuı 
vuşun kendiıini bırsl%1ıktan dolayi lardı~ 
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ıcın ı:mdcai cMILLIYET• tir 

2 - Fransa 9 birincilik. 
3 - İtalya 8 biruıcilik, 
4 - Japon 7 birincilik • 
5 - İsveç 6 binncı1ik, 
6 - Fenlandiya 5 birinci

lik. 

l 

MiLLiYET CUMARTESi 27 AGUSTOS 1932 

7AGUSTOS1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

7 - İngiltere ve Macaristan 
(beheri) 4 birincilik, 

veç milleti arasında siyasi bir 
gerginliği mucip olmadı amma. 
Fenlandya efki.n umumiyeai Is 
veçe karşı bir boykot talep ede
cek kadar teessür gösterdi. Hat 
ti beynelmilel federasyon reisi 
olan lsveçli M. (Edatr<*n) in 
müdlir olduğu (Asela) elektrik 
fabrikasına (NUrmi) nln otur
duğu (Abo) ismindeki Fen
landya ıehri iki tane tramvay 
arabaıı ısmarlamıt trniş.. (A
bo) nun en büyük ırazetesi bun 
dan bahsederken bu arabaların 
getirilmemesini, çünkü getiri
lirse bunlara kimsenin binmek 
istemiyeceğini yazıyor .. 

J • f skert bahisl r 1 • 1 

Türkün Büyük Zaferi 
- 10 uncu gıldiJnümü münasebetile - 1 20 sene kürek cezası 

100 No. 

Telgraf adreıi: lst. Milliyet 
1 

1 
Telefon Numaraları: 

İBaşmuharrir ve Müdür: 24318 
ı Yazı İşleri Müdürlüğü 24319 

idare ve MatbaA 24310 
·-----------~ •,BONE ÜCRETLER!: 

Türkiy~ için Hariç için 

1 
L. K. L. K. 

3 aylıiı 4- 8-
6 

" 
7 50 14 -

12 
" 

14- 28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüıbalar 10 ku
ru,tur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 

1 edilir. Gazetemiz ili.nların me
s'uliyetini kabul Ptmez. 

8 - Almanya ve Arjantin 
(beheri) 3 birincilik, 

9 - İrlanda, Kanada ve ce 
nubi Afrika (beheri) 2 birinci
lik. 

10 - Hollanda, Lehistan. 

1 

Çekoslovakya, Hint, Avustu
ralya birer birincilik. 

1 

Şu listeyi gördünüz ya! ..• 
Göğıünü gere gere "eh biz de 

1 olimpiyatta bir şey kazandık" 

İtte bakınız efendim.. Spor 
deyip geçmeyelim, nereden ne
reye sirayet ediyor. 

• • • 

' ~ 
\~ 

\ 

27 agustos t922 vaziyeti 

' 6f.F. \ r 
J~. 

-Fransızcadan

Detective'de töyle hakiki ve r ken, bölük çavuşunun küçük kızı 
canlı bir facia gördüm. Aynen a- kopek balıklarile dolu denize dii 
lıyorum: ıüyor. Bunu gören Martin bilite-

"Ben talihin bakaız yere .zul- reddüt denize atılıyor, kızı yaka· 
müne ve hışmına uğramıt çok in- lıyor ve rıhtıma dognı yüzüyor. 
sanlar bilirim. Fakat talihin bir Fakat bir köpek balığı kendisini 
İnsana bu kadar valqiyane bir te· takip ediyor, sıkıştırıyor. Sahilde. 
kilde saldırabileceğini zannetme- ki askerler ,iki zavallıyı kurtar
yorum. mak için köpek balıiına ateş açı· 

Mariuı Martin bundan kırk ae- yorlar. Martin nihayet rıhtıma ya
kiz aene evvel Nimeı'de doğmuı- na91yor, çocuğu uzatıyor. Taın 
tur. Bir çiftçinin oğludur. ilk tah- kendisi de çıkacağı sırada, balık 
silini yapmıf, on iki yqında tali müthit dişlerile sol bacağını ka· 
tahıiline başlaınıı, on sekiz Y•!•n pıyor ve derin bir yara açryor. 
da askere yazılmıf. Bu kadar vefa ve hüsnü ahJi. .. 

kın mükafatı geçikmeyor. Dokuz 
senelik mahbuaiyetten aonra Mar 
tin'i tahliye ediyorlar. 

' BUGÜNKÜ HA VA 
Y "tilköy ukeri ..... t meriı:ezi.n

len verile nmalômata nazaran bu 
:ün bava bulutlu seçecek rüzgir 
>oyrazdan eeecelrtlr. 

diyebilecek Şimali Amerika, 
Fransa, ltalya, Japonya, laveç 
ve Fenlandiyadan batka millet 
yok ... Üst tarafı bizim memle
kette hikiıb olan zihniyete na
zaran kepaze olmuşlar. Mesela 
lngiltere de eğer bizim gibi dü 
ıünmek lazım gelse "Biz ltal
yadan. Fransada, batta Fen
landiyadan da mı aşağıda idik? 
Öyle iıe neden gittik?" diye a 
lemin barbar bağırması lazon .. 
Halbuki öyle yapmıyorlar .. His 
siz adamlar mı diyeceğiz ... 

Öğrendiğime göre bugüne 
kadar İstanbul mıntakasının 
spor kangeresi toplanmamış .. 
hali hazırda İş başında bulunan 
lar için bundan büyük nimet ol 
maz .. Bazan vapur karantineye 
tabi tutulur da yolcular fazla 
gün vapurda kalır fazla yer içer 
ler .. Bundan memnun olanlar 
vardır. Bu memnuniyetle, beri
ki zatların memnuniyeti arasın 
da büyük müıabehet bulurum. 

27 Ağustos 
Dün fecirle beraber baılayan 

taarnız, 26 127 ağustoı gecesi 
de yer yer devam etti. (Afyon) 
un 3 - 4 kilometre kadar garbi 
cenubundaki (Erikmen tepesi) 
sırtlarındaki (1310) rakımlı tepe 
dahi zaptedilmitti; gün doğarken 
bu müjde ile karşılathk .. 

muharebelerin verdiği netice ve 
hasıl olan vaziyet Başkumandan 
lık karargahmda tetkik edil
di: 

Kendisini birinci sipahi alayı
na vennişler ve alayla beraber Af 
rikaya gitmiı, orada Gardego' da 
muharebe yapmış, Elgula'da mu
harebe yapmıf. Mac Mahon kale
si önünde muharebe yapmıf ve 
burada yaralanmıf. O tarihte es
mer benizli, canlı, gözlerinden a· 
tef fıfkıran güzel bir delikanlı .. 

Bir akfam karargaha döner
ken, bir kadın çığlığı duymuf. Dar 
bir sokakta iki herif, evine dönen 
genç bir F ranıız kızını kıatırmıı
lar, maksatlarına nail olmak iate
yorlar. Martin derhal oraya fır
lamıı ve kılıcının kabzasını her 
iki mutaaruzın kafasına indirmit 
ve kızı kurtararak evine götür
müı. Kızın ailesi teşekür ebnİf
ler ve batka bir gün için yemeğe 
çağırmışlar.. Kızın babası şehrin 
zengince ihracat tüccarlarından 
birisi imiş. Gel zaman. git zaman 
delikanlı ailenin doatu olmuş ve 
yavat yavaf genç kız da kendisi
ni kurtaran delikanlıyı sevmİf. 

Guayanne toprağında metelik 
siz ve tek başına kalan Martin 
memleketine dönmek için bir kaç 
bin frangı bir araya getirmek 
maksadile Kayen'de Saint Na
zaire antrepolamıda çahtmafa 
batla yor. 

Bir gün ormanda yalnız ağaç 
keserken, bir ağaç evvelce köpek 
balığnıdan yara aldığı ve daha e ... 
velce F aata kurtun yediği sol ba
caimın Üzerine yıkılıyor. 011n tazyiki neaimi 762, en faz. 

,a ııcalddı: 31, ea az llcaldık 17 
•lerece idi. 

Bu listede İsmi okunmayan 
Belçika, Danimarka, ispanya, 
Avusturya. Norveç, Baltık dev 
!etleri Balkan milletleri, cenu-
bi Amerikanın Arjantinden bat 

F EL E K T EN ka memleketleri ne desinler?. 

1 

Hele Almanyaya ne deye-
Seyahat mektupları.. lim.? Dünyanın büyük ümitler 

------------ bağladığı korktuğu Almanya-
Biraz spor dedi

kodusu 
Vlchg, 20 ağuato• 932 

Vakıa memlekettt- uzak-• 
1 tyım. Lakin sporumuz hak-
ıındaki hiı ve fikirlerimiz, bi
('mle beraberdir .. 
· Dün gazeteleri kanttınrken 
Loı Angeles) te yapıhp bi
:m 10 uncu olimpiyatlar hak

i ında bir yazıya tesadüf et-
•· ım. 

' 

ya ne deyelim?. 
Evvela Amerikalılann azim 

farkla galebesini kendi memle-
ketlerinde bulunmalanna atfet 
meliyiz .. Batka bir yerde bu ka 
dar farkla kazanamazlardı. . 

Şimal memleketleri halkının 
cenubilere nazaran kaybetmesi 
le (Los Angeles) in sıcak olu
şundandır .. ltalya bu hu1111ta 
çok kir etmittir. 

Esasen bir memleketin ıpor 
vaziyetini diğenle mukayeae i
çin bir tek müsabaka kafi de
ğildir. Bir müsabıkın kazanma 
sı için onun ruhan. ve bedenen 
tam formunda olması, teraiti 
hayatiye ve iklimiyenin tam uy 
gun bulunması şarttır.. Bunla 
rı cemedebilen talihli atlet ka
zanır. Bununla demek iateyo
rum ki; bizim olimpiyatlara it
tirakimiz meselesi mevzuu ba· 
his olduğu zaman: 

Memleketten aldığım haber 
lere göre kongrenin teehhürüne 
sebep. İstanbul sporunun ba
şına otorite sahibi birisini ge
tirmekmiş ... Bundan iki sene ev 
vel halk fırkası İstanbul mer
kezinin büyük salonunda İstan
bul sporunun idaresindeki dert 
leri tetkik için otuz kırk kadar 
spor mensubu toplandığı za
man ben de vardrm. Bu hastalı 
ğın otoritesizlik olduğunu ve o 
zaman it başında bulunan arka 
daşların henüz şahsi otorite te 
sis edemiyecek kadar genç bu
lunduklarını ileri sürmüştüm. 
Bu sözleri iğbirarı mucip oldu, 
hatta bunda istifade etmek iste 
yenler bulundu. Oradaki genç
lere yağcılık ederek mevki kap 
maya kalktılar ve kaptılar .. 
Amma netice bugün hepimizin 
teessürle gördüğümüz fena şe
kilde tecelli etti. Her işte oto
rite tarttır . N İzam var deyip 
önümüze geleni oraya getire
meyiz. Eğer nizam her şeyi te
min etseydi, memur seçerken : 
dirayet ve ehliyet aramaya lü- · 
zum kalmazdı. Kanun var ya! 
Der ilk rast geldiğimizi iş ba
tına getirirdk ... 

Saat 14 te gelen rapor: "Diif· 
man her tarafta çekiliyor; (Af
yon) yanıyor.,, diyordu .. Bu ha· 
ber ve rapor da göaterdi ki düt
marun artık bu aabada tutunma
ya, ümit ve niyeti kalmamıftı .. 

Saat 16 ya doğru gelen diğer 
rapor, "(Tanaıtepe) şiınalinde 
ki sırtların da, askerlerimiz tara
fından zaptedildiii,, haberini ve 
riyordu .. 

Saat 17 ye doğru gelen bir di
ğer rapor dahi, 0 Afyon cenubun 
daki (Meıecik) sırtlarının,, ; ya 
rım aaat sonra gelen diğer bir 
haber de " (Afyon Krahisar) ın 
8 inci fırkamız tarafından zapte
dildiğini bildiriyordu.,, 

Bu suretle, düşmanın birinci 
ve en kuvvetli mevzileri çorap sö
küğii gibi birer birer, ve bütiin 
derinliğince zaptedilmiş ve edil
mekte idi. 

Düşman, perişan bir surette 
(Afyon) ve (Süphan) ovalarına 
atılmış bulunuyordu .. 

DiiJmanı, takip eden ordu
muz, (Afyon) - (lzmir) demir 
yolu boyunda, ( Bııl Mahmut) 
cenubu - (Ayvalı) hattmdan 
geçen, dütmanın ikinci müdafaa 
hattını da, geçmiş bulunuyorlar
dı .. 

Bu auretle, düşmanın orada 
yerleşip tekrar bize (kartı koma
••) imkanı da bırakılmamıftı .. 

"Dü-1manın {Döker) tarkı -
Resulbaba tepeleri - Bakırcık 
ıırtları - Toklu sivrisi hattında 
tutunmak istemesi; ve böylece, 
ya garba doğru veya, buna mu
vaffak olamazsa, §İmale doğru 
çekilmeğe çalıtması ihtimalleri,, 
müzakeı·e edildi.. 

Bu ihtimallerden hiç birine 
meydan bırakmamak için, ıu ted 
birler alındı: 

a - ikinci ordunun birinci 
ordu ile hareketini birleıtiren, 
mürettep süvari ve 61 inci piyade 
fırkaları ile VI inci Kolordunun 
düımanı ıimalden ve garptan 
kavrayarak, onu (Kütahya) iıti
k.ametine çekilmekten menetme
aı ; 

b - Birinci ordunun, hatti. 
sol cenahı ile diifmaru garptan 
kutatarak garba, Utak istikame
tine kaçmasına meydan verme
mesi; 

c - Süvari Kolordusunun, 
dütmanın aerilerine saldırarak 
ordularımızın dütmanı kavrama 
ve kufatma hareketlerini kolay
laştırması ; 

ç - Şimaldeki 111. üncü Kol
ordumuz ile, Kocaeli gurupu• 
nun; garpta (Denizli) mıntaka
smdaki 3 üncü süvari ve 6 ıncı 
piyade fırkalarımızm, da ilk ta
limata göre vazifelerine, taarruz 
larm.a devam etmeleri için t, i
cap eden emirler verilmitti •• 

Düşmanın 30 ağuıtoıta, kıskıv 
rak sarılmasını ve bir (imha 
meydan muharebesi) ile yok edil 
meıini temin eden kararlar ve e· 
mirler, böylece daha 27 afuıtos 
akıamı verilmit bulunuyordu. 

Fakat kıza talip olmak vaziye
tinde bulunan bir yüzba!• da ai
lenin dostudur. Yüzbaşı Bollin
court de Boiıfeleury.. Martin'in 
mensup olduğu bölüğün kuman· 
danı .. Yüzbaıı ortada mevcut hia
ıi rekaebti bot gönneyor. Hatta 
bunu pek ha,in bir tarzda Mar
tin'e anlatıyor. Fıraat çıkdıkça da 
maiyetindeki neferi eziyor. 

1906 senesindeyiz. Bu macera 
Claretie'nin romanları gibi baıla
yor. Fakat heyhat, yine Cla
retie'nin romanları gibi, meseli 
bir düğünle bitıneyor. 

Martin bölükte kaldıkça, her 
an izzeti. nefsinin hD'palanacağı
ru ve buna tahamül edemiyeceği
nl düşünerek, taburunu değiştir
mek için müracaatta bulunuyor. 
Bu müracaatmı kabul etmeyor
lar. 

Bir gün Celbe'de manevra ya
pılırken, yüzbafı yaklafıyor ve 
Martin'i bir defa daha haşlayor 
ve ceza veriyor. Her ikiıi de at 
üstünde .. O ande soğukkanlılığını 
kaybeden Martin elindeki kırbaçı 
zabitin yüzüne indiriyor. 

Martin onnanda yalnız.. Ocı 
gün ymeden, içmeden yağlı ça
murla yarasını kapatmağa çalrıı
yor. Nihayet kendiıini görüyor
lar, kaldırıp hastaneye götürüyor 
lar. Fakat orada kangran olan aol 
bacağını kesmek mecburiyeti ha· 
sıl oluyor. 

Ben o tarihte kendisini gör .. 
düm. Marsilyaya döndüğüm za
man, hadiseyi sanayi ebrabmdan 
Jouber'e anlattım. Adamcağız 
çok müteheyyiç oldu. Onun ve bi
zim yardımımızla Martin'i menfa
dan getirttik. 

Şimdi yanmış yüzü ve takma 
bacağ ıile kartımda oturuyor. Göz 
leri yine sakin! Dedim ki: 

- Mösyö Joubert aeni fabrika· 
sına alacak. Artık kurtuldun. Bu· 
rada akraban filİln var mı? 

Yüzünün hiç bir adalesi oyna
madan şu cevabı verdi: 

- Annem 1811 de öldü, hem
firem Marne da bir manastırda 
idi. Umum harpte o da kötürüm 
düştü. Kardeşim muharebede iki 
gözünü ve iki kolunu kaybetti. 
1920 de kardetimin karıaı bir tren 
altında parçalandı. Babam 20 ha
ziranda öldü. Kötürüm hemşirem 
de bi rhafta sonra babamı takip 
etti. Kardeşim büsbütün yalnız 
kalınca, iki gÜn sonra kendisini 
pencereden attı .• 

Şimdi sağ kalan benim. 

1920 olimpiyadından be
'i, olimpiyatlarda milletlerin 
.ınumi tasnifi esası kaldml
aıştır. Bunun sebebini burada 
l.aha lüzum görmüyorum. Fa
at bu umumi tasnif bilhassa 
erdi ıporlarm hususi meziyet
erini gidermesi yüzünden dai
na muzir oluyor •.• Bu ayn ba
ıis ... Fransız gazetelerine na
:aran -umumi tasnif olmama
una rağmen- birinci, ikinci, 
içüncü nazarı itibara alınarak 
yapılan hesapta: 

1 - Şimali Amerika 795 pu· 
van. 

- Kazanacak mıyız? •• 
Sualini sormaktan artık vu 

geçmeliyiz? .• işte milyonlarla 
atleti, dünyanın en zengin tet
kili.tı ve mütehas11ılan elinde 
bulunan Almanya ... 

Temenni edelim ki; bu sefer 
İstanbul sporunun başına. bi
taraf, garezsiz, spordan anlar, 
idar iilhamlarr kahvehane köşe 
!erinden ve amiyane zihniyet
lerden değil memleket ve spor 
muhabbetinden alır kimseler 
gelsin ... Hele aczini, nizamna
menin eksikliğine hamletme. 
yen ve idari zaafım ali kuvvet
lerin himayeaile tazmine kalk
mayan bir reiı gelıin!. Geç te 
olsa böyle bir intihap İstanbul 
ıporu için hayırlı olur. 

* • • 
Acıklı bir haber: 
5 7 inci fırka, dün (Çekil te

pe) ye yaptığı taarnızda, dün de 
söylediğimiz gibi, kufatmayı ya- . 

A. Rıza 

ÇANAKKALE 
pan alayın uzaktan dolattınlma- ~ehitlerini ziyaret 

O devirde bu nevi askeri ser- ! 
ke§likler bila merhamet tecziye e 
dllirdi, 8 k&nunusani 1907 de Ce
zayir divanıharbi Martin'i idama 

1!!11-•En Son Sistem--ı 

Sesli ve Sözlü 
\lakinelerle ıechiz edilmiş olan 

ASRI SiNEMA 2- İtalya 257 puvan. 
3 - Fransa 213 puvan • 
4 - laveç 168 puvan . 
5 -Almanya 165 puvan, 
6 - Japon 153 puvan, 
7 - Finlandiya 143 puvan. 
8 - lngiltere 139 puvan, 
9 - Macaristan 117 puvan, 
10 - Kanada 96 puvan. 
Almı,Iar ... Fransız gazetesi 

bu tasnifi muvafık bulmuyor. 
Onun müli.hazalası şudur. Ma
dem ki; olimpiyatlarda her tec 
rübeoin bir tek galibi vardır bir 
tek olimpiyat fampiyonu var
dır. O halde yalnız birincilik
ler nazarı dikkate alınarak he
sap yapmalıdır. Binaenaleyh 
bu nokta! nazara ıöre: 

1 - Şimali Amerika 24 bi
rincilik. 

.y. .y. .y. 

Spor işlerinin cenubi Ameri 
kada siyasi şekil aldığını ve ba
zan bu yüzden iki memleket a
raaında hadiseler çıktığını oku 
yorduk .. Lakin bunun ticari te
siratı olduğunu işitmemiştik .• 
Bunu da öğreniyoruz. Fenlan
d'iya meşhur koşucu (uçan a
dam) lakabını kazanmış olan 
(Nürmi) yi beynelmilel atle
tizm federasyonu amatörlükten 
çıkardı, F enlandya bu kararın. 
hiç değilse olimpiyatlard'an ev
vel geri alınacağını umarken 
federasyon kararda ısrar etti. 
Nürmi de müsabakalara gire
medi. Bu hadise F enlandya ile 
beynelmilel atletizm federasyo
nu reisinin mensup olduğu lı-

MUUyet'in Edebi Romanı : 7 S 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

FELEK 

Devredilecek ihtira beratı 
"Gaz yağı mamulatı" hakkındaki 

ihtira için Sanayi Umum müdiirlü
ğünden iıtlhaal odilmlt olan 
8/ 12/921 tarih ve 3275 numaralı ih 
tira beratı i!Mrindeki hukuk bu kere 
ba,kaıına aablacağı veyahut icara ve 
rileceğinden fazla malômat edinmek 
isteyen zevatın lıtanbul'da Bahçe
kapu'da Tat Hanında 43-48 numara 
farda vekili lıtok Efendiye müra
caatları ilan olunur. 

Dili.ver - Hazırım· ... 
Orhan - Fakat kavgaya, 

nizaa değil.. 
Dili.ver - Ya neye gidece

ğiz?. 

Orhan - Ricaya ... 
(Fel•ell lantcutİque roman) Dili.ver - Anlayamadım ... 

Y • ,....1'\SEYiN RAHMİ Orhan - Anlatayım.. Gü-a7 an. nu~ 1 zellikle herifi annelerimizin da 
- Ey timdi bu hilekar ü- fa da güme gittiğini bilmez mi- valarını gütmekten vaz geçirip 

fürükçüniin hesabına bakalım. ıin? kendi lehimize çevirelim ... 
Kırk akrebin ri-dı diye ha- Dilaver - Peki amma haki Dilaver - Güzellikle değil.. 
tere batına bilmem kaç lira al- katin müdafaasını deruhte e- Bu iş para ile olur ... 
mak cür'etine kalkan bu beri- denlerin hiç bir güçlükten yıl- ! Orhan - Tabii.. istediği 
fin kavuğunu batına geçirelim. mamalan içap ettiğini bilmez 1 kadar da para vereceğiz ... 

Orhan - Nasıl? misin? Dilaver - Herif bir taraftan 
Dili.ver - Şimdi kalkar e- Orhan - Biz şimdi sırf ha- annelerinizi yolarken diğer ta-

vİDe gider hilesini yüzüne VU· kikatin avukatlığını yapmak 

1 

raftan da biz kendi ayağımızla 
ruruz. vaziyetinde değiliz.Hakikate te yolunmaya gideceğiz öyle mi? 

Orhan ...,,Bu katerlemnit vafuk etsin etmesin biz işimi- Orhan - Başka çare yok. .. 
efıuncile böyle kolay kolay ba· zin icabına göre hareket edece- Annelerimize karsı BaUal za
ıa çıkabileceğimizi mi zannedi- ğiz.. 1 de)'.e söyletmeye ç~lışacağımız 
yorsun? Dilaver - Herkes doğruluk efsun şudur: 

Diliver - Biz hakikat na- tan ziyade itinin çıkarına bakar Dilaver - Nedir? 
mına ıöyleyeceğiz. O, karıı- Doğruluğu kendinden değil di- Orhan - Yıldızlanna bak-
mızda tarlatanlık edecek. El- ğerlerinden bekler.. Ve sonra tım. Bu çocuklar biribirile ev
bette galebe bizde kalacak.. da dünyanın niçin düzelmedi- lenmezlerse ikisi için de ölüm 

Orhan - Kardetim Dilaver ğine teessüf eder .. işte sen de görünüyor ... Herife bunu dedir 
hakikat namına söyleyenlerin umumi zihniyette bir fertain. tebilirsek annelerimiz bu keha
derhal muvaffakıyetlerine im- Orhan - Diliverciğim bu netin meş'umiyeti önünde ar
kan olmadığını ve hakikatin u- serymontleri bırak. Beni dinle. tık hiç bir maniaya bakmaya
zun mağduriyetlerden sonra Şimdi bu üfürükçünün evine ıı-i rak izdivacımızın taciline uğ-

11 ve vaktinde kuıatma tesirini ya- , 
pamamaaı yüzünden, bu tepeyi 1 S E Y L O L 
henüz zaptedememitti .. Vaki o- , O 
lan auale, fırka kumandanı mu- 1 G LCEMAL vapurilc 
ayyen müddet zarfında bu tepe- •••••••••••••il 
Y!. zapte~ec;eğini kumand~runa ı Dr. T A Ş Ç t y A N 
soz vennlflı.. Fak.at bu muddet 
geldiği halde hali. tepenin zap· Zührevi ve bevli haıtalıldar teda
tedilemediğlni görünce, sözünü vihanesi. Eminönü, Köprübatı Re
ifa edememekten mütevellit teeı ıadiye caddeıi, Hüseyin elendi han. 
aür ve heyecan ile intihar etmiı
ti. Bu hadise Bqkumandanlık 
ve Garp cephesi karargahların
da çok tee11iirü mucip olmut-
tu •• 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Bevlt hastalıklar 

tedavihaneai - Beyoğlu Mulen
ruj yanında Zambak sokak No.41 

Dr. A. KUTIEL 

Bu hadise, feci olduğu ka
dar istiklal harbinde, Milli mü
cad~lede çalııan Türk evlatlan
ru harekete getiren istiklal ve 
milliyet atkının feveran derece
sini gösteren bir ölçü olarak alı- Cilt n zührevi hutalıldar tedaviha
nabilir .. 

• • • 
Şimdiye kadar cereyan 

nesi Karaköy Börekçi fırını aırum· 
eden da 34. 

- 39 -
Şeyhin evinde ruh-

ların tezahürü 
Orhan bu karar üzere gitme 

ye Dilaveri ikna etti. Şehamete 
de beraber gelmesi teklifinde 
bulundular. Kız küçük bir tered 
dütten sonra şu cevabı verdi: 

- Ben de beraber gitmek İs
teyorum. Zaten de böyle icap 
eder. Lakin bir mahzur var. 
Ondan çekiniyorum ... 

Orhan - Nedir o mahzur?. 
Şehamet - Ben namuay

yen zamanlarda asabi bir buh
rana tutulurum. vehleten böyle 
bir hale uğrarsam sizi rahatsız 
etmekten korkuyorum .. 

Orhar. aşkının kıvılcımları
nı saça saça kızın göz bebekle
rine bakarak: 

- Şehamet hiç kot·kma böy
le bir hal vukuunda annenden, 
babandan ziyade şefkatle sa· 
na ihtimam göstereceğimizden 
şüPhe etme ... Fakat hayli za
mandır böyle bir buhranın sana 
geldiği yoktu .... 

- Evet Madam Serlih ismin 
de Avusturyalı ve kuvvetli bir 
medyum bu nöbetleri seyrelt
menin .aresini bulmu~ tu. Şim-

di o kadın burada yoktur. Ya
kında gelecek ... 

- Böyle bir hal vukuunda 
yapılacak tedavi çarelerini söy 
le. 

- Pek basit boyun ve kol da
marlarımı oğacak size verece
ğim küçük bir milh titesini kok 
!atacak ve kulağıma da bir dü
ziye: "Korkma korkma gitti
ler, gittiler .. " diyeceksiniz. 

Orhan bu tedavinin son ga
rip cümlesi hakkında istizaha 
girişmeksizin: 

- Peki hiç merak etme Şe
hametçiğim ..• Tıpkı böyle dedi 
ğin gibi yaparız. Dedi. 

Şehamet köşke girdi. Bir kü 
çük manto giydi. Milh şişesini 
aldı.. Beylerin yanına döndü. 
Hanedekilere hiç bir şey sez
dirmeksizin şöyle kırda bir do
laşmaya çıkıyorlarmış gibi 
semtten uzaklaşarak Nuhku
yusu yolunu tuttular .. Tak, tak 
Battal zadenin kapıaını vurdu
lar .. 

Herif bahçede ağaçlara atı 
vurmakla meşguldü. iki gencin 
arasında gayet güzel kızı görün 
ce işi anladı. Zengin oldukları 
kadar toy sandığı bu çocukları 
iyice tırtıklamak İçin derhal ef-

mahkiiın ediyor. 
23 tubatta Marailya divaruhaı

bi, karan nakzederek, sipahi ne .. 
ferini yirmi ay, Kayen adaınnda 
hidematı takkaya mahkUın edi
yor. 

Martin boynunu eğip gidiyor. 
Fakat orada namuskar ve model 
bir mahkUındur. 8 ağustos 1907 
de rıhtımda kendisini çalı,tırırlar 

l'ek vakında kapıl rım n çıvor 

Yeni Müdiriyet 
ELVERiŞLİ 

FIATLAR 

İ.TTİHADI MİLLİ 
TÜRK StGORT A ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
. ic:-.. eyleriz. 

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

ı_Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

suncu kafasından planlar kur
maya batladı. 

Genç misafirleri gizli tekke 
salonuna aldılar.. Püfçü bah
çıvan kıyafetinden heybetli bir 
9eyh kisvesine ııirerek yanları
na geldi. Çok ağır bir tavur göı 
teriyor dudaklannın arasından 
gizli evrat çeker gibi nağmeler 
kesiyordu. 

Bir müddet misafirleri göz· 
!erile tetkike koyuldu. Hiç ağız 
açmadı. Lakırdıya başlamak 
için Orhanla Dilaver biribirine 
bakışırlarken Şeyh keramet taı 
lamanın tamam sıraar geldiği
ne hüküm ile: 

- Söze hacet yok. Ne mak
satla geldiğinizi biliyorum. Ge
leceğiniz bu aktam bana ma
lUm old'u, dedi .. 

Dilaver - Niçin geldiğimi
zi biliyorsanız makıadımızı iza 
ha lüzum yok. Hacetimizi iı'd 
buyurunuz da gidelim ... 

Şeyh hemen çatkınlık ııö.
tererek: 

- Ya velet bu kan,ık aklın
la sen yine kartıma mı çıktın? 
Beni imtihan mı ediyorıun ? 

- Estağfurullah sizi imti
han etmiyorum .. Niçin geldiği
mızı anlamışsınız.. Malümu , 

ili.ma lüzum görmeyerek sözü 
kısa keıiyorum .. 

- Evet anladım.. (Orharu 
ıöstererek) bu beyefendi tU gü 
zel hanımı seviyor. izdivaçları 
için büyük maniler vardır. Bu 
iti teshil makaadile bana müra
caat ediyorlar .. Lakin mümkün 
değil .•. 

Dilaver gUlümeeyerelc:: 

- Bu beyle hanımın Yalde
lerinden duyduğunıu terleri 
şimdi bize ketfilıaylp suretin
de satıyorsunuz. Binaenaleyh 
kerametini.ze aldanacak kadar 
gafil olmadığımızı anlamanıza 
da kehanetten ziyade zekaya 
tevakkuf eder ... 

Battal oğlu zikreder gibi 
durduğu yerde dalgalanarak: 

- Bakınız, bakınız, balonu. 
Fitnevüfücür neler kan,tırı· 
yor ... Benim manevi celi.detim
den tüphe mi ediyorsunuz? .. 

- Şüphe edip etmemek bat
ka bahis ... Siz bu izdivaç için 
mümkün değil diyorsunuz .. 

- Evet yine de tekrar ede
rım mümkün değildir. 

( o • .,a .... .,... > 



.. 

osko ile Mosko Cevizden 
Ludyon 

Evvel zaman içinde, kalbur aa
lllıın İçinde iki harami varmıı. 
ıı.,lki de daha çok varmıı amma, 
b~ ikui "elaman" dedirtmiıler. 
lfıtaızlılı:ta üıtlerine çıkacak kim· 
~ Yolmıuı. Öyle hileler yaparlar, 
0Yle tuzaklar kurarlarmıt ki kim· 
le haldanndan gelemezmif. 
Arnavutluğun kralı bakmıı ki 

ı..,.,larla baıa çıkmak olmayacak. .... 
11\.IJn her ikisinin başını bana se-

tirj ,.. .. 
d' t"&e, ona bin altın verecegım. 

1Ye dellallar çıkartmıı. 
~ liaramilerden birinin adı Moa 
o, ötekinin Roako .. Jandarmalar 

lı.rr1 harıl dağlan tepeleri dola
ı7ıar, bir türlü bunlana yakasım 
e: e geçiremezlermİf. 

iti. Birgü" Moako, Roıkoya demlf 

- Ayni yerde, ayni adamdaa, 
'Ytıi ıeyi iki defa çalabilir milin? 
~oako şaım•f · 
- Dünyada yapamazam, demlt 

'• bahse giriımiıler. 
li<l harami dağın tepeainde .. O 

11•ada zavallı bir köylü ,ehirdeki 

- Al/Rh Allah, laı;şan 
da konu1Jur mu inı ı? 

l>_'.\2rdan bir keçi almıf, kô:<e götü 
~Yormllf. Roako bunu görünce, 
emen kayalarm araı ına aaklan

llııı ve bütün kuvvetlle bağırmıı: 
- Baltın, bnkın, tavtnn konuıu 

~or. Allahım, bunu da sen mi ya
>attın 7 

b • K.oylü bu sözü iıidince pek ta-
11 olarak şafınD!f. Canım tavtan :a konuşur mu ya ? Aca ba naaıl 
~tıuıuyor, diye merak etmiı. Ke

~••iııi bir nğaca bağlayrak, kayalı 
ta doğru tmnanmıı. Fakat Mosko 
~ok atik olduğu için köylü görme 
•n hemen kayadan aşağı doğru 

~'Yrılınıı ve keçiyi bağlandığı yer
i(~~ alark, ortalıktan kaybolmuı. 

0 Ylü •tnfua indiği zaman, bak· 
"'•t ki, keçinin yerinde yeller eai 
Yor• Bari, yuk rıda konuşan tav
~l\ı İtilaeydi, hiç olmazsa yüreği 
~rıına .. dı. 

• * * 
, Üç aaat dağda, ormanda keçi-

•1n• k k 1 anmış, bulamayınca te rar 
t •&abaya döniip başka bir keçi aa 
' 11 alını,. 

d Aktama doğru gene ayni yol
~" geçiyormuf. Fakat bu defa ke 
~·•tıd l:b. il' n a .. Aman, ne olur, ne ol-
1~2' kaybetmeyeyim diye keçiyi 

1ııa almıf. 

~· "1oako köylünün 11rtında yeni 
~r keçi ile ıı:eldiğini görünce, he
~ eıı bir fundalığa gizlenmif ve 
'tlaın,, melemeğe .. 

...... _ Meeee! Beeee! Meeee! 

ı.ı ICöylü bu ıeıi itidıncc durakla 
1
' "'e §Öyl .. düıünmüt: 

>il.-. ,4.llah allah, galiba aabahle
ı_ kaybettiğim keçi buralarda do 
ı..:,1Yor. Bir defa ,unu yakall\ya-... 
ti liemco aırtındaki keçiyi indi
~ 11 b~ ağaca bağlamıf. Ve öteki 
\t~iyi a<amağ& kı>yulmuş. Fakat 

0 •ko bu! Fundalık altında du
\ır - ~ K '' ı · .k. . k • . ,, -.u.. oy __ unı•n ı ıncı eçıyı 

cıı,liladıgını ıorünce, hemen ora 
lıı.ıtan •.ıy;ılmış, vdamcağız funda 
'1. a.r ıçınde aranıp du,.urken, 
'-1 ~•l<e ikin. i keçıyi de alıp götür-

llf. Ta'>ii bahıi de kazanmıf. 
~1Arkadatı Roako bu itın altında 
'o tnak iatememif. Birkaç hafta 

llra Mosko'ya demiş ki: 

il "--:'. Ben de kaaabaya İne.:.,ğim. 
11

1'.Un kral or11ya gelecek. Ahali 

' ~~ - {ı /_ -

Masal 
ye 11ltm aerpecP.k. Bu alhnlann 
b.,.paini toplayacafım. 

Moako f&§Inmt: 
- Aınaıı etme .. Kıuabaya m. 

Mk, yandıfmuz gündiir. Her ta
raf jandarma dolu. Hele kral ge 
lecek diye herifl .. rin gözü fal lafı 
gibi açıktır. Bizi hemen yakalar
lar. 

- Sen korlıana ! 
Roako kaaabaya İnmif· Etrafına 

on on b"f çocuk toplamıı. Çocukla 
ra demİf ki 

- Kim kral para attıtı saman, 
bu meydanın her tarafını doleıır, 
en e,,,,ell benim YllllllD• ıı:allrae, 
ona bir altm vereceğim. 

Çocuklar altmı ifidlnce, aam 
yürekten kabul etmlfl•. 

Bunun üzerine Roako, çoculdan 
nm papuçlarmın altına yaf afirG
yorum diye, ökae allnnüı, kmıdlai 

bir tarafa ıinmlt.Kral gelip te ı>&N 
lan attıktan aonra çoculdar kot
mafa batlamıılar. Jandarmalar 
bakmıılar ki, çoculdar oynayOl'o 
lar,aeslerini çıkarmamıılar. Hepd 
de meydaııda bir hayli kottuktan 
aonra, altına kavuımak için Roıko 
nun yanma gelmitler. O da çocuk 
larm papuc;lannın alhndaki ök1e 
ye yapıtan bütiln paralan alm,,. 
gibnİf. Bu meaele de krahn kulafı 
na gitmiı. Bu heriflerle nasıl bat 
edecefiz diye düıünüp dururken, 
ihtiyar bir adam kralın huzuruna 
çıkmq. Demit ki: 

- Ben bu adamlan yakalaya 
cafım. Yalnız bana bir çuval al
bn ver. 

Ne oluraa olaun bu adamlann 
batını iateyen, hazinedar ağaya 
emir vermiı. lhtiyann aırtma bir 
çuval altın yüklemitler .. . 

ihtiyar ıırbnda altm çuvalf, 
Roako ;ı., Moıko'nun bulunduk''\
" yerden geçerken, çuvaldan bi~ 
iki altın alıp atmağa batlamı,. 

Ro•ko ve Moako bunu gönnilJ 
ler. Anlamışlar ki çuvalın içi al
ım dolu .. Ne yapıp yapıp ta ihti
yardan bu bir çuval altını alalım 
diye düşıinnıüıler. 

Bir cevizin iki kabuğunu ah
nn: ve bu iki kabuğu kenarla
rından müdür mumu ile yapıt· 
tırmn:. Aynca ince bir tel alı
nm ve resimde görüldüğü gibi 
kıvırarak iki ucunu kabukları 
yapıttmrk- cevize raptedİni7. 
Telin alt tarahaki kıvrık kısmı 
na bet kunıt oturtunuz. Bu sik 
!etle ceviz amudi surette yüz
mek mecburiyetinde kalır. Bir 
iğneyi mumda kızrırarak. cevi
zin altından mühür mumunu e-

ritip delmek suretile ince bir 
delik deliniz. 

Sonra ağzı geoit bir §İte alı 
ruz ve bu şişeyi ti aşzına kadar 
su ile doldurarak cevizi içine bı 
rakınız. Şişenin ağzını da parşi 
men kağıt veya bir lastik parça 
sile iyice kapatınız. İtte lodbon 
hazır. Bu kağıt ve lastik parça 
sı üzerinde elinizle yapac11ğmız 
tasfiyeye göre lodyon kendi 
kendine suyun içinde atalı iner 
veya yukanya çıkar. 

Canlı Yılan 

Bir kağıdın üzerine bir yıla
nı temsil edecek şekilde çizgi çi 
ziniz. Yalnız kuyruk tarafı ya
pışık kalsın. Soııra b ir m akasla 
çizginin üzerind e n giderek, 1te 

- lhtiyaı-. ıurac ıktaki kulübe siniz. (Şekil 1) 
de oturuyor. Kendlai de aağırdır. Şimdi canlandıracağınız yı
Blz bu geoe ihtiyar uyur!ı:er. kulü / lan hazırdır. Başını havaya kal 
beye gl .... r, ı·Jvalı aırtlan:rı diye dil dtracak. sonra gene çevrelenip 
t ünmütler ve buna kau• vermlt- uyuyacak. 
ler. B • • b" ""h'" unun ıçın ır mu ur mumu 

Gece yar11ma doğru Moako ve B 1 
çubuğu alırsınız. i irıiniz iri. 

Roako yavatcacık ihtiyarm kulll- mühür ımumu çubuğunun ucu-
beılne girmlıler, bakmıtlarki, çu- 1 
val köıede duruyor. Hemen Moa-

Verdin dl, vermedin dl .• 

nu bir yün parçaai e uvarsanız, 
bu uç elektrikiyet kesbeder. Me 
seli küçük küçük kağıt parçala 
mu cezbeder. 

Mühür mumunun ucunu iyi 
ce olmadıktan sonra yıl11nın ba 

tına doğru tutunuz ve kaldırı
nız. Bakacasmız ki ylan da ba
tını kaldırmııtır. Mühür mumu 

nun elektrikiyeti zail olunca yı 
lan da batını indirir ve tekrar 

ko çuvalı bırakmıt ve ikiıi bera- halkalanır. 
ber yola çıkmıılar. 

Gece karanlıkmış Moıko önde, 
Roako arkada yürüyorlannıf. Bir 
aralık Rosko demiş ki: 

_ Artık sen yoruldun, ver bir 
a2 da ben taııyayım. 

Moako da çuvalı vermit: 

- Sen yürü, ben biraz dinlene 
) ;m. Biraz aonra sana ye-ti;irim .• 

Zaten hıraızları bekleyen, fa. 
kat uyur gibi görünen ihtiyar, al
bn çuvalını sırtls.dıklarmı görün
ce, onlar gider gitmez herı.en ye
rinden fırlamıt ve arka yollardan 
sırtında ,·uval tek başrnA K'İden 
Roskoya u•aşmıı: 

- Ver artık, aen yorul 1un, bi
raz d!l ben tqıyayım, dcmif. 

Rosko da çuvalı Mo.ko zannet 
tiği ihtivara vermİf. 

- Haydi aen yürü! Biraz d~ 
ben din:eı eyim. Di .. ;' : .a'>nra a&IY' 

yeti,ır•nı. d~miş. 

ihtiyar çuvalı •n·tlayınca, gece 
nin içinde kaybolmuı gitmiı. 

Kalmıt ki ortada Moıko ile 
Roako? 

Mo•ko arkadan yetiıerek Roa
koya ulqınca : 

- Sen yoruldun, biraz da ÇU• 

-····--·---····-·····--········-···-
valı ben taııyayim, demit 

Öteki fafırmıt: 
- Hangi çuvalı? 
- Altın çuvalı? 

- Ayol, demin aana verdim ya! 
- Kime verdin? Bana çuval 

muval vennedin. Yoku. altınlarl 
iç ebn.-k mi iıtiyoraun? Bane bak 

' ben Öyle dalaveraları yubnant. , 
- Yahu, ıana verdim!. 

Verdindi, vermedindi, iki hay
dut C'raıında bir kavga çıkmış. 
Moıko hançerini çekerek Roıko
nun urkaamdan saplamıt. Öteki 
de bot durur mu ya? O da piıto
vunu çekere, arkadatının RÖğaüne 
bosaltmı~. lkiai de oraya yıkılıp 
kalmı,lar. 

Erteıi aabah ihtiyar, gidip çok
tan ölen iki h~ydudun kafalarını 
i.esmiş, çuvalı da aırhna alıp sara 
yın yolunu tutmuf. 

Krala: 

- tat.- Moıkonun bat~. t t•.e Roa 
konun ba,ı, i,te bana V4'•diğin al
tın çuvalı! denıİf. 

Kral bundan çok m.•~-ınun of. 
mut ve ihtıyara büyük bir atiye 
n-rmit ve aarayına da kilerci batı 
yapmıf. 

Bican efrndi tenis ognagnr 

AGUSTOS 1932 

1 
Zavallı Greta 

Nihayet Greta İsveçe var- daima beraber görünüyorlardı. 
d'ı. Senelerden beri büyük ar- 1927 de Greta "Şehvet hır
tistin memleketine döneceği sı" ismindeki filmini çevirdik
kaç defa !ayi olmuştu. Niha- ten sonra, bütün gazete ve mec 
yet. 9 ağustos 1932 de İsveç- 1 mualar onun resimlerile dol
tekı Gotemburg lim11nmda doğ muştu. Greta daha o zaman
duğu memleketin topraklarına dan: "Artık memleketime dö
ayak bastı. Herkes rıhtıma yı- nebilirim" diyordu. 

ğıl~t sinema prensesini hamil Fakat ondan sonra haftalık
Gnpobolm va~urunu bekliyor- (ar yükseldikçe yükseldi. 1925 
lardı. Daha bır kaç sene evvel G h d 1 1 
Stokholm'de bir küçük mağa- te reta . aftada 400 o ar a ı-

d S t 1 k d b k 
yordu. İkı sene ıonra Metro za a a ıcı ı e en u ızı 

Stokholm §İmdi bambaşka bi; Goldwin Mayer kend~si?e haf 
çehre ve kıyafetle görecekti. tada 7500 dolar vermıştı. 

Greta! Daha yinni altı ya
tında ve ayda bir milyon kaza
nıyor. Yirmi altı yatında bir 
ka-dın ki, dünyada kim bilir 
kaç erkek onunla evlenmeğe 
hahitkerdir. 

Eğer rejisör Maurice Stiller 
onu 1925 te içind'e bulunduğu 
karanlıklardan çekip çıkarma
saydı, Gretanın ismini bile şim 
di kim duyacaktı? Belki o da 
Kreuger'in memleketinde her 
hangi birisi ile evlenecek ve 
mes'ut olacaktı ve yahut olma
yacaktı. 

1925 seneıi 15 temmuzunda 

Stiller Hollyvood' a gelmifti. 
Yanında mahzun çehreli bir 
genç kız vardı. Ertesi sene 
"Sel" ismindeki film gösterilir 
ken, Amerikan matbuatı tatır
mıftı. Greta için bir artist ol
maktan ziyade esrarengiz bir 
tahsiyet diyorlardı. Altı ay son 
ra, h11lk •rasında bir fayia Gre
ta ile John Gilbert'i evlendir
meğe kalkmıttı. Çün4ru ikisi 

9 hazir11n 1932 de Holly

vood'd11 Garbonun haftad'a 

15000 dolar üzerinden mukave
le imzaladığı temin ediliyordu. 

Bu kadar para yığını içinde 
izdivaç ne oluyor? Greta gibi 

yüksek payeye eritenler daima 

kartılarında gazetecileri ve me 
raklıları bulurlar. Artık onun 
için rahat yoktur. Greta bunu 
bildiği için bir defa gazeteciler 
le her türlü rabıtayı kesti. Fa- ı 
kat onlar keserler mi? Dediko
du durur mu? John Gilbert'ten 
Ramon Novarro'dan, prenı 
Sigvard' dan, Wilhelm Soeren
sen' den, daha bir çok kimselet" 
bahıettiler. 

John Gilbert 1929 da İnn 
Claire ile evlendi. Ötekiler de 
gazeteciler her hangi bir izdi
vaç meselesi mevzuu bahis ol
madığını söylediler. Zavallı 

Greta, mesela Joan Crawford 
gibi yapamadı. Eh, bu kadın ev 
lenemiyecek mi, mes'ut olamı
yacak mı? 

s 

E 

Paramount arlistlt!rlnden Carol Lombard 

1 Sinema haberleri 1 , ____ _. 
.y. Maurice Chevalier ile i biı· film çevirecektir. 

Yvonne V allee'nin talak dava- • M"'hur "Üç silih90r" ro 
ları son safhasına girmek üzere manı Franaada sesli filme alm
dir. Maurice'in Amerikaya dön m11ktadır. Tevziat f(iyledir: 
meyeceği söyleniyor. M. de Treville(Harry Baur), 

.y. Moskovada 7000 kitilik Kardinal Richlieu (Samson 
bir sinema salonunun intaama F ainsilbert), Milady de Winter 
başlanmıştır. En sön tecihzat (Edith Mera) Mm Boncieux 
il.e vücude getirilecek olan -~u (Blanche Montel) , Athos 
sınema, yalnız Rusyanın degıl, (Henri Rollan) Porthos (Tho
bütün dünyanın en büyük s!ne- my Bourdelle)', d' Artagnan 
ması olacaktır. Eter Amen~a: , (Paul Colline) , Monsqueton 
lılar kıskanırlar da, 10,000 kıtı (S •· ) G · d (8"11 B 
l.k b" · 1 1 · erJıus , nmau ı o-
ı .r sınema sa onu yapar ar- k t' ) 

b k ceı. 
sa ~ Taş ~· ·. 1 "h 1 • • Leonce Perret rejiıörlüğıi 

eşnnıevve nı ayet etin- .. · • 1-. · · 1 d"" ·· ·· 
de Pariste beynelmilel bir sine n~n yı~ı ~ıncı YI onumu 
ma sergisi açılacaktır. n~ ':"e uç,.yuz &':'ts.en altıncı fil-

,,. Lilian Harvey Amerikaya nunı tes ıt etmıtşır • 
gitmezden evvel "Markinin mi- "" .P•bat m~hur Dunkiıo.tu 
rası" isminde bir film çevire- d_a filme almaga karar vennış-

kti tır. 
ce .y. Mr. ld . "" Anna May Wong Berfin 

etro Go wın 1932-33 h 1 "nd b" . d . 
· d Alm d b" sa ne en en ınn e temsıl senetıın e anya a on ır k . 

f·ı · k · verece tır. 
ı m çevırece tır . ,,. CI . R "B" 

Yıldızlar tatillerini nasıl geçiriyorlar: JJladge 
Erans /(olrasmda 

Eğlenceli 
Hesap 

Yukarıdaki klitede evvelce 

konulmuı iki rakamı yerinde 

bırakarak 30 - 28 - 26 • 20 , 18. 
16, 14 rakamlarını diler hane

lere yerl91tlreceksiniz. O suret 
le ki her sırayı yukarıdan aşağı 

aafdan sola ve kötedeo köteye 

cemettiğinôı zaman yekunu 66 
olacaktır. 

lıte size vaktinizi hO!Ç& se 
çirme kiçia ejlocli bir haap ! 

Müvazene 

Mesela bir kart vizit uzcrine 
bir kurbağa resmi çiziniz ve çiz 
gi üzerinden keserek kurbağayı 
meydana çıkarın z. Kurbağanın 
ayağına zamk ile ağırca iki ci
sim yapıştırınız. Çikol.ta kağıt 
larını ince ince kıvırırsanz o da 
olur. 

Bu suretle kurbağanın mer 
kez sikletini değiştirmit oluyor 
sunuz, merkez siklet değişince 
de kurbağayı burnundan sivri 
bir yere koyunuz, muallakta 
durduğunu göreceksiniz. 

Ayni suretle bir kut ta y•
pabilirsiniz. Bu suretle ağır <"is 
mi öne doğru uzanan kanatla
rının ucuna yapıştırmak lazım
dır. Gene ayni suretle meseli 
bir tayyare de yapabilirsiniz. 

"" Amerikada 14750 sinema- . . be~:,. fil?1~ 1! g:C 
dan 4350 si kapanmıttır • ı~ın mını çevırec -

" W B . k . b f tır. · arner roaa tır etı a - * "K d b be · fil · · 
1 ki d kih 

a ın er n,, mmı çe~ 

ta ı ar a ten at yapmam.ak viren ve bu filmi ile halkm daha 
için müstahdeminden bir hafta büyük aampatiıini kazanan "Fer 
meccanen çalışmalarmı istemit nand Gravey,. Berlindeki Ufa 
tir. şirketi angaje etmiştir. Gravey'in 

.Y. Da .ly Miror İngilterenin aoy'nd~ilmindeki eıi Kate von Na-

h "d · 1 · h k g ır. en oşa gı en artıst erı a • * Amerikan yıldızlanndan 
kında bir anket açmıştı. Rey- Sue Carol bir kız çocuk doğur
ler en ziyade şunluın üzerinde muştur, iami: Carol Lee Stuarı. 
toplanmıştır: Jack Buchanan; ~ Veluldc:~i bir muhakeme-
Tom Walls Grace Fields den aonra atudyodan uzak tutu-

:;. M 1 ' · J d F• lan Fatty Hollyvood'da bir firma 
ısır ı artııt er en lllma t f d · d"l · t" y 

R.. .. H R İ , ara ın an angaJe e l mış ır. &· 
uştu anım ex ngram 1D kında komik bir film çevirecek-

idaresinde "İzdiv11ç" isminde tir. 

Creta Garbo lir Ranıon Novarro'nıa blrlllıte f•11lrecel 
teri ve bu sene .~eyrrdrcrğimi:ı filmlerinde• Mata 

Harı'den bir ıahne 
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Muhabir mektubu 
1 

• Mahkemelerinde iş 
olmıyan bir şehir 

: · Şarköyde mahkemeler bir tatil 
ie manzarası arzediyor 
: - ŞARKOY: Y ekdiğerini mö 
, ' tealap iıgallerden dolayı ht!!r 

ne kadar Şarköy kazası yanmıt 
yıkılımt iıe de Malkara, Geli
bolu ve .merkezi vilayete yol-

' 1 lan yapılsa ve lstanbul ile de 
_ denizdsı muvaaalası mükem-

melen temin edilmi, olsa az 
~ zaman sonra yine eski parlak 
r hayatına kavutmuı olacaktır. 
i ŞARKÖY BAŞLI BAŞINA 

1 • 
: , BiR iPEK MEMLEKET! 

OLABiLiR '· 
Kaza dahilinde ili cinsten 

(40.000) kilo koza yetişmek
~ tedir. Gerek merkezde ve ge

rekae köylerde mühim mikdar
ı da dutluklar vudır. (Muvaf-

fak Bey) nammda mlitetd>bia 

1 • bir genç burada müskirat me
ı l morluğundan latifa ederek ko
. ı zacılığın eskiai gibi inkitafı için 
: • çalıımaka ve muvaffak ta ol-

maktadır. Mumailyeh köyler
de dut fidanı ve koza yeti9tir
meği tetvik ve mahsullerini de 

• satmağa delilet eylemektedir. 

BIU'llda her sene S--10 bin 
kutu damızlık tohum yetiıtiril 
mektedir ki bunun msfmr Bur
ndaki tohumcular çekmekte
dirler. Daba evvelleri 200.000 , • 

1 1 kutu damızlık tohum istihsal 

1 1 ve Acemistanla Rusyaya ih~ 
edilirken buglin maatteeaaüf 

J yirmide birine dütmilftür. Bu 
~ tohumların istihsal merkezleri 

Breğlice köyile sabık Mürefte 
kazası idi. Bu iki merkezde ha
len bütiln levazımatile beraber 

1 1 

li 

' i böcekhaneler mevcut ise de ne 
~ yazık ki kapılan kapanmı9 ve 
c tavanlamııı örümcekler bağla
z mıtbrl Bugün burada ancak 

(30.000) kutu kadar iıletilmek 

1 le ve (8000) kutu da Buraa
c ya gitmektedir. 

1 

ı 

J 

y 

' 

MAHKEMEDE. iŞ YOK 

Kaza halla çok iyi kalpli ~ 
büyüklerine itaatli inaanlardlr. 
Bundan dolayı buranın mahke
mesi lıviçre mahkemelerini an
dırmaktadır! Mı>hkeme kapısı· 
nm önleri tenha ve adeta tatil 
gibi bir manzara arzeylemekte
dir. Bazı günler bir iki hukuk 

dava11 zuhur e mektedir, işte 
o kadar! Buranın hakim.ile he
yeti hakimesi halkın hürmet 
ve muhabbetlerini kazanmıt 
muhterem tahaiyetlerdir. 

TAYYARE MESELESİ 

Tayyare hasılatından yüzde 
•ltıaımn masrafa tahais edil

diği malfundur. Bu masrafı te
min için (6000) liralık şişkin 

KerimanH. 
Daha kalacak 
Ancak eylül orta-
sında geleceği 

tahmin edilmektedir 
Güzellik kraliçeoi Keriman Ha

nmım lıt.ıuıbula avdetinin daha ,.,.. 
cikeceji anlaphyor. Keriman t:. 
Danimarka ırüzelinin manleketine 
davetini kabul ettifi için Kopenba. 
ia ciclecektir. Oradan Almanyaya 
veyahut V enecliie de ııitn-i muh
temeldir. 

Keriman Hanımın Atinaya da uf
rayacalı oöylemnektedir. Kendiıi
nin ancak eylw ortalarına doğru 11-
tanbula ırelecefi tahmin edilmekt• 
dir. 
Kıraliçenln apartımanı 
Güzellik Krahçeai Keriman Ham

mın ikamet ettiği F mdıklıdaki apar 
tmıanm emvali metrükeden olduğu 
halde Serpuhi iaminde bir kadcnın 
muvazaa suretiyle ~..,artnnana taur 
ruf ettiği, fakat defterdarlığm mah
kemeye müracaatla tedbiri ihtiyati 
kararı aldığımı Yaztn1'tık. Serpulu 
H. bu tedbiri ihtiyati kararma itiraz 
ederelı: refini istemi, ve birinci hu
kuk mahkemesine müracaat etmit
tir. Birinci hukuk mnhkemesi bu 
da ayı bugün rüyet edecektir. 

----- -----
Feci bir kavga 

Samatyada bakkal Ahmet ile 
komıusu bakkal lbrahim bir 
müddetten beri rekabet yüzün
den biribirlerine dütman olmuş-

bir bütçe yapılarak (o/o 6) dan 
tutar ıolan ( 600) liranın peıi
nen masraf gösterildiği ve ha
yali olan ( 6000) liranın tama· 
mile tahsil edilmediğini ve bu 
çirkin alış verişin merkezi U• 

mumiye azasından birisi tara
fından bildirildiğini bana an· 
!attılar! Müdafaai memleket 
için alınacak tayyareler namı
na oynanmakta olan ıu role te
easüf etmemek kabil değildir. 

KÖMÜR BOLLUCU VE 
MEMUR KITLICI ! 

Kaza dahilinde kerestelik 
olmanlar yoksa da mühim mik- • 
darda baltalıklar vardır. Bura· 
da külliyetli mikdarda meşe kö 
mürü yapılmakta ve okkası iki 
kuruıtan satılmaktadır. Evvel
ce bu kömürler lzmire ve ada
lara sevkolunurken şimdi bu 
sevkiyat durmuıtur. Kömür ti
caretile meıgul olan toptancı· 
ların buraya kafalarını çevirip 
te bir kere bakmamalan şayanı 
taaccüptür! Bura orman me
murluğu her türlü sühuleti gös 
termekte ve ruhsat almak me
ıelesinde (köylü muamelesi) 
yapmaktadır. 

Bundan batka da, (Uçmak 
dere} de mühim bir ıhlamur
luk mevcuttur ki bunların çi
çeklerinden de haylı iıtifade 
vardır. Bununla beraber böyle 
va»idatlı bir teıekkülün idareal 
yahuz bir muhafıza terkolun· 
duğundan liyıla veçhile itleri 
çevirmeğe imkln bulunama
makta ve matlup varidat ta za
yi olup gitmektedir. Buraya 
iki süvari muhafızın daha ili
veıine çok ihtiyaç olduğunu 
ıöylüyorum. Bu sayede işler 
intizam kesbedecek ve orman 
varidatı çoğalınış olacaktır. Or 
man müdüriyeti umumiyesinin 
buraya atfı ehemmiyet eyleme 
sini temenni eylerim. 

iKi DiLSİZ 

Kasaba halkmdan biri uzun 
diğeri kısa iki dilsizin zeki 
ve ferasetleri burada herkesin 

takdir ve hayretini celbebnek

tedir. Bunlar biribirine dargın· 
dırlar ahali bunların pek garip 
vaziyetlerle her vak' ayı çok a· 
çık bir şekilde anlattıklarından 
mütelezziz olmaktadırlar. Bun 
ların başlarında her zaman bir 
kalabalık toplanmakta ve eğ
lenecek başka şey bulamadık
larından bunların tasvir ettikle 
ri gülünç sahnelerle vakit ge
çirmektedirler ... 

Ragıp KEMAL 

Budapeştede 
Türkler 

Macarlar bir abide
nin küşat 

resmini yapıyorlar 
Budapeıte belediyesi, tehrin 

Türkler tarafmdan iıgal edildi
ğinin habraaı olmak üzere tehir
de bir abide rekzine karar ver· 
mqtir. 

111"111 ikmal edilmit olan bu 
abidenin resim k:üfadı, 2 eyliilde 
icra olunacakbr. 

Bu münaoebetle Türkiye Tu
ring ve otomobil kulübü abidenin 
küıat reaminde hazır bulanma· 
ğa davet edilm.i,tir. 

Turinır ve Otomobil kulübü 
reiıi ve Kocaeli meb'uau Re,it 
Saffet Bey elyevm tedavi için Av 
rupada bulunmaktadır. 2 eylfil 
de Budapeıteye ıriderek abidenin 
kütat reıminde hazır bulunacak
tır. --------·-----
rekabet yüzünden bu iki "l.akkal 
yeniden kavı ya ba,Iamıılardır. 
Kavgaya bakkal lbrahimia oğlu 
Muatafa da kanımııtır. 

Baba oğul bir olup Abmedi 
adamakıllı dövdükten oonra lb
rahimin oğlu Mustafa bir balta 
alarak Ahmedin Üzerine hücum 
etmiş ve adamcağızı balta ile ba 
ımın dört yerinden tehlikeli bir 
aurette yaralam'f, bumunu da 
keamİ§tir. 

Mecruh Ahmet ifade veremiye 
cek bir halde hastaneye kaldı-

Dünkü Yüzme Birincilikleri 
( Bqı 1 iaci sahifede) 

Bundan bafka ırünün en mühim 
hldiaeai Türkiye bayrak yarq oıl 
muıtur. Geçen hafta lotanbul mm 
takat ıyiiımıe birinciliii yapılırken 
yarıta ittirak eden Beykoz, Fener 
bahçe kulüpleri diıkalife edilmit 
vüziıcülerden kurbağalama yü. 
zen müaabıkm bir dönüt esnaım
da çift elle dokunmamıı olma11· 
dır. Bu; esaı itibarile doğrudur. 
Ancak bir yarqm finali illa edil· 
dikten tam bir aaat oonra bu tek 
rar tefhim edilmez. Eğer bir ba
ti yapıldıyaa zamanında teabit e
dilir ve öylece ilin edilirdi. Bey
koz takımının da diskalife olma· 
ıma sebep gene kurbağalama )'Ü· 
zücüıünün ırtiI ile yüzmeaidir. Ne
ticede üçüncü ırelen Galataaarey 
takımı hakkını alm<tbr. 

Dün F enerbahçe ekibi atıl 100 
metrecileri ekaik: olduğu halde hu 
yanta müsabaka harici olarak it
tira ketmit,ir. 

llk yarış olan sırt iiatü müaaba 
kumda Fenerli yüzücü Galatasa
raylı ve mıntaka mümeuili olan 
yüzücüyÜ bir metre kadu açarl\L· 

100 metreyi ikmal etti. 
Bunu müteakıp suya giren Fe 

nerli kurbağalamac< rak;ple.-i bu 
lunan latanbul mıntaka11 · bağa 
lamacııını ve Bandırına kurbağa .. 
lamacııını geçti.. lıtanbul mrnta
kasını temsil eden Galata<nray ta
kımının kurbağalama yüzen atle· 
tini Koraelililer ve Fenerı;ıec 25 
ter metre taktılar. 

Son yüz metrede takriben 40 
metre- tlalan lstanbu( mınta (.,u 
mümeaili Lalataaarayh yüzücü ta 
bii bir aey yapamadı Neti~ede Fe· 
nerbehçelil"ı, 7,36 dakikada birin 
ci geldiler, Bwıu müteakcben Ban 
dmnalı ıudan çıktı, ancak iki ha
ta yapmıf oldujundan diakalife 
edildi ve ırene lıtanbul mmtaka11 
birinci ıreldi. 

Müsabakaların neticeleri 
Dün yapılan Türkiye yüzme 

birinciliğini lotanbul, ikinciliğini, 
lzmir, üçüncülüğü Bandırma, dör 
düncülüğünü Kocaeli kazandı. 
Teknik neticeler §Unlardır: 

100 metre oerbest yüzme ı BI· 
rinci Vanırel Bey {lata.nbul) 1,17 
5-10. İkinci, Alp Bey (lzmir) ü
çüncü Şakir Bey (Bandırma) 
1,27 4-10 dördüncü lhaan Bey 
(Kocaeli) 1,28 8-10. 

100 metre llrt üıtü yüzme mü 
aabakau: Birinci Aziz Bey (lıtan 
bul) 1,42 1-10, ikinci Ali Haydar 
Bey (Kocaeli) 1,50 5-10, üçüncü 
Muatafa Bey (Bandırma) 1,56 
3-1 O dördüncü Va11f Bey ( lnnir) 
1,57 de. 

100 metre kurbağalama yüzme 
miiaahakaaı: Birinci Alp Bel Oz
mir) 1,32 2-10. ikinci Hiraç Bey 
(lstanbul) 1,49, üçüncü Şamil B. 
{Bandırma) 2,17 4-10 dördüncii 
Salihi Bey (Kocaeli) yalnız bu 
y'.izücü diskalife edilmiıtir •. 

200 metre MOl'beııt yüzme müaa 
bnkas1' Birinci Vangel Bey (lı
tanbul) 2,58 4-1 O, ikinci Raaim B. 
(hmir) 3,22 6-10,üçüncü Mehmet 
Bey (Bandırma) 3,41. dördüncü 
Yuauf Bey (Kocaeli) 3,47 1-10 .• 

400 metre serbest yüzme mil· 
ııabakası: Birinci Sa \im Bey (İs

on metre. Müddet: Bozkurtun antre 
nörü Emir Salih Efendidir. Birinci
ye 226, ikinciye 65, üçüncüye 20 Ji. 
ra mülifat verildi . Baboi müıterek 
te auıyan 175, plihe 110, 116, 140 
kurut verdL 

Üçüncü kot .. (Handikap): Dört 
ve daha yukan Yllftakİ yerli ve a
rap at ve lnıraldara mahıuı meaa
feoi 2600 metre. lkramiyeei 300 li
ra. 1 - Al Denit yatı 5 kilosu 56,5 
Nail Ef. - Baha. 2 - Tayyar Yllfı 8 
kiloau 58 Ankaralı Ahmet B. - Ah
meL 3 - Küçük Ceylan Yllfl 8 kilo 
IU Sl Somalı Ahmet Efendi - Göze 
O - Kamer yqı S kilosu 49 Somah 
Ahmet Ef .• AhmeL Bir büyük, on 
metre. Müddet: Al Derviıia antre
nörü Baba Beydir. Biriaciy'I 225, i
kinciye 55 üçüncüye 20 lira müka
fat verildi. Bahıi mütterekte gan· 
yan 395 piaıe 120, 110 kuruş verdi. 

Dördüncü koıu: (Handikap) ı 
Oç ve daha yukan yqtaki haliıkan 
lnııiliz at ve kııraldanna mabsu1-
tu. Meaafesi 2000 metre ilcramiyeıi 
375 lira. 1 - Piper ya,ı 4 (Bon Je
loud - Poltronne) kiloau 57 Ahmet 
ve Fikret Beyler - Korridori. 2 -
Strombolis ya'ı 5 kilosu 54,5 Ahmet 
ve Fikret Beyler - Zeki. 3 - Odep&f 
te yqı 5 kiloıu 53 Hasan ve Şinel
;,y - Şinelley. iki boy, üç boy Müd
det: Piperin antrenörü Fikret Bey
dir. Birinciye 300, ikinciye SS üçün 
cüye 20 lira mükafat verildi. Bahsi
müşterek ganyan 160 kuruı verdi. 

B.,.inci koıu (Çah manialı - (Oni 
formalı zabitana mahıustur) : Dört 
ve daha yukaT'J yaşla ve haliakan 
lngilizlerden maada her rrka men
sup at, kısrak ve idiılere mahıuo
sustur. Mesafeti 3000 metre. lkra
miyeai 375 liT'll. 1 - Zafer yaıı 10, 
kilosu 65 ikinci mülô.zim Saim Bey
Saim Bey. 2 - Bekri yaıı 10, kilo
"" 78 birinci mülazim Cevat B. - Ce 
vat Bey. 3 - Cingöz Yat• 13, kiloıu 
78 birinci mülizim Salihattin B. -
Salahaddin Bey. O - Leyla yaıı 10 
kiloıu 82 yüzbaşı Necati Bey - Ne
cati Bey elli metre, elli metre (Za
fer) İn antrenörü Saim Beydir. Bi
rinciye 225, ikinciye 75, üçüncüye 
55, dördüncüye 20 lira mülcifat v&
rildi. Bahıi müıterektc ganyan 430, 
plaae 150, 340 kuruş verdi. 

Zabitana mabsuı olan bu koşuda 
kıymetli aüvari =bitimiz Saim Be
yİn bindiği Zaferin müeoıif bir hidi 
ıe olmaaaydı, bu koşuyu alması ih
timali zayıftc. Kazanaa da ırüçlükle 
alacaktı. Reoml neticelerde görülece 
ği veçhile ismi en sonda yazılı olan 
Leyli koıunun yarısını muvaffakı
yetle bitirip dördüncü manü atladık
tan aonT'll piati irae eden direklerden 
birine çarptı, bu aademerun teoirile 
binici yüzbatı Necati Bey düıtü, böy 
lelikle bu 7anıın favurisi hariçte kal 
dı. Yü:zb.i§l Necati Beyin uğradığı 
kıua seyirciler üzerinde çok derin 
bir teeir hasıl etti. Kaza mahallinde 
ıdıbiye ot.fnobili ile tribünlerin bu
lunduğu ,yere getirilen yüzbatı Ne
cati Beyin yarasınm tehlikeli olma
dığı, sukuttan beş on dakika sonra 
ayıldığı ve yü:ıünün çeaeoine yakm 
yerinden yaralandcğı anlatıldı. Maa
mafih bu kazayı bu kazayı bu kadar 
la atlatbğı için geçmiş ohun der ve 
çabuk ifiyet bulmasını dileriz. 

-1ddlalı bir yarış 
tanbul) 1,31 4-10 İkinci, Alp Bey Son koıuya baılanacağı eonada 
(lzmir) 6,58, üçüncü Abmet Bey tribünlerin önünde bir adamın ıesi i 
(J(oca..Iİ) 8,25 4.10. ılördüneü şidilıli. (Hanunlar, Beyler. Bu koıu 
lrfan Bey (Bandırma) 11,25 7-10. den oonra tekerci Ali Muhiddin Bey 

&00 metre .-·'-e•l yüzne mü n le Akif Beyin atlan arasında iddialı 
hakası: Birinci'Satim Boy (latan- bi~ yaı.,1 yapılacaktır Gitmeyiniz) 
bul/ 13,42, ikinci Ruim B. (iz. Diye ilan etti. Zabitan .koşuaundan 
mir) 15,45 üçüncü, HU..~yin Bey oonra Levent ile L&le pıate çıktılar. 
(Bandll'Jlla) 17,14. Dördüncü, Ali 1 1200 metre üzerinde koıtular. Oç ya 
Haydar Bey (Kocaeli\ 18,09 8-10 j ımdaki bali•kan bu iki abn yarışma 

6 >< SO bayrak yarışı· Bil';nci, ., rok zevkli ve heyecanlı oldu. 
, lstanhul) 2,20 ikindi Bandırma) ' Starttan yanyana fırladıktan ıonT'll 
2,3S 4-JO, üçüncü (Y.o.seli) 2,40 Levent çok hczlı koşarak U.le ile 
6· W, dcrdüncü (iz mir\ 2,48 8-1 O arıumdaki mesafeyi gittikçe genişlet 

1500 metre oerbest yÜzme mÜ· ti. Beşyüz m tre kadar .bu aralama 
sabakaaı: Birinci Salim (lstanhul) d urun ettikten sonra l..8!e hızlend< 
2ô,29 ikinci, Ali Haydar Bey, v< h<T adımda Levente bır az dah~ 
(Kocaeli) 26,29, üçiincü Rasim B. sokulmağa muvaffak oldu. Öyle ki 
llzmir) 31, dördüncü Şakir Bey ko,u hitam bulduğu zaman I:ev~nt 
(Bandırma) 37,01 7-10. ancak bir boyun farkla . b? ı~dıah 

T;;rkiye bayrak yanııo lstan- mü.nbakiının galibi olobıld ı A!ı Mu 
bul talamı. hiddin Beyi atmın bu galebesınden 

l 1undan oonra gÖ•tcrış olarak tebrik ederiz. 
atlaır.alar v" Deniz. li•c•İ ile Ca!~ M t k boks 
taoaray araaında b•r su toı>u mu- ın a a 
~~~ .'y.ap~ld.ı ve Türkiy" yüzme B"rı"ncı"likleri 
bır· ne .lığı hıtb. 1 

Dünkü 
Koşular 

Birinci koşu: (Satış koıuau) -
Oç ve daha yukan yaştaki haliskan 
at ve kısraklara mabıuıtuı-. Meoafe 
ıi: 2200 metre. ikramiyesi 300 lira. 
1 - Pazar yaıı 5 ( Levendet il -
Pomtlikas) kilosu SS,S. Madam An
na Sabri - Korridori 2 T eaın Hab
.ler yatı 6. kiloıu 60 M. Binı . Arka 
di. 3 - Levent ~· 4 kilosu 49 Ali 
Muhittin Bey - Göze iki boy, on beı 
metre. Müddet: Pazarın antrenörü 
M. Verdiyerdir. Birinciye 225, ikin· 
ciye SS üçüncüye 20 lira mükafat 
verilmiıtir. Bab•İ mü~terek ganyan 
210 kuruf verdi. 

ikinci kotu: 1932 ıeneıi zarfın
da kazandığı ikramiyeler yekunu 800 
lirııyi tecavüz etmemiş olan üç yaşm 
daki yerli ve arap. erkek ve dişi tay 
!ara mahıuılur. Mesafeoi: 1400 met 
re, 1 lmuniyeai 300 lira. 1 - Boz
kurt: Emir Salih Ef. - Abdullah. 
2 - Yavuz: Ziya Bey. Abdullah 
3 - Dayliırht: M. Binı - Arkadi 
O - Murat: M hmet r . Yahya. 
O - Karaca: Nail Ef. • a.ıa. O -
Oğuz Salihattin B. - Ahmet. O -
Dervi : F bmi Ef. - H . 

Dün aksam hitam bu-
lan lstanbul mıntaka11 Boka birin 
cilikleri Vefa Kumkapı kulübü 
bahçesinde kala~alı_k bir halk hu: 
zurunda icra edılmıt 932 aeneaı 
bokı ıampiyonlan.teabit edilmittir 
Neticeler: Sinek sıklet: Agop Ve
fa Kumkapı, Horo~. sik!et: Yılmaz 
Vefa Kuınkapı, Tuy aıklet: De
mir Vefa Kuınkapı, Hafif aiklet 
Yavuz Vefa Kumkapa, Yan orta, 
Melih (Galatasaray) "Melih Bey 
ayni gece iki kiti ile ~arşı~ 
her ikiaine de nakavt ıle ıalıp gel 
miştir" Orta aiklet: Şaban (B"fik 
tat) Yan ağır: Kaloat (Vefa Kum 
kapı) . 

Tenis müsabakalan 
Trabyada yapılmakta olan teniı 
müsabalcalann dün de devam 
edilmi' ve dömifinale kalan teniı 
çiler karşıla,mıılardcr. Neticeler 
ıunlardır: 

Tek erkekler: 
Suat - Karakaf& 6-4, 6-4 galip. 
Sedat Şirinyana 6-3, 6-3 galip. 

Tek Hannnlar: 
Mile Grod.,..ki • Mile. Paçika· 

kia'e 6-2. 6-1 ıalip. 
Mile Pakter . Fahire Hanıma 

6-4, 6-4 galip, 
ift Kadınlar. 

Çift erkekler: 
Suat ve Sedat. Trekopof ve Lav 

rof'a 6-3, 6-3, 6-4 galip. 
ŞaTtar ve Karakaı - Şirinyan 

ve Jofrediye 6-2, 9-7 ıalip. 
Muhtelit: 
Mile Paçikakiı ve Şirinyaa • 

Mile Grodeıki ve Trekopof'a 4-8, 
6-0, 8-4 galip. 

Semine Reıit H. ve Sedat - Mlle 
Pau! .. e Karakllf'a 8-4, 8-2 galip, 

Fınaller pıızr günü gene Trab
yada tenia kortlarında yapılacak· 
tır. 

........ 1 

Darülfünun heyeti 
Sivas'ta 

SiVAS, 25 - Dariilfünun mll
dcrria ve talebesinden mürekkep he 
yet dün sabah şehrimize ıreldi. H ... 
yet şehri ıezdi, Tıp müderrislerile 
talcl>esi Nümune hastanesini ziyaret 
etti Tıp müdcrriıleri gördükle.ri in
tizam ve mükemmeliyetten çok mem 
nun olduhr ve talcdiratla bulundu
lu. 

Bugün saat üçü kcrk beş geçe 
Muallimler birliğinde Sıvasın muh 
telif t~kilatına mens·,.,, zevabn hu
:ıurilc bir çay ziyafeti verilmi,ıir. 
Vali ve belediye reisinin de bulun
dukları bu toplantı çok samimi ol
muı. nutuklar irat edilmi,tir. H.,. 
yet yarm akşamki trenle htanbula 
dönecrktir. 

Kaçak • sıgara 

Şükrü iarninde biriıi evvelkJ 
gün uzun çarııda elinde bir tor
ba ile şüpheli bir vaziyette dola- 1 

şırken zabıtanın nazarı dikkati
ni celbetmiı, ve yapılan takip ne
tieeıinde kendisinin kaçak köy- j 
lü ıi.ıraralan satmakta olduğu an 
latılmııtır. 

Zabıta ve inhiaar memurlan 
yakalamak iıteyince Şükrü bu- j 
nun farkına varmıı ve derhal .,. , 
!indeki torbayı abp kaçmııtır. 
Torbıt,Dlll içinde bir çok aigara 
ve tütün bulunmuıtur. Şükrü •· 
ıı:anınaktadır. ' 

1~-K~U-çü_k~h-a_h_•r_ı_er~~I 
• Maliye memurları araeında 

bazı tebeddüller olmuıtur. 
Kadıköy muamelat memuru 

Mübahat Bey terfian Eminönü 
2 numarah kazanç memurlufu
na, Eminönü varidat katibi Sad
rettin Bey terfian Eminönü iki na 
maralı kazanç memur muavinli .. 
ğine, Kadıköy malmüdürlüğü ki 
tiplerinden Ziya Bey terfian E
minöaa kaza11 varidat ki.tipli!i· 
ne tayin edilmif, Eminönü malmü 
dürlüğü tetkik memuru Mehmet 
Refet Beyle Kadıköy malmüdür
lüğü tetkik memuru Rüıtü Bey· 
!erin becayişleri yapılrnııtır. 

* Eminönü malmüdürü Sala· 
hattin Bey maliye tubelerini tef
tiş etmit ve teftiıi neticesinde de
vamaızlığı ıörülen 12 memura 
ihtar cezaaı vermit ve ihmalleri 

Mahkemelerde 

Kasap dükkanına 
giren bir kaldırımcı! 

• ••••••• 
Dolandınlankasapneanlahyo 

Hasan 16 - 17 yatlarında 1 rek ister, kimi, yüz dirhe 
toparlak çehreli. mavi gözlü kıyma, kimi etin okkasını s 
yeni yetişme bir apaf.. rar. Gel gelelim elde 

Jandarma bileklerindeki ke- var, öbür müıterilere baka 
lepçeyi çıkarırken söyleni- yım ki .. Neyse efendim, bi 
yor: okkasını S5 ten pazarlık etti 

- Hadi biz çaldık, yakala- Kıymak için başladık doğram 
dılar diyelim. Çaldıklanmızı ya. Amma. tükkendeki mütt 
yemiyoruz ya biz, satıyoruz. riler de dağıldılar, bakamad 
Bunlann çahna olduğu beabel- ki, adamcağızlara. Ben kuyru 
li, dünyada lstanbuldan batka ğu doğrarken bu efendi bir li 
yerde bulunmaz bu mal ki Av- ra çıkardı bıraktı, 
rupadan getirdim desinler. He
rifçi oğlu çalma malı bizden 
bile bile alır, eritir gene eski 
aahibine satar. Bunu alan da 
bilir, satan da bilir. Çalma ma 
lı alam yakalamazlar. beni ya
kalarlar. 

Lafım bu? Bir onu yakala
sınlar. çalma malı satın almak 
tan menetsinler de, bak kalır 
mı. kurtun hırsızlığı? 

Satamayınca ne diye çalacak 
sın? Amma o satın aldıkça ben 
olmasam batkası çalacak ... 

Sözünü bitiremedi, üçüncü 
ceza mübaşirinin seai ititildi ... 

- Hasaaan... Hasan efen
di .. 

Hasan önde. jandarma. ar· 
kada mahkeme aalonuna girdi· 
ler. isticvap yapıldı, istintak 
kararnamesi okundu. Ve reia 
sordu, 

- Bak ıen Hattat Rahmi 

Bey medresesi kurtunlanm çal 
mışsm? Neye çaldın? 

-Çalmadım. 

- Ya ne yaptın? 
- Başkası çalmıt galiba, 

ben yerde buldum. 

- Yerde buldun, aldm öyle 
mi? 

- Pek öyle de değil hani, 
yerde buldum amma. almadım. 
gidip polise haber verecektim, 
fakat onlar daha evvel geldiler 
yakaladılar beni. 

R.eiı tahitlerin çağrılınasım 
emretti, fakat tebligat yapılma
dığı anlaşıldı ve muhakeme ta 
bitlerin celbi için 29 ağustosa 
bırakıldı. 

Bugün üçüncü cezada da 
hep hırsızlık mahkemeleri var. 
hte jandarmaların önünde bir 
kafile daha geliyor: 

San Jozef, Onnik, Sami üçü 
de kaldırımcı. Kaldırımcı am
ma bildiğimiz yol amelesin<ien 
değil. bunlar yankesiciliğin 
"kaldmmcılık.. denilen ıubesi· 
ne mensup zenaat ehli. 

Şahit kaaap Ali efendi an-
latıyor: San Jozefi göstere-
rek: 

- Şu efendi tiikkene gel
di, diyor. 

- Ben turadan bir tütün a 
lam da gelem, dedi gitti. 

Ben kuyruğu doğradım, kı1 
dun, paket ettim, bir kenara 
koydum, o bili gelecek. 

Aradan yarım sahat mı geÇ 

ti. bir sahat mı geçti bilınem. 
Bir müşteriye yarım okka kıy• 
ma satmıştım, liranın üstünü 
bozmak için çekmeceye el at· 

tım, aman aman, çekmece bouı 
boş. Gözüm yazıhaneye ilitti. 

ceketim cebinde 2000 lira var· 
dı. o gün celebe verecektim .. 
Bakbm onun yerinde de yeller 
esiyor .. Hemencecik polise kot 
tum .•• 

San Jozef ve arkadaılan ş• 
hidi kabul etmiyorlar: 

- Y anlıılık olacak. bizi 
benzettiler, diyorlar. Fakat aö1 

dukları daha başka dükkincılar 
da varmış .. 

Onların da şahit sıfatile cel 
bi için muhakeme batka güne 
bırakıldı. ...... ' 
Kalp sektesinden 

Osküdarda ikamet eden Alı 
Rıza Bey iaminde miralaylıktaıı 

müteka.it bir zat dün köprü Ü• 
zerinden geçerken birden hırtı 
fenalaşmı§, yere düpnüf, derh~I 
bir otomobille Sihhat yurdun• 
nakledilmitae de orada vefat et• 
mittir. 

Yapılan muayenede Ali Rız• 
Beyin kalp aekteıinden vefat etti• 
ği anlaşılmcıbr. 

Bir çocuğun bacağa 
kesildi 

Dün saat 11 de Galata köı:rÜ• 
IÜ üzerinde çok feci bir tram• a1 
kaza.ıı olmut. bir çocuğun ayağı 
k""ilmiştir. Bu çocuk Kaıımplt§d• 
Hacı Hüsrev mahalleıinde oturaı> 
Suat Hanımın oğlu 13 yaımda Ali 
dir. Ali Köprünün bir kaldınml1' 
dan diğerine geçerken Beşiktaı • 
Fatih hatbnda qleyen vatman H• 
!it Ziya Efendinin idareaindekİ 
101 numaralı tramvayın önüne 
düımüıtür. Vatman Halit Ziya Ef· Çengelde bir kızıl karaman 

kuyruğu vardı. nasdaa tramvayı durduramac 
_ Dart ! dedi, darttık. Altı çocukcağız tramvayru altında kal 

mıf, sol ayağı bileği yukarı uıda~ 
okka 150 dirhem geldi, pazarlı keailmittir. Çocuk Gülhane haıt• 
ğa batladık. Ayağının bereke haneıine kaldırılmcş, vatman der 
ti ıandımdı, tükkende bir ka- dest edilerek, tahkikata başlanıl 
!abalık peydahlandı. kimi böb- mıştır. 

Merhum 
Muallim Mcbahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Ber~ert N. GASSON)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşter · 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
osta ücreti alın 



r 

j RADYO 
Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gra 

mofon, 1915 birinci kısrm alaturka, 
Hafız Ahmet heyeti tarafından 20,5 
gramofon, 21 ikinci kısım alaturka 1 
Hafız Ahmet heyeti tarafından, 22 
orkestra. 

BOKREŞ (394 m.) - 20 piyano 
ile Blayka, 20,45 Romanya musiki
si. 

BELGRAT (429 m.) - 20,50 
halk şarkıları, 21,20 stüdyo temsili, 
22 konser. 

ROMA (441 m.) - 21 gramofon, 
21,45 Verdinin Sicilya İsmindeki o~ 
perası 

PRAG (488 m.) - 20 komedi, 
20,5 şen musiki. 

ViYANA (517 m.) - 20,20 şar
ki. ?.1 kabare filemi. 

PEŞTE (550 m.) - 20,15 stüd
Yo konseri, 21 şarkı. 

VARŞOVA (1411 m.) - 21 ak
şam konseri, 21,55 stüdyo temaili, 
23,05 Şopenden parçalar. 

BERLIN, (1635 m.) - 20 fııgi
lizce ders, 20,30 politikacı mevzuu 
etr-dfında bir konferanı, 21,45 Ko
lonyadan nakil. 

Rizayı tal!lafeyn ile satış 
Avrupa mamulitı ıeracion sti 

linde güzel vitrini ile beraber n&
vinde yekta ve gayet modern 14 

parçadan mürekkep zengin ve mü 
kellef maıif yemek odası, 

ampir stilinde 10 parçadan mü
rekkep aıri yatak oda11 takımla
rile bronz muiften bir franslZ 

ampir avizesi, sofra, bol ve saire 
muhtelif .,.ya. Oımanbey' de Cabi 
sokağında 39 No. Kristal apartı

rnanrrun 2 numaralı dairesine mü
racaat. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıkları 

mütehaısısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

sonra saat (2,30 dan Se; kadar ls
tanbulda Divanyolunda nn ,.uma
ralı hususi dairesinde dahili hasta· 
lıkları n1uayene ve tedavi eder. Te· 
le! on: f.tanbul 22398. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, istiklal caddesi Bü

yük Paımak kapu, Afrika hanı

na bitiıik Apartnnan No. 21.

Tel: Beyoğlu 2797, Saat: 14-18. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Poıtaaı 

Sakarya 
Vapuru 29 Ağu•toıı 

PAZARTESİ 
günü aktam ... at 18 de Sirkeci 
··ıhtımından hareketle Zonguldak, 
1 nebolu, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon ve Rize'
ye azimet ve avdet edecektir .. 

Fazla tafıilit içiıı Sirkeci Mey
::nenet hanı altında acentalığına 

müracaat. Tele. 22134. 

SEYRISEF AIN 
lılerlou Kıenta : Gaı.ta ıı:aprıı 

bifı B. 29112. Sube A.. aırı.e.o; 

'>IUhllıdarAde .... 2. 5740. 

İZMIR - PiRE - İSKENDE
RİYE POST ASI 

(ANKARA) 30 Ağustos 
salı 11 de 

TRBZON POST ASI 
( KARADENiZ) 31 A

ğustos çarşamba 18 de. 
Dönüşte Tireholuya da uğ
ranılacaktır. 

·zMfR- MERSiN POST ASI 
(MERSİN ) 31 Ağustos 

çarpmbs 10 da G•lat• 
rıhtımından kalkarlar. 

500 Tane Yatak Çarfafı 
350 Tane Yasbk Yüzü 

Müstacelen Inzumu obn 
nümuneıi komisyonda m:ev
cut iki kalem çamaşır pa
zarlıkla sabo alınacakbr. 
ihale 28/Ağustos/932 saat 
16,30 depozito 011 10. 

lft·&L.LI :!!. l 'LVMAll I ;:)I 1932 

TURKiYEi 
1 3 üncü kolordu ilanları 1 

Manisa'daki kıt'at için aşağıda miktarı ve ihale, suret ihaleai 
tarih ve saatleri yazılı odun münakasaya konmuştur. Şartnamesi 
komisyonumuzdadır. Taliplerin 16 ıncı fırka satınalma komisyo 
nuna müracaatları. (642) (3908) 

Miktar Tarihi ihalesi Günü saati 
484,990 6 9 932 Sah 15,30 da kapalı zarf 
484,990 ,, " ,, " ,, 

837,120 5 9 932 Pazartesi " " " 
309,307 6 9 932 Salı 15,30da aleni münakasa 

* * -;; 
K.O. kıt'aları hayvanatı için j Eyhil 932 çarşamba günü saat 

28 bin kilo saman alınacaktır. 15 te ihale olunacaktır. Şartna
lhalesi 27-8-932 cı;martesi gü- mesini görmek istiyenlerin her 

İ nü saat 15 te yapıiacaktır. Şart gün, taliplerin Konyada askeri 
, namesini almak istiyenlerin her 

1 
satınalma komisyonuna müra

i gün ve pazarlığa iştirak edecek caatları. (668) ( 4059) 
j le~in de vakti muııyyeninde ko- . . . * * * 
mısyonumuza müracaatları. Bırıncı fırka kıtaatı hayvana-

(715) (4317) tı için 300,000 kilo saman kapa 
"" 'f· '' lı zarfla münakasaya konmuş-

! Konyadaki kıt'at ihtiyacı i- tur. ihalesi 6-9-932 salı günü 
. çin 200.000 kilo u.n kapalı zarf saat 10,30 da komisyonumuz

usulü ile münakasaya konmuş- aadır. Sartnameyi almak isti
tur. 14 eylui 932 çarşamba gü- yenlerin her gün, iştirak edecek 
nü saat 15 te ihale edilecektir. lerin vakti muayyeninde ko-

EI 
• v· d Şartnamesini görmek istiyenle misyona mi;racaatları. (666) 

aziz llaA yetı•n en· rin her gün komisyona ve ta- (4057) 

. . . . . . . ~ J ~J;~c~a~~~;.at;Q~)- ~~!)m. Kolordu ve• ~ücessesatı hay-
Elazız Vılayetının Balı Bey nahiyesine tabi Aşvan karıye- "° "° '" vanatı için 737,000 kilo saman 

sinde muhacirin için inşa olunacak otuz çift iktısadi hane kapa- Niğde garnizonundaki kıt'a kapalı zarfla münakasaya kon-
lı zarf usulile 16 8 932 tarihinden 5 9 932 tarihine ka<lar müna 1 tın bir senelik ihtiyacı olan muştur. İhalesi 6-9-932 salı gü
kasaya konulmuştur. Taliplerin keşifname ve şartnameyi almak J (90000) ~i~o sığır eti kapalı nü saat 11 de ko.misyonu~~-
ve t · ti t kl"fn 1 · · k ·· 519 .932 ·h· ·· 

1 
zarf usulu ıle münakasaya vaz ı dadır. Şartnameyı almak ııtı-

emına ı e ı ame erını verme uzere tarı ıne mu 1 1 · · · k ed . . .. .. .. . • • .. . , . o unmuştur. ihalesi 8-9-932 ta yenlenn her gün, ıştıra e-
sadıf Pazartesı gunu saat on uçe kadar Vılayet iskan Mudırıyetı rihine müsad"f be ·· .. ceklerin vakt" muayyeninde ko-

.. ti ı·· ·ı· 1 (4J3l) j ı perşem gunu ı 
ne muracaa arı uzumu ı an o unur. s~.at 16 . dadır. Şartnamesini ' misyona müracaatları. (665) 

• gormek ısteyenlerin her gün ve (4056) 

1 h• J LJ münakasaya iştirak edeceklerin • * • n ısar 8r mum N""d Üsküdar cihetindeki kıtaat ıg e müstakil satın aln:a ko-

M•• d •• ı••"' •• d misyonuna müracaatları ilan ve mekteplerin senelik nakliya u ur ugun en: olunur. (701) (4243) tı aleni münakasaya konmuş-

Komisyonumuzca mevcut nümunesi veçhile (7000) kilo çem '/. 'f. "° tur. İhalesi 3-9-932 cumartesi 
Konyadaki kıtaat ve mu··es- saat 11 de k.omisyoı:ıumuzdad.ır. 

ber satın alınacaktır. Taliplerin nümuneyi görmek üzere her gün ş 1 k t J • . . .. . . . sesatın bir senelik ihtiyacı olan artnameyı a ma ıs eyen ~nn 
ve pazarlıga ıttırak etmek uzere de (o/o 7,5) temınat akçelerını sekiz üz b" k"l k ka her gün iştirak edecek talıple-
hamilen 1 Eylill 932 perşembe günü saat (14) te Galatada Mü- J lı zarl usul~ 'a: .::::a~asa;: 1 rin vakti ~~ayyeninde komisyo 
bayaa Komisyonuna müracaatları, (4329) konmuştur. 13 eylill 932 salı numuza muracaatları. 

günü saat 15 te ihale edilecek- ( 664) ( 4055) 
. ş * * * Sıhhi Müesseseler Mübayaa , tır. arnamesini görmek iste- K. O. ve 1 inci fırka kıt'ala

yenlerin her gün komisyona ve 
Komisyonu Riyasetinden: taliplerin vakti muayyeninde rı ile Çatalca mst. Mv. için 679 

Akı . h . k d kk l ·ı f" 1 h dd" Konya askerı· satınalma komis ton kok kömürü kapalı zarfla ıye astanesı a ın aya ap arına verı en ıat ar a ı münakasaya konmuştur. ihale 
layık görülmediğinden ihalesinin 31-8-932 çarşamba günü saat yonuna müracaatları. (702) si 5'-9-932 pazartesi günü saat 
14 te pazarlıkla yapılacağı ve 30-8-932 salı günü ihale edileceği ( 

4241
) "" ~. ~ 11 de yapılacaktır. Şartnamesi 

evvelce ilan edilen tıbbi eczanın münakasasmın zafer bayramı Bergamadaki kıtaat hayvana ni almak isteyenlerin her gün 
.. b t"l k 31 8 932 b ·· ·· t 14 t I · ve münakasaya i•tirak edecek-munaae e ı e eza - - çarşam a gunu saa e yapı aca- tı ihtiyacı için 308 ton arpa ka 7 

( ) !erin de vakti muayyeninde ko 
ğı. 4385 palı zarf usulü ile münakasaya 1 misyonumuza müracaat arı. 

kcnmuştur. ihalesi 17-9-932 pa 

Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonundan: 

1 - Kapalı zarf usulile münakasaya konulmuş olan Heybeli 
Sanatoryomunda yapılacak mutfak, su deposu ve rontken ve la
buratuvar pavyonuna ait teklifler muvafık görülemediğinden Ey 
lwün birinci günü Cağaloğlunda htanbul Sıhhat ve İçtimai Mua 
venet müdiriyetinde pazarlıkla ihale olunacağı. 

2 - işbu müessesatı sıhhiyenin ecza mübayaasına ait müna
kasada Eyllllün birine tehir edildiği ilan olunur. (4373) 

Van Posta Telgraf Başmüdürlüğünden: 
Y a.zın kamyon ve kışın hayvanla ve yahut yaz, kış hayvanla 

nakliyat yapmak şartile iki şekil üzerinden münakasaya konulan 
haftada iki seferli ve her seferin mecmuu şıkleti 600 kilo olan ve 
650 lira bedeli sabıklı Van - Bitlis postası kamyonla bin yüz lira 
ve hayvanla dokuz yüz lira bedelle pey altına alınmış ve bedelin 
fahiş bulunmasına binaen bir ay müddetle pazarlık suretile tem 
dit edilmiştir. Taliplerin daha ziyade malumat almak istiyenlerin 
Başmüdiriyetinıize müracaatları. ( 4328) 

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

ve saire gibi teferrüatının imali kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. idarede malıfuz nümunelerine tevfikan Türkiye 
dahilinde imali meşrut olan mevzuu bahis vesaiti tahlisiyenin 
1 eylul 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te ihalesi ic
ra kılınacağından imale talip olan fabrika sahiplerinio bu bapta. 
ki fenni şartnamelerle resimleri görmek üzere Tahlisiye Umum 
Müdürlüğüne müracaatları. (4014) 

Kiralık Han odaları! 
ve rrağaza 

Eminönü Malmüıfürlüğün
den: Mahmutpaşada: Mahmut 
pa,a ve Sultan odaları sokağın
daki büyük yıldız hanının bü
tün odaları ve müştemilatı ay
n ayrı bir sene müddetle ve a
çık arttırma usulile 29 Ağus
tos 932 Pazartesi günü saat 
on dörtte kiraya verilecektir. 
Taliplerin şeraitini anlamak ve 
depozito akçelerini yatı.rmak 
üzere müracaat eylemelerı. 

(3937) 

Dr. tHSAN SAMl 

Gonokok Aşısı 
Belsoğukluğu ve ihtilatlanna 
karşı pek leoirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultan Mahmut tür-

' 

Liseler 
Alım Satım 

Komisyonundan: 
26-8-932 tarihinde ihale edil 

mek üzere kapalı zarf usulile 
mevkii münakasaya konulan 
mekteplerin Fizik alatma mah 
sus masa ve dolapların ihale gü 
nü olan 26-8-932 tarihinin cu
maya müsadif olduğu anlaşıl
mış ve 31 .8.932 tarhine müsa
dif çarşamba günü ihale günü 
olarak tesbit edilmiş olmakla 
keyfiyet tashihen ilan olı.~~. 

(4355) 

rMAMA, 
Dr. Hakkı Şiaasi 

zar günü saat 15 tedir. Sart- * * $659) ( 402l) 
namesini almak istiyenleri,; her 
gün ve ihaleye iştirak edecek
lerin de Bergamada alım satrm 
komisyonuna müracaatları. 
(690) (4207) 

Konyadaki kıtaatın bir sene
lik ihtiyacı olan Yüz elli bin ki
lo sığır eti kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 7 

Çatalca Mst Mv ihtiyacı o
lan 84 bin kilo fırın odunu pa
zarlıkla alınacaktır. ihalesi 
27-8-932 cumartesi günü saat 
14 te yapılacaktır. Şartnamesi
ni almak iatiyenlerin her gün 
ve pazarlığa gireceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatları (708) 
(4293) 

Devlet Matbaası 
Müdürlüğünden: 

Matbaa için 40000 kilo odun. 35000 kilo kok kömürü, 3000 
kilo Antransit, 3000 kilo grible ve 3500 kilo mangal kömürü mü 
nakasa suretile mübayaa edilecektir. Taliplerin §artnameyi gör
mek üzere her gün ve müz.,.yedeye iştirak için de o/o 7,5 nisbetin 
de pey akçelerile yevmi münakasa olan 14 Eylul 932 tarihine mü 
sadif çarşamba günü saat 14 te matbaa idare komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. ( 4284) 

Gedikpaşada Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Yerli mamulatı on üç bin iki yüz elli adet tımar fırçasının ka
palı zarf münakasası 1 Eylul 932 per,embe günü saat on bette 
yapılacaktır. Taliplerin nümune ve §artnameyi görmek üzere 
her gün ve münakasaya iştirak için teminat ve teklifnamelerile 
mezki'.ir günün muayyen saatine kadar komiıyonumuza müraca-
atları. (3871) 

lstanbul Sıhhi Müesseseler mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Sıhhi müesseselere Mayıs 1933 nihayetine kadar lüzumu o
lan Pastörize süt olbaptaki şartnamesi veçhile ve 6 Ey ifil 932 salı 
günü saat 14 te kapalı zarf usulile ihale edilmek üzere münaka
saya konulmuştur. Bu baptaki şartnameyi görmek ve fazla iza
hat almak isteyenlerin Cağaloğlunda Sıhhat Müdürlüğünde ko
misyona müracaatları. ( (4079) 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden~ 
1 numaralı Tahlisiye roket tabancasına mahsus ıSOO ıla 

2000 adet roket fişeği ile ayni mikdarda maa kapsol hartucun 
imali kapalı zarf ıısulile münakasaya konulmuştur. 

idarede mahfuz nümunesine tevfikan Türkiyede imal edil
mesi meşrut olan işbu fişeklerle teferrüatmın 6 )::ylıil 932 tarihi
ne müsadif salı gün üsaat 14 te ihalesi icra kılınacağından imale 
talip olan fabrika sahiplerinin bu baptaki şartname ve resimleri 
görmek üzere Tahlisiye Umum Müdürlüğüne müracaatları. 

7 

Ist. Mr. l\.umanda ıhgı !)auna m.., ku. 

Ampul 
adet 
800 Muhtelif Wat Kuleli mektebi 
350 " " Baytar " 

Yukarda miktarları yazılı elektrik ampulleri ayrı avrı clmal 
üzere pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıkları 28 8 932 paza 
günü saat 1 O dan 12 ye kadar icra edilecektir. Taliplerin evsa 
ve şeraitini anlamak için her gün ve muayyen saatinde de temi 
natlarile birlikte Merkez K. satın alına komisyonuna mür•aat 
ları. (29) (4383) 

Askeri Tıbbiye mektebi tale
belerine ait yataklardan 8000 
kilo kadar tahmin edilen pa
mukların pazarlık suretile hal
laçlattırılacağından talip ola
cakların 29-8-932 pazartesi gü
nü saat 10 da Tophanede Mer
kez Kumandanlığı satın alma 
komisyonuna müracaat etmele
ri lazımdır. (11) (4282) 

'/. '/. '/. 
I 

Süvari Binicilik mektebi em
rindeki Küçük Zebit mektebi 
talebesinin ikamet ettiği Şişli 
karakolundaki elektrik tesisat1 
nın tamiratı 28 8 932 pazar gü 
nü saat 10 dan 12 ye kadar pa
zarlık suretile muamelesi yapı
lacağından talip olacakların ev
saf ve şeraitini anlamak üzere 
her gün ve muayyen gününde 
de Tophane Merkez Kuman
danlığı satın alma komisyonu
na müracaatları. (26) ( 4381) 

ı:: * • 
Kavun Karbuz Taze üzüm 

adet adet kilo 
750 750 500 
Harp Akademisi efradı ihti

yacı için pazarlık suretile yu
karda yazılı mevat 27 Ağustos 
932 cumartesi günü saat 10 
dan on ikiye kadar satın alına
caktır. Taliplerin Merkez ku
mandanlığı satın alma komis
yonuna müracaatları. 

(25) (4380) 
'/. '/. '/. 

Merkez kumandanlığı mües
sesatı ihtiyacı için yetmİf bin 
kilo sade yağının teklif fiyatı 
gali görüldüğünden 28 Ağus
tos pazar günü saat 14 te pazar 

lığı icı·a edilecektir. Talipleriı 
evsaf ve şeraitini anlamak üz 
re her gün ve muayycı- günün 
de pazarlığa iştirak eoecekleriı 
teminatlarile birlikte komısyo 
na müracaatlan. (10) (4281 

•• 
Kilo 
400 Zeytin tanesi 
400 Beyaz peynir 
500 Makarna 
400 Kuru üzüm. 
300 Un 
Yukarıda mikdadarı yazıl 

beş kalem erzak Hava Ma ci 
nist mektebi için bir şartnarr e 
de aleni münakasa suretilc n 
tın alınacaktır. Münakasası 21 
Eylill 932 salı günü saat 15 t• 
Tophanede Merkez Kumandaı 
lığı satın alma komisyonundı 
icra kılınacaktır. Taliplerin şar 
namesini görmek i~in komisy• 
na müracaatları ve iştirak ;çiı 
de muayyen vaktinde komis 
yonda hazır bulunmaları. 

(28) (4382' 
~ :(. '!-

Merkez Kumandanlığını 
merbut müeuesat ihtiyacı içir 
125 ton arpa kapalı zarf sure. 
tile satın alınacaktır. Münaka. 
sası 19 Eylill 932 pazartesi gi; 
nü saat 14.30 da TophanedE 
Merkez Kumandanlığı satın a 
ma komisyonunda İcra kılma. 
caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için komisyona müra· 
caatları ve iştirak için de şartna 
mesi veçhile hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale günü
nün muayyen vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları. 

(27) (4379) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

75 adet makas göbeğinin kapalı zarf usulü ve takas kaydı il~ 
münakasası 18 Eylul 1932 Pazar günü saat 15 te İdare binasın· 
da yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li-
raya satılan !artnamelerde yazılıdır. ( 4169) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: 
Mahallesi 

Abbas ağa 
Beşiktaş 

Sokağt 

Veli Efendi 
Monla Ayaz 

deresi. 
Kireçhane 

Numarası Cinsi Müddeti . ıcan 

E.3 Y.l 
33 

Hane 1 senedir 
Ahşap hane 1 " 

4 1 Kağir hane 
22 dönüm arazi 1 .. 

Amavutköy Yeni mahalle E.49 Y.87 Ahşap 
hane 1 " 

Balada cinsi ve evsafı yazılı emvali gayri menkule 17 Eyllıl 
932 tarihinde saat 14 te hizalarında gösterilen müddetlerle icara 
raptedilmek üzere 27 Ağustos 932 tarihinden itibaren yirmi gün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin Beşiktaş malmiı
dürlüğünde satış komisyonuna müracaatları. (4370) 

Beykoz malmüdürlüğünden: 
Mevkii Köyü Cinsi 

A.F ener Tarla 

" Halayıkdere ,, 
Mescit dere " 
Kavaklı dere " 

Kır tarla 
Kır mevkii 
tarla 

Tarla 
Kavak dere " " 
Halayıkdere 
Halayıkdere 
Kabakoz 
Kabakoz 

.. .. .. .. .. .. 
" .. 
,, " 

Değirmendere " " 
Kabakoz " " 
Ortabahçe " Sebze bahçesi 

Halayıkdere " " " 
Mirşah Meh- A.Kavak Hane 

met Ef. ,, ,, 
Buğaz mu
hafızlığr 

Yoroıı 

• 
Mirşah Meh-
met Ef. 
Mirşah Meh. 
met Ef. 

" " 

,, ,, 

" Binaır 
" Jandarma ka

ralcol binası 

.. Hane 

.. .. Hane 
Hastahane 

Miktar Muhammen kıymet 

12,5 dönüm 8 8 lira senevi 
3 ,, 3,70 t, ,, 

20 ,, 2,50 ,, " 
2 ,, 2,50 " ,, 
3 " S,50 ° " 
2 2,50 " .. 
1 .. 2 .. " 
ı ,, 3,so· ,, ., 

2,5 .. 2,50 .. .. 
5,5 ,, 5 ,, ,, 

29 ,, 15 ,, ,, 
3,5 5 .. .. 
2,5 .. 2,50 " .. 
9 Dönüm 30 " " 

1 evlek 
11 Dönüm 27 
29 24 

20 

23 

21 

27 

54 
84 

120 

60 

24 

60 

.. .. .. 
.. .. 
.. 
.. 
.. 

• 

Cins ve evsafı yuk~r~da ya~ı~ı emla~ milliye icara raptedil
mek üzere 16-9-932 tarıhınden ıtıbaren yırmi gün müddetle mü. 

zayedeye çıkarılmıştır. Yevmi ihale 6-9-932 salı günü saat 13 te. 
dir. Taliplerin yevmi mezkilrda Beykoz Malmüdürlüğünde mü-



Sıhhatini Sevenler İhtiyaç vakuunda 
yalnız HAZIM müshil ve 

müleyyin H A P L A R 1 N 1 Kullanmalı ve eczanelerde 
müsirrane istemelidi!'ler. 

1 1 
ı 

1 
f • 
1 ' 

1 • 

1 1 

" 

1 : 

., 
: ' 

ba!Jağrılarında derhal ı - 2 

Aspirin tableti alınız . Ağrı 1 ar 

ıür 'atle ve muhakkak zail olur. 

Sinir 
bozukluk~ 
larından 

mütevellit 

TAKLiTLERDEN SAKININIZ 1 1
11 

'6.~\ ~;y 
( 

_ ı~~r l 
~ -

L_E,~~ıl 

Yüksek Baytar Mektebi 

Milliyet Malbaası· 1 

HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLİR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
• • 

MiLLiYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 

il 
,· Kabul Şeraiti 

-------------- ----------------
1 -Yüksek Baytar mektebi leyli ve meccanidir. 
2 - Y alna liee mezunlan kabul olunurlar. • 

------- -------

3- Talipler ..-iıda yazılı veaaiki istidalarına raptederek 
, latanbul'da buln-nlar Selimiyede Y'ükaek Baytar mektebi rek-

lstanbul ve Trakya Şeker Fabrikalan 
TÖRK ANONİM ŞiRKETiNDEN 

r ' törlüğüne, tafractaki.ler mahalli Baytar müdürlüklerine müracaat 
' . etmelidirler. 
i ' 

Alpullu Şeker Fabrikalaruım yeni mahaul normal toz tekerinin yllz kiloluk bir çuvah 
(36.75) otuz alb lira yetmit bq kuruftur. Asgari 10 çuvala kadar ahnmak ıartile her 
İ'lteyene aablmai'a baılanmııbr. Taıradan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde 
malın bedelinin yllzde yirmfai siparif vukuunda ve mütebaldıd hamule aenedl mukabi
linde lldenmelidir. Depodan itibaren bilcilmle masarif ve mu'aliyet mllşteriye aittir. 

A) Türkiye Cumhuriyeti tebaasından olduğunu natık hüvi· 
yet cüzdanı, 

8) Mütehasaıalan tam hastane heyetinden iatihaal edilmit 
1 nüıııuneaine muvahk ve muaaddak resimli bir kıt'a raporu (bu ra 
l i Mtııteri isterse sigorta ettirilir. 

por haıtane battabiplerinin resmi mührile memhur ve mazruf o-
larak tabipler tarafmdım diğer evrakile birlikte ııönderilecektir) 

' 1 bu hastaneler Ankara, Sıvas, Erzurum, Diyanbekir nümune has
taneleri; lıtanbul Çocuk haıtaııeaiı lzmir, Burıa, Konya, Adana 
ve Samsun memleket haıtanelerinden ibarettir.Bunlarda muaye
ne olunmak için bu hutanelerin meıuıup olduklan Vekaletlerin 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüklerine talipler bizzat müra
caat edeceklerdir. 

C) Liae tehadetnameal 
D) Ahval ve ahlakı tahılyeai mazbut oılduğuna dair poliıten 

muaMldak hüsnühal varakası 
E) Terki tahıil ettiği, veya mektepten ihraç edildiği, veya

hut mektebi ikmalden sonra memurin kanununun maddei mab
ıuaaaı muc:ibinc:e hükWnetin ııöaterec.eği mahallerde muayyen 
müddet hizmetten iıtinkil ettiği takdirde hükiiınetçe yapılan ma 
urifi maa faiz nizami tediyeye mecbur olduğu hakkında nümu
neei veçhile Noterden musaddak kefaletname senedi. 

lstanbul, Bahçekapı, 4üncfi Vakıf Han, 4 eti kat, Tel. 24470-79 Telgraf 

,.. Niıantaıında tramvay caddeıriaıle 

Mabeyincilik ve Şekayık 10kağmda Halil Rifat P1- konaklarında ----· 
~E:,~ Şişli Terakki Lisesi ·-::~-
Kavıt muamelesi: Herglln 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat Pf. konağında yabılır. Avn 

ayn binalarda kıs ve erkek talebeye mahıua leyli teıkillb mev· 
cuttur. Leyli ve nehari llcretlerinde mllhim tenzillt yapılmıştı~ 

Talimatname gönderilir. Telefonr 8. O. 2517 

SENJORJ ve erkek - Leyli ve Nehari 

Lisesi istiklal 
F) - Dört adet vesika fotoğrafı. iLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA VIDlR. 

Avuıturya Mektebi 
Galata Çınar ıokak No 2, lnıı:iliz 

komoloshaneai kar111mda 
Tel. B. O. 2096. 4 - Kabul tenaitini haiz olanlardan taıradan talip olan·lann Bütün ımıflan mevcuttur. 

yol maarafı hükumet tarafından teaviye olunacaktır. (Bunun i- KA YiT MUAMELESİNE BAŞLANMIŞTIR. 
çin taliplerin yaptıldan murafı gösterir evrala müabiteyi ibraz Cumartesi, Pazartesi, Çarıamba ııünleri ... t 10 dan 18 e kadar 
etmeleri Jazmulır.) müracaat olunabilir. 

s - Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı verilir. ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZi ARKASINDA 

Derıler 1 O Eylülde 
başlayacaktır. 

Kayıt muamelatı, Cuma ve Pa
zardan maada htr ııüıı 8 - 12 
ve 13 • 15 araımda yapılır. 

----------------------- .. ________ Telefon: 22534 ------••dl 
Yüksek Deniz Ticaret Mekte. p- ı Kız - Erkek, Leyli - Nehari ~ı --T-ü-rk_M_a_a_r-if-
binin kayıt ve kabul şartları 1 TÜRK LİSESİ 1 

Cemiyeti 
Mektep leyli ve ıneccanidir. Tahsil derecesi yükaekttir. Ga- ı Müesseseleri 

yeai tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiştirmektir. Me- stanbul 
zunlar için bir hizmeti mecburiye yoktur. Alı ve tali olmak üzere Şehzade batında Fevziye cadıleaia- Açı J dı 1 -Bursa Kız Liaeai leyli ve 
tahıil müddeti dört ıenedir. Kayıt muameleei ı Eyluldeıı ı T. de Vidinli Tevfik Paıa konağında neharidir. Lisenin bütün 
evveıe kadar devam eder. Aıi birinci sınıfa tiae mezunları talibi- Ana, ilk, orta ve lise sınıflarını havidir sınıflar• mevcut olduğu 

gibi reaıml liselerle mua-
rinci ımıfa bet ıınıflı aan'at mektebi mezunlan ile liıe dokuzu ik Cumı. ..la , ma • lıerırün 9-18 e kadar müracaat edilebilir. deleti Maarif Vekiletin-
mal edenler veya o derecede tahsil ııördüğü alelusul lastik edil- Tel. 23746 ce tasdik olunmuıtur. 
mit olanlar kabul olunur. Ali birinci sınıfa gireceklerin asğari 18 2 -Ankara Ana mektebi ve· 
azami 21 ve tili birinci sınıfa gireceklerin asgari IS azami 18 Kız ve Erkek ilk mektep. 
yatında olmalan lizmıdır. Kabul muamelesi muayenei sıhhiye- A 1 H 3 - Eakitehir ilk mektebi. 
den ve talipler fazla olduğuna göre yapılacak muaabakadan ve me Al ayat Leyli talebe de kabul e<-
noterlikten muaaddak taahhütname verdikten sonra kespi kat'iy- 4-t=~bul Ta1ebo Yurdu. 
yet eder. Tafradan geleceklerin Yüksek deniz ticaret mektebine T• L• • İ•t-bul, Yalnız Yüksek Mektep 
girmek üzere hangi tarihte memleketlerinden hareket ettiklerini ıc et s c ·al , ı ve Darülfünun talebeai-
müt'ir bir mazbatayı beraberlerinde getirmeleri muktazidir. Ta- ar 1 esı Telefo~ ı 0 fs6so ne mahaustur. 
!iplerin iatidalanna nüfus cüzdanlannı, atı ıehadetnameleriıH, Ameli Hayat mektebi Maarif veki.letinin tudikma iktiran ederek 5 - İzmir, Çorum, Adana 
mektep '""'hadetname veya tasdiknamelerini, polisçe musaddak 1 AR İ 1 1 talebe yurtlan. Liıe ve ... - 2 devreli T C ET L SES o muştur. o kt Jebea' 
hüsnühal ilmübaberlerini, dört adet vesikalık fotoğraflarını ve mrtaahsumseturep.. ta ıne 

Ort k ilk mektep L• kı Ona mekter 
velilerbıin muvazzah adres ve imzalarını raptederek Ortaköyde a ısmına mezunları 1Se smına mezunları Türk Maarif Cemiyeti, 
çırağan .arayı ittiıalindeki mektep müdürlüğüne müracaat eyle- KABUL EDİLİR. yukanda yazılı olan mtieaıe-
meleri veya taahhütlü mektup ile göndermeleri ve ı. T. evvelde Ameli Hayat Ticaret Lisesi •elerine girmek iıtiyenler ka 
mektepte yapılacak muayenei sıhhiyede bizzat hazır bulunmalan bul ıeraiti için Cemiyet tube-
lazımdır. ( 4192) Memleketin iktiaadi ve ticari aahumda en muvaffak unıurlan ye- !erine ve yahut bu mtieHese<-

tiıtirmekte devam etmek için liaan ve meslek derılerine IOll derece !erin idarelerine müracaat et 

Bursa Ahmet Vefik Paşa 
Hastanesi Baştababetinden: 

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

kıymet vemılıtir. Mektebin yeni derecesine ııöre mezuıılan all ticaret melidirler. (3761) 
tahıiline devam edebilirler. Kayıt muamelesine 1 Eyliilde bqlanacaktır. 
Kayıt günleri: Cumartesi,pazarteai ve perıembe ... t 10 dan 16 ya kadar 

Leyli ~ nehari - huau•i - tUrkçe - franıuzca 

YENİ İLK MEKTEP 
Talebe kaydına baılanclı 

Adrea: Kızıltoprak Ihlamur caddesi No. 77 -· 

ilan 
Ounanlı Banka11ma Galata, Yeni

c:aml n Beyoflu devairi, Zafer Bay 
ramı münaıebetile Ağuıtosun 30 un 
cu aalı ırünll kapalı bulunac:aldJr. 

MiLLİYET MATBAASI 

GÜNÜN MESELESİ 
Hane veya apartımanıru tefriı ehnek, artık günün meselesi şeklini alın 
ve bu meoeleyi tehrimizin en büyük ve ciddi tefri§llt levazmıatı ticare 

hanelerinden biri tarafından halledilmiftir. Bunun için Beyoğlunda 

Luvr Mağazalarını 
bir kere ziyaret ehnek kafidir. Sattığı bütün malların müntahap ve so 
moda çeıitleri ve fia.tlerinin ehveniyeti ile JÖhret bulmuştur. Luvr mağ 
zaları, pek yakında ıimdiki mağazaları fevkinde ve tam Tokatliya 
pastahanesi karşısında daha vasi ;ıe ~aha şık bir bindya nakledecekti 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan 

1000 Ton Lavamarin kömürü: Kapalı zarfla münakasa 
28 Ağustos 932 pazar günü saat 14 te. 

70 Ton Fonderikok kömürü: Açık münakasası 28 Ağu 
tos 932 pazar günü saat IS te. 

Deniz Fabrikaları ihtiyacı için münakasaya konulan yuk 
rıda yazılı kömürlerin ihaleleri hizalarındaki gün ve saatler 
yapılacağından şartnamelerini görmek isteyenlerin her gün 
vermeğe talip olanların da münakasa gün ve saatlerinde temin 
mektuplarile birlikte Kasımpaşada Deniz Levazım satınalıo 

1 komisyonuna müracaatları. (3823 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi OLUR. 

Malmüdürlüğünden: 
Köyü Cinai Mikdan Muhamme 

Dereci varı Poyrez Ana 1 
kıymeti 

Dönüm ıs Lir 
Derecivarı Poyraz Ana 1 

,, 
18 

,, 

Dereci varı Poyraz Ana 11/2 " 30 
,, 

Dalyan mahalli "Dalyan ma 100 
,, 

halli 
Kılbumu 

,, 
Voli mahalli 1600 artın 100 " 

Poyraz kıtlaaı 
,, 

Münhedim 8~ arım 500 
,, 

kııla arsası 
Karacaburun Beykoz Kayıkba- 285 metre 2850 " 

ne 

No. 
Mirıah Meb A Kavak Hane 1 Enkazı ıs 

,, 
met El. ,, ,, 

" 
,, ,, 

5 150 " 
" .. " " .. 48 1200 

,, .. .. .. " " 3 100 
,, 

Macar caddesi A. Ka-vak " 75 600 
,, 

,, .. " 
,, 

" 77 700 
,, .. Tuflalar 7 
,, .. Kiremit ve 5 
,, 

enkaz 
iskele caddeıııi Kandilli Arsa ıs S2.S .. 
Çarıı caddesi A.HisarAraa ıı~9 64,7S 

,, 

Yukanda cins ve evaafı yazılı emlaki milliyenin mülkiyetleri 
ıatılmak üzere müzayedeye çıkanlmıfbr. Yevmi ihale 6 Eylıll 
932 ıalı ~ü saat 13 tedir. Taliplerin yevmi mezk6rda Beykoıı 
Malmüdürlüğünde mütqekkil komiayona müracaatlan. (4131) 

lstanbub Selçuk Kız San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Kayıt kabul muamıeleai: 1 Eylulden IS eylilJe kadardırı 
Cumartesi - Pazartesi - Pertembe günleri ıaat ondan on al· 

tıya kadar muracaat kabul edilir. 
2 -lkınal imtihanlaı a§ağıda yazılan günlerde yapılacaktır: 
Talebe hanımlann saat sekiz buçukta mektepte bulunmaları. 
10/ Eylul/1932 Riyaziye - Tarih. coğrafya - Vatani malu· 

mat - Resim ve mesleki resim. 
12/ EylQl/ 1932 Türkçe • hıfzı11ıbha • Çocuk bakımı ve evı · 

idaresi. 
14/ Eylul/1932 Beyaz ve renkli itleme - Çamqır. Moda· 

Elbise. 
lS/ Eylul/ 1932 Fransızca • Hayvanat • Nebatat - Hikmet • 

Kimya • Arziyat. 

Ankara ismet Paşa Kız Enstitüsü 
Kayıt ve kabul şartlan 

1 - Mektepte bu sene açılacak leylt pansiyona talebe kayn 
vo kabulüne batlanmıttır. 

2 - llk mektep mezunları birinci sınıfa diğer orta derece
deki mekteplerden ııelecekler ait olduklan ımıfJııra kabul e

dilirler, 
3 - Bu ıene yalnız 40 leyli talebe alınacak ve müracaat ıı• 

naile talebe kabul edilecektir • 
4 - Her türlü izahat için Mektep Müdürlütüne müracaat 

edilmesi. (3922) 

Çamlıca Kız Ortamektebi 
Müdürlüğünden: 

lkınal imtihanlarile leyli ücretli ta1ebe kaydına eylOlün üçün 
dl cumartesi günii bqlanacaktır. 

Hayriye lisesi müdürlüğünden: 
Mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 Eyliil Per§embe günü bat• 

!anacağından mezkiir günde alakadar talebenin mektepte bulun· 
malan, 


