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NUSHASI S KURUŞTUR 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Milli 
Socialism IF abrikatörler Bugün Vaziyetler· ni Görüşecekler 
l 

(Kapalı milli devlet) lır.uraoa-
12, 

(Alman hürriyeti) ni tesu ecle
~ğiz, 

(Muaevi) yi Almanya'dan u
"-klaştıracağız, 

Diyen Alınan milli aocialUm 
~teyanı gittikçe ehemmiyet kes
;:ediyor. Daha on aene eYVel par• 
-nentoda yüzde 1 niabetinde 
llıeb'uau varken, bu cereyanm 
hugüu yüzde 37 niabetinde meb' 
~u vardır. Gerçi bu rakam, he
~uz ekaeriyet ifade eden yüzde 
1 değildir. Fakat fırka, tekmil 
~~kalann adetçe en kuvvetlisi
ır. 

Türk efkin umumiy.,.inin bu 
letıç fırkanın istilii hareketini 
~kip etmeai lazımdır. Zira bu 
""•eket, Almanya ve Avrupa'nın 
~e. hatta bütün dünonm yakın 
~tikbali üzerinde müessir olabi-
• e_<:ek ehemmiyette görünür. Bu 
·~barla, fırkanın ne utediğini, 
hilhaaaa iktU.t umdeleriııin ne ol
d1 Uiunu gözden geçirmek fayda
ıdlt'. 

Her genç fırka, yeni doiar-
1'4'ıı. bir takım müphem ve bulut
~ eaaalardan hatlar. Milli ao
<ıaliun fırkaaı için de böyle ol
llıuştur. Fırkanın programı ne 
l.adar mliJikafane tetkik olunursa 
0 1unaun, netredilen tavzihleri 
~e kadar yakından mütalea edi
.,..., edilsin, fırkanın aon istika

llteti hakkında aranılan vuzuhu 
~ile bulmak kabil değildir. 

u kayıt altında olınak üzere, 
~eni fırkanın umdelerini bir ta
:"ID basit eaaalara irca etmek 
~p ederae, fU ana hatları teba
l'ii:ı; ettirmek imkanı vardır: 

. Fırkaya göre (polib"ka) ile 
(ıkbaat) ayn ayrı teylerdir. Fır
\- diyor ki, politika önce gelir, 
1Ç~aat sonradır. Bu mühimdir. 
. unkü, hem cari olan burjuva 
•kbaadında, hem de maniat cemi
f.et telakkisinde ikbsat önce ge-
1Yor, politika sonra. 

Demek yeni fırka, bu alışılan 
ba, prensibi alt üst ediyor. lktı
aadı, her müeaaeseyi aevkeden 
&na İlmi! gibi değil de, politika
noı tabü gibi telakki ediyor. 

(Kapalı milli devlet) buradan 
çıl.ar. Kapalı milli devlet, her 
teyden evvel politikaya bir tekil 
Vermek kaygu&undan doğar. 
Mevcut mevzuatı nümayitkir bir 
surette baltalamak iateyen bu 
eaa.b. lı umdenin etraflı tetkikine 
ır batka fırsatla dönmek İste

riz. 

Şu halde ikbsat aerbest olına
Yacakbr. Alman ikbaaclı, kör bir 
İatibaaJ hümması içinde, kanun
IU:ı: ve di:ı:giıuiz ve gayesiz bıra· 
lr.ıloıayacakbr. Fakat istihlike 
töre idare olunacakbr. Kapalı 
~illi devleti, ne iatiblik etmek 
ıaterae ancak o istihsal edilebile
cektir. Bu maksatla kapalı milli 
devlet, iktıaada emir edecek, is
tikamet verecek, ve hatta iktısa
dın bir kıammı iıletecektir. 

Böylece intereaaant bir it dün
)ası açılacakbr. Öyle bir it dün
Yaaı ki, şimdiki serbest it arz ve 
talebi yerine bambaıka bir te· 
lıil ikame edecektir. Bu dünya 
da fertler müsavidir. Yani fert
lerin teadül eden haklan ve va
zifeleri vardır.. Fertler biribirin
den farksız iıçilerdir. (Sınıf) yok 
tur. Biribirinin Üzerine oturan 
•tlllflar yerine, yan yana vaziyet 
•loııı meslekler olacakbr. Bu su
l'<:tte, sınıfların biribirine hükmet 
llıesi kalkıyor. Bir smıf tazyik 
olunuyor diye o sınıfın diğerleri
ile diktatörlük iddiasında bulun
llıaama cevaz verilmiyor. 

1918 de bir (amele diktatör
lüğü) ilin edilınitti. Fırkaya gö
)'e, on bet ıene aonra bugün, bir 
(kazananların diktatörlüğü) var
dır. Fırkaya göre, diktatörlük, 
ne tekilde olursa olsun merdut
!nr. ister hanedan diktatörlüğü, 
later amıf diktatörlüğü, bunların 
hepsi birdir. Fakat bunlar artık 
IDaziye kanşmıtbr. istikbal yek
l>are Alınanlıiın olacakbr. 

Öyle bir Almanlık ki, içinde ı 
ecnebi ırkından, museviden kim
&e Yoktur. Musevi, Almanya'da 
Çalıtamaz. Faizle geçindiği iddia 
oluılan muaevlden Almanya'yı 
:•nıizlemelidir. (Kapalı milli dev 
At) muaeviye yer vermiyecektir. 
loıan kültüriine bunlar kant

f'loıayacak, Alman tarihtni bun 
ar Yapmayacakbr. 

:V Milli aocialiaın, bugün hariçte 
f •tayan ırkan Alman olan tek 
.\ırdinden vazgeçmiyor. Bu fert, 
A. ıace .. Lorraine'de, Polonya'da, 
"VUsturya'dı., Çekoalovakya'da 
ı,•Ya ltalya'da bulunabilir. Fa
tı"t,1 Alınanya'nın bunlarla irtiba
b 0

1
acakbr. (Büyük Almanya) 

"n arla kurulacakbr. 
ıl Hak mülkiyeti büyük aanayi
ın~q~annnayan, toprakta yalnız 
ta 1 menfaatlere uygun ahvalde 
ra "'Y_an yeni fırkanın fU eaasla
•nl tore bir cemiyet kurmau, 
ıe.ık'Jılacağı Üzere, bir çok ihti
tetlr.Uane ~üda~alelere vesile 
tö edebılecektir. Bir bakııa 
( re tena"'-- h ı· d .... lllill") •ur a m e gorunen 

1 .,.., ( aocialiam} mefhum-

: . ' . . ,... . .. ' 

• 
lngilterenin Gazi Hz.-1 

ne bir hürmet nişanesi 

Gazi Hz. 
ReislcDmhur Hz. dOn 

Yalovada kaplıcadaki 
kllşklerinde meıgul ol
muşlardır. 

1 Yarınki 
Bayram 

lngiliz Kralı George Hz. nin B k·ı 
G • H o· b ... • aşve ı 
azı z. ne ız agı nışanını y tk 1 •. ihda edecekleri haber veriliyor a u upte 

Bir İngiliz prensi bir kaç ay sonra 
bizzat Ankaraya getirecek 

Gazi Mustafa Kemal Hz. lngiliz Kralı George Hz. 

Londradan bildiriliyor: Londra- kumandan, asil düşman .,.. alicenap 
nın siyasi mahafilinde son günlerde dost" cümlesi yazılnuıtı. 
kuvvetle deveran eden bir habere . " . . 
nazaran, lngiliz kralı Ceorge Hz Dizbağı nıtanını lngilterede ta-
Portekiz kralı Manoelden inlıilal e~ !•Yanlar daima ilk safta bulunurlar 
den dizbağı niıanmı Gazi M. Kemal ı ve diğer .rütbe ve ünvan . ıahipl~i 
Hz. ne ibda edecek ve bu nişan ile daha gerıd~ kalırlar. Bu nıt~' haiz 
kordonunu ya lnııiliz velialıti veya- ola..nlar lngıltere kralının dogrudan 
hut kral Hz. nin oğullanndan biri .., dogruya en muhterem arkadatlan 
nei haliye nihayetinden evvel Gazi sayılırlar. 
H:ı. ne teslim etmek üzere Ankara- Haber verildiğine göre, nif&Dl ve 
ya getirecektir . kordonu Türkiyeye getirecek olan 

Bu niıanı biınil bulunanlar, ak- veliaht veya kardeıi bir kaç ay son
tettilderi bir içtimada münhal bulu- ra Ankarayı ziyaret edecektir . 
nan bu makama Reisicümhur Gazi 
Mustafa Kemal Hz. ni tensip ebııİ§ 
!erdir. 

Bilhassa bundan evvel vukn 
bulan iki hadiae bunun mukaddema 
tı meaabelindedir. Malıim olduğu ü
zere 1930 da lngilterenin Akdeniz 
donanınaaı kumandanı Gazi Hz. ni 
Ankarada ziyaret etınit ve mezkur 
donanma ıulbtan sonra ilk defa eaü 
bir düıman memleketini ziyaret et
mitti. Bundan batka bir kaç ay ev
vel de lngiltere hükUıneti tarafın
dan Gazi Hi. ne ibda edilen Çanak
kale harpleri tarihi üzerine "Büyük 

[Milliyet: Londradan gelen hn 
haber etrafında alakadar makamlar 
nezdinde tahkikatta bulunduk. Bu 
meyanda Hariciye Vekili Tevfik 
Rüıtü Beyi de telefonla aradık. Ve
kil Beyin kalemi mahsusundan nri
len cevapta bu bususta ademi malu
mat beyan edilmit, müabet ve menfi 
kat'i bir cevap verilmemittir. 

Diğer taraftan Router ajansı
nın febrimizdeki mümessili de Lon
draya telgrafla müracaat ederek mü 
!emmim malumat talep etmiıtir.] 

Fabrikacılar koopera
tif yapabilecekler mi? 
Bugün 
Vaziyeti 
Görüşecekler 

Milli Sanayi Birliğinde lstanbul 
fabrikatörle~i ~gün mühim bir içti-
ma Y'""'""calıl: ... r ... ~·. 

Bazı meb'uslan
mızın da bolunaca
ğı bu içtimaa bü
yük ı, ·: ehemmiyet 
.tfedilmektedir. Bu 
içtimada son kon
tenjan kararnamesi 
nin neıri üzerine 
hadis olan mevad
dı iptidaiye meae-
1.eıi üzerinde son 
tekil teabit edile-

.bugt>., ızo:ıac cektir. içtimada 
verecek olan evvelki gün lkh

Nazmi Nuri Bey sat Vekili Mus
tafa Şeref Beyi ziyaret ederek aana 
yicilerin temenniyatıru arzeden he
yet Vekil Beyle temaam neticeü 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

!arını, biribirine perçimlemek i
çin yeni fırkanm büyük cehitle
rine ve büyük iktihamlanna ih
tiyaç vardır. 

Eğer cereyan alelade bir za
manda çıksaydı, belki sür'atle 
kudret kazanamazdı. Fakat ce
reyan , öyle bir zamanda çıkmıt
br ki, Alman satvetinin habra11 
daha dün gibi hafızalardadır. 
Almanya'nm dünkü ve bugünkü 
halleri arasındaki azim hürriyet 
farla, kanlan kaynatmaktadır. 
Filozoflan, hürriyet fikrini en 
son noktalarına kadar tamik 
eden bu milletin, yeni cereyan• 

Ticaret 
Odasında 
Hazırlık 

Ticaret Odası idare heyeti 
fevkalide olarak toolıuınııştır. 

içtimada son karar 
namenin tatbikatı 
ve ilı..'"8.catı teıbit 

koındyonlarmm fa 
aliyetleri görütül 
müıtür. idare he
yeti yeni kararna
me ile Ticaret o
dası uhdesine veri
len vezaif üzerinde 
m"!ııul olmut ve 
Oda memurJan,., 
dan icap edenlet"i Ôda İdare 

dün 
B" 

bu i,le tavzif et· 
miıtir. 

yeti rei&İ 
Necip Bey 

Ticaret odasına dünden itibaren 
mülga listeler üzerine yapılan sipa
riılerin ithali için alakadarlar müra 
caata baflamıılardır. 

da, daha ne kadar ileri ıridebi

leceğini takdir etmek mütkül
dür. Yalnız şu söylenebilir ki, 
harbin mahuf siyaai neticele
rine inzimam eden buhranın ik
tıaadi tazyikı günden güne art
makta devam eder ve bir çare 
bulmak imkanı olmazsa, o za
man, milyonlarca işsiz kütleleri
nin yükselen umumi bir uğultu 

halinde yeni müphem cereyana 
daha sür'atle iltihak ebnelcri 
zamanı hazır tarihinin seyrini ta .. 
cil edebilir. 

Müderris 
Ni:z.amettin ALI 

Meclis 
dünkü 

Reisimizi 
ziyaretler 

Batvekil lımet Paşa Hz. 
dün öğleden ıonra ikamet ettik 
leri Heybelideki biraderleri Ha 
san Rıza Beyin köıkünden çı
karak Büyükadaya gitmiıler 
ve aktam geç vakte kadar Yat 
kulüptt; . iı!irahat etmitlerdir. 
Ba!-._ekilımız, Y atkulüpte Bera 
ıefin Cemal Hüsnü Beyle gö
rütmütlerdir. 

Meclis reistmlz 
Büyük Millet Mediıi Reisi 

Kazım Pata Hz. dün Dolmabah 
çe ıaraymdaki dairei mahıusala 
rında iıtirahat etmişlerdir. Da
hiliye vekili Şükrü Kaya ve 
Recep Zühtü Beyler dün Ka
zım Paşa Hz. ni ziyaretle bir 
müddet görütmütlerdir. 

KerimanH. 

Avdetine dair ailesi
nin malumatı yok 

Dünkü gazetelerde dünya 
güzellik kraliçesi Keriman Ha
lis Hanımdan bir telgraf vardı. 
Bu telgrafta "pazara trenle 
geliyoruz." gibi müphem bir 
cümle vardı. Bu telgraf üzeri
ne Keriman Hanımın ailesine 
müracaat ettik. Verilen malu
mata göre Keriman Hanımdan 
bu hususta henüz bir haber 
yoktur. 

Yeni emniyet 
Müdürleri 

Tebeddüller peyder
pey tebliğ ediliyor 

Poliste yapılan yeni tebeddülat 
peyderpey Vilayete bildirilmektedir. 
Dün de Adalar merkez memuru 
Ekrem Beyin Malatya emniyet mü
dürlüğüne, Büyükdere merkez me
muru Necati Beyin Mardin emniyet 
müdürlüğüne, poliı müdür muavin
lerinden Halit Beyin Kaıtamoni em
niyet müdürlüğüne, eski müstantik 
ve Bandırma Ağırceza reisi Hikmet 
Beyin Gaziaymtap emniyet müdür
lüğüne, polis müfettiıi Ali Fuat Be
yin Çanakkale emniyet müdürlüğü
ne tayin edildikleri Vilayete bildiri! 
mittir. Yeni emniyet müdürleri, ma
halli memuriyetlerine ıribnek üzere 
emir almıılardır. 

Ali Rana B. 
lzmir mıntakasında teftiıatta 

bulunan inhisarlar Vekili Rana ve 
lnhU.rlar umum müdürü Hüsnü 
Beylerin önümüzdeki cuma günii 
ıehrimize avdetleri muhtemeldir 

Sahte baytar mahkemede. 
Yazısı iç sahife/erimizde 

Bugün mekteplilere 
zafer hakkında kon
feranslar verilecek 

Yarın 30 Ağustos Büyük 
Zafer bayramıdır. Yannki me
rasim ve geçit resimlerinden 
evvel bugün Jstanbulun muhte 
lif yerlerinde genç mekteplile
re Büyük Zafer ve inkılap hak
kında mühim konferanslar veri j 
lecektir. Konferansçılan kolor
du intihap ed~ektir. Bu sabah 
saat onda İstanbul Maarif mü
dürlüğü bütün lıtanbul mektep 
!eri talebesini ıehrin heT semtin 
de bir salonda toplayacaktır. 
Kadıköy mektepleri talebesi 
Kadıköyünde Süreyya sinema
sında, Üıküdar mektepleri Üı
küdar Halk fırkası salonunda, 
Betiktaş mektepleri 19 uncu 
ilk mektepte. Beyoğlu mektep-
leri talebesi Galatasaray lise-
sinde, İstanbul ciheti talebesi 
Darülfünun konferans salonun 

Gizli ellerin senelerden beri balyalarına musallat 
olduğu Feshane fabrikası 

F eshanenin balyaları 
nasıl aşırılıyordu? 

da toplanacaklardır. S l d b • al b• h 
Mekteplilere 30 Ağu&tos za ene er en eri Ç ışaD lr lr. 

feri, ve kurtuluşumuzun safaha 
tı. ve ehemmiyeti izah eailecek . sız 
tir. 

şebekesi meydana çıkarıldı 
Evvelki gece Eyüp polis komi

serliği mühim bir meaeleyi meyda 
na çıkarm.ışbr. 

ablan bu büyük cUıne doiru ake
binde karanlık araamda bir gö)ıre 
ilerlemİf ve bu cismi yüklenip gö
türmeğe çahşmaia baılamııbr. 
Fakat tam bu aırada mütayakkı:a 
bulunan Eyüp zabıta memurları 
bu meçhul phıam yakaaına yapış· 
mıtlardır. 

Kitap paviyonu hazırlandı 

Darülfünunun iç meydanın
da yarın öğleden sonra açıla
cak kitap panayırı için 15.zım 
gelen paviyonlar bu a:{şam ik
mal edilmiş olacaktır. Paviyon 
lara zarif şekilde dekorasyon 
da yapılmaktadır. Pa -iyonlar
dan 18 i kitapçılar , iki tanesi 
de Halkevine a;ttir. Panayır 
dört gün müddetle açık buluna 
caktır. Geceleri kitap paviyon
lannın önündeki meydanda or 
ta oyunu ve Karagöz oynatıla
caktır. Bu husus için de lazım 
gelen tesisat ikmal edilmek üze 
redir. 

Maaş 

Perşembe günü tev
ziata başlanıyor 
Memurların eylUI umumi maatı 

1 eyliil perıembe r':inü verilecektir. 
Eytam, eramil, müttkaidinin üçer 
ayhk maaşlanna gelince bunların 
tevziatına da 3 eyliil cum:ırte&i gü
nü başlanacakbr. Ayın biri perıem 
beye tesadüf ettiği ve araya cuma 
girdiği cibetlo tevziabn cumartesi 

Haddi zatından çok basit bir 
hırsızlık vak'aSJ gibi göriinen bu 
meselenin hakikatta geniı bir ıe
beke tarafından idare edilen bir 
iş olduğu anlatılmışbr. 

Memleketin en büyük mensu
cat fabrikalanndan biri olan Fes
hane fabrikasından evvelki aktam 
saat 21 raddelerinde Eyüp tarafm 
da sahil duvarlarmdan ağır bir 
cisim dışan atılmıtbr. Fabrikanın 
yi:.kaek duvanndan bot bir araaya 

Bu baait görülen İfİn iç yüri 
ve ehemmiyeti bundan aonra anla 
ıılmıtbr: 

Eyüp zabıtaaı bir müddetten 
beri Haliç aahillerind.. L'-') " ' na-

( n _,cıı çıkmıı, hanenin ev.an...,··., .. :: , __ ... __ .,. 'Ilı h od .,., . 
Abraham Pş. ormanı 

az kaldı yanıyordu 
Bir aralık Beykozu da tehdit 
eden yangının önüne geçildi 

Diğer bir fundalık ta yanıyor .• 
Bo~~ziçinin en gÜzel. yerlerin- ı bey çiftliği ormanlanndan yan

den bırı olan Beykoz bır yangın gm çıkmııtır. Şiddetli bir rüzgar 
tehlikesi atlatmıştır. Tafsilat ve- esmekte olduğundan orman yan• 
relim: gmı bir kaç kola aynlmıtbr. Bu 

Evvelki gün öğle üzeri Beyko- kollardan biri Abraham paıa çift-
zun üç kilometre mesafesinde Ali (Devamı 6 ıncı salnıede) 

başlaması münasip görülmüştür. 1 ====================-=---==-==-

Yalovada 
Yüzme 
müsabakalan 

Denizcilik heyeti yüzme komi
tesinin tertip ettiği su topu mü.sa
bakalan dün Y alovada yapılmıt
tır. Meb'ualar, sefirler ve büyük 
bir halk kütlesi müsabakalarda 
hazır bulunmuşlardır. 

Müsabakalara dört takım i9ti
rak ebnit ve bunlara Yalova, Ia
tanbul, Ege - Marmara, ve Cadde 
Bostan iaim1'2Tİ verilmiştir. 

i
l Yüzmeler meyanında memleke 

timize ilk defa olarak 6XSO Türk 

1 
bayrak yan§ı, 14XSO büyük bay
rak yanşı ve 7XS su topu bayrak 
yan'ı yapılınışbr. 

Teknik neticeleri şunlardır: 

(Devamı 6 ıncı sabi/ede) 

Hangi yanlışı 
tashih edelim? 

Karagöziln hayali veya 

hakiki olduğu hakkında yiae 

bir çok şeyler yazıldı. Arka

d.şımız Se!im Nüzhet Bey 
yarın neşredeceğimiz bir ya

zwnda, yeai neşriyattaki yan

Iıılardan bahsedecektir. 

Darülfünun heyeti Eskiıehlrde taggare JıarargAhında 

Anadoluya giden 
talebe avdet etti 

Gelecek seneki groğram daha 
geniş ve şümullü tutulacak 
Yirmi iki gün evvel Anadoluya 

tetkik aeyabatine çıkan Darülfü
nun talebe ve müderrialerinden 
mürekkep 28 ki,ilik tetkik heyeti 
dün sabah saat onda tehrimize aY 
det •tmitlerdir. Sayalıat Jaakkmcla 

talebeden Feti Sezai Bey bize fO 
izahatı verdi: 

- latanbuldan Bandırma tari
kile Balıkeaire ıittik. Balıkaird
aonra aıraaile Kütahya, Eelri,..hlr, 

(Devamı 6 ıncı nlıiled•) 
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MILLlYET PAZARTESi 29 A.CUSTOS 

Siyasi ve tarihi tefrika 19 HARİCİ HABERLER 
KEMALİZM NEDİR? 
Selanik - Ana/ arta - Ankara .. 

Yazanı Edirne meb'u•u Mehmet Şeref 

l talyanm yakın tarihi (lrro- rüyerek bu ifi, der'ulıte ettik
danta) ıçin ç.arpııan, dağınık !eri vazifeyi yapımlar! 
hükiim !erden ibaretti. Fll§İıunin genç haJyan-

Bu sebepledir ki ltalyada !ara aşılamağa çalıştı ğı zati 
bır fikir etrafında toplanmak· kıymetler, Mustafa Kemal ço
tan z yade bir tahıa yanında cuklarında asla aıılamağa ibti
n: zı lmak çok yer bulmut yaç olmaksızın mevcu ttur: 
bır ı tir. ( Maddi ve manevi cesu r ol-

Ötekiler de 
Nefyediliyor 
Diğer mahkumlar 

Fasa " rülecek 
CADtX, 28 (A.A. ) - İki 

harp nakliye gemisi ile. bir sa
hil muhafızından ve bir torpito 
dan murekkep olup bu ayın o
nunda vukua gelen isyan hare
ketinde methaldar kralcıları Af 
rikaya götürmeğe memur edi
len filo. ha reket anına intiza
ren limana demir lemiştir. 

Bu tanhi dağınıklrk • ecn~ 
1 

mak). Duçe bunun için sonsuz, 
boyunduruğunda kalmak, kilı- sayısız mesai sarfediyor .. Te
senın mılli olmayan müstebit ve şekkülleri, Faşist meclislerini 
ferdı hükmüne ram olmak harekete getiriyor. Mustafa Ke 
lta lya'daki büyük kalabalrğı malin buna ihtiyacı yoktur. 
içlı. hisli. an'aneci yapmıştır. Çünkü Türk gencinin zati has- Bir Fransız meb'usu 

Buyı.ik menfaatleri hesapla- !eti, fıtratı bundan başka bir M k •d• 
h. · ·d b. d · ·ıd· os ova ya gı ıyor yamaz, ıssıne uyar gı er ır şey egı ır. ı 

kalabalıktır. Hizmette sebat, söze bağlı P~_RI S, 2~ ( A.A.) - .M"'?'?san 

Bir şeddetli nutuk. bir atıl
ma hareketi, nağmeli, tannan. 
yüksek ve baygın bir melodi 
onu sürüye katar götürür. As
rın büyük ticari cereyanları 
buralara girmemiştir. Köylü 
henüz beynelmilel olmamıt te
hirli ticaretile bağlıdır. 

Doçe bulduğu bu ltalya'ya 
onun hayatına uyan bir (idare) 
rejimi verdi. inkılap sözü bi
raz fazladır. Orada ıtlahat sö
zü daha yerinde olur. 

Dikkat edilirse bir pro
gram etrafında toplanmaktan 
ziyade Doçenin şahsı etrafında 
n:;evzi almıt bir ltalya vardır. 
Halk fakirdir .. Toprak dar ve 
gayri kafidir. Nüfus 60 yılda 
bir misline yakın artmııtır. 26 
milyondan elli milyona çıkan 
ve bir çok vatandatlan da dı
ıarıy a gönderen İtalya bu yüz
den fakirdir. 

ltalya köylüsü biraz zeytin 
yağı aerpilmit patates potajmı 
bulmakla uzvi refah duyar .. 
Ruhi ihtiyacı papaza bağlı kal 
m.,tır. 

Bwıun içindir ki fırkadan 
., hıs etrafında toplan

nesi veçhile 111°' .. .;·. 
"C"C•P•J'fİid IJ": 'Nıasoniu~ -

"' ~;;oebı de budur. 

kalmak, vazifede ısrarlı bir ça- meclı .. maadın encumenı rem M. 
lıtma. Türk gençferinde bun- 1 Charles ~•r<;>n . Berlin taıikile Moa-

1 l
. . . k' ed.I kovaya gıtmıttır. 

arın as ıye~ı ın ar 1 -~mez.. Mumaileyh, hareketinden evvel 
Ancak mazıcl:en gelen. gorenek M. Herriot ile .. örütmüt ve Sovyet 
ve eski dini terbiyenin örümcek lerin Paris sefiri M. Dovgalevski'yi 
li tesiri bu hasletlerin üstüne ziyaret eylemiştir. 
serpilmiş ise de, içine nüfuz ede 
mediği için Mustafa Kemal 
daha bahtiyardır. 

Halbuki buna mukabil Mus
tafa Kemalin mümeyyiz vasfı 
d'aha çok derinden asri olması
dır. 

O, tarihin çocuğudur. Mil
letinin tarihini içinden anladı
ğı içindir ki hareketlerinde asri 
Iik. nümayişsiz, samimi olarak 
bariz olur. 

Türk çocuktan için, ıefin 
bu kudretli fıtratı onları bu yol 
da yürütmeğe kifayet eder. 

Duçenin kurduğu nizam ta
mamile ltalya'da yerleşmit mi 
dir? 

Buna müabet cevap vermek 
biraz güçtür. Fakat her halde 
Bolşeviklerden daha bahtiyar
dır. Orada, alttan alta yürü
yen mukavemet ltalya'da oka 
dar kuvvetli değildir . 

Bu kadrodaki yeni nizam 

Muhtelis bir •ahık 
nazır 

BUDAPEŞTE, 28 (A.A.) - Sa
bık maarif nazm M. Haller, 14 ey
IUlde mahkeme huzuruna çıkacaktır. 
Mumaileyh, ibtiliı ve hileli iflaıla 
ittibam edilmektedir. 

Haller. Mlacaıistana Macar darül 
fünunı..ına kabul edilecek müsni 
talebe ııiıbetini o/o 6 olarak tesbit e
den maddeyi ithal etmiştir. 

M. Runciman 
Londra'ya döndü 

LONDRA, 28 (A.A.) - Otta
va'dan avdet eden M. Runciman, 
dün Londraya vaııl olmuştur. 

Goethe madalyaaı 
BERLIN, 28 (A.A.) - Almanya 

reisicümhuru M. Herriot'ya Goethe 
nin 100 üncü yıl dönümü münasebe 
tile ibclu ve darbedilmit olan ma
dalyayı ibda eylemittir. 

Ayni madalya, muharrirlerden 
Gide ve Valerry'ye de verilmittir. 

Diğer memleketlerden birçok ze
vata bu meyanda bilha11a M. Mus
solini'ye de bu madalyadan birer ta
ne ibda olunmuttur. 

Fesat üstüne fesat 
SANTIAGO DE CHILI, 28 A.A. 

- Quito'dan bildirildiğine göre, 
Equatour payitahtında bir fesat ha
reketi zuhur etmittir. Parlıimento ~ 
feahedilmittir. 

Hindenburg Reichst~ 
g'ı feshedecek olursa 
Yeni intihabat yapılmayacak 

BERL1N, 28 (A.A.) - Ef- ı yeniden tetkik ve t adil edilmiş 
karı umumiyenın nazarı dikka- bir intihap hakkı esasına muste 
ti, bugünlerde vukua gelecek o-

1 
niden ilkbaharda icra olunabile 

lan mühim siyasi hiidiıeler üze cektir. 
rinde temerküz etmektedir. Bu : Clara Zetkin, Moskovadan 
hadiseler, şunlardır : Hükiime- diJndü 
tin yeni iktısadi programı~ın BERLiN 28 (AA.) _ Ahi 
ilanı Mareşal Hindenburg ile ren Moskov~da avdet etmi o
M. Yon Papen ve Dahi~i~e n~- ı lan Reichstag'ı: sin itiba! ile 
zırı M. yon Geyl ve Mıllı Mu- reiseıi bulunan Clara Zetkin, 
? afaa nazın M .. M •. X.on Schle- ağır surette hasta bulunmakta
ıcher ar~sı?'d~.kı .. mu~akat. ~u dır. Binaenaleyh, tasavvuru veç 
ayın 3_1 .ıncı gunu R~ıschtag ılk hile Reichstag'ın birinci celse
celseaını aktedecektır. Bu celse sineriyaset edemeyecektir 
şayet Clara ZetJ?n riyaset et- Le Journal'in bi; 
mek hususunda ısrar edecek o- makalesi 
luraa pek hey~nl! olacaktır. PARIS, 28 (A.A.) Le 
Her ne kadar hukumet mahafi j " . .. 
1. ·kb d· h d k. · t t ournal Departmanlara aıt nus 
ı, ı sa ı aa a a ı nıye ve a h ,, Al ·· d 
savvurları hakkında sakit dav- ası • ~an mena~ıı? en ge-

kt 
· d len ve İngıltere Hancıye neza-

ranma a ıse e programının · · ı·h h 
· d. kad t k' ed"l · retının tes ı at sa asınd.,. hu-

'ı ım . kıye d· a~ a 1!' 1 ~ıt o- kuk müsavatı meselesini arizü 
an ı tua ı aıyasetı cezrı suret ·k t kik 'kt "Al 

d "· · "· defi amı et ettı en sonra 
te egıştırecegı ve aayon ··t leb k 1 
devrine nihayet vereceği zanno mldan .mu a .. atının pe esası 
lunmaktadır Mecburi i.tikraz 0 ugunda şupheye mahal ol
usluüne mUracaat fikri ter- madığı ,, neticesine vasıl olmut 
kedilmiş gibidir; yalnız serma- olduğuna dair olan haberi lngil 
ye üzerine bir vergi vaz'ı ile ik- terenin tavzih edeceğini ümit 
tifa olunacak ve bu suretle elde etmektedir. Le Joumal diyor ki 
edilen meblağ Reichsbank'a a- "Bu suitefehhümlerden ziyade 
vans şeklinde hemen mobilize iyi münasebatı ihlal edecek dün 
edilebilecektir. Diğer taraftan yada hiç bir tey yoktur." 
hükiimet, faiz nisbetinin tenzi- Na:zi'ler ı• e merkezciler 
li için ~iddetli birfaaliyet göater BERLtN, 28 (A.A. ) - Al-
meğe karar verınittir. Neudek man milli ajansı, Nazilerle mer 
mülakatlarında bütün bu iktıH kezciler arasında icra edilegel
di tedbirler ve dahili siyasetin mekte olan gizli ve esrarengiz 
heyeti mecmuası mevzuu b~h- müzakerelerin gerek Almanya
solacaktır. Reichstag'a gelince da ve gerek Pruıyada birlikte 
hükumetin bu baptaki niyetleri çalışmaları meselesinde bir p
malumdur. Başvekil, Mar~al rensip itilafına müncer olmuş 
Hindenbourg'a yeni intihabat oldufunu haber vermektedir. 
icrası emri verilmeksizin parla Bilhassa iki merkezci ile bir. 
mentoyu feshetmesini teklif e- çok Naziden müteşekkil bir hü
decektir. HükUnıet, yeni bir in kumet vücude getirilmesinin 
tihabat mücadelesinin mesuliye mevzuu bahsolduğu rivayet o
tini kabul edemiyeceğini ve ha- lunmaktadır. Bir Brüning - Se
li hazırda en mühim meselenin hleicher - Strasser koınbinezo
Almanyayı önümüzleki kış mev nundan bahsedilmektedir. Mer 
siminde maruz kalacağı müşkü kezcilerden M. Brüningi'n mali 
lata hazırlamak olduğunu b&- ye ve M. Stegervald'm mesai 
yan etmektedir. Yeni İntihabat. nezaretlerini deruhte edecekleri 

söylenmektedir. Prusya batve-

~~de, itten en büyük ener 
jisini. ltaly.'daki mahalli tica
reti asri §ekle sokmak, halkı 
asrın iktisat cereyanları içinde 
ltalya umumf menfaatine göre 
yetiştirmek gayesine koşu-
yor. 

daha batkadır. Bolteviklik ni
zamında, bir cehrilik >ar.!ır. 
Rol,eviklik fikriyata filiyattan 
evvel kıymet verir.. Fili fikre 
yaklaştırarak yürütür. Lakin 
§U fark vardır ki: F açyada eli 
kafaya tabi kılarken nizama 
koymak istediği i,te asla mazi
sinden ve an'aneden kurtula
maz. Halbuki Bolşevik. asla 
an'ane ve mazi tanımaz. Ora
daki fikir faaliyeti kadar el faa
liyeti de ayni e.aaa tabi kalır. 
Tahakküm hiç yerini değittir

Rif at B. in cenazesi kaldırıldı 
killiğine bitaraf bir zatın geti
rilmesi dütünülmektedir. Bu ha 
beri ihtiyatla karıılamak muva 
fık olur. 

Sardunya, Lombordiya, Pa
pa. vusturya gibi dağınık hü 
kum tler elinde iken batka bat 
ka etiştirilmiı ltalyanlan bir 
noktaya bağlayan milli bağ 
Duçenin Faşizmine yardım ede 
cek idelojiyi ha11l edememit-
tir. 

Kemalizm rejimi tamamen 
bir noktada Fatizm ile mütte-

memiştir. 

Façyada Kapitalizm tam 
manasile lmperyalizm ıeklin
dedir ve kral ile papazdan ayrı
lamaz. 

Onda, Duçenin şahsı. dahilt 
ıslahatta sert emirler ve ad'ım 
larla yürüyor. 

hittir. O da asri İtalya gibi. 
asri Türkiye yaratıyor. Ötede ise vatan ve millet 

Lakin, ltalya, lıtanbulun yoktur. Kapitale mevki veril-
Bizans afetile, Filoransalıların, mez. 
Medicilerin, hayali papaların Lenin, hadiselerin aeyrını 
sevkile (intibah) devrini yafa- takip ederken, rejimi kurmak 
mış bir yerair. için. bir dakika, ne milliyete. 

Orada güzel aan'atlar çok ne millete, ne şehirliye, ne k6y 
yerletmittir. Çok ilerlemittir. !üye bakmak zaafı göatermit· 
Sanayi ise köklüdür. Mahalli tir. Sabit ve azimkar yürümüt·· 
ticaret fikri hikim olmakla be- Yalnız, Lenin'in büyük bir has 
raber, bunun yanınd'a büyük sası fikirlerine çok sadık o-

Jferhumun kabri başında 

fabrikalar, büyük tersaneler, lan idareaiııdeki sebat ve kuK- Mülga Ayan Meclisi Reisi ve Es-
b k •• 1 • l" k ed ·ı bak Maliye Nazın Rifat Bey merbu-üyü armator er, asn unan- rettir. Anca , o say e, mı· mun cenazesi buıün Kalamıtdaki e-
lar, tesisler vardır. Türkiye yonlarca inaanı önüne katıp yü vinden büyük bir ihtifal ile kaldırı
bu yüzden, ltalyadan çok fakir rütmüştür. larak Karacaahmetteki aile kabrista 
dir. Bolıevikliği de, Façyayı da, nına defnedilmiJtir. 

Lakin buna kart•• Türkiye- harp doeurmuttur. Cenazed~ İstanbul Valisi ve Re-
deki inkılap, Duçenin ltalyada Harbin bu iki zaruri çocuğu lediye reiıi Muhiddin, Mül~ Mee
ki ıslahatı1':1an çok kuvvetli ve asla biribirine benzemez.. lisi Ayan azasından Sadrı. esbak 
daha asridir. İtalya'da ulahat Façya, harpte, kültürde, Ro Mütir izzet Paıa, Pertev Paşa, Ab-dülhak Hamit, Kemal zade Ali Ek-
Yardır. Türkiye'de ise tam "in ma tarihinin lejiyonlarıru, Fo- rem, Hüseyin Cahit, lsmail Müıtak, 
kılap,, mevcuttur. ltalya'da ni- run: senatorlerini, cinçinatuıle- Cümburiyet Merkez Bankası Mecli
zamsızlıktan nizama götüren ri, Kayaer ve Ağustosları dütü ıi idare reiıi Nüarat, meb'us Selih 
rejimde iki amil vardır: Sür'at nerek, bir zevk arar ... Bu zevki Cimcoz, meb'us lbrahim Süreyya, 

l"k T·· ki 'd bu ·· • Türk Dayinler vekili Zekıii, Harici-ye sert ı . ur ye e sur at ..-enç nesle tanıttırmak ister.. · · ş k y • ye Prot.okol müdiri umwnıu ev et 
yoktur. erine daha clerinden Harbin, şiddetin, sertliğin Fuat.. Belediye reis muavini Hamit, 
lnr ruhi atılıt ve içten gelen kudretini takdir ederken; ener Esbak Tahran büyük elçisi Emin ve 
heyecan vardır. jinin bilenmesini bunlarda bu- esbak hariciye müstetan Etem, Ta-

Sertliğe mukabil, inkılaba lur ve krallığı· kiliseyi de dü- hir Kevkep, müderris Kadri Ratit 
· 1 'h l ·· k ' "11 d Pa••. Dr. Şekip Habip, Muhtelit manmayan arı ı ma ve mura- şünür. Fa at mı i boyasın an ,... T k · k 1 b 1 d ı Mübadele komisyonu ür heyeb 
kabe ... B_üyük a .• a ~ğa o~ru asla sıyrılmaz. Mukaddes mef- murahbasasından Esat Beylerle di-
şuurlu bır varıt• ınkılap neslın- hun:lara dokunmaz .. Beynelmi- ğer komisyon erkim. Avusturya ıe
de, Türk milletinin hususiyet- Jel; mesela Masonluk gibi te- fareti müıtesarı, Elekh-ik tirketi 
!erinden olan "sıra ve saygı.. şekkülleri yıkar geçer.. müdiri umumisi, tehrimiz alemi ma
duyguıunu uyandırmak var- Gençliae dayanırken, bütün !isine mensup yerli ve eenebi bir 

" çok ze.-at ile Tütün inhisarı müdiri 
dır. gençliği tesadüfün ona kurdur- Mitat B. inhisar idaresi erkim, Fe-

Bizde anlatmak, söylemek duğu nizamı muhafazaya, eli nerbahçe klübü ile diğer spor teşek 
ve ok,amak yumruklamaktan silahlr olarak sevkeder küllerine mensup zevat, Matbuat 
ziyade iş görür. Bolşevizm İse hiç bi; mukad 1 ~ümessill~ri, _ve _bütün Anadolu A.-

L 'k' b 1 1 · O 1 . b" ıaruı tahrır aıleaı, aoker ve polıı 
a ın unun a yo a gırme- des şel'. tanımaz._. . y e ki . ır müfrezeleri ve merhumun daha yüz 

yen başı koparmak farzdır. Bolşevık gencı. bır F aşıat lercc hürmetkarı hozır bulunmuşlar 
Yeter ki, inkılap çocukları, gencin tamamile ve kamil zıt- ı· dır . 

Mustafa Kemal kadrosunda va- tıdır. Cenazeye Hariciye Vekaleti, A· 
zife alanlar halka doğru vü· ( De:Jamı var l nadolu Ajanaı, r1uhtelit Mübadele 1 

komisyonu Elektrik ıirketi, Fener
bahçe Spor klübü tarafmdan ve da
ha birçok yeriorden müteaddit çe
lenkler !!Önderilmitti. 

Bu müee11if ziya dolayısile ge
rek resmi mahafılin ve ıerek m-
leket münevverlerinin merhuma kar 
şı besledikleri hissi hürmeti irac e
der surette yüzlerce taziyet telgrafı 
ıı:elmekıediı-. Bu meyanda Baıvekil 
lsmet Pqa Hazretlerile, Hariciye 
Vekili Tevfik Rüttü Beyden, Riya
seticümhur kitibi Umumisi Hikmet 
Beyden, bir cok meb'us Beylerle, 
Fransa ve Amerika büyük elçilerin
den. Sovyet sefaretinaen gönderilen 
telgraflar bilhassa kayde t•Yandır 

Ali,. namına feşelıkDrler 

Hissettiğimiz tees•Ürün ıiddeti. 
gerek cenazeye iıtirak ve gerek tel-
111rai ve mektupla taziyet lütfünde 
bulunmıq olan zevatı muhteremeye 
ayn ayn ifayı teşekküre mani oldu
ğundan bu mükaddes vazifeyi Ana
dolu Ajansına tevdi ediyoruz. 

Menemenli zade Ailesi namına 
Muvaffak Numan 

Babamızın pek uzun ıürcn hasta 
lığı esnasında bitmek tükenmek bil
meyen bir fedakıirlılda ve büyük bir 
hazakatle tedavisine ihtimam eden 
Dr. Sekip Habip Beyd'endiye bütün 
ailenin şükran ve minnet hissini A
jans vasıtaıile arz ve ibli.ğ etmeği 
kiymettar bi• vozife addediyoruz. 

Mtncmcnli 7.ade Ailesi namına 
Muv2'f! ... k Num~n 

Relchslag açıldığı zaman 
BERLIN, 28 (A.A.) - Re 

ichstag reisi intihap edildiği za 
man Komünistler birinci turda 
bir komüniste ve ikinci turda 
bir sosyalist demokrata rey ve
receklerdir . Komünist fırkası
nın merkezi komitesi, bu kara
rın sosyal demokratlar rüesası 
arasındaki cidalin şiddetini tah 
fif etmek istenildiği manama 
gelmeyeceğini tasrih eylemek-

) tedir. 
Komünistlerden meb'uslarm 

en ya,Iısı Clara Zetkin. parla
mentonun küıat celsesine riya
set etmeğe kat'iyyen azmetmiş
tir. Mumaileyh, bunu "Alman 
parlamentolarına kartı bir vazi 
fe" telakki etmektedir. 

Amerika erkanı 
Harbiye reisi 
Maiyetindeki zevat ile 

Varıoııada 
V ARŞOVA, 27 - Amerika er

kim harbiye reisi ı-efakatinde Ame
rika ordusuna mensup muhtelif rüt
bede zabitan bulunduğu halde bu
gün Varş.ovaya muvaselit etmiıtir. 
Bir kaç güne kadar Lehistan - Rus 
hududunda vuku l,ulacak manevra
larda bazll' 1>ulunacaktır. 

Dagland vapuru 
Kurtanldı 

Bir kaç gün evvel Çanakble 
boğaZlnda Akbat mevkiinde kaya 
lar üzerine oturmut olan Norveç 
bandıralı 8200 ton benzin ve pa
rafin yüklü Dagland vapuru Türk 
gemi kurtarma ,irketi tarafından 
bu sabah kurtanlmıttll'. 

Pastörün mezan 
önünde 

P ARİS, 28 A.A. - Umumi sıh
hat nazırı, dün Paatör enatitüıün
de hürmetkar bir hazirun kütleai 
muvacehesinde yapılan "Ümit Gü
nü" meraıimine riyaset etmit ve 
müteakiben mer:ısimde mevcut 
buJunan zevat büyük ve liyemut 
ilimin merkadi önünde bir geçit 
resmi icra etmiştir . 

~· 
''Kahraman bir 

hasımdı, 
ra met eyliy 

Macarlar odin müda iler 
namına Türk 

stilinde bir abide diktiler 
PEŞTE. 28 (A.A.) -· Buda surla rı önündeki §Ose üze 

Türk - Macar kard~liğini t em sil eden bir abide dikilmekt 
Bu abide 2 E ylul 1686 tarihindeki muharebede elinde- kılın 
ölen Bodin kalesinin son T ürk vali&i ve müdafii A bdurrah 
Abdi Paşa ile diğer Türk askerlerinin hatırasın ı ebedileştir 
içindir. Abide eski Türk stilinde bir sütundan ibarettir. Sütu 
başlığında bir kavuk vardır ve üzerinde de Türkçe olarak " 
raman bir muhasımdı. Allah rahmet eyliye" iba resi yazılıdır 
bidenin küşadı mezkur harbin yıldönümünde büyük merasi 
yapılacaktır . 

Halk fazla mektep 
açılmasını isteyor 

Maarif Vekilinin 
ha valisinde 

Adana 
tetkikatı 

OSMANİYE, 28 (A.A.) - Maarif vekili Esat Bey r 
katlerindeki zevat ile dün gece saat 21 de Adanaya muvaaa 
etmiş, istasyonda Adana ve Cebelibereket valileri. fırka reisi, 
lit.)et erkanı, Maarif ve mektep müdürleri ve muallimler tar 
dan karşılanmıştır. Adana valisi Bey iktısadi vaziyet dolayı• 
kapar an Amerikan kız kolleji yerine esasen kız lisesi olmay 
Adanada bir kız lisesi açılması ricasını tekrar etmiştir. Vekil B 
Ceyhanda trenin tevakkufu eııınasında kaymakam, hükumet. f 
ka erkanı, Ceyhan gençliği ve halk tarafrndan karşılanmış 

halk ile iştigalleri ve mahsulleri üzerinde hasbuhal yapmışt 
Halkın daha fazla mektep açılması hakkındaki temennileri k 
dilerinin ilim ve irfana kartı >lan büyük heves ve rağbetleri 
göstermesi itibarile çok şayanı iftihardır. Vekil Bey ayni tez 
hürat arasında Osmaniyeye hareket em.iş ve sabah saat sekiz 
Osmaniyeye muvasalat etmiştir Bu sabah ivlayet, fırka, belediy 
ziyaret edildikten sonra mekteplerin ve muallimlerin idari ve t 
biyevi vaziyetleri hakkında tetkikatta bulunacaklardır. 

M. Venizelos Selanikte mühi 
bir nutuk söyledi 

AT1NA. 28 (Milliyet) - Bugün Sel8niğe vasıl olan M. V 
nizeloa halk tarafından parlak ve hararetli bir surette karşılanmı 
tır. Batvekil öğleden sonra Beyazkule meydanında mühim b. 
nutuk irat etmiş ve Yunanistanın bugünkü mali vaziyetini iza 
etmiştir. Türk - Yunan dostluğundan bahseden M. Venizelos b 
hassa bahri itilafname üzerinde tevakkuf etmiı ve bu itilafın Y 
nanistana iktuadi noktai nazaradan büyük faydalar temin etti 
ni söylemiştir. M. Venizelos Türk - Yunan itilafı, kabinenin e 
muvaffakıyetli işi olduğunu da ilave etmiştir. 

Harp aleyhtarları kongresı 
MOSKOVA. 28 (A.A.) - Tass Ajansının bildirdiğine g· 

re beynelmilel harp aleyhtarlığı kongresi Amsterdamda Hanr 
Barbus'un riyasetinde açılmıştır. 

Zafer bayramı her taraf la par
lak bir surette tes'it edilecek 

ANKARA. 28 (A.A.) -
Büyük Zaferin onuncu yıldönü 
münü tes'it icin Ankara Halk
evi tarafında~ teşkil edilen ko
mite 30 Ağustos günü yapıla
cak merasime ait programı ik
mal etmit bU::ınmaktadır. Bu
na nazaran, 30 Ağustos günü 
tebrikitı müteakıp yapılması 

mutat olan askeri merasim bu 
sene B. M. Meclisinin alt tara
fında ve istasyon caddesinin sa 
ğındaki sahada icra edilecek ve 
bütün halk teşekkülleri de ge
çit resmine iştirak edeceklerdir. 
Askeri merasime saat 10,30 da 
başlanacaktır. Bu11u müteakıp 
fırka kumandanı Sıtkı Pata Ye 
halk namına da Vedat Nedim 
Bey birer nutuk irat edecekler
dir. Saat 16 da Halkevinde se
kizinci fırkadan bir zabit tara
fından Dumlupınar zaferi hak
kında halka bir konferans veri
lecek ve saat 19.30 da Ankara 
radyosunda ticaret mektebi mü 
dürü Şevket Süreyya Bey Dum 
lupınar Zaferi hakkında bir nu 
tuk söyleyerek ve onu müteakıp 
Eni• Behiç Bey bir tiir okuya
caktır. Gece kıtaat ve halkın 
ittirakile büyük bir fener alayı 
tertip olunacaktır. Komite bun 
dan maada onuncu yıldönümü
nü tes'it edeceğimiz büyük Za
ferin yüksek ehemmiyetini bil
diren büyük ve kücük 14 bin a
fis bastırmıştır. Bunlar evle- 1 

re dağıtılmış ve şehrin bütün so 
kaklarına astırılmıştır, Komit 
Devlet Demiryolları idaresini 
muvafakatile bugünden itiba 
ren Ankaradan hareket ede 
yolcu vagonlarının dış tarafla 
rına da bu afişlerin yapışbrma
ya başlamıştır. 
Mersin ce <;ankırı'da da 
MERSİN, 28 (A.A.) - 30 

Ağustos Zafer bayramının tes' 
idi için fevkalade hazırlık yapıl 
maktadır.Tayyare cemiyeti bay 
ram akıamı için belediye bahçe 
sinde bir müsamere verecektir. 

ÇANKIRI, 28 (A.A.) - Za 
fer bayramı münasebetile tim
diden ihzarat batlamıttır. Buse 
neki tes'it merasimi diğer sene 
lere nisbetle daha parlak ola
caktır. 

Afyonun kurtuluı 
H M gunu 

AFYON, 28 (Milliyet) - Bu
gün şehrimizin kurtulut gününün 
yıldönümü emıalis.iz tezahüratla 
kutlulandı. Ordunun tehre girdiği 
ni gösteren askerlerimiz binlerce 
halkın gözyaflarıyla karşılandı. 
Gece Belediye parklarında halka 
dondurma ikram edildi. Fener a
layları, oyunlar yapıldı. Belediye 
ve Halkevi önünde fiıekler atıla· 
rak şenlik yapıldı. Halkevinin ye
ni kurduğu Kocalepe spor külübii 
nün açılısı parlak müsamereyle 
meb'us Cemal Bey, Vali, Bekdiye, 
frrka reiılerinin huzurile yapıldı. 
Şehrin tarihi kalesinde nurdan bit 
kurtuluı yaT.:111 parlamaktadır. 
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Fransa Kavun ithali tını Kontenjana Tabi Tuttu .. 
Ekonomi Murlft~ Mahkemelerde Beledi gede VIUlyelte 

Bari sergisinde on beş 
firmamız var 

Muallim 
Kadroları 

Mekteplere bildiril
di, umumi bir 

değişiklik yoktur 

Hep nişanlısının 
hatırı içinmiş! 

Gayri monta. 
zam borçlar 

Baled.iye yekten 
ödemeğe 

karar verdi 

İhtikar 
Komisyonu 

Petrol ıirketlerinin 
vaziyetini 

bugün tetkik ediyoı Tüccar perşembeye gidiyor •• Sahte baytar mahkemede ma. 
cerasını nasıl anlatıyor? 

Bari urglaln11 

Bari """" -.,.ı panaymna ıı• 
~ - oldulu ıib.I bu eene ele 
::rı ~ tunffe lttlrak etmemiz 
__,.,.,. etmlttlr. 

Bu - Bari ıeraialne ittirak et
:_oı. llzen ılmdlye kadar 15 kadar 
-....,.. mltraeaatta bııluıımuıtm. 

ZlnaaJ orman ıirketi pyet zen
aı., W.. kolelı:ılyonla ıorglye iftlrak 
et-.ı.t..cıır. lıtinık eden firmalar 
;::anm.ı. lpekiı, iş Limited, Hacı 

r de bulunmaktadır. 
..._ Sergi7e iştirak eden firmalarla 
-.ı..,,; ihracat ofla! raportörlerin
.ı.., AldI B. ele Bariye gidecektir. 
~ye gidecek mümeooll ve tüccar 
9.r Perternbeye hareket edeceJd.,..dlr. 

Fransa kavunu kon
tenjana tabi tuttu 
Fraııqya geçen oene batlıyan ka

"Vun ihracatımız bu oene daha fazla 
İrllriıaf etmiıtl. Me'Uim hidayetin
den beri Franaaya epey kavun ıev
lı:edilmittir. Fakat Parla konaoloolu
~muzdan dün e-elen bir telgraf bu 
•tle meşııul olanlarm bütün taaav
"'1rlarmı alt üot etmİf ve memlekı>
lin eyi bir varidat kapuı olmağa 
'-flıyan bu iti hemen, hemen aka
ınete uğratmqtır. 

Konaoloaluiun müstacel telgra
fında ıu haber verllmektedir: 

Aidat 
Vermiyen 
Doktorlar 

Etıbba odası bun
ları mahke

ıneye tevdi edecek 
Etıbba odaaı aza.,, kon.gerede 

lıeyeti idareye henüz bir bina 
tedarik edilmediği gibi, kütüpha
ııe dabl teais edilmediği için ıika
)ette bulunmutlardı. Bunun üzeri 
ile heyeti idarede bu itlerin ya· 
Pılnıuı için, azadan bir Joımınm 
lıeniiz tediye edilmemiı aidatının 
toplanmaaı lazun geldiğini oöyle· 
>ııif Ye azanın menafiine ait teşeb 
lıiiaata giritilmek üzere mütera• 
lı:inı aidat için 3 ııenedeı.ı beri ya· 
Pılan müteaddit müracaatlara 
~•ğmen, taahhüdatı vermekten 
"'81lü1 göıteren azaya müterakim 
lidatlannm mukaueten tediyesi 
İc;in bir taminı gönderildiği halde 
Yine aidatın teaviye edilmediğini 
lıildirmittir. Bu tamim oda aza•m 
ılan bulanan doktor, iit tabibi, 
d~j ve eczacılara da gönderil
>ııiştir. 

Bazı aza bu tamime göre, aida· 
tı taluitle teaYİyeye baılamı,Iar
dn-. 

. B;r gazetenin yazdığı gibi, bu 
"idatın affı cihetine gidilmeııi mev 
~l il bahis değildir. Aidat kanun 
1 e ınüeyyettir . 

Aidatı teaviye etmiyenler biz· 
~arure mahkemeye tevdi edilecek 
erdir. 

R.omanyah Türk 
talebe gitti 

oıi Bi~ kaç günden beri şehrimizde 
lal&afır bulunan Romanya'lı Türk. 
d" •belerden mürekkep kafile, dün 
""d" Romanya vapurile Köstenceye 
• et •imi ti" ş r. 

umıımt bakış 

"Franoa kavunu kontenjana tabi 
tuttu. O şekilde hareket ediniz." 

İhracat ofiıl ba hususta mütem
mim mali\mat iotemittir. Yeni mıılu 
mat gelinceye kadar kavun oevkiya
tı dunnuıtur. 

Demir inşaat mal
zemesi de pahalı! 
Ticaret müdürlüğü son zamanlar

da demir ve demir inıaat malzemesi 
fiatlerindeki yükseldiğin gayri tabii 
bir şekilde olduğunu görerek tetki
kata batlamıştn•. 

Müclirlyet dünya demir piyaaaaı
nı tetkik etti~ gibi demir malzeme 
satan tacirlerden de izahat istemiı
tlr. 

Dün gelen buğday 
Dün fCbrimize Anadoludan 32, 

Trakyadan 1 vaaon, limanlardan 
1044 çuval buğday gelmİftir. 

Dün boroada azami. buğday fiatl 
7,5 kuruştur. 

lzmir borsasında 
IZMIR, 28 A.A. - Bugiin bor

sada 11 ili. 33 kurut arasında 7,960 
çuval ÜzÜm satılmı§tır. 

Tevhide 
Devam 
Ediliyor 

Ay başında Sam
sun Kocaeli 

tevhit ediliyor 
Tütün, Müıkirat ve Tuz inhisar· 

ları mülhakat idareleriıılıı tevhidine 
devam edilmektedir. Şimdiye kadar 
İstanbul, Trakya, Çanakkale. lzmir' 
de tevhit kadrolan tatbik edilmiıtir. 
Ay batında Samıun, Kocaeli idare
leri tevhit edileceklerdir. Tevhit 
kadrolannın bir, bir buçuk ay zar
fında ikmali mukarrerdir. 

Tütün encümeninde 
Tütün inhisarı kanununu tadile 

memur encümen dün inhisarlar ida .. 
reoinde toplanarak mesaisine devam 
etmit ve kanunun ziraate müteallik 
maddelerinin müzakeresini bitirerek 
ticari kısmına gelmiştir. 

iktisat Vekaletinde 
kadro tebeddülleri 

lktıaat vekaletinde kadro tebed
dülab devam etmektedir. lktnat ve
ki.letine tabi devairde yapılan bu te
beddülatın genit bir şekilde olduğu 
anla,ılmaktadır. 

Şirketler komis ... terinden Rasim 
Bey Samıu~ ~icaret müdü~lüğüne 
tayin edilmı§tır. Yalnız Rasım Bey 
bir müddet Mersin Ticaret müdürlü 
ğü vazifes.ini ~a edecektir., ~~?o 
Beyin yerine şırketler konuse'flıgıne 
Zonguldak bavzai f";'ımi,v-e mad-;n 
muamelat müdürü Nıyazı Bey tayın 
edilmittir. 

Llıe ve orta mektepler mu
allim kadroları Maarif veka
letinden alakadar mekteplere 
bildirilmi§tir. Bu seneı kadrolar 
da muumi bir değişiklik yok
tur. Yalnız bazı nakil ve beea
yi§ler vardır. Yeni kadroya na
zaran değişen muallimler eyliil 
başından itibaren naklolunduk 
ları mekteplerde ifayi vazifeye 
batlayacaklardır. 

Avrupaya gidecek 
talebe 

Bu sene Avrupaya gönderile 
cek talebenin imtihanları per
şembe günü yapılacaktır. Bu 
sene liselerden 50 talebe, san' at 
tahsili için de 15 talebe gönde
rilecetkir. imtihanlar şehrimiz
de İstanbul Erkek lisesinde. 
Erenköyü Kız lisesinde, ve 
Selçuk Hatun san'at mektebin
de yapılacakbr. Anadoludaki 
talipler de. tafranın muhtelif li 
selerinde imtihan edilecekler-

dir. 

Ders saatleri 
Şehrimizdeki ecnebi ve ekal 

liyet mekteplerinin ilk kısım

larında derslerin günde yedi sa 

at ve sabahleyin 8,5 ta batla

yıp akşam dörde kadar devam 

ettiği anlaşılmıştır. Halbuki bu 

tekil pedagoji sistemlerine mu 
arız olduğundan ve derslerden 

hakkile istifade edilemediğin

den ders saatlerinin resmi ilk 
mekteplereki gibi günde beş sa 
at okutulması takarrür etmiş

tir. Bu hususta Maarif idaresi 
lazım gelen tebligatı yapmıştır. 

ilk kısımlarda clersler saat do

kuzda başlayacaktır. 

Darülfünunda ste
nografi kursu 

Maarif V ekaJeti Darülfünunda 
bir stenografi kurau açılmaaına ka
rar vemıiıtir. Stenoıırafi kura unu 
stenografi mütehas11aı Benaroya B. 
deruhte etmİ§tir. 1 eylulden itibaren 
Yüksek Ticaret mektebinde umuma 
mahıus bir stenografi kursu açıla
caktır. 

••••••• 
Esnaf 
Cemiyetleri 

Merkez bürosu ya
kında 

teşkil ediliyor 

SaJahiyeti olmadığı halde askeri 
Baytar mektebi elbiseııile ötede ı.... 
ride dolll§ırken yakalanarak üzerin
de ~azı sahte mezuniyet ve mektep 
ve51kaları, taklit edilmis imzalarla 
bir takım emirler zubu; eden Meh
met Naci isminde bir gencin dün 
Ağırcezada muhakemesine başlandı. 
Mehmet Naci isticvabında Oıküplü 
olduğunu, bir tabanca meselesinden 
dolayı devam ettiği Kuleli lisesin
den çıkarıldığım söyledi. 

Reis: 

- Tabanca meselesi nedir? diye 
sordu. Maznun mektepte bir arkada 
§ına tabanca çektiğini itiraf etti. 

Maamafib, biraz sonra da iki se
ne ayni sınıfta kaldığı için mektep
ten koğulduğunu söyledi. Mehmet 
~a~i Ef. Harbiyeye geçebilmek için 
sıviller arasında karısarak imtihana 
girdiğini. fakat kendisini tanıyanlar 
dan biri, hüviyetini haber verdiği i
çin mektebe kabul edilmediğini an
lattıktan sonYa dedi ki: 

- O ııünlerde henüz nişanlan
mıştım. Nişanlım benim Harbiyeye 
devam ettiğimi zannediyordu. Mek
tebe giremediğimi duyarsa yanında 
biç itibarım kalmayacaktı. Kendimi, 
Harbiyeden Baytar mektebine nak
letmiş gibi göstererek, sahte mühür 
ve imzalı bir tezkere yazdıın-

- Resmi mührü nasıl ele geçir
din? 

- Efendim, bir gün yolda gider
ken bir cüzdan buldum. içinden bir 
mühürle kazılmıt bir imza buldum. 
Yanımda mektebin resmi başlıklı 
boş bir kağıdı vardı. Bu kağıdı dol
durarak nişanl!mın itimadını kuan-

Memlekette 

latanbul belediyesi düyunu 
gayri muntazamanın hepsini 
tamamen ve yekten ödemeğe 

ınak istedim." karar vermittir, ve daimi encü 
Bu sahte vesika Harbiye mektebi menden salahiyet almrtbr. Be

talebeaind~n ~r:Jımet _Naci Ef~ nin lediyenin gayri muntazam borç 
M.M. Veki.~etinın em';"'l':~kerı ~J;- larrnın yekônu üçyüz bin lirayı 
tarVm-;kaktebınc nakle~~ldılr!nld': daıNrdi: J tecavüz etmektedir. Borçların 

eıı maznuna gosterı ı. acı k • · ki · · · 
Ef · • ..h .. k~'- e serısı es senelere aıt ıstim-., ımzayı ve reımı mu ru, so llll- ... ... • • • 

ta ele geçirdiği cüzdandan çıkara- lakat bedellendır. En eskı borç 
rak kullandığım iddia ediyordu. on, on iki seneliktir. Belediye 

Reis: bu borcunu verebilmek için ge-
- ~u '.'":sıl tes~d'!f bö:ı;le? ~~-~· ne kendi ihtiyat akçesinden üç 

Aradıgın ısımde hır ımza ıle ınubur ·· b" ı· Wc b" · "k 
ayn· cüzdandan asıl olup ta çıkı- yuz ın ıra ır ıstı raz yapa 
yori n caktır. lstikrazm akdi için Da-

Maznun bu ıuale bir cevap bu- biliye vekaleti muvafakat etmi, 
lup veremedi. tir. Tepinisanide Şehir meclisi 

- Baytar mektebi üniformaaile açılır açılmaz ilk olarak yapı-
ne kadar zaman dolattm? lacak stikraz hakkında salahi-

- iki ay kadar. yet alınacak ve derhal borçların 
Reiı Müddei umuminin mütalea- tediyesine başlanacaktır. Beledi 

sını sordu. Müddei umumi, evrakı ye 300000lira ve küsuru ödedik 
tetkik edeceğini söyledi. 

Maznuna bir diyeceği olup olma
dığı •oruldu. Naci Ef. serbest bıra
kılma11nı ve muhakemesinin gayri 
mevkuf olarak icraaım talep etti. 

Mahkeme bu talebi kabul etmeye 
rek iddia makamının dava evrakını 
tetkik etmesi için duruşmayı 15 ey· 
IUI pazarteııi gününe bırakb. 

Neşriyat davaları 
Belgratta vuku bulan bir intihar 

bi.disesini neıreden Franıızça lstan
bul gazeteıi aleyhinde açılan dava
ya dün Ağırcezada devam edilmiş
tir. Burada bulunmadığı anlaşılan 
gazetenin sahibi M. Pierre Legoff'a 
tebligat yapılamadığından durutm• 
başka ırüne kalmıstrr. 

ten sonra düyunu gayri munla-
zanıa külliyen belediyenin başın 
dan kalkmış olacakbr. Borçlar 
bir liradan bet yüz liraya kadar 
aynen verilecek, daha fazlası 
yüzde beş fazlasile tediye edile 
cektir. Belediye yapacağı üç 
yüz bin liralık istikrazı, mütea
kıp senelerde bütçesine koyaca 
ğı para ile ödeyeeektir. Beledi
yenin bu kararı her tarafta umu 
mi bir alaka ve memnuniyet u
yandırmıştır. 

Yeni Tramvaylar 

İdama mahkôm oldu 

Tramvay şirketi, arabalarda 

yeni tekilde yaptığı bazı tadi

latı ikmal etmiştir. Yeni şekil
deki arabalar daha uzun, ve İ· 

kinci , birinci mevkiler bir ara

da, kazaların önüne geçmek i

çin de bsamakları otomatiktir. 
Tadilat yapılan birkaç arabanın 
sabahları erken tecrübeleri ya

pılmaktadır. Tecrübeler müs
bet netice verirse bütün araba
lar bu şekilde tadil edilecektir. 

Bir kişiyi yaralıyan bir kişiyi 
de öldüren katil 

iki sene evvel Maniııaya tabi Har 
mandalı köyünde Cemal isminde bi
ri bir ağız münaka§uından sonra 
kahvede Mehmet iıminde birini tü
fekle yaralamıştı. 

Mehmedin kurıunu yer yemez 
yere düttüğünü gören Cemal der
bal kaçmağa hll§lamıttır. Yolda ken 
disine tesadüf eden Hüsnü İsminde 
bir köylünün ··cemal böyle nereye 
koıuyonun?'1 demesi üzerine Ce~ 
mal silahı ona da tevcih ederek onu 
öldürmüş ve ortadan kaybolmutlu. 
Nihayet yakalanan Cemal ağır ceza 
mahkemesine verilmiş ve devam e
den muhakeme neticeıinde mütte
fikan idamına karar verilmiıtir. 

nin dört, kalml•rınm b"§ kuruta 
piyaaaya arzı aatıtlan gerek mik
dar itibarile, gerek fiat noktai na 
zarnıdan en yükoek bir hadde çı· 
karımı olduğunu öğrendim. Jan
darma ve polia, inhisar idareaile 
yekvii~ut bir ahenk arzediyor ki 
takdir etmemek mümkün değil
dir. Maksadım İsim üzerinde şa.h. 
siyetleri methetmek olmadığı için 
namlar üzerinde tevakkuf ebneğe 
lüzum gönnüyorum. Bu sene tü
tün 1>iya1aları lıer tarafta dur
gun bir hal almıttı. Bilhaua tütü 
nün okkası beı alb kurup. düttü· 
ğü günde zürram haline acıma
mak için hissiz olmak lazımdı. Fa 
kat bunda da inhisar idareıi çok 

Adanada bir kız müfit bir ıekilde piyasaya atııdı. 
Ve bu atılmanın Manioada, Akhi· 

lisesi açılacak sarda, Kasabada, ve Salihlide çok 
iyi neticeleri görüldü. Kuınpanya-

ADANA, 28 - Maarif vekili bu- lar da harekete geldiler. Balya 

Terkosun yeni 
tesisatı 

Fazla su verebilmek İçin Ter 

kos şirketinin yeni yaptırdığı 
tesisat 15 eylulde ikmal edile

cektir .. 15 Eylulde yeni tesi

sat Matbuat huzurile küşat edi 
leeek ve işlereeğe ba§layacak
tır. Bu hususta bütün hazırlık
lar ikmal edilmiştir. 

Müfit Necdet B. 

raya gelmiş ve Cebeliberekete hare halinde ıatılan tütünler tekrar ok 
Esnaf cemiyetlerinin her birinin ket etmi!tir· ka itibarile aatılmağa baılandı ve 

ayn ayn binalarda bulunmaları yii- d be• altı kuru•tan 40 kurun ka-

lktısat vekaleti Deniz Ticaret şu
besi müdürlüğüne tayin edilen lstan 
bul Deniz Ticaret müdü>ii Mufit 
Necdet B. dün dairesindeki arkada§ 
lanna veda etmi,tir. Müfit B. yarın 
Ankara'ya gidecektir. 

Vali vekil beye A ananın kız li- • ' ,... d 1 Kar M""dd · li zünden her birinin ayrı kira vermek "b · dar piyasa yükseldi. Şimdi geçen ar 0 an aman u eıumumi · -
sesine olan şiddetli 1 tiyacından • · M · ·· dd · mili""· b' le oldukları nazarı dikkate alınarak ı oene rekoltesinden ancak yüzde gı eroın mu eı umu gıne ır babsetmiı. lisenin açı ması ricaımda t k k M h · bi 

Esnaf Mürakabe Heyetince, bir on kadar bir mikdar satılmaınıt bez erlekyazarad 0 e m
1

urakl!'l"Un I r 
bulunmuştur. ll bulunmaktadır. Maamafih bunla- ıraız ı sucun an aram m ta o du 

(Esnaf cemiyetleri merkez Biirosu) Vali bey kapanan ko ejin mü- "-· • · ti" ı k hakimli""" ' all" 1 nn da yavat yavaş mabaus bir fa- o;~nu ve eger 15 n 8 gınce 
tesisi tevsip edilmittir. Hamallar, dür ve muavini mu "'d 0 81"ak mek aliyetle oablmaktadır. yeni sene serbest bırakılmasına lüzum göste
mavnacılar gibi bir kaç eıı.naf cemi- tepte bırakıldıklan tak irde . mek- rekoltesi geçen aenenin üçte bir de rilirse bırakılmıyarak mahfuzan Ka
yetinden maada bütün cemiyetler i- tep binası ve etyaı~ maanfe ter- receıinde ancak istibııal edilebile- nımana gonderilmeai isteniyor. Yine 
. 4 .. .. Vakıf H d bi d . kedileceğini aöylemıtti~. cektir" . Tabii kanunlara tebean bu sıralarda Mahmurenin Eıkiıehir 

çın, uncu anın a r aıre Bunun l••rİne vekil bey, kollej • "h' de bir hırsızlık cürmünden suçlu ol-
isticar edilecektir Bu dairede bütün müdürü ve muavininin, bina ve "!- geçen ıeneki istlhaalattan mu un duğu anlaıılıyor. Çünkü Eskiıehir 
cemiyelerin k.atibi umumileri, dakti yanın maarife terkinde salô.biyettar bir kısmının çok ucuz bir fiatla Müddei umumiliği de bo yamaa kı-

ub · ı · b" olduklarını yapacağı tetkikat netice satılma•• ve bir kısınımn da am- kt d !oları ve m asıp erı ır arada top- barlarda kalması zürraı çok ürküt zı arama a ır. 
1 olacald d B d sinde anladıg" ı takdirde lisenin açıl-
anmıı ar ır. u saye e ev- ·· 1 mü• ve bu aebep tahtında olarak Mahmure Menin bapiunesinde · b" masımn tabii olacağını soy emi,tir. • vela, her cemıyet, ayrı ayrı ına ki- bu aene zerİyat az olmu§tur. Ku· uydunna bôr hastalık eseri gÖ•teri-
raaı vermekten kurtulacak, tutula- Manisada tütün raklık ta buna inzimam edince yor, hastaneye gönderiliyor. Fakat 
cak dairenin icar bedelinden kendi m.ikdar pek azalmağa namzet ol- temanız ettili anlatıldığından iade 
hissesine düşecek kısmı tesviye ede vaziyeti muıtur. Maah&Za tütünlerde has ediliyor. Yine ı... aarip haller gös

talık yoktur. Mahsul temiz ve ne· teriyor, tekrar hastaneye yollanı-
cektiı". Bundan başka, bir kaç cemi- • b ekra • Mah bi MANiSA, 26 (Milliyet) ~ fistir. Ziraat te az olduğu içın u yor, t r gl!'l"ıye. mure ç du 
Yete bir katibi umumi, bir daktilo h • • b" f" d k Arkad••laril .,..;ft • 

Tu'"tu""n inhı"sar ı"dareııile müskirat aene da a ıyı ır ıat arze ece rur mu. ..., e g-r-.emıyor. 
ve bir muhasip bakacak, bu suretle ö ·· ) tı k ka 

J"nhı"sarının bu ay aonunda birle<- ve zürraın yu .. zü güleceği kuvvet· nune ge ene ça yor, avga vga 
ber cemiyet ayn ayrı birer katibi • •· t.. N"b t ek'' t" · 1 
umumi, muhasip ve daktilo istihda- meleri mukarrerdir. Her iki idare le memuldür. - Muzaffer us une. 1 aye v aıe ın emrıy e 

de bı.rle•meg"e ait vasi .mikyasta Silifke hapisanesine naklediliyor. 
mından kurtularak tasaTTUf temin • b" k d Ş kız ~- d h" rahatla 

bl·r faaıı·yet görüımektedır, tütün Yaman ır a ın eytan ora.,.. a ıç nmı-edecektır. Cemiyet idare heyetleri, H d" bakal k 1 • 
• ın· hı'sar ı"daresi bilba1sa yeni kanu· yor. ay ı nn avga gıra. Şı-

eoasen haftada hır gün toplandıkla- h ·-· 1 B" dd 
nun tatbl.kinden sonra aldığı ter- ırsız ıuıyet er. ır m;i et orada kaldık-

k a rrndan hu içtimalarını merkez büro- k b 1 Romen ampın tı"batın ---erelerini toplamag" a tan sonra vu u u an müracaat Üze sunun salonunda yapacaklardır. ~· • b tirili" 

Bugün Vili.yetteki ihtikarı tetkil. 
komiayonu toplanacaktır. Bu içtimr 
ela, geçen günü komisyona tevdi • 
dilclilderini yazdığımız petrol kum
panyaları hakkında tetkikata bafla
nacaktır. 

Poliste 

Paylaşılamı. 
yan dost 

Bir kadın rakibinin 
yüzünü parçaladı 

Calatada Vatan otelinde olu· 
ran eski randevuculardan Şaınl: 
Emine Hanım ile yine ayni •emt
te oturan serbest kadınlardan Na
dide Hanım arasında bir kavga 
olmuştur. 

Ayni erkeğin dostluğunu her 
biri kendisine hasretmek iateyeıı 
bu iki kadın bir müddetten beri 
biribirlerile kanlı bıçaklı olmut· 
lar. Fakat iki kadın evvelki gÜn 
bir münatebetle karşılaştıkları za 
man biribirlerine derhal hücum 
etmişler, bir kavga. batlamıştır. A· 
raya girenler ilci rakip kadını a
yırmak iatemqler, fakat muvaf
fak olaınamışlardır. Kavganın kız 
gm bir da.kika.sında Nadide Ha
nım her zaman yanında taşıdığı 
keskin bir jilet bıçağını çıkararak 
Emine Hanımın Üzerine son bir 
hücum yapmıştır. Bu hücum neti
cesinde Emine Hanım yere yuvar 
lanmış, üzerine çıkan Nadide H. 
elindeki jiletle Emine Hanımın 
yanağını parçalamı~t1r. Kadın der 
bal yakalanmıştır. 

Yangın 
Beyoğlunda Halaskiı.rgazi cad 

desinde 531 nuınarlı Ali Beyin ha
nesinden yangın çıkmış, hanenin 
çatı11 ve üçüncü katmda bazı oda 
lar kısmen yandığı halde ateş .ön 
dürülmüştür. Yangının nasıl çık
tığı anlatılamamıştır. 

Tencereleri 
Satmış mı? 

Beyoğlunda Topçekenler soka 
iında 23 numarda oturan aşçı po 
lise müracaat ederek Galatada 
Ankara birahanesinde büfeci Ea
piroya evelce bırakmıt olduğu 13 
parça bakır tencere ve dört kara
vanayı satmak suretile emniyeti 
suiistimal ettiğini iddia etınİ§tir. 
f•pİro yak•lanmıştır. 

Yazı makinasını 
çalmış 

Galatada Merkez rıhtımında 
Balye - Karaaydın 'irketine ait 5 
numaralı yazıhanenin kilitli bulu 
nan kapısını açarak bir adet yazı 
makinesini çalan sabıkalı İhsan 
yakalanmıtlır. 

Otomobil kazası 
Kandillide Dolapçeşme sokağın 

da 22 numarada mukim lsmaile 
Karagürnrükte Arı sokağında 32 
numalan hanede otuı an şoför Sey 
fettinin idaresindeki otomobil 
çarpmış ve yaralanmasına sebebi
yet vermiştir. 

Sarhoşun hiddeti 
Büyükderede çayır başında ca

Mi arkaıı aokağmda oturan kıpti 
Turau.n fazla sarhoş olarak hane 
sine gitmekte iken ayni mahalle 
de sakin Muatafanın koluna gir
mesine kızmış ve çıkan kavgada 
Mustafa taşla Tursunun başından 
yaralamışbr. Tursun da kazma i
le Mustafanın üzerine hücum et. 
mit İse de, Muatafanın arkadatr 
Tabir tarafından kazma elinden 
alınmıştır. Vak'aya polis vazıyet 
etmiştir. 

Tramvaydan düştü 
Kondöktör Mehmet Efendi,Or 

taköyden gitmekte olan 219 nu· 
maralı tramvay arabasından mü: .. 
Tazeneıini kaybederek düşmüş ve 
yaralanmıttır. 

H çoktan başlamış bulunmaktadır. Adana gazetelerinden: - Silifke rıne uraya ge · yor. 
giden anım Ka~akçılık hemen ortadan kalk- bapisanesinden şehrimize yirmi yir- Mahmure ufacık t-'ecik boyuna I 

' b ı d ah · d" "' lahisarlar idare,.ince [ stibbarat 
dd 1 R Mısır matbuat mu••_ mıştır. Tütünleri am ar amanın mi beş yaıılarm a t mın e ılebilen bakmadan ve henüz aeleli birkaç b 

istihbarat bülteni 

Bundan bir mü et evve O 1 t ı· Mah · · d hk" b" k ~ Bülteni] ünvanile ir bülten neşri-sonunda yapı an arama ame ıye- mure ıamın e ma um ır a- gün olmamıştrr ki burada da öteki-
manyadaki kadınlar ka.m~ma dürü Y alovada !eri neticesinde köylerde kaçak dm getirilmiş ve kadınlar hapiıane- ne berikine kafa tutmai<_ a başlıyor. ne başlanmış ve ilk sayısı çıkmı§tır. 

t k t • k"" · ·· d ·1m· t" Bu sayıda verilen malllmata göre, Türk kadınları naır.ına ış ıra tütün kalmamış za en sıgara ağı sme gon erı ış ır. Fakat el kızlan bu. Kendine haddi-
! b h d h . İ b IJ ld • 931 senesinde memleketimizde 

eden İstanbul Kız lisesi ta e e <.ehrimize gelen Mısır Matbuat dı da hayat pa aB1na a ı olsa slan u u o ugunu söyliyen ni bildiriyorlar. <.imdi Mahmure ha-

'1 ., 1 k "th l' · ·· kü" b" M h Ali · • d bi d -l tütün rekoltesi 'l l milyon ki· 
d P l · d N h H eh ı"mı" mu""dürü smail B. dün sabah, Mııır memle ete ı a ı gayrımum n ır a mure çavuş 11mın e r a a pıs" anede uslu uolu oturmakta ve ar-a am a Ova sın en eza at anım Ş r ld - d !oya balig· oln>u•t-.ır. Bu sene V H sefiri ve konsolosu ile birlikte Yalo- hale gelmiş o ugun an &atı§lar mın kızıdır. Gezmediği yer yoktur. kadaşlarile iyi geçinmiye çalışmak- ' 

• • ze avdet etmiştir. Nezahat a· va'ya gitmiştir; şereflerine Seyrise- bissolunacak derecede bele geçen Mersinde hırsızlıktan dolayı istin- tadır. ekilen sahalar, geçen seneden çok 
gıttı mm Romanyada kendisine gös fain umum müdürü Sadullah B. ta- senenin bu aylarile nisbet kabul tak hRkimliğince tevkif ve mahke- Mahmurenin bu hırsızlıktan da- dah> azdır. 93? rekolteıinin ~eçen 

Ş terilen misafirperverlikten son rafmdan bir ziyafet verilen lsmail etmeyeeck bir yükseliş gösterme- mece de iki buçuk sene ağır hapse senekinin yarısından da az olmak 
,ı_ ;!'rimizde !:-ulunan muharrirler Jd • ·· ) k __ 1 B l b .. g"e ba•lamı•tır. Son zamanlarda mahkum oluyor. ha bir buçuk sene müddeti kalmış- üzere ?.1 milyon kilo raddesinde ola-....., ma-'- p derece memnun o ugunu soy e B. le sefir ve on.-o• . er ugun • • • h . d' 
-'V'·it~~ avlo911,~d~u~·ı~ı~ak~ş~~m~.~t~a~yj_:::~~.::::.::::::::::...::::::.:::::::..:.:.:...:.J..:~:ı._:;L~kı,;;.:;iii;,;;:,:.:_::.._..:.:...:...:--L.i~w·_k2··~ıliu('~•~i~a~r~a~l!a!rı~n~ı~n•·İ.ıı.!~m:ii;...l......J~a~h~mi!l!!~e~n~inll..!l~e~v!kif~·~in~d~e~nıJb~a~be!!ı!:r-:.J~b!!Lr~~~~~~~~~~~~~.....l~c~a~ını:ı.Jt~a!h!ım~ı~n!..Segı!lıE~~ll!ı; ... ~~~~--
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,\srın um.desi «MILLlYET• tir. 

29AGUSTOS1932 
idarehane: Ankana caddeıi, 

100 No. 

Telgraf adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Baıımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı iııler:i Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylılt 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak geri vttilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me
s'uliyetini kabul etmez 

--------------------------BUGÜNKÜ HAVA 
Y eııilköy askeri rasat merke

zinden aldığunız malumata naza· 
ran bugün hava ekıeriyetle açık 
geçecek, rüzgar şimalden kuvvet 
li esecektir. 

28/8/932 tarihinde tazyik 761 
milimetre, hararet en fazla 27, en 
az l 7 dPrece idi. 

1 
FELEKTEN 
Seyahat mektupları .. --Kürsüden 

inmekte mi 
Akıllanna gelmiyor? 

Vlchg, 2B ağuatoa 982 
Buradaki (San'at muhipl• 

ri) cemiyetinin tetebbüıile 
(Haatahane membaı) denil
pma.nn güzel bahçesindeki bir 
pavyonda bir resim sergi.si açıl 
dı, bir haftadır devam ediyor. 
Duhuliye falan yok .. Herkes 
serbestçe girip seyrediyor .. Ü
şenmeden saydım. Sergide iri· 
li ufaklı, yağlı boya, akvarel, 
pastel, kreyyon, olmak üzere 
297 eser vardı.. Bunların için
de portreler, deniz, kara, or
man, sokak manzaraları, (na. 
tür mort) denilen mevzular ve 
süs eserleri de vardı ... 

Ben bizim memleketteki 
sergileri de gezerim •• Hem on.
la.· duhuliyelidir ... En ~engini 
de Galatasaraydaki değil mi
dir? .. isterdim ki; ressamlan
mız irili ufaklı gelsinler de 
Vichy gibi 20,000 kitilik bir 
kasabanın ressamlan tarafrn
dan yapılmış olan eserleri gör
sünler ve ondan sonra ... Maka
leler, kritikler. mütaheıdeler, 
yazsınlar ... Bizde eser yok, laf 
bol... Diyeceksiniz ki; 

- Efendim rağbet yok! ne 
yapalım! .. 

Anladım ... Nasrettin hoca 
birgün kürsüye çıkmıf... Vaız 
edecekmiş .•. Aklına bir §ey gel
memiş demiş ki; 

- Ey cemaat! Bugün size 
vaız edecektim amma, aklıma 
bir şey gelmedi .. 

Cemaat arasından oğlu ses
lenmiş: 

- Baba kürsüden İnmek te 
mi aklına gelmiyor? .. 

Bizim san'atkllrlarm ıua-

1 mak ta mı akıHarına 
yor?. 

••• 
gel mi-

Dün bitteaadüf burada bir 
Macarla görüştüm .. Tuhaf bir 
adam ... Türk olduğumu öğre
nince pek memnun oldu.. Ma
limı ya! Avrupada üç kan kar
dqi millet vardır. Türkler, Ma 
carlar, Finlandiyalılar .. 

Bütün Macarlar gibi bu zat 
ta Macaristanın bugünkü va
ziyetinden milıtekidir.. Tama
men Macarlarla meakfuı bir 
çok mümbit arazinin Romenle
re ve Sırplara verilmiş olması" 
nı dünyanın en büyük haksız
lıiı addediyor... Ben bu şika
yeti Macaristanda bulunduğum 
iki seferde de işitmiştim ... Doğ 

J ruaunu söylemek lazım gelirse 
umumf harbin akıbinde yapıl
mıt olan muahedeler milletleri 

I barıştırmak değil, biribirine 
düşürmek için birebir birer eser 
dir. Eğer bu muahedeler bu 
halile kalırsa gunun birinde 
sırf bu yüzden küçük milletler 
arasında bir harp çrkması ve 
büyükleri de sürüklemesi mu" 
hakkaktır. 

Bizim Macar Almanyadaki 
( Hitler) ciliğin yakında Maca
ristan' da da ayni şekilde tees
süs edeceğini ve a-rtrk işin ri
ca ile halli yolunun terkedil
mek lazım geldiğini anlattı .. 
Ve bu sırada bana bir hikaye 
nakletti. Bu hikaye Balkan 
memleketlerinden birine atfen 
tertip edilmiştir. Hangi mem
leket hakkında olduğunu söy
lemek iyi düşmez ... 

Bir köpek, bir inek Ye bir 
eşek Peştede aç kalmıtlar ••• 
Macariatanda yiyecek bir fey 

kalmadığını görünce cl't'lll' 
memleketlerden birine hk:ret et 
meyi düşünmüşler .. Uk llnce 
köpefe teklif etmftlerı 

- Sen git! Bir keN baki 
Yiyecek içecek varsa, bize ha. 
ber gönder gelelim ! 

Köpek yola düşmüş ve Bal
kan memleketlerin<len birinin 
payıtahtı olan bir şebire in. 
mi, .. 

Bir müddet sonra Peşte'ye 

dönmüş •.. İnek ile eşek sormuş· 
lar: 

- Ne o! Neden geri gel
din? Yoksa orada da mı yiye
cek yok? 

Köpek: 

- Hayır! demi§, yiyecek 
içecek bol! Lakin havlamak 
yasak! ... Bırakmıyorlar.. Ben 
de geri döndüm .. 

Bu söz üzerine inek demit 
ki: 

- Mademki; yiyecek içecek 
bol! Ben de havlamam.. Oy. 
le İse ben giderim ... 

Ve yola düşmüş, ayni yere 
gitmiş ... Aradan bir hafta geç· 
tikten sonra inek te geri dön
müş ... Köpekle eşek sormuş
lar: 

- Sen neye geri geldin .• 
Aç mı kaldın? 

lnek: 
- Hayır! demi,, yiyecek, 

içecek bol! Lakin insanı öyle 
sağıyorlar ki; süt yerine kanımı 
emecekler ... Dayanamadım gel 
dim .. 

Eşek bu söz üzerine: 
- Bari ben gideyim! Ne 

havlarım, ne de sağılacak sü
tüm var ... Demiş ve yola düt
müş .. Aradan uzun müddet 
geçmiş eşekten ses yok! .. Kö-

AL.AK 1 r...:>ı ~., AuU.3 1 v.:ı 

1 • 1 Askeri bahlsler 1 • 1 

Türkün Büyük Zaferi 
- 10 uncu uıldllnllmiJ miinasebetile -

.. 

JI.\\:0. 

çe iki ucu biribirine yakla.pn ku· 
,atma çemberimi.zden kurtulup, 

Baııün, yarınki "Batkumandan (Afyon - İzmir) demiryoluna ka 
meydan muharebeai" nin son ha- vu§lllak için sarfediyordu.. Türk 
zırlık günü idi.. batkumandanlığı da, diifmanın 

Diiımanm tam bet fırkası ile ı bu te9ebüaünü önleyecek tedbirle• 
diğer iki fırkanın artıklarından ri, daha dünden (Afyon) daki 
toplanınıt aaıl odrusu 28/29 a- karagahında, Gaai, Fevzi ve la
ğustoe gecesini, (Reaufüaba) -:- met Patalar arasında kararlattır
(Elbulak) - (Ulucak) -. \E!I· ınıt bulunuyordu .. Bu karar üzeri 
ret) mıntakasında geçırmıttı.. ne dün de söylediğimiz veçhile 
Ve bugün gayretini, (Ulucak) - lamel Paşa ordularına emirlerini 
(Hamurkö~) -;- (Çalköy) - A· dünden vermiş bulunuyordu .. Bu 
aılhanlar) ilzerınden, (Dumlupı· emir üzerine: Bugün A. garbe doğ 
nar) a ve şimaline vararak, gittik· ru yüne len l ind ordunun, 1. ve 

- -··- --- VI. ÜncÜ kolorduları, diitmanı fU 

29 Ağustos 

pekle inek merak etmitler ve 
ayni ıehire giderek eşeği bul· 
muşlar ... Hali hatırdan sonra 
ıormutlar: 

- Ne yapıyorsun burada? .• 
- Sıramı bekliyorum •. 
- Ne sırası?. 
- Oğrendim ki; burada e-

tekler nazır oluyormuf •. Ben 
de sıramı bekliyorum ... 

Bu hikiyenin atfedildiği 
memleket tabii Macaristandan 
aynlmıt olan harbi umumi 
kabadayılarmd'an biri. .. 

"" "' . 
Dünden beri sıcaklık 35 ten 

32 ye indi ... 
Paris gazetelerine nazaran 

bu iniş yavaş yavaş devam ede
cekmif ... Arkadaşlardan birine 
Vio1ıy'ye gideceğimi söyledi
ğim zaman, latife olarak ba-
na: 

- Cehenneme kadar yolun 
var .. demişti.. Galiba onun du
ası kabul edildi ki; böyle ce
hennem vari bir sıcağa düştük.. 
Ah biraz rüzgar, ya türkçe bir 
mizah gazetesi!.. 

FELEK 

auretle önlediler: 
a. /. Kolordunun 3. ve 23 ilncü 

fırkaları, (Dumlupınar) a gitmek 
te olan dütmanın bqtakl 4. ve 9. 
uncu fırkalarının önüne geçtiler, 
ve üzerine saldırdılar, timale 
doğru atıldılar; 14. ve 18. inci fır 
kalanmız da. (Elvan bata) -
(Karakliae) istikametinde garbe 
doğru y(lrilyÜşlerine devam etti
ler .. 

b - iV. iincü J.olordumıu da
hi, dütmanm ötelrl ilç fırkıuma 
(5., 12. ve 13) cenuptan çarp
tı, o da onlan, tim.ale atb .. 

c,- 1. 'wı>lordunun garbe doğru 
yijrümekte olan 5 7. inci fırkaaı 
da, (Tokluaivrisi) nde hala tutun· 
makta olan düımanı, timalden 
(Balcıdamı) üzerinden kutattı; 
bu auretle cenuptan 6 ncı fırkamı 
zın taarruzu, ıimalden 57 inci fır 
kanm kukıatrna hareketi araaın
da kalan düımandan pek azı kur
tulabilirdi. Ve coğrafi vaziyeti i. 
tibarile pek az kuvvetle pek çok 
kuvveti kartısında tutabilecek 
dercede kudretli bir mevki olan 
(T okluaivriai) de bugün elimize 
geçmiş oldu .. 

ç - il. inci kolordu., 4. 7. 8. in 
ci fırkalarile 1. inci kolorduyu ta
kip ediyordu; akşam, (Küçük
köy) hizasına varmış, bu suretle 
bu da 1. ve iV, kolarduların orta 

Milliyet'in Edebi Romanı : 7 7 Bu dürüst cevabın kat'iye- hanın sukutu böyle bir müna
ti karşısında Şehamet bütün kaşa anına tesadüf etti. Haki
bütün soldu: Baygınlık mukad- kat bundan ibaret ... 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(.Fat.eR lanta•tique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Artık dehşetin 6te tarah ta.. 

aavvur buyrulsun.. 
Dilaver - Şimdi bu aöırleri

niz Orhan Beyle Şebamet Hanı 
mm izdivaçlarına imkan yok
tur demek mi oluyor? •• 

Şeyh elile havaya esrarlı bir 
itaret yaparak: 

- Bir ,eamet yağmuru altın 
da böyle bir izdivaca kalkarlar 
aa maazallah .. Fakat ben baba 
dostluğum hasebile böyle bir 
emri meı'uma delalet edemem. 

Şeyhin bu ite delaleti ak
tin mea'udiyeti hakkında valde 
hanımları iknadan ibaret ola
caktı. Bunu da yapmaya hazı-r 
dr. Fakat sevdalılardan fazla pa 
ra koprtmak için bu ağızları 
kullanıyordu.. 

Manevi himmeti hiçten iba
ret olduğunu bilen Dilaver bu 
hilekara be}"hude yolunmamak 
için sordu: 

- Bu hiımmeti kat'iyyen biz 
den deriğ ediyor musunuz? 

- Bu bir hlmmet değil düş
manlık olur. Yapamam .. 

Simasına derece derece bir 
solgunluk yayılan Şehamet ilk 
defa söze karıtarak: 

- Şeyh efendi hazretleri 
dütmanlık değil bu himmetiniz 
bizim için çok büyük bir iyilik 
olur.. Biz her şeamete katla
narak izdivaç istiyoruz .. Lfıtfe
diniz ... 

Şeyh süzgün gözlerle sema
ya baka baka iki elini göğsü 
üzerine kavuşturarak: 

- Allah göstermesin ben 
terre alet olamam ... 

- Kat'i mi söylüyorsu· 
nuz?. 

Şeyh biribirinden yüksek üç 
nida ile: 

- Kat'iyyen, kat'iyyen, kat' 
iyyen ... 

demesi halsizliğile Orhanın ko- Battal Zade sözünün son 
lu üzerine yaslandı. kelimesini henüz bitirmeden 

O ande duvardaki kosko- ı mukabil duvardaki: 
ca: Aleyke avnullah 

Ya hazreti Pir kadciesalla- lavhası sanki onu tekziben 
hü sırre ipi birden bire pıçakla kesilmiş 

Lavhası yere düşerek parça- gibi ayni şangırtı ile yere düş
landı. Bu hiç beklenilmeyen tü. Cam kırıkları halıların, post 
gayri tabii hadiseden fena hal- ların Üzerlerine dağıldı .. 
de şaşıran şeyh: Şeyh bu sefer put kesildi .• 

- Bu ne? Kalın sicimle Bu garip ender garip hadisenin 
yıllardan beri çivide takılı du- sebebini araştırmak için mıü
ran lavha birden bire nasıl ye- tehaşi gözlerle odanın boş taraf 
re düşüyor? !arını araştırıyordu. 

Ne diyeceklerini bilemez Bu akılları şaşırtıcı halin 
bir hayretle iki genç biribiri- bayılmak üzere bulunan Şeha
ne istizahkar birer gözle bakış- metin psişik kuvvetinden ne·
tılar .. Lakin Dilaver bir lahza bean ettiğini ve yahut ona arız 
tereddütten sonra kendini top- harici manevi bir sebeple vukua 
la yarak şeyhe cevap verdi: geldiğini Orhan la Dilaver an-

- Müsaade etmediğiniz izdi lamışlardı, Fakat bunu şeyhi 
vacın lehine ruhlar, cinler sizi tedhiş ve tecrimen mintarafil
protesto ediyorlar .. Bu hadise lah zuhur etlen bir mucize sure 
açıkça ona işarettir.. tinde göstermek için Dilaver 

Şeyh hayretini saklamağa dedi ki: 
uğraşır bir suratla: - Şeyhim kisvenizin hey-

- Ne diyorsun ya velet? Ba betine, san'atinizin sihrine gü
na keramet mi taslıyorsun? Bi- venerek İnsan aldatmakta pek 
lemediğimiz her hangi bir se- ileri vardınız. Hak bu kadar 
beple İp çürüdü .. İnceldi .. Lav haksızlığa tahammül ederr:edi .. 

gerisinde, her ihtimale karşı ha
zır bir vaziyette idi. . 

* * * 
B.- Şimalden dÜ§manı kavra

mak emrini alan 2. inci ordumuza 
gelince: 

a - VI. nCI kolordusu, 16 VO 

17. inci fırkalarile (Çirlayik) -
( Keniter) ha tına varmıtı 

b - 61, inci fırkamız da (Kurt 
köy) ve cenubuna yetitmit bulu
nuyordu .. 

Göç 

a - V. inci aüvari kolordu•u, 
bugüne kadar yaptığı hareketler 
içeriainde ikinci ordunun sağında, 
ite girltebilecek derli toplu bir va· 
ziyete gelmit bulunuyordu.. Ve 
(Muratdaltı) §İmalinden (Kızd
ta§) deresi ve (Murat çayı) vadisi 
boyunca dütmanın çekilmesine 
meydan vermemesi vazifesini aJ .. 
mıfb .. O da, ( Muratçay) vadisine 
hakim bir vaziyet almıt bulunu· 
yordu. 

"" "" "" Böylece 1., !I. ve iV üncü ko-
Jordularnnız düşmanr cenuptan ve 
garptan kavramı§, ikinci ordunun 
vı. ncı kolordusu ile, 61. inci frr
kaır, ve müstakil V. inci süvari ko 
lorduau, dahi, düşmanı ıimal ve 
şimali garbiden kuıatrnıf bir va
ziyette bulunuyorlardı. 

* * * 
Ç - (Eskiıehir) mıntakasın· 

daki 111. üncü kolordumuz dahi, 
41. inci fırkası ile (Eskiııehir) şar
kındaki düşmana taanuza devam 
ediyor; 1. inci fırkası ile 
de ( Döğer) e gelmiş bu
lunuyordu .. Eğer 111. Üncü kolor
dumuzun karııısındaki 111. üncü 
düpnan kolorduaundan geriye çe
kilen kuvvetler, (Kütahya) -
(Alımtaı) - (Dumlupınar) isti
kametlerinde çekilip te asıl ordu
ları ile birleımek isterlerse, bunla 
n önlemek ve birleımelerine en
gel olmak vazifesini birinci fırka
mız yapacak idi .. Bu makaatla 
( Döğer) e yÜrütülmüıtü. 

"' "" "" 
Bugün aktama kadar yapılan 

bu harekatın son aldığı vaziyet 
mühimdi.. 

1. ve iV. üncii kolordularımı
am, (Hamurköy) ve (Asılhanlar) 
mıntakaamda önleyip te §İmale at 
tıklan asıl dliıman orduıunun, ge· 
ce karanlığından istifade ederek 
garbe kaçmak istemesi en galip 
bir ibtimaldl.. Buna meydan ver
memek lbnndı.Bunun için de (ku 
ıatma çemberi) nin iki ucunu biri
birine daha ziyade yaklaıtırmak, 
ve hatta mümkün oluraa bitittir· 
mek icabediyordn .. 

Bunun için de batkumandanın di 
rektifi daireainde garp cephesi İ· 
cap eden emirleri verdi .. 

Düıman ile her an aıla yapııık 
kalınması, arası:ıı baskınlar, saldı· 
ntlar yaparak, düımanın yerinde 
mıhlanmaıt ve 1. inci ordumuzun, 
kup.tına çemberini daha ziyade 
timale doğru kıvrılması için icap 
eden emirler verilmiıti. , 

29 /30 ağustoa geceai ve ertesi 
günü yapılması lazrm gelen her 
f<IY yapılmıt. ve cephe emrile or
dulara tebliğ edilmitti .. Arbk, ge
ce yarısına kadar gelecek raporla 
rm getireceği haberleri beklemek 
ten batka, bugün için yapılacak 
bir feY kalnıamıftı .. 

Akıam yaklatıyor, gün batıya 
yaslanıyordu. Bugiln akıa.m batan 
'gün" de, eanki erteıl günü Türk 
mllletinin aaadetl için do~acağını 
miljdeleyen gururlu bir ailzillilt 
vardı .. 

O gün akıam doğan ve tam yu 
varlak halini alant "ay" da, san
ki dütmanı kaçırmamak için Türk 
ordusunun batı ucunda gök yÜzii
ne asılmış bir projektör parlayııı 
vardı .. 

Dünya kuruldu kurulalı, "gün" 
bu kadar manalı hatmamıt; 'ay" 
bu kadar ilhamlı doğmamıttı .. 

A. RIZA 

Refik Hayati Kurtuluş'ta 
bir apartımanın alt katında otu 
ruyordu, apartıman her noktai 
nazardan matluba muvafıktı. 
Su, havagazı, elektrik, banyo, 
gibi en lüzumlu şeyleri ihtiva 
ediy.;r, üstelik bakkal, fırın, 
zerzevatçı da apartımana pek 
yakın buhmduğu için Refik Ha 
yati evinin günlük malzemesini 
tedarikte müşkülat çekmiyor
du. 

Gelgelelim Refik Hayati bu 
canım apartımand'an hiç mem
nun değil. 

- Akrep var kardeşim, di
yor. Hem öyle ufak tefek şey
ler değil, papuç kadar mahluk
lar. Allah saklasın. bizim Kasım 
- Kasım Refik Hayatinin biri
oik varisi refah ve servetidir • 
bu musibetleri bir şey zannedip 
eline alacak, ondan sonra ayık
la pirincin taşını. Dün bir tane 
kedi yakalamış, bir tane de ben 
tuttum. Amma ne akrepti o .... 
Peh peh peh peh, yalan olmasın 
elim kadar vardı yahu .... 

Refik Hayatinin hergün bu 
akrep hikayesini dinler durur
duk. Fazla mı besleniyorlar ne 
dir. Refikin akrepleri her gün 
biraz daha büyüyor ve Diyarı· 
bekirin meıhur akreplerini gOI 
gede bırakıyorlardı. Bir gün 
Refik: 

- Artık, dedi, akrepten kur
tuluyorum. Bizim üstümüzdeki 
apartıman bof&ldı, orayı kirala 
yacağım. 

• • 
Zarif Raci ile Sedat cuma 

günü yalnızlıktan sıkıhnı,lar, 
Raci Sedada gitme'k, Sedat ta 
Raciye gitmek·maksadile evle
rinden çıkmışlar ve yürWıeğe 
başlamışlar, tam yarı yolda da 
hapahap karşı karşıya gelmiş· 
ler: 

Nereye gidiyorsun yahu? 
Sana! 
..... 
Ya sen? 
Bende sana! 

lkisi de düıünmütler ve şu 
kararı vermişler: 

- Mademki evlerimizden 
çıkmış bulunuyoruz, bir daha 
dönemeyiz. Haydi Refik Haya 
tiye gidelim ve Refik Hayatiye 
gitmişler. Tam kapının ziline 
el uzatırken kapı açıllmııt ve Re 
fik Hayatinin o sevimli çehresi 
görülmüş ... 

Nereye? 
Bir hammal arayacaktım. 
Hayır ola! 
Üst kata taşınacağım da. 

Maamafih Refik Hayati ha
malı aramaya gitmemiı, hep be 
raber içeri girmişler, biraz Ka 
sımla oynalmışlar, kahve içmiş
ler, dinlenmişler, derken efen
dim kalkmak vakti gelmiş, tam 
kalkacakları zaman Refik Ha
yati: 

- Yahu demiş, benim yeni ._ ÇANAKKALE .. 
Şehitlerini ziyaret 1 

apartımanı görmez misiniz? 
Cevap vermişler: 

15 EYLOL 
GÜi.CEMAL vapuru~ 

Sizi ikazen mukadd'es lavhala~ 
rınız çivilerinden sapır sapır 
dökülmeğe başladılar .. Bu da 
hiç şüphesiz bu iki gencin ev
lenmelerine hususi menfaati
niz ilcasile anut bir mümania
tınızın neticesinden ileri geli
yor ... 

Şeyh biraz sükuttan sonra 
yine bütün cesaretini toplaya
rak: 

- Hay hay görelim. 
Refik Hayati çok zeki bir in

sandır. Fırsatları kaçırmak is-
temez: 

ti. Tekbir getirerek zikre giriş 
ti. Sofadaki kudümler mutta
rit bir tekke ahengile çalıyorlar 
dı. 

Korkudan şeyhin gözleri 
şaşılaştı. Etraftan üzerine sal
dıracak manevi tediploarların 
hışımlarını yatıştırmak için bir 
iki 1afzai celal ve hay huy salı
verdi. Ve sonra başını sağa so
la sallayarak arkası gelmez, 

La ilahe illallahlarla zikre
koyuldu .. 

- Çocuklar demiş, nasd 
sa yukarı çıkıyoruz, hadi ell 
mize birer parça şey de alal 
da hiç olmazsa bir parti eşya 
naklinden kurtulmuş oluruz. 

Ve Zarif Raciye oğlunun 
tası delik iskemlesini, Seda 
Kasım Beyin rükubuna mahs 
arabayı yükletmiş, kendisi 
büfeyi sırtlamış, üst kata ç 
mışlar. 

Aparbman aşağıdakin 
daha mükemmel, hele manz 
ya doyum olmaz. Apartım 
gezmişler, beğenmitler, alt 
ta İnmişler ve veda edip git 
ğe niyetlenirken, Refikin gar 
robu sırtladığını görmüşler, 
kadaşlarını böyle ağır bir yü 
le yapayalnız bırakmağı doğ 
bulmamışlar, onlar da büy' 
kanapeyi iki ucundan yakal 
mrşlar, üst kat apartımana b 
2nci ziyaret yapmışlar,tekrar 
da için aşağıya inince Ref 
Hayati bu sefer de karyolayı 
kalamış olduğu halde kendile 
ni bekler vaziyette görmüşle 
üst kata bir üçüncü ziyaret ya 
mışlar ve bu minval üzere R 
fik Hayatinin ne kadar ağır 
yası varsa i.ist kata ta~ımışla 
taşımışlar amma, onların da e 
ler tutar yeri kalmamış. 

Sedat balmıış ki veda edi 
evden çıkmak kabil değil, 
aon sefer aşağı indiği za 
kapı arkasındaki caketini k 
tığı gibi kimseye görünmed 
ııvıtmış, Raci şapkasını bırak 
rak onu takip etmiş ve her ikiı 
de sanki arkalarından kovala 
yan varmış gibi kan ter içind 
Fındıklıya Racinin evine kapa 
fı atmışlar. Evde Raciyi böyl 
kan ter içinde, hırpani bir hal 
de görmeğe alışık olmadıklar 
için sormuşlar: 

- Bu ne hal Raci Bey? 
- Sormayın... Bir facia ki 

nakli ukule dehşet verir. Bu fa
ciayı nakle bende medar yok. 
Sedat anlatsın ... 

Sedada dönmüşler, onda 
anlatacak değil, oturacak me
cal yok ... 

- Aman bir yudum su lut
fedin, ölüyorum. diyebilmiş ve 
auyu ıçınce: 

- Dilerim rabbim taaladan 
fU Refik kulunu akrepsiz bırak 
ıınıasın, duayi biriyasile geniş 
bir oh ... çekmiş. 

"' "' "' 
Etref saate mi rastgelmiş, ne 

olmuş, Se<iadın duası nezdi bari 
de karini kabul olmuş ki, ertesi 
gün Refik Hayati geldiği za
man ilk sözü şu oldu: 

- Birader guya üst kata çık 
tık. akşam tam üç tane akrep 
geldi. Hem nereye biliyor mu
sunuz? Yastıkta tam başımı 
koyduğum yere ... Allah sakladı 
da üstüne yatmadım ve ilave 
etti: 

- Apartımanı tuttuğuma 
pişman oldum. Şimdi tekrar 
alt kata tasınacağım . 

O gün bugündür Refik Haya 
tiye hiç birimiz ~İtmiyoruz, Za
rif Raci ile Sedadın başına ge
lenler, bizim de başımıza gelir, 
Refik Hayati alt kata ':ı?•nır 
diye korkuyoruz. 

yorum da sen · şitip te inancak 
mısın acaba? Mutfakta kevgir 
içinde kuru fasulye ayıklıyor
dum. Pencereler kapalı. Rüz
gar yok. Bir şey yok.. Fasulye
ler parmaklarımın arasından 
sıyrılıp çıktılar. Giiya kanatlı 
bir sürü gibi havada üç defa 
mutfağı dolaştıktan sonra ağzı 
açık bir tencerenin içine dol
dular .. Ay bayılacağım bu nasıl 
şey... Kıyamete mıi alamet? 
Bu da bir şey değil bak daha 
ne oldu? Hayretimden güldüm. 

- Canım mucizeyi, ilahi ter 
hibi bırakınız. Bu lavhaların 
iplerine şimdiye kadar nevini 
tanımadığımız bir güve arız 
olmuş bulunsa gerek. .. 

Bu defa da vukua gelen di
ğer türlü bir garabetle şey
hin lakırdısı ağzında kaldı. 

Köşede sedefli bir rahle ü
zerinde duran büyük bir kita· 
bın yaprakları aynen bir par
mak temasile oluyor gibi ken
di kendine açılmaya başladı .. 
Pür hayret şeyhin gözleri bu 
yeni garibeye dikili dururken 
"Ya sabır,. ile "La yalemu 
gaybi illallah,, 

Ve yine bu esnada evin alt 
katında inceli kalınlı çığlık
lar koptu. Şeyhin kaynanası; 
o yuvarlak, bodur, şişko kadın 
vücudünden memul edilmez bir 
fırlayışla salon kapısında gö
rünerek haykırdı: 

- Kudüm çalıp zikredecek 
vakit değil... Aşağıda akılları 
çileden çıkaracak şeyler olu
yor .. Çat, çat, cat sokak kapısı 
çalınıyor açmaya koşuyorum 
kimse yok.. Bu oyunu acaba ma 
halle çocukları mı yapıyorlar 
diyorum .. Öyle şimdiki veledizi 
nalardan başka ne hayır bek
lenir? ... Yine çat çat yine koşu 
yorum ne in var ne cin ... Sonra 
sonra bak daha neler oldu ... 

Korkudan selatü selam getir
dim. Aşağıda havan eli tak 
tuk, tak, tuk, taratur döver gibi 
bir ahenkle işliyor. Hacerin 
bebeği kendi kendine ortada 
dans ediyor .. Bu ne hengame
dir damıat? Esmayi üzerine mi 
sıçrattın? Rahmanı mı gücen
dirdin? Şeytanı mı kızdırdın? 

Lavhaları karşı karşıya du
vardan duvara yerlerini değiş· 
tirdiler ... Hiç bir tevil ile izahı 
mümkün olmayan bu harika 
karsısında e h tü 

Şeyh yarım sesle zikrinde 
devam ederek bu sözleri anla
yamıyor gibi bir dalgınlık için
de dinliyor ... 

Kocakarının sualine Dila
ver cevap verdi: 

( Devamı Var ) 
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Greta Garbo'nun memleketine vs a~ın • 

d•• .. .. d • b• Jd erın sınema 
Yıldızlar yaz tatillerini nerede 

ve nasıl geçiriyorlar? onuşu e esrarengız ır şey o u lzın~:ş:~atü=~~1!:i~i~~e~!t%oak 
kimıeler sinemaya gitmekten 
zevkalırlar. Bu ayni zamanda 
film seyretmek(; beraber. bir 
az da serinlemek içindir. Bizim 
sinemalar "refrijere" edilmedik 
!eri için, maazallah yazın insan 
sıcaktan boğulur. Halbuki refri 
jere edilmiş salonlarda tatlı bir 

Gretaya •• gore ortada ne sır var, ne bir şey! 

Yukarda Stokholm'deıı bir nıanzara, aşağıda Greta'nın en ıınıi resimlerinden, 
sağda Grela'nın ı•apurda alınmış re.~inılermden.. • 

Greta Garbo şimdi lsveçte ı 
bulunuyor, Amerikadan kimse
yş haber vermeden gizlice kaç
lığı için, gene bir çok rivayetle 
te yol açtı. Kimisi hasta anne
sini görmeğe gittiğini ve üç se
llelik yeni bir konturat yaptığı 
~<;İn -avdet edeceğini söylüyor. 
Kimi zengin bir lsveçlinin Hol
lyvood' da geçen sene kendisini 
~İyarete gelen oğlu ile evlene
ceğini söylüyor. Kimi bir daha 
Aınerikaya dönmeyerek Avru
l>anın büyük şehirlerinde sahne 
Ye çıkacağını söylüyor. Haki
kat nerede, kimsenin bildiği 
Yok! Mübarek Greta da bir şey 
•öylemiyor ki .. Bu kadın neden 
bir f8Y söylem~, niçin gazete
cilerle arası bu kadar iyi değil
dir?. 1Ik defa Hollyvood'a gitti 
ti zeman. gazetecilerden fena
lık ı6rmU.. O Amerikalı gaze
tecileri Avrupa gazetecileri gi
bi ıanmı9, nedir? Onl,.r genit 
tlluhayyelelerinden. derin bir 
ltııyudan kova kova su çeker 
gibi, her gün sütün sütun yazı 
sıkanrlar. Ertesi gün Greta ga
~etelerde bir de ne okusun? 
Aınan Allah .. O günden İtiba
ren gazetecilerle kendi arasına 
lıeçilmez bir duvar örmüş .. Av
l~palı bir gazeteciye şöyle söy 
llYor: « - İnsan her teyi düşü 

kebilir ve kimse tahayyülden 
b endlıini menedemez. Galiba 
en tahayyüle iyi bir mevzu 

~~şkil ediyorum. Yalnız daima 
it feyden bahsediyorlar. Ben 
leırarengiz» bir kadınmışım. 
d!te tutulduğum nokta da bu
k ır . Halbuki ben alelade bir 
h •dmım. Fakat ötekilerin mu
ın11YYelesi geni,,, Bu ela onların 

11 
.~leği., Saatlerce kapımın ö-
~nde dolaşmak belki ho,larına 

t•lıııi .. 1 k" b Yor ve zannecııyor ar _ ı 
ltı ~kendimi esrar içinde bırak 
k' \tan zevk alıyorum. Halbu
h 

1 
•kikatte ben onların mu

N 11
YYelelerinden korkuyorum. 

b·" söyleyeyim? Ben de diğer 
lllün kadınlar gibi bir kadı-

Greta memlehetlni sellimlayor 

nım. Yalnız şu farkla ki mese- ı mem. Çünkü o kadar az sinema 
lıi köşe batındaki ıütçü kadın, ya giderim ki .. Sevdiğim şey i
ıize herhangi bir mesele hak- şimo"ir. Bir senaryo ister kötü, 
kında fikirler verir, tasavvurlar iıter iyi olsun, bana lil.zım olan 
söyler, mütalealar yürü~ür. Ben ~~na veri!en ~old~ ~emsil edece 
de bunlardan bir tanesı olmadı gım şahsıyetın gızlı taraflarını 
ğı için ne fikir verebilirim, ne b~lup yaratmaktır . Eğer ak
mütalea yürütebilirim. B_atkala trıs olmasaydım, . ~aliba piyeı 
rını dinlemek ve bana aıt olan ve roman muharrırı olacaktım. 
şeyi kendimde saklamak d'aha Belki de aldanıyorum. Bugün 
iyi .. Zaten dünyada yalnız de- aktrisim. Bu şerait altında işi
ğilmiyiz? Ve fU hayatı rahat ve mi biti~dikten ~onra Hollyvo
asude geçirmek daha iyi değil od' d~~ı. hayat -~le nasıl metgul 
mi? Hollyvood'da ben bir ame- olabılırın.. Studyodan yorgun 
le kızım, pek yorucu işim var. argın çıktığım zaman. gidip bir 
İşten kaçmıyorum. Sinemayı se banyo ve temiz hava almak ve 
ver miyim, sevmez miyim. bil- uyumaktan batka bir §ey dü-

Kimi denizden hoşlanıyor, kimi de kırdan •• 

serinlik vardır. 1 

Nasıl serinletiyorlar? Her 
köşeye birer vantilatör koya
rak mı? Hayır! Koltuklarının 
altına birer kalıp buz yerleşti
rerek mi? Hayır! 

Sinemanın alt kat höceresin 
de veya arka tarafta bir yerde 
ayrı bir motör islemektedir. Bu 
rada ayrı ayrı h'ava boruları da 
görürsünüz. Motör bir vantila
törü tahrik etmektedir. Ve bu 
vantilatör dışarıdan aldığı ha
vayı salona göndermektedir. 
Diyeceksiniz ki, dışarıda dere
cei hararet otuz., Şu halde otuz 
derecei hararette bir hava salo 
na girerse, orasını serinletir mi 
ya? Bilakis! Halbuki çatı boyla 
nndan alınan bu hava bir çok 
tüplerden geçince serinlemekte 
dir. Nihayet hava bir odadan 
geçirilmekte ve burada tozları
nı bırakmaktadır. I• i- · ' ' 
geldiği zaman, orada soğuk su 
damlaların•r 
rek. hem büsbütün aerinlemelC• 
te. bemı de ye buse l'ı1i K 
mektedir. Bu suretle hava bu o- 1 
dadan salona geçtifi ?•m ım ..1 , ı 
recei hararet üç. dördü geçme· 
mektedir. Bu derecei l :ınr- 1 j 
te seyircilerin serinlemesine k& 
fi geliyor. 

Şuna dikkat edilmiştir kL 
yaznı hararetleri ~ derec.e 
farklı bir odadan diğer bir yere 
gidilse, insan ideta üşür. Bu ıu 

Solda yukarda: Utoınobil 
çılgın/arından Alice Ro
berte, sağda Henr11 Garat 
ptajda, aş11(Jıda solda Lif 
Dagover kamışlar arasın-

da, sağda France Dee 

retle ıinemalarda da dıpnnm Çok kimselere öyle görünür. 
havası alınmakta, güzelce YI· Sinema artiıtlerinin yaz tatille 
kandıktan sonra salona salıve- rine ne ihtiyaçları var. derler. 
rilmektedir. Bir taraftan da sa- Bütün sene ömürleri eğlence i
lonun sıcak ve piı hava11 ba,ka çinde eeçiyor. 
aspiratörlerle dışarıya almmak Halbuki bu suali bir de sine 
tadır, bir inaanın saatte dört bu ma artistine sorarsanız, alaca
çuk metre mikabı havaya ihtl- ğınız cevap bamba,kadır: 
yacı olduğuna göre. meteli. 410 - Nasıl eğlence içinde geçi-

l kişilik bir sinemada o nisbette yor? diye bağırırlar. Stüdyoda 
hava idhar edilmekte ve o nlı- çalıştığımız zaman, sıcaktan bu 
bette teneffüı edilmiş hava a- nahyoruz. Kazara bir filmin ha 
lmmakt:adır. Bu tertibatın şöy- rici manzaralarını çevirmek i
le bir faydası da daha var: "( a- fİn bir tarafa gitsek, rejisör mu 
zın salonu serinletiyor, değil bitin güzelliğinden istifademi
mi? kışın da ısıtıyor. Bu defa ze ne zaman, ne de mekan bı
bava soğuk ıu damlalarından rakır. Sabahleyin güneşle bera 
geçirilmiyor, buna mukabil ma her kalkarız. Hatti. vakit kay
zotla teshin edilmit btr frrm- betmemek için, saatte 90 kilo
dan geçiriliyor ve gene ayni va metre sür'atle giden bir otomo 

' ırtalarla ıalona gönderiliyor. bilde makyajlarımızı yaparız. 
l · Meseli manzarası gayet güzel 

1 

şünmüyorum,yaz tatillerinde bi bir yere geldik, değil mi. Etra
le evimden bir yere çıkmam. fımıza bakmağa vakit kalmaz. 

I Eskiden bu hareketimi, kibir ve Ayni sahneyi, rejisör beğenme 

bayılırım. Tatılimi nerede geçi 
ı·eceğimi söyleyemem. Üç gtin 
burada, beş gün orada .. 

Marie Glory bu sene yu ta
tilini stüdyoda geçiriyor. "Kol 
lej güzeli" diye bir film çevin-
yor. 

Florelle'e göre de yaz tatili 
böyle! 

- Parisle Berlin arasında 
trende geçiriyorum. Yani Pariı 
stüdyoları ile Ufa stüdyoları a· 
rasında mekik dokuyorum. 

Henry Garat, Berlindeki son 
filmini ikmal ettikten ıonra, 
karısı Betty Rowe ile birlikte 
Juon Lea Pinı' e gitti. Jean 
Dehelly bir kır kö,eıinde reıim 
yapmakla meşgul.. 

gururuma verirlerdi, Guya bat di diye, beş altı a'efa tekrar ede 
ka yerlere gitmeğe tenezzül et riz. Sonra gene ayni sür'atle 
miyormuşum. Fakat şimdi öyle 

1 
şehre avdet ederiz. Ertesi gün Hep Fransız artistlerinden 

ıöylemiyorlar. Söyleyenler ~ar 1 ayni vazi?'~l .. _Bu. m,11 .~ğlen~e?. oa:ısediyoruz, değil mi? O haı 
sa beni tanımayanlardır. Benım Onun ıçındır kı butun fanıler de komiklere gelelim Bunlar-
Hollyvood'da pek çok dostum gibi, sinema artistleri de yaz ~ d 

1
• . d" I 

d ıd ·- · h ··k· · a amma ta ısız a a.m armıı. var ır. ge ıgı zaman, ra ata ve su u- . . F . . 
- Fakat bir kadının sevmek ta kavutmak İsterler. Raı~u ~larsıly~d.a annLyefısmın 

ih · d k d r? A k? G"' 1 .. ti .. 1 .. de bır fı m çevırıyor. evre tıyacı a yo mu u . ş . uze vucu arını şoy e gune p . t"d 
1 

d ı 
B · · d k k · 1 d b k k b - d'k arıs s u yo arın a meşgu . - unun ıçın e pe ço 1 şın a tın a ıra ma , egen ı M' h I s· d E · t"d 

b'I · B lk' f"I t · · d · · h ıc e ımon a pınay s u -t~Y ı '.°'yorum. e ı ı m ~- lerı bı~ !er e. t~mız .. v~ genış a olarında. 
nmdekı aşklarımdan bahsedı- vayı cıgerlerının butun kuvve- Y · 
yorsunuz. Ben psikoloğ değilim tile teneffüs etmek İsterler. Hollyvood'dakİ yıldızlar da 
Onun için kalbimin baletlerin- Haklarıdır. kırdan ve denizden mükemme-
den de söyleyemem. Eğer ben Gene öyle iken bu sene de bir len İstifade ediyorlar. Sinema 
Greta Garbo olmasaydım, hah- çokları. bazı filmleri bitirmek şehirleriııe son senelerde denis 
sederim ki bu sual ıizi o kadar icap ettiği için vaktinde tatil is den ziyade kıra doğru bir iptill 
ali.kadar etmeyecekti. Aşk? ha tirahatine çekilememişlerdir. başladı 
yatta ondan başka şeyler var. Mesela, sinema yıldızları i- 1 B h k t' 'da e eden Le-
B. k 1 ·ı b' k d rf k . d . d d k ' u are e ı ı r ır er e c ı e ır a ın il aş - çın e, aynı zaman a mo a ra 1 • St ne' dur Bütün muhave-
la metgul o!u~larsa, .?nla~dan !içesi olarak tanınan Suzy Ver- ! ;:;:rin~e dağı~. bayırın, çiftli. 
nefret edersınız. Bu s~zlerunle mon şöyle der: güzelliğinden bahseder. 
ben askı hiçe saymak ıatemiyo - Bizim için tatil günlerinin çg

1.? k"" k ..ı.: • • S F 
· · fl"k · - · . . . un u enwsının an ernan-

rum. Bilakis ın ıl:'b. ettıgıTu- mevsimi Y?k. Bazı ~deşnnı~al mi- do vadiıinde büyük bir çiftliği 
man çok kuvvet ı ır sey,, at de. bazı kanunuoanı e tatı a • rd W il B b" b"t" 

' · f · • • 1 1 B k Vll ır. a ace erry us u un lı, acı, kaba, ınce; ecı; mes ut; 1 dığımız zaman ar o ur. ere et b k O b 1 b 1 K 
1· k l"k h"I" h . b t ld aşa,, ' umuş, umut, a 

ten; me an o ı ; b'ul; a~a. erösı versın, u kis.ene mayıı.lal a. dım. liforniya ile Nevada hüktimeti 
fatı ona yaraştıra ı ırsınız.. y Şu var , yaz tatı erın en d ki b' "ld b' d k 
le kelimeler var ki, ben çok az artistler en ziyade denizden iıti abra,ıın a bır gdo ~ ır a acalı 

Ç .. k"" b' d f d k · · 1 K d'I umut ve u a acı5 ı ıatm -kullanırım. un u ız en çok a e etme ıslıyor ar. en ı e- T . . . .. 
büyüktürler. Meseli. : Aşk! rine göre ibda ettikleri pijama mış: atılını orada geçırı.~or: 

F 'I 1 · · d · · · 1 1 li.'d dol k · · Galıba en akıllıları o.. Çunkü _ 1 m ennız en en ıyıaı ar a p ı a atma ıçın .. bu d d h b 
1 

k 
h · 'd' ? F · ı · · · b' G' a a a em a ığa çı ıyor angısı ır. ran11z artut en ıçın ır ına h 

1
•. . . H . k' 

- En iyiıi mi? Bilmem, Bel- Mania var ki, denizden ziyade em P aıa gıkrıyor .. em çı.çe_ '. 
k. · · · F k t • k kani k F k d kı d k" tavşan tavu ve saıre yetıttırı 1 ıyıaı var. a a sogu ı- ırı sever. a at o a r a oy H d be l'k 
!ıkla bir hüküm veremem., Çün iti kıyafetine girer, köpekleri. yor. B e~ e k~enç r 1 d yapkl 
kü film çevrilip bittikten son- tavukları, taYtanlan ile meşgul yor. k ug a\e ıyor, çav ar e 
ra. artık beni oraya rapted- olur. Marie Beli altında otomo yor, avun, arpuz .. 
hiç bir bağ kalmıyor. Beni tah bil btitlin Fransa yollarını dola Sonra Wallaoe Berry iyi bir 
rik eden, hotuma giden yenilik tır• durur. tayyarecidir. Adacığında bir 
tir, ycıııi yapacağım teYdir. Yap Der ki: tayyare karargihı yapmı,tır. 
ırktan sonra artık unutuyorum. - Otomobile ve değitikliğe Canı bir yı;re mi gitmek istiyor, 

. hop tayyareye! Ha, sonra ada
da avlarmak ta mümkündür. 

Reginald Denny'nin de bir 
dağ yamacında çiftliği vardır. 

O da tayyaresi ile çiftliğine gi 
der gelir. Denny'nin asıl hoşu
na gden şey at yetiştirmektir. 
Bu çiftliği de onun için satm 
abnı,tır. 

Rejisörlerden Van Dycke 
meyveli ağaçları, çiçekleri ve 
sebze yetiştirmeği sever. Kali
forniyada bir çiftliği vardır. it 
haricinde hemen oracıkta nefes 
alır. 

Yeni jon promiyelerden 
John Miljean bir çiçek mütehaa 
s111 olarak tanınmıştır. Her çi
çeğin her nev'ini tetkik etmit
tir. Bahçesinde bizzat yetiştirdi 
ği öyle nadr çiçekler vardır ki, 
değme çiçek sergilerinde bulun 
maz. 

Marie Dressler geçenlerde 
Hollivood'un kibar mahallesi 
olan Beverly Hills'de, değil yal 
nız Hollyvood'un bütün Kali
forniyanın en güzel ki.şanesinl 
satın aldı. Meşhur emniyet us
turası kralı Jiletin malikanesini 
aldı. Miss Dressler burasınır ki 
şaneainden ziyade. bahçelerini 
beğemliği için almıştır. O ne 
g«>İf bahçeler, o ne nadir ağaç 
!ar .. Bu aktris te bu bahçede 
çiÇeklerinin n8§vünemasım ta
kip etimekten zevkalıyor. 

Ramon Novarro da lan -
ver. Şu sıralarda ıttidyolardan 
pek uzak olmamak ıartile bir 
çiftlik arayor, Bot günleri düt
tükçe, hem- kapafı çlftllAe at 
malı: ve gmdş genif yaıamak l
çhı .. 

1 Sinema Haberleri ·j 
• Vlctor Huco'nna Sefih ı. 

nündeki romanının •l flbne 
almdıfı mallbndur. Flbn ı..r 'Di
ri 3000 metrelik ÜCJ d.....,ye &J'nl 
mrıtır. Seuis film umeemda 
Jean Valjean roHlı.tl J'fn• Oabrlel 
Gabrlo almııtır. 

* lnııiliır: cazeteleri ceçenler
de Betty Amann'an Londrada 61-
düflinil J'•zmıtlardı. 

Alman cazetelerine naaar.an. 
Betty hllen Berlinde bulunmak· 
tadır. 

* Emil Jeannlnıı ile Conrad 
Veidt lngiliz sahneleri tarafından 
angaje edilmi,lerdir. 

• Romada hali hazırda 450 
ınema salonu yardır. Bu salon
larda 160.000 koltuk bulun
maktadır. Yani yüz kltiye on 
koltuk diİşüyor, 

• lsveçte çıkan bir mecmu
anın açtığı ankette en ıevimli 
ıinema artisti olmak üzere 
Lilian Harvey en fazla rey al
mıştrr. 

• Norma Talmadge'ın kocl\ 
sından ayrılacağına dair son za 
manlarda çıkan rivayeti tekzip 
etmiştir. 

• Hırsızlar F rancf's Dee'nin 
evine girmişler ve bazı mücev
herlerini çalmışlardır. 

• Natalie Talmıedge ile Buı
ter Keaton boıanmı,lardır. 
Bus~ her ay 7000 frank nafa
ka verecektir. Çocukları annesi 
almıştır. 

• Bebea Danielı olimpiyat
larda eakrim 1 incisi gelene Ru. 
dolph Valentlno'ya alt bir kı
lınç hediye etmlıtlr. 

• Şarlonun boşadığı Lita 
Grey F ox film hesabına çalışa
caktır. 

• Kirpikleri yirmi bet mili
metre kadar uzun olan Jean 
Harlow her akşam bildiğimiz 
vazelin istimalini tavsiye et
mektedir. 

• Esther Ralston lngiltere
de Üç film çevirecektir. 
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Spor 
1 Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Muhabir mektubu 

Pancar zer'i halkın 
yüzünü güldürdü 

Balkan tenis şampi
yonluğu yaklaşıyor 

' ...... ' 
Yunanlılar kimlerin iştirak 

edeceğini 
ve isimlerini bildirdiler 

Diin haber vwditimiz rlbi 
latanhul bu hafta içinde bey
nelmilel ıpor tehirleri meyanı
na dahil oluyor. ilk defa ol
mak üzere tehrimizde bir Balkan 
-iyonası yçdıyor. Bütün dün
yanın me,gul olduğu teniıte, mazi
mizin çok ima olmaaına rafmen ol
dukça mühim bir me kiimiz var_ 

1930 senesinde Atinada yapılan 
Balkan Olimpiyadında Balkan duble 
teniı şampiyonluğunu kazandık. 

lıte bütün bunları düıünene Türk 
atletizm federasyonu l stanbulda bir 
Balkan teniı pmpiyonası yapmaia 
karar vermiş ve bu işe federasyo
nun tenis komitesini memur etmit~ 
ti. 

Komite dün de yazdığımız gibi 
Balkan devletlerine müracaat etmiı 
ve hir tanesi müstesna olmak üzere 
bepai bu turnuvayi kabul etmiıleı
dir. Bu mü"abakalar her sene mu .. 
ayyen tarihlerde tebrimizde oynana 
caktır Romanya ve Bulgariıtan mil
meaillerinin İsmini dünkü nüıhamlz 
da yBZDllfbk. Bugün Yunanistaru 
tehrimizde temsil edecek olan Yu
nan ekibinden bahsedeceğiz. 

Yunanlılar htanbulda oynana
cak olan bu Balkan ~mpiyona11na 
çok bü}-ük c~ · mmiyet atfettikleri i
çin kendi rn "Ui tenis ekiplerinin en 
kuvvetlisini §ebrimize yollayorlar. 

Yunanistan kafilesi üç kit i ola
rak ıı:elmektedir. Kafilenin seti Mr. 
Pandeli Papaclopuloı dur. Oyuncu 
olarak M. George Nikolaidis ve M. 
l.azaros Stalioı gelmektedirler. Bu 
oyanculardan M. George Nikol.aidiı 
Mısırlı Yunanlılardan olup bütün 
dünya teniscilerinin çok iyi tanıdığı 
bir oyuncudur. M. Nikolaidiı terı.iı 
mevsimini Avrupada Yunaniıtam 
temsil ederek geçirir ve her beynel
milel ve büyük turnuvaya iıtirak • 
der. Halli bir kerede Côte d' Azur 
turnuvasında Fransızlar meşhur 
(Dört ıilah~orlarından) Brugnou'ı 
yenmistir. 

Butün bu tafıilatı verdikten son
ra oynanacak olan Balkan tenis tur 
nuvaıınm ne kadar mühim oldu~
nu ili.ve etmek lüzumı;.uz olur. . 

Müsabıklar dan Bulgarlar, çar,am 
ba ünü 10,42 de trenle gelecekler
clit. 

Romanyalılar cuma günü Roman 
ya vapurile, Yunanlılar da gene cu
ma günü lzmir vapurile şehrimize 
geleceklerdir. 

Çatalcalılar iadei 
ziyaret ediyorlar 
iki hafta evvel ileri ıpor kUlübü

nünÇatalcaya giderek orada Çatalca 
sporla bir maç yaptığını ve bu ma
çı 2 - 1 kazandığını yazuuıtık. 

Zaten bu maçın biri Çatalcada bi
ri de lıtanbulda yapılması evvelden 
tekarrür etmitli. 1 şte bu cuma Ça
talcalılar lstanbullu arkadaılanna 
idadei ziyaret ediyorlar. 

Maç E yÜpteki sahada oynana
caktır. Çatalcalılar cuma gunu sa
bahleyin 40 kişilik bir kafile halinde 
otobüılerle ıı:el~klerdir. ileri spor
lular arkadaşlarını Vilayet hududu 
olan Küçük Çekmecede karşılaya
cakJardn·. Ondan ~onra İIPrİ spor 
kulübünü lokaline "elinecek. bir az 
istirahat edildikten •onra öğle ye
meği külüptc yenecektir. 

4 de kadar şehrin ıayaru lem"!& 
yerleri v.ezilectk ıonra 4,S da maç 
yapılacektır. Mactan ~onra gene 
külüp lokalinde Çatalcalilara akşam 
ziyllfeti verildikten r.onra misafırler 
geç vakit avdet edeceklerdir. 

lstanbul idman 
birliği kupası 

lstanbul idman Birliğine menıup 
gayri fec!c·c külüplcı-e arasında ya
pılan şampİyonP maçları bitmiş ve 
Fener Yilmaz külübü en çok puvan 
alarak birliğin 1931-932 seneıi 
tampiyonu unvanını ve kupayı ka
zanmr,tll" 

Denizcilik federasyo 
nunun bir teşebbüsü 

ISTANBUL, 28 (A.A.) - Türki 
ye Denizcilik federasyonundan teb
liğ edilmi,ıir: 

Evvelce yapılan tebliğ mucibince 
21 ağustos 9Jı cumartesi gÜnÜ de
nİzci 1ik federasyonu ve su ıporlan 
muallimi Her Te~ethoff'un nezareti 
altında Büyiikderede yüzme havu
zund~ can kurtarma derı imtihanla
rı yapıllDI, ve talipler arasında lııtan 
bul ve lzmir mıntalarından "4'1ğıda 
isimleri yazılı olanlar muvaffak ol
mu !ardır. 

hıanbuldan: Ekrem Rüştü, Be
kir, Hassal, I.ütfullah , Talat, Dur
sun, Vehip, Ruhi Beylerle lzmirden 
Sadi Ek.y. 

1~832 tuih n 876 n.......ı. t. 
miın ""1'didlr. 

Memleket baridnıleld ecıMlıl s 
talımılarile yapdacalı mflaalıak~ 
ıp.ı ......ı-lrda fecl ... yonı.r.. ... 
raca.at edilwek bunl.amı mu-'alu.ti 
alındıktan - mlbabüa yapıl
..... ...,..,eke telılif edilen n umumi 
mwkez bnrım iktiran etm1t bula
nan talimatname icabındanc!Jr. 

Fecleruyonlann ve umumi merk• 
zin valdile haberdar olmuı ve OGll 

gl!re tetkikat y-bllmderl için ba 
gibi milracaatlann en AJAiı 10 gila 
"'"el federasyonlara telgrafla bildl
rilmetıl ruurl görülmektedir. 

Bu cihetten daima nazard• tutal
ma11 tavılye olanar efendim 

Trabya tenis turnu
vası maçlan 

ISTNBUL, 28 (A.A.) - Buglla 
Trabyada Tokatbyan otelinin iter 
sene tertip ettifi teniı turnuvuı 
müsabakalanrun finali yapdmrfhr. 

Müsabakalarda lngiiiz sefiri .,.. 
napları ile ecnebi ve yerli hanımlar 
ve beyefendiler hazır bulunmuıJar.. 
dır. Müsabakalar çok muntazam .... 
ayni zamanda pek heyecanlı eer&o 

yan etmiı ve müsahoıkalarm hita
mında lngiliz sefiri cenaplan bir nu 
tuk irat ederek linaliıt ve clömi fi
naliıtlere kupalannı vermi,tir. 

Maçların neticeleri !Öyledir: 
Tek ..,.kek: 
Suat - Sedada 3/6 - 6 12 - 8/6 -

6 o galip. 
Çift erkek: 
Suat ve Sedat - Şotvar ve Kara

kaıa .... 4/6 - 6/ 4 - 6/4 - 4 '6 - 8/6 
galip. 

Tek kadın: 
Matmazel Palker - Matmazel Gro 

deski'ye .... 4 /6 - 6/3 - 6 14 galip. 
Çift kadm: 

Mine Grine ve Matmazel Palkw 
Semine Rqit ve F abriye Hanım-

lara.. 6, 1 - 6/8 galip. 
Mixte: 
Matmazel Pııçikakiı ve Şirinyan -

Semine Reşit H. ve Sedada.. 6-4 -
8 6 galip .. 

Arı ve 
Tavukçular 
Dün heyeti merke
ziye azasını seçtiler 

An ve kümea hayv&nları yeiif 
tirme cemiyeti lıtanbul merkezı 
dün fatanbul Halkevinde toplan· 
DUf ve merkezi umumiden gelen 
tahrirat Üzerine son heyeti idare 
intihabında meskut geçilen heye
ti merkeziye aza11 teıbit edilmİf 
ve bu suretle merkezi umuminin 
talep ettiği sarahat hasıl olmut
tur • 

Miralay Servet, Sadi, Suat, Ha· 
mit, Ratip Tabir, Ali Rıza, Meh
met Ali, Feyzi Beyler heyeti mer
keziye azası meyanrndadırlar. 

Yeni 
•• 
Olçüler 

Bir sene daha 
kalacak mı? 

Yeni ölçüler kanunu 1933 ıeneai 
bidayetinden itibaren tatbik edile
cekti. 1 K&nunuu.niden itibaren 
memleketin her tarafında yeni ölcü 
ve tartılar tatbik edilecekti. · 

Aldığımız malUmata nazaran gö
rülen lüzum üzerine yeni ölçülerin 
tatbiki bir sene daha tehir edilerek 
1934 senesine bırakılmaktadır. 

Davetler 

324 doğumlulara 
Eminönü askerlik tubesinden: 

Evvelce de ilan edildiği Üzere elin
de tam ehliyetnamesi bulunan 324 
doğumlu ( dahil ) veya bu doğum
lularla yani 316 ila 324 muameleye 
tabi kısa hizmetli efendilerden. 

A. Piyade, Levazım, Sanayi Har
biye. 

B. Demiryol, Hava Topçu, Nıılı
liye, Süvari, Muhabere. istihkam, 
Mesaha Otomobil. 

C. Hekim, Diş hekimi, Eczacı, 
Baytar, ıınıflanna t Erik edilmi~ <>
)ani.ar 1 eylul 932 de mürettep bu
lunduklan kıt'alarda bulunmak üze
re ıevkolunacaklarından yevmi mtz 
kôrda !ubeye müracaatları ikinci 
defa iliın olunur 

Bugün 
Vaziyeti 
görüşecekler 

(Bıqr ı inci sahil«H) 
b.ı.kında heyeti umumiyey• ı..bat 
verecektir. Bu izahat netkednda 
fabriluıt6rfer takip edllec9: tarsı ba
nketi ta.Irk adı ulderdir. 

Buııtinlrii içtlmade m•kaa•tl i.-
1l7e ile t- et...ı. üzen yeai Yr 
heyetin intihabı mulıt....ı göriil
melı:tedlr. Fabrikatörlerden bir kıı
mı ne olana ol•n, buırinlril ıeldl
ıt. fabrikalarm dftamr ~aine im 
kin göt-emektedirler. Fabrikatör 
lerclea bezıları kont-Janclaki mnacl 
dı iptidalyeden Wltün falırikalarm 
bakkile istifadesi itin bir kooperatif 
yapılmaımı ileri ıllrmektedlrl<r. 

Maamafib bu fikrin kabiliyeti tatW
kiyeıini gÖrmeyenler çoktur. 

Yalovada 
Yüzme 
Müsabakalan 

(Başı ı iooi .<ahifede) 
6X50 Türlr bayralr yaTlfl 

1 - Marmara - Ege takımı ... a
kit 3/56. 

2 - Yalova takımı vakit 4/7. 
3 - Cadde Bostan takımı 4 / 24 

100 metre serbut 
1 - ömer Cadde Bostan 1/ 11 
2 --Şakir Bandırma 1/ 12, 8/10 
3 - Saffan Yalova 1/13, 2/10. 

Sut üstü 
1 - Ali Haydar Kocaeli 1 / 35. 
2 - Hu.an Yalova 1/35, 2 / 10 
3 - Hüseyin Bandırma 1 / 45 

Karballama 
1 - Su sporlan muallimi Her 

Tegetboff 1 / 14, 2 / 10 saniye 
2 - Alp lzmir 1 / 19. 
50 metre lrUTba.ğlama telraütler 
1 - Mutena Caddebostan 44. 
2 - Ekrem Rüttil 49/ 3 

14X50 bayralr yaTlfl 

1 - Yalova - Marmara, Eıe 
takımı 8 / 6, 5 / 10. 

2 -lstanbul-Cadde Bostan 9/2 
1X50 su topu bayralr yarıft 

1 - Marmara - Ege taknnı 4/11 
2 - Yalova takımı 4 / 13 
3 - lstanbul 

Su topu 
Bundan sonra au topu müaaba .. 

kalanna başlanını,tır. Alman ne· 
ticeler funlardır: 

Birinci maç; Yalova takımı ile 
Caddeboıtan takımı arasında ce
reyan etmit ve neticede Yalova ta• 
kımı Sekize k .... ı dörtle galip gel 
mittir • 

ikinci maç: Ege - Marmara ta
kımı ile latanbul takımı araamda 
icra edilmittir. Zevkle cereyan e
den bu milaabakayı Eg•-Marmara 
takımı dörde kartı iki ile galip gel
miştir. 

Oçünçü maç; Her iki galip ta
knnları arasmda idi. Çok heyecan 
lı olan bu müsabaka Yal ova takı· 
mınm 3 - 1 galebeıiyle nihayet 
bulmu,tur. 

M. Herriot, Anglo
Normandes 

adalarına gitti 
P ARiS, 28 A.A. - M. Herriot, 

refakatinde Dahiliye nazırı M. 
Chautenpı ve daha bir takım ze
vat bulunduğu halde bu sabah sa
at 8.20 de Anglo - Normandes a
dalarma müteveccihen Pariı'ten 
hareket etmiıtir . 

Fransız baı•ekili. Jersey'de in 
giliz dahiliye nazırına bir öğle ye
meği ve bir gardenparti esnasında 
mülaki olacaktır .. 

M. Herriot, müteakiben Guer
neaey'e eiderek orad:ı Victor Hu
go'nun menfi o1arah: oturmuş oldu 
ğu evi ziyaret edecektir. Hatti, 
edebiyatm bütün künhüne ve ga
vamızına vakıf olan. M. Herriot'
nun bu ziyaretinin bilhaaaa büyÜk 
Fran11z şair ve muharriri hakkın
da bir kitap yazmak maksadile 
Victor Hugo'nun Saint - Pierre .. 
du Port'taki ikametine ait veaa.iki 
ikmal maksadma matuf olduğu 
bile söylenmektedir. 

İngiltere'de grevler 
MANCHESTER, 28 A.A. -

Lancashire ve timal kontluklan 
mensucat &anayii federaıyonu mer 
kezi meclisi tarafından talik edjl
miı olan ilanlarda gösterilen müd 
det dün öğle vakti munkati ol
muftur. 

Pamuk sanayii iplik.haneler 'u
beıinin umumi grevi dün öğle vak 
ti ateleyelerden çıkıldıktan sonra 
katiyet kesbetmiıtir. 

Vaziyet geçen pazarteai günü 
pamuk iplikhaneleri imalatçıları 
cemiyetinin reisi tarafından tarih 
edilmiştir. 

Patronlar, i~lerini bırakmı~ o
lan ameleyi tekrar almak mesele
sinde mümkün olan fedakarlıkla· 
nn son haddine kadar gitmiş ol-lstanbul mıntaka

sın1n bir tamimi 
ISTANBUL, 28 (A.A.) - lstan

bul mıntakası Merkez heyeti riya-
1 1 

duklan ve binaenaleyh, grevin 
}' üçük haberler nakabili içtinap olduğu mütalea· 

l sında bulunmaktadırlar. Patron- ! 
• Hong·Kong Liman mUvaridatı- lar, müzakeratın yeniden açılma .. ı 

na ,imdilik Koleraya mahsus mua- ı ıı i.çin yeniden müdahele tasav-•e!İnden tebliğ edilmi,ıir: 
Umumi merkezimizden al4ığTm12 venei Tıbbiye tetbiri konulmustur. vurunda deiiildirler. 

1 Feshanenin 1 Anadoluya 
Balyaları nasıl Giden talebe 
Aşınlıyordu? Geldi 

(Baıı 1 inci sahifede) 
f•brikalar muhitinde bazı ellerin 
çalıtbfuu hia.etmekte idi. Zabda 
bu ıizli elleri meydana çıkarabil
mek ipin, biltün tertibatmı alımf
tır. Nihayet dtia ak§&mki baclile 
beld.wen neticeyi vermiıtir. 

Dün aktam Feahanenin yük
sek duvarından dıf&n •!!&il yüz 
kiloluk bir tiftik balya11 idi. Bu 
balya fabrikanın içindeki eller ta• 
rafmdan h&riçteki eller. devredi· 
liyordu. Bereket versin zabıtamn 
teyakkuzu ıimdiye kadar devam 
ede gelen bu oyunun önüne geç
miştir. 

Anlaıddığma göre, Feıhane 
fabrikasından balyalann hariçte
ki ellere devri uzun müddetten, 
belki de aenelerden beri devam 
etmekte idi. Bu iıi yapanların fab 
rika ameleıinden ve dahildekiler• 
den adanılan ve hariçte de tetki
latlan olduğu tahakkuk etmiıtir. 
Bu itle uğratanların bayii kalaba 
lık oldufu zannedilmektedir. Çalı 
nan balyalarm bazen kara ve ba
zen de deniz tarikile aşırıldığı an 
l8§ılmııtır. Zabıta bu husustaki 
tetkikabna ehemmiyetle devam et 
mektedir. 

Diğer taraftan F eıbane tirketi 
ve Sanayi ve Maadin Bankası da 
fabrika dahilinde nasıl olup ta bu 
itin farkma vanlmadığını ve §İm
diye kadar hissedilmediğini tetkik 
etmektedir. 

~~~~ ..... ~~~-

Abraham Pş. 
Ormanı 
Yanıyordu 

(Başı 1 inci sahifede) 
!iği namile maruf Beykoz parkı 
ormanlanna,bir diğeri deKaymak 
donduran ormanlanna doğru iler 
lemeğe baılamııtır. Bu yangm bü 
tün ıiddetile devam ederken, yine 
Beykozda Pata mandıra ile Buz 
hane arasındaki fundabk ve çalı
lıklardan ikinci bir yangın çıkmq
tır. Amele, köylü ve jandarmalar 
daha fazla Beykozu tehdit eden 
birinci kısım orman yanımına e
hemmiyet vererek, her iki yangmı 
da söndürmek için bütün ıayret
lerile çalı,mala baılamıılardır. 
Paşamandıra ile Bu:ıhane arasın· 
dakl çalılıklar evvelki gün alqa
ma doğru kısmen söndürülmüt ve 
baatınlnut bir bale getirilmi•tir. 

Ancak diğer vangm devam edl 
yordu. Bllhaoa Beykoz parkını 
tehdit ed- kısım adeta Beykozu 
bile tehdit ediyor ve köye airaye
tinden endiıe ediliyordu. Buna ga 
re bütün tedabir ittihaz ed ilmİf, 
aababa kadar çalıtılmıttır. Bu mü 
temadi meaai neticesi onnan yan
glDl dün öğleye doğru tam
aöndürillmiif ve bu suretle Beykoz 
büyük bir tehlıkeden kurtanlımf
br. P af&Jnandıradaki yangına ge• 
lince: SönmÜf bir vaziyet •lan bu 
kunn gece rüzgann de•am etmea 
Üzerine tekrar baılamııtır, hill 
devam etmeıkedir. Ancak bu aa• 
ha çalılık olduğundan tehlikeli 
bir vaziyet görülmemektedir. Bi· 
rinci kıınn yangında -ki bu a&• 

ha tamamile ormanlıkbr- elli 
albmt dönüm kadar bir orman 
yanmıtbr .. Bu yangının kömür 
yakmak yüzünden çıktığı zanno
lunuyor. ikinci kıoım sabada kö
mür ocağına tesadüf edilmemiştir. 
Beykoz kaymakamlığı tahkikat 
yapmaktadır .. -----

Hoover - Mellon 
m-alakatı 

V AŞINGTON, 28 A.A. - M. 
Mellon, dün M . Hoover ile bilbaa 
sn akdi mutasavver cihan iktıaat 
konferansı hakkında gürü:ımüşler 
dir. 

(B•fı 1 inci sahifede) 
Ankara, Çangırı, Kayseri, Slaava 
kadar ıeyabatlmizi temdit ettik. 
Avdetle Sivas - lıtnbul yolunu 
takip •ttik. Her gittiğimi:ıı yerd• 
darülfünunlulara büyük bir alaka 
gösterdiler, tezahürat yaptılar. 
Bir çok şehirler hududunda bin
lerce halk tarafından istikbal -
teıyi edildik. 

Gittiğimiz yerlerde halk kütı. 
si ile yalandan temas ettik, muh
telif müesseseleri mektepleri, haa 
taneleri, hapishaneleri, fabrikala· 
n ziyaret ettik. Her şehirde fırka 
t .. kilib, belediyeler bize son derece 
aamimi bir büınil kabul göıterıliler
Her ıılttiğimi zıehirde belediyenin 
misafiri olduk. Darülfünunlula· 
rm bu seyahati gayet müfit netice 
ler verdi. Hemen her şehirde mub 
telif mevzularda gerek talebe, 
gerek müderrisler tarafından mll 
teaddit konferanslar verildi. lnkı
l&p ve cümhuriyet prensipleri bak: 
landa halkla samimi haabuhaller ya. 
pıldı. Seyahate iıtirak eden tale
be yann ablacaldan bayatı, Ana
dolumuzu bu suretle yakından 
gÖrmiif ve tanımıt oldular. Anado 
lu halkım cüınburiyete ve inlul&
bnruza kartı çok hasaas ve oadık 
bulduk. Göğaünüz kabardı. Her 
tarafta bariz bir faaliyet ve üm
ran vardır. Her gittiğimiz yerde
ki darülfünun mezunlan ve illin 
ve maarif münteaepleri, her aene 
darülfünunun böyle bir seyahat 
tertip etmesini aamimi kalplen1e 
temenni ettiler. Anadoludan, bil
yük bir aevgi, anavatana kartı 
takviye edilmit coıkun bir ümitle 
dönüyonız. Gelecek aenelerdeltl 
seyahatlerin daha ziyade farka 
yapılması ve daha ıümullü bir 
proğram altında uzun •e genlı tu
tulması maksadı daha ziyade ta
baklwk ettirecektir. Bu seyahat
ten çok istifade edilim,tir. Tetki
katmıızm neticesini reaimli ola
rak bir bro~ür halinde neıretmek 
fikrindeyiz ." 

Michelin'in oğlu öldü 
CLERMONT - FERRANI, 28 

A.A. - Büyük aanayi erbabından 
Micbelin'in oğlu Etienne Micbelin, 
bir turizm tayyareıini kullanmak
ta iken blr fırtınaya yakalanmı,, 
tayyare ıiddetle yere çarpmıf ve 
kendisi telef olm"'tur. 

,_, _RA_D_Y_o_ı 
Bugünkü program 

ISTANBUL - 18 - 19 gramo
fon, 19,30 - 20,30 Makbule H. Ye

oarl Aımı B. 20,30 - 21 29 Ağustos 
harelrlb harbiyesi, kuvartet, 21 - 22 
Safiye H. 22 - 22,40 orkestra. 

BOKREŞ (394,2 m-) - 19,40 
gramofon, 20 oda muııilriıi, 20,30 
konferans, 20,45 oda muııilrisi, 21,111 
gramofon. 

BUDAPEŞTE (550,S m.) -
21,10 Halk prfoları, 20,45 etki fili' 
lalar, 21,15 bavadiı ve salon ork
traıı, 24,30 çingene muıikiıi. 

LONDRA (3558,8 m-) - 19,30 
Quintete, 21 konser, 23 gramofon, 
23,30 fanfar. 

PARfS (1725 m.) - 20 gramo
fon. 30,45 havadiı, 21 radyo tiyatro 
su, 21,30 havadis, 21.45 radyo tiyat
rosu, 22,15 havadis 22,30 radyo kon 
ıeri. 

PRAC (488.6) - 20 konser, 
20,05 şarkı 20,45 konferans, 22 or
kestra, 23 havadis, 23,20 gramofon. 

ROMA (441,2 m.) - 21 hava
dis, f'ramofon. 21,30 edebi ıüun, 
21,30 havadis, hafif musiki, ••rkı. 

VARŞOVA (1411 m.) - 19 kon 
feranı, 19,7.0 dans musikisi, 20,15 
muhtelif, 20,35 radyo jurnal, 31 •u-

Lüleburgazda bu sene 15000 
dönüm arazi ekilmiştir 

LIJleburgazın medhali 

LÜLEBURGAZ: Lüleburgaz ı nevi Taridab (120,000) liradır. 
cidden ıirin bir kaoabadır. En Tabailat nisbeti % 93 olup maat 
büyiik kusuru iıtaayondan uzak- lar muntazaman verilmekte ve 
ta bulunma11dır. Alemde demir- merkeze her aene 50 bin lira ir
yolu bu kaııabanm içinden ge- salat yapılmaktadır. Borç ıçın 
çirilmit oloaydı Trakyanrn daha timdiye kadar 2700 kiıiye tev
zengin ve daha mamur şehirle- kif tezkeresi keailrı1İ4 iae de in
rinden biri olurdu. Maabaza bu faz edilmeden hepıi borçlannı 
hali ile de yine zararsız bir ka- .,.ermlflerdir_ Aym haftasında 
sabadır. İcmaller vekalete gönderilmekte-

Kazamn umum nÜfu•u (25, dir. Yeni sene vergileri de tahak-
300) dür. Merkezde (930) ha- kuk ettirilmİf ve taba.ilata da bat 
ne ve (6328) ahali mevcuttur. lanmııtır. 10 aydan beri burada 
Kazanın bir nahiyesi v• 33 köyü bulunan malmüdüril Şevket Bey 
vardır. Burada 248 dliklran, iki kazanm maliyesini yoluna koy• 
cami, bir eczane, 2 meyhane, muıtur • 
bir apor kulübil, bir un fabrika- Hususi muhasebenin varidatı 
sı, iki otel, bir lokanta mevcut- ise (68,700) lira kadardır. Mu
tur. Ve maaleaef burada da bir allimlerin maaılan muntazaman 
hamam yoktur! Memlekette be- verildikten aonra merkeze de 
lediyelerin en birinci nazan dik- (33,200) lira gönderilmektedir. 
kate alacakları şey hamam ol- Mubıuebe memuru Halil Refet 
mak llznn gelirken bir çok yer- Bey çalı,kan bir maliyecidir. 
!erde buna ehemmiyet verilme- MEMLEKETiN KARA 
mektedir. GONLERINDE 

AHALI 

Buranın ahalisi muhtelif yer
lerden gelmiş muhacir ve müba
dillerden ve bir de on&r nüfuslu 
iki Halikan aıiretinden ibaret
tir. Bu Halikanhlar ba,ka tabi
atta yaratılmıı adamlardır. Bun
lar istiyorlar ki kendileri otur
sunlar halk onları beslesin 1 

Maabaza bunlann çocukları 
mektebe gitmekte olduklanndan 
ileruda vatan için müfit olmala· 
rı muhtemeldir. Bura halkı çok 
sakin ve hükıimete çok mutidir
ler ve cümhuriyet prenıip)erine 
ahtmaktadırlar. Köyler bir par
ça ukınbda iseler de Tergilerlni 
vermektedirler. 

KASABA GITTlKCl GO
ZELL~OR 

Geçen mektubumda da bil-
dirınittlm. Buranın antreai pek 
b09tur. Ak.,.m üzeri bir aürü 
kadın ve erkekler burada bir 
ap.ğ. bir yukan piyasa ederler
Ve bazısı da ma aile çayırlarda 
istirahat ederler. Ben bu kala
bahiı yerli Türk aileleri zannet
mittim. Meğer ki bunlar hep 
Tayfai laadan imi,ler! Ne yazık
tır ki Müslüman Türk kadınla-
n bu sıcaklarda vücutleri çar-
taflara aanlmıt olduğu halde 
kenarlarda gezerlerken memle
leketin havadar ve gönül açıcı 
yerlerinde gayrimüılim anasır 
piyasa ve zevk edip duruyorlar! 
Bizimkiler peçe albnda çarşaf 
içinde, kafes arkalarında buram 
buram terlerken onlar saf ha
vadan, serin rü.zgirlardan, güne
şin feyyaz teairlerinden sıhhat 
ve afiyet kazaruyorlar. Bu dedi
ğim hal valnız Lüleburgaza mab 
sus değildir. Hemen her taraf 
maalesef böyledir! 

ASARI ATlKA VE HAF

Lüleburgazlılar memleketin 
kara gÜnlerinde büyük fedakar· 
lıklar göıtennİflerdir. Buqlar 
meyanında meb'ua Şevket Bey 
ile idama mahküm edilerek Yu· 
nanistan hapiaanelerinde vefat e
den miralay Mahmut ve yine i
dam mahkiımlerinden mütekait 
binb8Jı merhum Hüanü, mütekait 
binbaır merhum Şevki, mütevel
li Murat, tayyare muhasibi Arif 
Şakir Beylerle merhum müftü. 
Eyüp ve Ali Rahmi Efendiler, dok 
tor Ahmet ve belediye reisi Ke
mal Beylerin isimleri hürmetle 
yadolunmaktadır. Yunanlılar bu
rada 13 kifiyi idama mabkılm 
etmifler ve bil&bara cezalannı 
müebbet kürei• tabTII ..terek 
Monı tihicezireıinclelri (Pala. 
midi) zindanına aevkeyleml,ler· 
dir. Bu zindan (1000) ayak 
merdrrenle çıkılır bir hapiaaJM 
İmİf ! Va tand..,lanmızdan bir lcıa 
mı bu zindanda tehit olmuılar
dır. Allah garild rabm« eyleye 
amin? 

lST AS YON TARAF/ 

Lüleburıaz istasyonu bir ma-
halle teklini alnuıbr. Burada 
Balta oğlundan metrük bir un 
fabrika11 mübadillerden biriıine 
verilmit ve bu yüzden muaıt&l 
olmuttur. Burada vaktile buz da 
yapdmnıı, timdi ..,iyanei bumu 
gurap olmuttur! 

M. Mellon, gazetecilere beya
natta bulunarak M. Montagu Nor
man'in Aınerikadaki ikameti hak 
kında hiçbir şey bilmediğini söyle 
miştir. 

RIY AT un, 21,15 gramofonla opera, 23,SO , 
Budapeşte'li bir tek danı musikisi. Lüleburga.z kaaabaaı 587 -

Bu bu iıtaıyondaki kahveha
nelerin birisinde bir l&hza otur
dum ve bir nefea almak istediın
se de kahvecinin sonduğu bir 
fincan nohutlu kahve yüzünden 
midem harap oldu .,.e ağzımın 
tadı kaçb ! Şu sıralarda ağız ta· 
dile kahve içmek te bir mesele 
olmut ve kahveci esnafı bileye 
sapmıttır ! Diğer kö..,ainde hile· 
siz ve temiz bir dondurmacı dük
kiinı da nazarı hayretimi celbey
ledi. Burada yediğim nefiı don
durma il<' midemi düulttim ve 
ağzımın tadını tekrar buldum. 

bacnkhn•.D davası ViYANA. (517,2 m.) - 20,30 ne evvel Birinci Murat zaınanm 
radyo jurnal, 20,30 konser, 21,30 o- da fetholunmut eıki bir memle-

BUDAPESTE, 28 ( A.A.) - Tek peret, 23 radyojurnal, 23 IS dans kettir. Burada Sultan Selim vüze-
bacakls bir dilenci ,bir tramvay ka- musikisi rasmdan Sokullu Mehmet Pata-
zaotnda öteki bacağını da kaybetmit run 977 tarihinde yaptırdığı mub 
tir. Mumaileyh. tramvay şirketini da 1 • tetem bir camile bir Kervan-
va etmittir Fakat mahkeme, müd- ı• ı• • 1 saray bir de imarbane vardır. 
deinin kazadan evvelki maişet vası- Ş Ve şçı 1 Fakat harap olmuşlardır. Bur-
tasırun dilencilik olduğu ve öteki ha- ı ıı...-------------.a gazın cenubunda eski kale bara-
caı;;ını da kaybetmesinin kazanc ihti · belerine ıeoadüf edilmektedir. ~ k d. Milliyet bu sütunda ıı ve ifçi 
mallerini arttırarak en ı.ine daha · ı d. l Bulıariıtan'dan bir heyet ~ele-

d istıyen ere tavassut e ıyor. f " 
fazla varidat temin e eceği beyanile rek Ankara'dan aldı"ı mezuni-ve iıçi utiyenler bir mektup- " 
mumaileyhin davasını reddetmittir. la lı büromuza müracaat et- yet üzerine buradaki köprü ba-

melidirler. ıında Balkan harbinde gömül

Mançuri meselesi 
VAŞiNGTON, 28 A.A. - Aıne 

rika, yeni Mançuri devletinin Ja~ 
ponya tarafından tanınması neti
cesinde husulü muhtemel aksite
sirlerin ne olacağı hakkında hü
küm vermek hususunda aabırsız
lanmaktadır. Resmi Amerikan ma 
hafili tarafından bir nebze endi•e 
ile derpiş edilen imkanlardan biri 
hariç ezmemleket imtiyazatını il
ga eden bir muahedename akdi
dir. 

iş arayanlar 
498 - Sirkeci Mersin otelinde 

mükim Şemsiye Hanım 23 yaıında
dır, ev hizmetlerinde çalışmı,, ütü, 
Ç&m8§ır ve orta hizmeti yapabilir, it 
arıyor. 

ZA YI - 4832 numaralı 
cuzdanoru zayi ettim. Yenisini çı

karacağımdan eskisinin hükmü yok-
·~tur. Eczacı: Sevki 

müı mühim bir define aramıı 
ve günlerce balkı heyecan için
de brrakmıtsa da hiç bir şey bu
lamadan avdet eylemittir. 

UMUMi MALOMAT VE 
VARiDAT 

Burada 929 senesinde tüc-
carlar tarafından (Birlik Ticaret 
Bankaot) naınile ve 30,000 lira 
sermaye ile bir banka tesis olun
muttur. Aynca bir de Ziraat 
Bank tubesi ve Ticaret Ziraat 0-
daaı da mevcuttur.. Kaz.anın se-

ŞEKER FABRlKASIN/N 
FAYDALARINDAN 

Bu ııene Lülehurgaz'da (15, 
000) dönüm araziye pancar ze
riyab yapılmıttır. Bu zeriyattan 
(25,000) ton pancar baaıl ola
rak halkın cebine asgari (375, 
000) lira para gireceği tahmin 
olunmaktadır. Fabrika 1800 zür 
ra ile mukavelename yapmrt ol· 
duğundan beher şahsa 4 nüfus 
hesabile ( 7,200) aile efradı bu 
yüzden müstefit olacaklardır. 
Bundan baıka da pancar için 
toprağm derin sürülmesi icap 
eylediği ve bunun için de pullu• 
ğa ihtiyaç olup kara sapanla 
hu i,Jer yapılamadığı cihetle 
köylere bilmecburiye pulluklar 
girdiği ve tırmık ile çapaya da IÜ 
zum olduğundan bu yÜzden de 
kuru. ziraat usulünün tamiın t.y• 
ledi~i velhasıl fabrika yüzünden 
fenni bir ziraat usulünün mem 1e 
ketimize girdiği kemali ~üknlnl• 
görülmektedir. 

Rallıp KEMAL 



ııs· - 1 EMAL[ Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

1 3 .. _ k l d •ı.1:>. l :=l ' lat. Mr. Kumandanlığı uncu o or u ı nn an 
Koyun eti Kuzu eti 

Sabaalma kom. ilanları 

Sıiır eti 
16,000 
8,000 
6,000 

Kırldarelindeki kıt' at ihtiyacı için 600,()()1) kilo saman 415,000 
kilo arpa 14, 700 kilo sade yağı 185,000 kilo un kapalı zarf uıulile 

Emval Cinsi Mevkii Zira Dö. Vergi K. Muham- münakasaya konmuttur. İhale tarih ve saatleri aşağıda yazılmıt 
No. men K. tır. Taliplerin vakti muayyende Kırklarelinde 2 inci suvari fırka 

S7,000 3000 
400 100 

5,000 1000 

Harbiye Mektebi 
Süvari Mektebi 
Topçu Nakliye Mp 

120 Tarla Zübeyr K. 120 100 1~ ><lımi 600 11 satın alma komisyonuna müracaatları. (682) (4124) 62,400 4100 30,000 
121 " Araplar K. 29 25 

2
•
1 

" 96.68 Cinsi İhale tarihi Günü Satleri . Yukanda yaz.ılı mahallere bizalarındaki mikdarlarda sıgır 
122 ,. ,. 38 38 1-2 " 95 s 

aman 12 9 932 Pazartesi 16,30 da koyun, kuzu etı• kapalı zarf ıuretile satın alınacaktır. Münakasas 1 126 " Kızılyalıa 73 00 Tamam• 1825 
127 Bahçe Zorbazhark 130 00 " 3900 Arpa 13 9 932 Salı 16,30 da 3 Eylul 932 cumartesi gl1nü saat 14,30 da Tophanede Merkez Ku 
128 " İıkiliç 70 3000 " 2800 Sade yağı 14 9 932 Çarşamba 15 de mandanlığı satın alma komisyonunda icra kılınacaktır. Talıpl . 
129 Hane arsası CamiNur 900 00 " 200 Un 15 9 932 Per§embe 15 de rin şartnamesinı görmek için komısyona müracaatlan ve ışti 
130 ,, " 00 00 " 400 "' ~ "" için de şartnamesi veçhıle hazırlayacakları teklıf mektup' ı r 
131 " " 300 00 ZJ-JO .. ıımr 728.18 Konyadaki kıtaat ihtiyacı ıçin sEnelik koyun etı ve sade ya-

l ihale gi.ınünün muayyen vaktinde muselsel nurn ralı muı ab r 132 " " 300 00 5-JO sehmı 158.30 ğı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. ihale tarih ve saatlen 
1 Y ka d f l · b d il iki mukabilinde komisyon riyasetine vermeleri. (130) (3768 - u n a evsa ı yazı ı gaynmü a il ma arının mü - ve miktarlan &§ağıda yazılmıştır. Şartnamelerinin birer sureti 

yetinin furuhtu içın 3 Ağustos 932 tarihinde mukarrer ıhale giı- 1 komisyonumuzdadır. Taliplerin vaktinde Konya'da beşinci K.O. ,,. "" ,,. 
1 nünde satıı komısyonunun toplanamamasından müzayedenın bir alım satım kom.nuna müracaatları. (4127) Ot Saman nacaktır. Münakas~sı 3 Eylül 

ay daha temdidine karar verilmiştir. Sade 21 700 Cumartesi 15 ı 9500 10000 As. ~aytar .MP; 932 cumartesı gunu saat 14,3 
• . .. .. . . . • 3-9-932 12000 2000 Kulelı As. Lısesı da Tophanede Merkez Kuman 

,. MAMA 
) 

klllna2caktı5r.Eylul 932 pazartesı gunu saat on beşte ıhalesı ıcra Koyun eti 35,000 1-9-932 Perşembe ıs __ danlığı satın alma komisyonun 
4 

" " 11500 12000 1 ıla icra kılınacaktır. Taliplerin ı 
3 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale Çorludaki kıt' at için 105,000 ~omi~yonu~da yapılaca.ktır . . !• Yukarıda yazılı mahallere hi şa_rtnamesi~i görmek için. k~>- 1 1 Dr. Hakkı Şina•İ göre hak sahiplerine verilmiş gayrimübadil bonosu olanlar bono- kilo Tekirdağı için 140,000 ki- lıplerın teınınat akçelerıle mura zalarındaki mikdarlarda ot ve mısyona muracaatları ve ıştı- ı 

Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır • . . h · b.l: 1 S k d ki . ı· lo ekmeklı'k t ti (678) (4120) •ak · · d t · h.I !arını bedelı ıhaleye ma sup ettıre ı ır er.• -u a ar yuz ıra- • un ayrı ayn şar na caa arı. saman pazarlıkla satın alınacak " ıçın e şar name~ı veç ı e 
. I melerle kapalı zarf usulile mü- * • • t p 1 • l Eylül 932 per- hazırlayacakları teklıf mektup-

•

••• Dr. İhsan Sam·ı dan dun küsürat nakden tesvıye o unur. k k İh 1 K. O. ve 1 lllCI. • fırka kıt'aları ır. azar ıgı 1 'h 1 .. .. .. na asaya or.mut,ur. a esi be .. .. t lO d 12 y arını ı a e gununun muayyen Ö •• 4 - Müzayedeye iştira'J edebilmek için ihale saatinden ev- 5 9 932 pazartesi günü saat 14 nın bakır kapları kalaylanacak ıd ~unh sad M ak K e vaktinde komisyon riyasetine 
. ksüruk Şurub~ vel müzayedesine i,tirak olunacak emvalin muhammen kıymeti- le Çorlununki saat 16 da Tekir tır. ihalesi 29-8-932 pazartesi .:a:danl~:ı a~:tı: .,,;:~:mi~~ vermeleri. (~31) (3769) 
Ök_ıürilk ve nefeı darlı~ı nin yüzde yedi buçug"u niıbetinde teminat akçesi verilecektir. dağınınki taliplerin vakti mu- günü saat 15, 30 da komisyonu 

1 
k T "" ,,. 

boamaoa ve kızamık iSkıu- . . . .. .. 'h 1 . .. k . · d 1 k ş yonunda ;cra kı ınaca tır. a- . . . • . ~~k·1-. 1 . k t . r ilAç 5 - Bedelı ıhale. ıhale gunu ve ı a eyı mutea ıp peşınen a~yenınde Çorlu utın alma ko- muz a yapı aca tır. artname- ]ipleri komisyo a müracaatla- 1 Hava mektebı ıhtıyacı ıçın 
'" en çın P• eıır 1 

- mısyonuna müracaatları. sini almak İsteyenlerin her gün rı. n n (
34

) (
44

3G) 360 çeki odunun 14 Eylul 932 t D. 1 S it M h t ve tamamen tesviye olunur. 
ır. ıvanyo u u an a mu (G83) (4125) ve pazarlığa iştirak edeceklerin çarşamba günü saat 14 buçukta •.... b · N 189 6 - Mezkur emval ile satıc şeraitinin teferrüatı hakkında ~ » ~ • d k · 4 "" "" 

tllr eaı o, ~ T T T de vakti muayyenın e omısyo Kil münakasası vardır. Taliplerin 
daha ziyade malumat almak isteyenler her gün öğleden sonra Mülg"a Maçka sila"h deposun numuza müracaatları. 1 

75
° evsaf ve şeraitini anlamak üze 

Dr. HORHORUNİ T Renkli bükme arsus Ziraat Bankası Gayri mübadil işleri memurluğuna rnüra· da ve askeri tıbbiye Mp. inde (!21) ( 4407) 
750 

reher gün muayyen saatinde de 

Zührevi ve Bevll lıaltalıldar 
ledavihanesi - Beyoğlu Mulen· 
r-uj yuımda Zambak aokak No.41 

~' ~ Ambalaj kağıdı 
caat ederler. (4141) ve askeri müzedeki köhne eşya ,,. 300 Keııelik kağıdı teminatlarile birlikte Merkez 

aleni müzayede ile ayrı ayrı Dörtyoldaki kıtaat için 121 200 ince elvan kağıdı kumandanlığı satın alma ko-

Dr. A. KUTiEL 
Cilt Ye zühnvi haatalıldar teclaviha-
neai Karaı.;;,. Bör 1 çi &mu aıraaın
cla 34. 

r: ~ .?.r.~ir?o, :;:\ 1.:.::. H.ıı 27 numarad• v:J 
dım evi Tel. 22114 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
Vapuru 29 Ağu•to• 

PAZARTESi 
g<İnlİ akpm aut 18 de Sirkeci 

!ı tmundan hareketle Zonguldak, 
lnebolu. Samsun, Ordu, 
Giresun, Trab.on ,.. Rize' -
ye azimet •.-e a•det edecektir .. 

Fazla tafaillt Jç.l.ıı Sirkeci Mey
:n- ham altmdt. acentalığına 
müracaat. Tele. 22134. 

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lükı 

ADNAN 
vapuru 

~:ft:a Perşembe 
günleri Galata nhtımmdan aut 

bun 18 de hareketle doğru 

lZMlR'e 
ve pazar pnlerl lzmir'dea aaat 
14 1 /2 da hareketle latan bul' a aY 
det eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük kartısmda Site Franaez 
han No.12 yauhaaeaine müracaat. 

.. __ Tel. B. O. 1041. __ .. 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat ve Baytar Enstitüleri civannda İnf& 

edilecek olan dershaneler. yatakhaneler, kütüphane. yemek salo
nu; Rektörlük ve memurin dairesi binurn.ın in§ası 21 gün müd
detle kapalı zarf usulü ile münakasaya vazolunmu,tur. 

· Meıılalr inşaatm münakasa fartnamesi, mukavelenamesi. 
umumi fftrlname. umumi şartname layihası. vahidi fiat listesi ve 
plinlan (50) elli lira mukabilinde Ziraat İşleri Umum Müdürlı.
ğünden alınacaktır. 

Her talip münakasa fartnamesinde zikredildiği veçhile eh
liyeti fenniye ve kudreti maliyesini tevsik eden vesikaları ko
misyona ibraz etmeğe mecburdur. 

Taliplerin kendi teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğu 
nisbtinde teminatı muvakkatesile birlikte ihale günü olan 14 
Eylul 1932 tarihine müsadif çarşamba günü saat IS te Vekilet 

· intaat komisyonuna müracaattan ilin olunur. (4261) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
İdaremiz için lüzumu olan altmıı adet orta boy çanta nıü:ııa

yede ile satın alınacafmdan taliplerin nümuneaini görmek üzere 
her gün ve pazarhta i§tirak etmek üzere yüzde 7,5 teminat akçe.. 
!erini hamilen 8 Eylul 932 pertembe günü saat IS te Galatada 
Mübayaa komisyonuna müracaatları. (4336) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Cevamii ıerifeye 1932 seneai zarfında tevzi edilmek üzere 

(8000) kilo mangal kömürünün lüzumu olduğundan talip olan
lann Jeraiti anlamak üzere her gün Levazım kalemine ve ihale 
günü olan 19-9-932 pazartesi günü saat on bette idare encüme
nine müracaatları ilin olunur. ( 4418) 

T erkosta Elecik vakıf ormanlarmın otlakiyesi üç sene 
müddetle müzayedeye konulmuttur. Talip olanlarin 19Eylul 932 
pazartesi günü saat on beşe kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Orman ve Arazi kalemine müracaatları. ( 4324) 

tartnamelerle satılacaktır. Iha- bin 657 kilo ekmek kapalı zarf- misyonuna müracaatları. 
lesi 6-9-932 •ah. günü saat la münakasaya konmuştur. İha Yukarıda mikdar ve cinsleri (9) (4278) 
10,30 da komisyonumuzda ya- lesi 30 8 932 salı günü saat yazılan sıhhiye ambalaj malze • • • 
pılacaktır. Şartnamelerini al- 8 dedir. Taliplerin 822 lira temi mesi 5-9-932 pazartesi günü sa Hava Makinist mektebi icin 
mak iıtiyenlerin her gün ko- natlarile Dörtyoldaki 41 inci at 15 le pazarlığı yapılacaktır. 360 çeki odun pazarlıkla satın 
miayoııumuza efyaları görecek alay alım satım komisyonun&. Talip~erin evsaf.~e §eraiti anla 1 almacaktrr. PazarlıAı 31 Ağus-
lerin mezkur mahallere ve alıcı müracatları. (651) (3958) mak uzere he.r gun ~e mu~y_yen 1 tos 932 çarıamba günü saat 10 
ların da vakti muayyeninde ko- • • • gününde temmatlarıle bırlıkte dan 12 ye ka ar Tophanede 
miayonumuga müracaatları. Tıbbiye mektebindeki kırk Tophanede Merkez K. satın al Merkez Kumandanlığı satın al-

(685) (4154) bir kalem köhne eşya yeniden ma komisyonuna müracaatları. ma komisyonunda icra kılına-
"" ,,. * aleni müzayedeye konmuıtur. (33) (4435) caktır. Taliplerin şartnamesini 

Kayserideki kolordu ihtiya- 1~.alesi 29-8-932 pazartesi gü- "° "" "" görmek için komiıyona müra-
cı için 250 ton kok kömürü ka- ı nu saat 14,~ da Y_apılacakt~r. Askeri mekteplerle Hastaneler caatları ve i,tirak için de muay 
palı zarfla mü k kon- Etyayı gormek ısteyenlenn Cinsi Mikdan yen vaktinde komisyonda ha-

na asaya M M"d" l"ğ" ·· Semiz t 15 000 b 1 1 (30) 4384) muştur. İhalesi l2-9-932 pazar-· p .. ~ uru une ve. muzaye- o u , zır u unma."rı;, • 
lesi aünü saat 15 tedir. Şartna- d_~ye ıştırak. edeceklen. n de vak.. Taze bakla 10,000 

• d k Taze kabak 25,000 meyi almak istiyenlerin her tı muayyenın e omısyona mu 
gün komisyonumuza ve talip- racaatları. (646) (3933) Kırmızı domates 10,000 
1 ,,. Taze fasulye 20,000 
edrin vakti muayyeninde Kayse "" ~ Patlıcan 20,000 

ri e satınalma komisyonuna K. O. merkez kıt'aları ihtiya Bamya 5 000 
müracaatlar,;. CJlOJ (4295) cı için 28 ton saman alınacak- Dolmalık biber 3:000 

tır. İhalesi 31 Ağustos 932 çar Enginar 15 000 
Edremitteki kıtaat ihtiyacı için fftmba günü saat 14 te yapıla- Bezelya 5'000 
dört yüz bin kilo arpa kapalı caktır. Şartnamesini almak iste Dereotu ' 
zarf usulile münakasaya kon- yenlerin her gün ve pazarlıg" a J,OOO 

Limon adet 30 000 
muttur. İhalesi 11 9, 932 pa- iştirak edeceklerin de vakti mu Kuru sannısak '400 
zar günü ıaat on birde Balıke- ayyeninde komisyw-ıumuza mü Kıvırcık salata 3,000 
sirde ikinci kolordu alım satım racaatları. (726) (4439) Havuç 2,000 

• 
Istanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

ikmal imtihanlan qağıdaki tarihlerde yapılacaktır. Bu sün 
lerde mektebe müracaat edilmesi ilin olunur. 
10ı9 932 Resim (umum} ve malzeme 
11/9 932 Fransızca 

Hıyar 15,000 
lıpanak 5,000 
Kuru soğan 30,000 
Patates 20,000 
Salça 1.000 

Yukanda cinsleri hizasında 
ki miktarda yazılı sebzeler u -
keri Mekteplerle hastaneler i
çin kapalı zarf suretile satın alı 

Meşe kömürü 
15000 Harbiye mektebi 

1600 Süvari Binicilik Mp. 
4600 Fen Tatbikat mektebi 
2000 Topçu Nakliye mektebi 

23200 
Yukardaki mahaller için hi

zasında yazılı miktarlarda 
23200 kilo meşe kömürü bir 
~artnamede aleni münakasa su
retile satın alınacaktır. Müna
kasası 31 Ağustos 932 çarşam 
ba günü saat 14 ten 17 ye ka -
dar Tophanede Merkez kuman 
danlığı satın alma komisyonun 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
ıartnamesini görmek için ko
misyona müracaatları ve i,ti
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmalan. 

(148) (3961) 

12.19/932 Fransızca ve Türkçe 
13/9,1932 Sinai Elektrik 
14 ·9 932 (Hesap, hendese. cebir, mesleki ve umumi Teknelo

(ji, mukavemet. buhar kazanlan, buhar makineleri. 
Cebir. 

Açık arttırma ile sabş ilanı 

Mersin Ziraat 
İnhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: Sıra 
No. 
179 
180 
181 

Mahallesi 

Bankasından: 
Mevkii Cinsi Emlak Maliye de Muham 

No. vir K.Lira men K. 
Mahmudiye Yarulr lıan Tabi Diilrlı.inZtm•n• B. O 850 

,, •• Arsa 30 M2 ,, o 850 

" " Arsa 30 M2 " O 850 
" " Depo yeri " 5000 4.200 

Anadoluhisarında Çavu~baıı çiftliğinde eski çiftlik binası 
ile eski ağıl üzerinde mevcut takriben kırk bin kiremit müzayede 
suretile satılacaktır. 19 Eylul 932 tarihine müsadif pazarteai 
ııünü ihalei kat'iyesi icra kılınacağından taliplerin yevmi mez
kUrda çiftlikte EvkafMemuruna müracaatları ilin olunur.(4323) 

Kırtasiye ambarımızın ihtiyacı için şartname ve nümuneıi 
komisyonumuzda mevcut sekiz kalem levazımı Wtasiye pazar
lık suretile satın alınacaktır. Taliplerin nünıune ve şartnameyi 
görmek üzere her ırün ve pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde ye-

SEYRlSEF AIN di buçuk teminat akçelerini hamilen 8 Eylut 932 perıeınbe günü -.,-__ L....--------,-Qe-le---.. -_..-·• --------------------------! saat 17 de Galatada Mübayaa komisyonuna müracaatlarr.(4334) 

183 
1841185 
186 187 
188 

" " Araa 35 M2 " 2000 850 
" " Arsa 35 M2 " 1000 1.400 

.._"""' - - ....,... w lstanbul ticaret müdüriyetinden: 
bap 8. 2982. fubo A.. 8lrll9c:i Rehin üzerine ödiinç para veren-
Mtllıllıdana6e ı.n ı. 9740. ler baldundalıi ni:ııamnameye tevfi

kan icrayı san'at ehnek üzere ken-
IZMIR - PiRE - lsKENDE- disine mezuniyet verilmi~ olan ls-

RiYE POST ASI tanbulda veznecilerde Camcı Ali ına 
(ANKARA) 30 Apıtos halleainde tramvay caddesinde 91 

salı 11 de numaralı ticaretgahta ınaaı cüzdanı 
teminah mukabilinde ödünç para 

TRBZON POST ASI vennek san'ahm ila etmekte iken 
( KARADENiZ) 31 A- 24 mart 1932 tarihinde vefat eden 

iuatos çarfamba 18 de. 1 1294 tarihinde Filibede doğmuı 
Döniifte Tireboluva da ui• ' incezade lsmail Hakin Beyden yu-

, karıda zikrolunan muameleden dola 
raıulacakhr. ..-
:------------il I yı her ne sureue olursa olsun ali-
IZlllR- MERSİN POST ASI ; kaaı olanların haldannı talep etmek 

( MERSİN ) 31 Ag" uatoa 1 üzere üç ay zarfında evrakı müsbi
telerile müdüriyete müracaat eyle-

çarpmba 10 da Galata meelri ve bu müddetin hitamında 
rıhtımından kalkarlar. müteveffanın mevcut taninatı vere

Devredilecelı: ihtira beratı 
~Tüfek ıı.İJ&nııahlanna ait tadilit 

ve. islibat" hakkındaki ihtira için 29 
Aııuıtos 1928 tarih ve viliyet .,.._ 
raı. kaleminin 25079 numarası ile 
ITıııkayyet ihtira berat müracaatı ü
~~deki hukuk bu kerre satılacağı 
:e. Yahut ahere icara verileceğinden 
Tlıp olanlann lstanbul Bahçekapıda 

llf hanında 43-48 numarada kain 
"eltili 1 ıtok efendiye müracaat eyle 
rn~Ierl ilin olunur. 

selerine iade edileceğinden bu bap
taki miiracaatlarm mesmu olmaya
cağı nizanınamei mahıuıunun 15 in 
ci maddesine tevfikan ili.n olunur. 

Bakırköy Sulh Halrimliiinden: 
Bakırköy de Yakut aokalı:ta 6C 

No. hanede vefat eden madam Ev
doksiyanın eşyayi beytiyesi eylulün 
1 inci per§e.nbe ııünü oaat 10 dan 
itibaren mezkür hanede bilmüzaye
da satılacağı ilan olunur. 

PERTEV Surubu • 
PERTEV Briuantin 

PERTEV Kolonyası 
PERTEV Pudrası 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

.. Tüfek kundalı: tertibatına ve me 
kanizmasına alt islihat•• haldmıdalıi 
icat için sinai müdiriyeti umumiye
&inden istihaal ediJmiı olan 29 ağus 
to. 1928 tarih ve 25077 numaralı ih 
tira beratı hakkındaki hukuk bu ker 
re bqkaaına ferağ n yahut icara 
verileceğinden mezkur ihtirayı satın 
almak ve yahut isticar etmek arzu
sunda bulunan zevatın lstanbul Bah 
çekapıda Taı hanında 43-48 numa
ralarda kain velı:ili lstok efendiye 
müracaat eylemeleri ilin olunur. 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Taksitle satılık çiftlik, bostan, 

mesire arsa ve voliler 
Esas 
307 

252 

343 
258 
327 

Mevkii ve nevi Teminat 
Heybeliada Çamlimanı 9-11-13 numaralı boa
tan ve harap iki bina. 
Beykoz Tokat çiftliği. 
Fındıklı Molla Çelebi mahallesi Molla bayın 

275.-
4370.-

saray arkası sokak cedit 8 No. arsa 1995 m.m. 798.-
Burgazadası Halik volisi. 275.-
Büyükada Kaminoönü voliai. 500.-
Büyükada Dil mesiresi. 1000.-

Balida muharrer emlik sekiz taksitle aatılmak üzere müza • 
yedeye vazedilmittir. 

1 - Müzayede (kapalı zarf) usuliledir. 
2 - ihale birdir ve kat'tdir. 
3 - ihale 12 91932 tarihinde Ankarada İdare Meclisimiz 

huzurunda icra edilecektir. 
4 - Talipler Şubemize müracaatla mufassal tartnamemizi 

alarak teminat mektuplannı teklif mektuplarına rap
tederek ihale gününden evvel Ankarada Umum Mü
dürlüğümüze göndermeleri. (4426) 

" .. Ana J7 M2 " 1000 700 
189 " " Arsa 17 M2 " O 700 
190 ,, " Diii:iiıtZemini '' O 1.050 

191 . ,., ,, '' " ,, o 850 
ı - Yukarıda ev•afı yazılı Gayriınübadiller emvali 22 Ağus 

tos 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin para ile mıiza
yedeye çıkanlmıftır. Haziran 928 t rihli talimatnamedeki eşki
le göre hak sahiplerine verilmit olan ıayrimübadil bonoları da 
nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezktir emlikin ihalesi 12 Eylı'.il 932 pazartesi günü 
saat onda Menin Ziraat Bankuı binaamda mütC!ekkil heyet hu 
ıııurunda yapıLıc:aktır. Taliplerin muayyen vakitte müzyede ma

hallinde hazır bulunark heyete müracaat etmeleri lazmıdrr. 
3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 

yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede aaatinden ev. 
vel banka veznesine yatınlıp teminat makbuzu alınDHf olmas 
icap edet-. 

4 - Satıt •e müzayede tcraitini anlamak ve daha ziyade 
tafaillt almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine mü
racaat edebilirler. ( 4077) 

Yanı ve lslab encümeninden: 
2-9-932 cuma günü altıncı hafta birinci tay handikabına gire 

cek hayvanlardan Klasa 65. Bozkurt 60,5 Yavuz 56. Deylight 54 
buçuk. Oğuz 53;5 Murat 51 kilo ve keza dördüncü yerli ve arap 
handikabına girecek hayvanlardan Alderviş 63, Tayyar 60, Po
ruj 58, Mes'ut57.Sada 56; Kamer 47 kilo lnş•yacaklardır. (4438) 
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1-çık Arttırma ile Satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sın Maballe.i Mevkii Cinsi Emlak. Maliye d~ Jfuba.m· 

No. 
159 Mahmudiye Yanıkhan T•hl DüJ:Ua zemini Bi/4 l .() 1.300 
160 • » }) }) a.ı. .ıO 1 .300 
161 • • • » 1 .600 l .300 
162 • • • )) 1.000 l.300 
163 • • lt » 1.000 1.750 
164 lt lt • • fi;.. ıO 1.300 
165 ll • • • ı.700 1.300 
166 ,. ,. • > 2.000 1.300 
167 ,. ll ,. ll 3.000 1.300 
168 • ,. » ,. .ooo· ı.700 

1 - Yukanda enah yazılı Yunan emvali 15-8-932 taribiD
den itibaren açık arttırma Ye peıin para ile müzayedeye çıkanl
IDlfbr. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile göre bak ıa
biplerine verilmİf olan gayrimübadil bonolan da nakit makamm 
da kabul olunur. 

2 - Mezktlr eml&kln ibaleai 5-9-932 pazartesi günü 1aat 
onda Merıin Ziraat bankuı binumda mütetekkil heyet huzurun 
da yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede mahallin 
de hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye iıtirak için muhammen kıymetin yüzde 
Jedi buçup niıbetiııde teminat akçeaini müzayede aaatinden 
evvel banka '1'"2Deaine 7atrrılıp teminat makbuzu almmıı olmuı 
icap eder. 

4 - Sabt Ye müzayede ,eraitini anlamak ve daha ziyade 
tafıillt almalı: iateyenler bankada Yunan emvali ıerviıine müra.. 
eaat edebilirler. (3814) 

Deniz Sabnalma 
Komisyonundan: 

1000 çift atefd kmıduruı: Açık mü.nakuaaı 31 Ağuıtoa 932 
Çarıamba günil Mat 11 de 

10000 metre Amerikan bezi: Açık mü.naka1aıı 31 Aiuıtoa 
932 Çarpmba sünil ıaat 14 de. 

10000 Adet atetçi peçeteei: Açık münaka1&11 31 Apıtoa 
932 Çarıunb. ,oııo aaat 15 ele. 

Denia kunetleri ibti1acı: için yakanda yazılı malzemenin 
bizalarmda gllet.ilsı tarihlerde mü.nalı:uuı icra kılmacaimdan 
prbWD81erini ı&mek iıteyenlerin her gün Ye vermeğe talip ola
c:aldaım da mü.nakaaa gün ye ıaatlerinde muvakkat teminat mak 
buzlarile birlikte Kuımpqa'da Deniz Levazım Sabnalma Komiı 
1oııuna müracaatları. (3901) 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncü Vakıf Han İstanbul 

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

Türkiye fı Bankası tarafından tetkii olunmuıtur. İdare meclisi ve 
müdürler heyeti ve memurları kiimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçen 
acentalarının hepsi Türktür. Türkiyenin en mühim müesseselerinin ve 

bankalarının sigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarıoı en iyi feraitle yapar. Haaar vukuunda zararları slır'at 'l'e kolaylıkla öder. 

Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
TO'RK ANONiM ŞiRKETiNDEN 

Alpullu Şeker Fabrikalaırının yeni mahsul normal toz tekerinin yilz kiloluk bir çuvalı 
(36.75) otuz alb lira yetmif beı kuruştur. Asgari 10 çuvala kadar alınmak prtile her 
isteyene ntılmağa bqlanmıthr. Taşradan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde 
malın bedelinin yüzde yirmisi sipariı vukuunda ve mütebakiıi hamule senedi mukabi
linde ödenmelidir. Depodan itiharen bilcümle masarif ve mes'uliyet müşteriye aittir. 
Mllfteri iıterse sigorta ettirilir. 
lstanbul, Babçekaoı, 4 üncü Vııktf H'\ıı, 4 en kat, r,ı. 24470-79 Tel~af İstanbul Şekfr. 

Milliyet Matbaası' 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klitehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 
• • 

MiLLiYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

Saraçhaa.1.::batında Münir Pata konaiında 

Leyli Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - .Erkek Elaziz Viliyetinden: ' 
--. ----.-.. ı -. - . --.--· ----::___-,,--::-----:- - -- .. ----------

Ellziz Villyetinin Bali Bey nahiyeaine tabi Atvan kariye- H e Le 1 e 
ıinde muhacirin için i°'a olunacak otuz çift iktı1adl hane kapa- ayrıye ıse erı 
h zarf uıulile 16/8/932 tarihinden 5/ 9/ 932 tarihine kadar müna 
kuaya konulmuttur. Taliplerin keşifname ve tartnameyi almak 
Ye teminatlı teklifnamelerini vermek üzere 5/ 9/ 932 tarihine mü Maarif Tekileti celilesioin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrlle .,lltün mekteplere 
aadif Pazarteai sünü aaat on üçe kadar Vilayet lakin Müdiriyeti tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmiı olan maktebimizde talebe kaydına 
ne müracaatlan lüzumu ilin olunur. (4331) • batlanmıtbr. Ecnebi liaaıılarına ilk ıınıflardu itibaren baılanır. Nehari talebe mektebin 
----------------------- hususi otomobil ve otobüılerile nakledilir. Her gün ıaat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

TURliYEI 
• muameleıl yapılmaktadır. Talep nkuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

Hayriye lisesi müdürlüğünden: 
Mezuniyet ikmal imtihanlarına 1 EylUI Pertembe günü bq

lanacatmdan mezkUr günde alakadar talebenin mektepte bulun- , 
malan. 

~ız ve Erkek 

Ameli Hayat 
T

• L• • İstanbul, 
ıcaret ısesı Teı~~~~10f~630 

Ameli Hayat mektebi Maarif vekaletinin taadikına iktiran ederek 

2 devreli TiCARET LiSESi olmuştur, 
Ort kı ilk mektep L• kı Ona mekt•ı a smına mezunları lSe smına mezunları 

KABUL EDiLiR. 

Ameli Hayat Ticaret Lisesi 
Memleketin iktisadi ve ticari ııahumda en mu.,.ffak uııaurları ye

tiıtirmekte devam etmek için liaan n meslek derılerine son derece 
kıymet venniıtir. Mektebin yeni derecesine ıöre nıem•l•n ali ticaret 
tahsiline devam edebilirler. Kayıt muunel•I- 1 Eyliilde baflanacakbr. 
Kayıt günleri: Cumarteıi,pazartesi ve peı'!embe saat 10 elan 16 ya kadar 

BONO 
SATILIR 

Yeni poatane kaJ'flaında 
bOyBk Kıııacıyan ban No. 
24 telefon 22716 Telgraf 
adreıi latanbul - ZIYA TOR 

MERSINiçia 
Yeni Merain matbauı 

ADANA için 
TARSUSTA Tor~lu Ziya 

SENJORJ 
Avusturya Mektebi 

Galata Çınar sokak No 2, lnıiliz 
konaoloehanesi karııamda 

Tel B. O. 209!I. 

Dersler 1 O Eylülde 
bqlayacaktır. 

Kayıt muamelitı, Cuma " Pa
zardan -.ı. her g6n 8 - 12 
n 1ll - 115 araaında yapılır. 

MlLLIYET MATBAASI 

l E t K E N ~ i ve I ! D 1 K Z l D E 
MÜTTEHİT VAPURLARI 
Eylillden itibaren Karadeniz hattına her hafta 

·Pazar, Salı, Perşembe 
günleri olarak tlç posta yapılacakbr 

1 Eylülden itibaren on beş gün 
zarfında hareket edecek vapurlar: 

1 Eylül perşembe 11 Eylül pazar 
DUMLUPINAR SAKARYA 
4 Eylül pazar 

ERZURUM 
6 Eylül salı 
INöNO 

8 Eylül perşembe 
VATAN 

Pazar ve Salı 

13 Eylül salı 

SAMSUN 

1 S Eylül perşembe 

DUMLUPINAR 

Perşembe 
Postalan Postalan 

RİZEye HOPE 
ye kadar giderler. 
Fazla tafsilat için Sirkecide Yelkenci Hanında Yelkenci 
vapurları acectalığına Telefon 21515 veya Sirkeci Je 
J\.1•ym~-ıet hauında Sadık Zade acentalığı.,>t T~'.,fon 

22134 mfiracaat edilmesi 

Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Akliye hastanesi kadın ayakkaplanna verilen fiatlar badeli 
layık görülmediğinden ihalesinin 31-8-932 çarşamba günü aaat 
14 te pazarlıkla yapılacağı ve 30-8-932 aalı günü ihale edileceği 
evvelce ilin edilen tıbbi eczanın münakasaHnm zafer bayramı 
münaaebetile keza 31-8-932 çartamba günü saat 14 te yapılaca· 
ğı. (4385) 

Haydarpaıa Emrazı Sariye Hastanesi 
Baştabipliğinden: 

Müessesemiz için bir sene zarfında lüzumu olan süt tartname
si tebdil edilerek tekrar aleni münakasaya konulmuıtur. Talip· 
ler me-zkGr süte ait ıartnameyi görmek için her gün hastane ida· 
re memurluğuna ve münakaaaya ittirak etmek üzere yevmi mü· 
nakasa olarak teabit edilen 8 eylUI 932 tarihine müaadif salı gü· 
nü aaat 14 te Galatada Kara Mustafa Pata sokağında latan· 
bul Limanı Sahil Sıhhiye merkezinde müteşekkil ihale komİs· 
yonun• gelmeleri ilin elunur. (4234) 

Maarif Cemiyeti İdaresinde 1 
Leyli ve Nehari 

BURSA KIZ LİSESİ 
Resmi liselere muadil olduğu Maarif Vekile
tince tasdik olunmuttur. Saf hava, temiz gıda, 
nezih bir terbiye, iyi bir tahsil verir. 15 Ağus
tostan itibaren bütün sınıflara leyli -ve nehari 
talebe kabul olunur. Matbu kataloğu mektep 

ida .. eslnden fst•yi11iz. 

---• .. IL~RI.. ilk Mektep Kitapları 4m---
Memleketimizde ilmin son telekkilerine ıöre yazılmıılardD'. 

Ciltli, ciltsiz alfabeler, ilk okumak yazmak, bütün sınıflara kıraat kitap 
lan, mükemmel ııramerler, (Celil Nuri Beyin eaerleri, Rauf Ahmeı 
Beyin kıraatleri). Vatandatlık unvanlı yurt bilgileri yepyeni tarzda vt 
fevkaladedir. Bütün (iLERi) kitaphanesi kitapları Avrupa ve Amerİ· 

ka eserleri ayarındadır. Toptan için müracaat mahalli: Calata'da Mer
tebani aokafı Kefeli Hüriyet Hanı. Perakende: Beyoğlu'nda Tünel hafı 
408 numerolu Serbiadiı kiitüpbaneal. Ankara caddesi irfan kütüphaneıi, 

Cağaloğlu yokutu Kainat Kütüphanesi. 

Ankara İsmet Paşa Kız Enstitüsü 
Kayıt ve kabul şartlan 

1 - Mektepte bu sene açdacak leyli pansiyona talebe kayır 
ve kabulü.ne batlanmııtrr • 

2 - ilk mektep mezuıılan birinci ımıfa diğer orta derece· 
deki mekteplerden gelecekler ait olduklan sınıflara kabul e-
dilirler. 

1 

3 - Bu sene 1aln.ıı: 40 le1ll talebe alınacak ve müracaat ıı· 
raıile talebe kabul edilecektir. 

1 4 - Her türlü izahat için Mektep Müdürlüiüne müracaat 
edilmeai. (3922) 

F eyziati Liseleri müdürlüğünden: 
ilk kııım ve Liae Eylül deneli mezuniyet ikmal imtihanla. 

rma Eyl6lün birinden Ye lllııf ikmal yoklamalanna Eylulün o

nuncu gününden itibaren !>atlanacaktır. 
Programlar hakkında malOınat almak üzre alakadarların 

mektebe müracaatlan. 

Erzurum Maarif Müdürlüğünden: 
Erzurum Vilayeti ilkmektepleri için alınacak olan ve tahmi· 

nen 1000 liradan fazla kıymette bulunan muhtelif cinı defterlerle 
evrakı matbua ilin tarihinden itibaren 20 gün müddetle münaka· 
ıaya konulmuttur. Defterlerin envaını ve teraitini öğrenmek i· 
çin lıtanbulda Maarif V ekileti Levazım memurluğuna, Erzu• 
rum'da Maarif müdürlüiüne müracaatta bulunmalan ilin olu• 
nw (4310) 


