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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürii 
ETEM iZZET 

Bir İhtilaf 
\1 e Akisleri Emn· eti Yen· Teşkilat Yapdıyor • 
lı E•ki beynelmilel hayab ;,e~ 
~~Yııelınilel hayattan aylTaD bn• 
r""'•iyet te ilanı harpsiz harp· 
.,., Bunu ilk defa olarak leç9D 
~ Japonya tecrübe etti. Harp 
~-., etmeden Çin ile muhaaama!~ 
r::••dı ve Çini yirmi milyon nu-

Yeni Emniyeti umumi~! 
ye teşkilatı 

Gazi Hz.,I Şükrü •• Ka~a. 
Yalovada bulunmalıta Bey dun gıtti 

111 bir memleketten mahrum 
etti, 

nasıl y~pılıyor? 
olan Reisi Cumhur Hz. 
dQn saat on altıda Sa
karya motorile Marma
rada bir tenezzüh icra 
buyurmuşlar ve saat 

Trabzona kadar bir 
tetkik 

seyahatı yapacak 
i'-· Ş~di de Cenubi Amerik!":da 
... C\onhuriyet arasında ılanı 
/'-l'psiz muhasamat baılamıt bu
QllııJor. Bolivya ile Paraguay 
•• .... nd•ki muharebe, bizi bey
ltıelnıiJeı münaaebat Üzerine ya
hcağı teairler itibarile alakadar 
etıııelr.le beraber, muhaaamata 
l:!'ep olan ihtilifın mahiyeti hak· 
f da bir nebze mallimat vermek 
•Yd•dan hali değildir. 

20 ye doğru Kaplıcaya Karadeniz aahillerinde tetkik 

UmumAI emnı·yet mu·· du·· ru·· bu. aeyahatine çıkacak olan Dahiliye 

•ı.a-v-de•t•eııİg•l•e•m•ııİ'ş•l-erd•ir•.••ll Vekıli Şükrii Kaya B. dün akıam 
d k Erzurum vapurile Zonguldağ" ra a anunun A .k ·ı hareket etmiıtir. Vekil B. Zongul 

tatbikatı hazırlıklarile meşgul.. T!°erıtia ı. e daktan itibaren Trabzon'a kadaı 
ıcare mız 

Bolivya ile Paraguay Cen.u~i 
>.ı.ıerika'nın iki cümhuriyetıdır 
lıi arazileri aahil boyu değildir. 
"ııcak Paraguay'1n fU noktadan 
'-lii vardır: Araziai sahilde ol· 
llıaınakla beraber, Paraguay de· 
ııilen, geniı ve büyük ~p.urlann 
";nine elveritli bir nehir ıle dt;· 
lııze bağlıdır. Paraguay nehrı, 
lııenıleketi bir battan bir b":fa 
lı.ada.r katederek ıimalde Bolıv
)e. ciinıhuriyeti araziaine kadar 
dayanır. 

Kadrolarda tebeddülat olacak mı? -
Tevfik Hadi Bey ne diyor? 

Emniyeti umumiye müdürü 
Tevfik Hadi Bey, bir müddetten 
beri tehrimizde bulunm.akt~~~·. 
Tevfik Hadi Bey dün Polıs mudın 
yetine gelerek biT müddet met
gul olmuıtur. Mumaileyhin riya• 
aetiııde polia müfettitleri toplan· 
mıfbr. Dün bir muharririmiz Tev: 
fik Hadi Beye mülaki olmut yenı 
polis teıkilitı kanunu hakkında 
bazı malümat İalemittir. 

Tevfik Hadi Bey fU izahatı 
..-ermiştir: 
"- 1 eylülden itibaren kanu

nun tatbikatına baılanacaktlT. 
Bu kanuna nazaran polia müdür
lerinin iaıni emniyet müdürüne 
tebdil edilmektedir. 

Sefir bazı mallan
mızın ihracını 

temin edecek •• 
Amerika eefiri M. Charlea 

Sherrill, Amerika Hariciye na
zın M. Stiım11on'un Nevyonrta 
İrat ettiği nutkun metnini tevdi 
etmek veaileıile, dün gazeteci
leri ilk defa olarak kabul et
miştir. Bu fırsattan istifade ede 
rek sefire §U suali sorduk: 

Diğer taraftan Bolivya, nehir 
1••ikile dahi denize mahreçtea 
lııahruındur. Bu mahrumiyet do
l~l'lıiledir ki, 19 uncu aarın ikin· 
•ı l>ıafında iki memleket araam· 
d~ .hudut çizilirken, Bolivya, ~-;n· 
dıaıııe Paraguay nehri tarikıle 
denize bir mahreç temin edecek 
ol..., hududu iatemifti. Eğer tim· 
di llidiyeti ihtilaf halinde bulu
"e.n Gran Chaco araziai Bolivya' 
Y• Yerilecek oluna, bu mahreç 
1"1nin ediluıif olacaktlT. Bolivya' 
Ye. bu hudut verilmeditinden ya• 
..... uırdan beri bu iki Cenubi 
"""erika clb11huriyeti araımdaki 
~ııdut meaeleıi balledllememit· 
lır. Bolivya, 75 bin kilometre 
llııırabbaı meMlııwnda olan Chaco 
!'l't\ziainin kendine ait olduliunu 
i<ldia ediyor. Parapay iae, mem• 
leketin parçalanmaıma. a•l!" ~~
\'afaka t edemiyecetini ilen ıuru· 
Yor. Binaenaleyh bu Chaco meae· 
I.,.; Cenubi Amerika'nın Alaaa 
l.o...,n meseleai mahiyetind .. dir. 
iki defa Paraguay ile Bolivya 
ı. .. ihtitff yüzünckm harbe ıirit· 
lııek üzere idiler. Biri 1894 te 
diğeri de daha yakın zamanlard&c 
1928 •eneıinde. Bu 11<>nuncuau 
<> zaman Cemiyeti Akvam mec
lisinin reisi bulunan Briand'm 
ltıiidahalesile yatıştırılmıttı. 1928 
den beri ihtilahn halli için yapı· 
18n bütün teşebbüsler bir netice 
"el'lnemiştir. V,. aon haftalar zar
: rrıda iki c:ümhuriyet arasında 
•lanı harpıiz muhaaamata sebep 
"'"'uttur. 

Polis komiaerleri birinci, ikin
ci, üçüncü olmak özre ilç kısma dık. T etkikatınızm neticesini 

- lstanbula geldikten bir 
müddet sonra Türkiye ile Ame 
rika arasında iktısadi münase.. 
batın takviyesi için bazı tetki
katta bulunduğnnuzu haber al-

aynlınqtlT. ·sorabilir miyiz? 
· Polia, ünif?rmalı ve ilnlf~rma- - Evet, söylediğiniz tarzda 
... olarak ikı kısımdır. Onıforma j bazı tetkik t • f B h 

Emnl,,~tı umumiye mUdtJrii lı lmDD yalnız erkeklerden teıek l a ıcra et un. u u 
., •u•ta ktrsat ve inhisarlar v~ 

Tevf lk Hadi Bey (Devamı 6 ıocı s-biltıde) killerile görü§tüm. Dütünülen 
___ _;;____________________ f"Y burada yetiıen fakat henüz 

Darülfünunun tetkik, 
irşat seyahatı başladı 

C 
Şayanı dikkat olan 19y, bu iki 

enubi Amerika cümhuriyeti 
"ra•ındaki ihtilaftan ziyade bu· 
1111n tevlit etmek iıtidadıru göa
terdiği karıtıklıklardır. E~el~ 
her iki cümhuriyet te Cemıye!' 
AJc,,amm azau bulunuyorlar. Bı· 
llaeııaleyb Cemiyeti Akvam ara· 
'"tındaki ihtilafa vazıyet ede
""k, haklıyı haksızdan tefri~ e
deeek ve haksız hakkında mı•a-
lt~., bir takım müeyyidelerini tat: k.. 
"•it edecek vaziyettedir. Halbuki Müderris ve talebeden müre 
A.ırıerika kıt'aaına Avrupa dev· 

::!1e~"!::.~~:.~al=f m~:~.: kep bir kafile dün hareket etti 
lıaydeai buna manidir. Müttehit 
A."'>erika hükümetinin siya•eti ile Darülfünun ve yüksek ~~- rmdan Mazhar Beylerdir. Seya 
Cemiyeti Akvamın siyaseti bura· tepler talebesinden 25 kitil~k hat Garbi Anadoludan ba§laya 
~il müsademe halindedir. Bunun b "d rris diıD rak Sıvasa kadar imtidat ede
'>İndir ki Müttehit Amerika hü- bir kafile ve eş muhe . b 1
· • A d 1 atıne a• cek ve 20 gün ürecektir. Gidile "'Unteti, ihtilahn yalnız Amerika akşam na o u seya • 
d~letlerinin tavassutu il<> halle- lamışlardır. Dün akşam sıı:at cek §ehirlerde ve kasabalarda 
<lilıneaine çalışmaktadır. Bu mak 7 d kalkan Gülnihal vapuru ıle halkla temas edilecek, muhte
',\tla Waşington'da bitaraf Ame- B e d hareket etmişler- lif mevzulara dair görii§ülecek-
rıı,., devletleri bir i~timaa da- an ırmaya . . ed mü ti 

Amerikaya ihraç edilmeyen ba 
zı etYarun ihracını temindir. 

- Demek oluyor ki, teıeb.. 
büıleriniz ilıracabmızm lehin&o 
dir. 

- Evet, fakat henüz takar. 
rür etmİ§ bir §ey 7olrtur .. 

• 

İtalya ile 
Müzakere 
Muamelatı nakdiye 

müdürü 
de Romaya gitti 

ismet Paıa Hazretlerinin Ro 
ma aeyahati esnasında İtalya 
tarafından Türkiyeye verilmesi 
takarrür eden otuz milyon lira
lık avansın esaaatım tesbit et 
mek üzere Maliye müateıan A
li Rıza Bey bir kaç gün evvel 

"et ed'ılmı'·t·ı. Dı'ğer taraftan A· ı dir. Seyahate ıştırak en. . - r. 
, Balıkesirde müderrislerden lııerika hükfuneti. Amerika itti- derrisler darülfünun emını ~.e- Sırrı Bey 

~adı teşkilatını da tahrik etmiş- kili Mustafa Hakkı, Tıp fakul- Mustafa Hakkı, Eskişehirde 
!'r'. Fakat bu teşebbüslerden bir 1 tesi müderrislerinden Hasa~ Mazhar, An·karada Tevfik Rüş Romaya giderek müzakereye 

elice çıkmayınca, Hoover, 1821 R T fk Remzi Hamdı tü Beyler Halkevlerinde konfe ba•lamıştı. Dün de muamelatı 
••nesinde reisicümhur Monroe' eşat, ev 1 kt 'b. hocala raılslar vereceklerdir. ' 
~."n yaptığı gibi, şayanı dikkat Su~·a=t~v~e~O~r~m=a=n=m=e=e=ı================== I nakdiye müdürü umumisiı Sırrı 
"'• kayde vazetmiştir. Daha doğ- ~ = Bey Ali Rıza Beye iltihak et-
~•ıı, geçen sene Çin - Japon mek üzere şehrimizden Roma-
•htili.fı çıktığı zaman Akaayı Şark ya müteveccihen hareket etmit 
~ tatbik edilmek istenen kayde- • 

l'ilı• Amerika krt'aaı hakkında tat- tir,ll. •••••••••••ıııı •it etmeğe karar vermiştir. I 
. l<ayde tudur: Kuvvet istima
~·~ ;yapılan ilhak asla tanınmaz. 
""'aıcümhur Monroe'nun 1821 
~besindeki beyannamesine Mon
~.~ kaydeai denildiği gibi, buna 
da !İmdiden Hoover Kaydeai is
atıi veril mittir. Gariptir ki, Mon
~.,., kaydeıi, timdi biribirile ihti
laf halinde bulunan ve o zaman 
J,Pllnya'dan ayrılan bu memleket
lt:rin, Avrupa'nın müdaha1eaile 
tekrar lapanya'ya iadesi teteb-
1>;;,Üne kartı vazedilmiı bir oiya
..,lti. Şimdi de aynİ memleketler 
""asındaki bir ihtilafta Avrupa
l\Jıı muhtemel bir müdahalesi 
lıar~ısında Amerika yeni bir kay
~e icat ediyor. Bakalım bu yeni 
~Yde, yüz on ~ene evvel vaze· 
dılen •İyaset kadar muvaffakı
Yetle tatbik edilebilecek mi ... 

• 

Ahmet ŞÜKRÜ 

bÜtün Karadeniz sahillerine uğn
yacakbr. Şükrü Kaya B. ye ka· 
lemi mahauı müdürü Ekrem ve 
dün Ankara'dan ıehrimize gelmif 
olan Dahiliye hukuk mütaviri Ek· 
rem Beyler refakat etmektedir • 

Hariciye Vekili 
Hariciye Vekili Tevfik Rüt

tü Bey birkaç günden beri mi
safir bulunduğu Tevfik Amir 
Beyin Taksimdeki apartıınanm 
da istirahat etmektedir. Tevfik 
Rü,tü Bey dün sabah Polonya 
sefiri M. Olsowskiyi kabul et
mİf, öğle yemeğini Toliatlıyan 
da yemiıtir. 

Ali Rana 8. lzmire 
gidecek 

Şehrimizde bulunmakta o 
lan Gümrükler ve İnhisarlar 
vekili Aliı Rana B. bir kaç güne 
kadar tefti, için lmıire gide 
cektir'. Vekil Beye inhisarlar u 
mum müdürü Hüsnü Bey refa. 
kat edecektir. 

Rus ve Alman 
sefirleri Yalovada 

Rus sefiri M. Suriç Baıve
kil lımet Pata Hazretlerinin va 
ki olan daveti üzerine dün sa
bah y alovaya gitmiftİr. M. Su 
riç dün öğle ?'e~eğini l~m.et 
Paıa Hz .ile bırlıkte yem'!tir. 
Alman sefiri Her Nadolni de 
gene ismet Paşanın davı;ti üze 
rine bugün Y alovaya gıdecek 
ve şerefine ismet Pata tarafın
dan bir öğle ziyafeti verilecek
tir. __ ... _ 

1 

Keriman Halis H. hakemler IJniinde ve dlt1er güzel
lerle birlikte dUnya kraliçesi ilin edildikten sonra .. 

Dünya güzeli bugün 
Parise geliyor!. 

Keriman Hanımı burada istik. 
bal için hazırlıklara başlandı 
Genç kızlar güzel olmak için mart 
ayında kuru üzüm yemeli imişler •• 

PARIS 8 (Huauai) - Dünya 
ıüzeli de dahil olduğu halde 1932 
aeneainin bütün ,üzelleri iki ak
f"Dldan beri Dovil tehrindedirler. 
Dovil' de bu münaaebetle, şerefle· 
rine ne§eli tezahürat yapılmakta
dır. Keriman Halis Hanımın Do
vil'den bu aktam müfarakati muh 
temeldir. Diğer güzeller, peyder
pey memleketlerine dönmeğe ha· 
zırlanıyorlar. 

Fransız ,Üzeli, Pariae dönmüı
tür. Dünya güzeli Keriman Halia 
Hanımm burada akrabaundan 
bir zatın nezdinde bir hafta ka
dar mlıafir kalacafı anlatılmakta 
d1r. 

istikbal nasıl yapılacak? 
Keriman Hannnm, burada par 

lak bir surette ist,ilıl>.ti ~in tertİ· 
bat alındığı yazıl8lijtı. Güzeliıni
zi aileai efradile yakm akraba•ı
nm Marsilyadan kartılayacaldan 
M;ylemnektedir. Pari•ten dönütte, 
Fransa ve ltalyanm cenup aabille 
rindeki bazı tehirlerin ziyaret e• 
dilmeni ve bu meyanda, Kan, Nia:, 
Montekarlo, Cenova, Napoli. "ve 
Venedik'e uiranmaıı çok muhte· 
meldir. Venedikte, dünya gÜzeli
nin 19refine bit ıondol llemi ter
tip edileceği de aöylenmektedir. 

Keriman Hanımın lıtanbul hu 
dutlannda İstikbali için hazırlık
lar yapılmaktadır. istikbal mera 

, 
Keriman Hanımın en 
geni reslml•rlnden .. 

•İmine §ehrimizin belli batlı müeı 
aeaeleri qtirak edeceklerdir. Kra

(D..vamı 6 IDCI sahifM~) 

••• 
Erkek mi, kadın mı 

daha güzel? 
Güzellik kraliçesi ortaya bir 

güzellik ~eselesi çıkardı! 
Güzel san'atlar ve beden terbiyesi 

mütehassıslan ne diyorlar? 

Namık /amali B. A. Cevdet B. Selma H. 



Siyasi ve tarihi tefrika 1 HARİCİ HABERLER 
KEMALİZM NEDİR? 
Selô.nik - Ana/ arta - Ankara .• 

Yazan: Edirne meb'u•u Mehmet Şeref 

Tavassut 
istemiyor 

8olivia kendi 
istediğini 

kendi yapacak 
Ben, o~u, yirmi be§ yıl var, lüğü Türk vatanını kurtarmak 

ilk defa ( Olimbos) da gördüm. için üzerinde çalıfbğı harita
Y anında dört bet arkadatile yı hediye etmifti. Onu dinle
görütüyordu. Olimbosun, bu dim, şimdi daha yakından din- LAPAZ, 8. A. A. - Bolivya rei
akşam üstü gürültü ve duman lemittim. Bu bambatka bir fıt- sicümhuru M. Sala.manca Bolivya 
dolu genit salonunda, arkadat- rat idi. kongresine hitaben göndermi, oldu-

1 b
. 1 1 d K" b"I" ? ğu bir mektupta, bitaraf devletl&-anna ır ıey er an atıyor u.. ım ı ır. rin Bolivya ile Paraguay araımdaki 

Mutlaka söyledikleri mühim "" "" "° ihtilafa tavauut için vaki olan te-
hir tey idi .. Çünkü bu, gülen, Çanakkale, cihan tarihinde ,ebüslerine kartı isyan etmekte ve 
eğlenen genç dudaklar birden hakaızlığrn ezildiği bir yerdir. Bolivyanın büyük Chaco mıntakas• 
susuyor ve onu derin derin din- Orada Anafartalar ise Türk !anılmak istenilmeyen hakkını yenı-

11 Ik 
den teyit eylemektedir. Mümaileyh 

liyordu. mi eti İçin İ ışığını yayma- bu mektubunda şunları ilave etmek-
Sonra... ğa başlayan bir günetti .. Onun tedir: " Hali hazırdaki vaziyetin bi 
Yine kahkahalar batlayor; kuvvetli ziyası, daha sonra za- tarafların müdahalesine nasıl hak ve 

gençliğin net'esi taşıyordu. lim asırların karanlıklara boğ- rebileceö'ini anlamıyorum. Bu tarzı 
Yanımda 1908 kıyamının en duğu büyük bir milleti tenvir hareket ol•a olsa bitarafların ne ken 

di haklarını ne de it.tilerini tehdit 
yüksek adamı vardı . Sordum: edecekti. etmeyen bu me•elede kendilerini 

- Şu kartıdaki kimdir? Ben Osmanlı ile Türkü be- · · ··• ı.., • l' ;,temekten ba§ka 
- O kimseye benzemez, nim anayurdum olan bu vatan bir tarzda tefsir edil:mez." 

bambaşka bir adamdır. parçasının daracık sahasında 1 
Dedi . çok yakından gördüm. 
Bu ilk görütün bana sevgi Osmanlı sönerken Türklük 

ve saygı telkin eden hatırası bütün hayatiyetile fırlayordu. 
gönlümden bir daha silinmedi. Çam ağaclarının "•t t': ~ü 

"" • ~ sarp yamaçlarda kaynaşan in-
Ben onu hemen bir yıl sonra sanlar arasında dola tım ... .b • 

yine gördüm. Daha kartıdan layırı kuru dağ tepelerine bağ
göründüğü vakit ilk görüşün !ayan cıplak yolu gece gündüz 
kalp ve fikrimde bıraktığı o de- kesilmeyen cehennem ateşleri 
rin tesir birden canlandı. altında tutan medeniyet m üd-

lrticaı boğmak için koşan 1 deileri, İnsanlığın h ak isteyen , 
ordunun ruhu olmuttu. Ve onu hakka tapan sesini boğmak is . 
ş imdi b" az daha yakından din- tiyordu .. 
!edim; yine yanımda 1908 kı- Ona, yalnız tarihin yüksek 
yamının en büyük ıilnası var- ve adsız çocuğu cevap verdi. 
dı; onunla görüşüyordu. Yer altından, gök yüzünden , 

B iı•ııa 'nın Londra mas
la/!at7iizar1111n bir tebliği 

LONDRA, 8. A. A. - Bolivya
nın Londra Maslahatgüzarı tarafın 
dan neşredilen resmi bir tebliğde 1 n 
giliz Faıist teşkilatınm Bolivya hiı
kumeti harbe ve haklarını müdafaa
ya mecbur kaldığı takdirde Boliv
ya hükiımetinin nezdine 500 asker 
verecği teklif ettiği beyan olunmak
tadır. Yine bu tebliğte kaydedildi
ğine JfÖre Faıist Liderleri arzu edil 
iği takdirde bu kuvvetli iki haftadan 
az bir müddet zarfında 10000 kişiye 
çıkarabileceklerini de söylemiıler
dir. 

Yugo lav 
Kabinesi 

Onun sözlerinde gizli kapak- denizden, havadan yağan çelik 
lı bir fey yoktu, pürüzsüz anla- yağmurları, ateş fntınaları o
tıyordu. O zaman biraz daha rada yaşayan her şeyi yıktı, 
fazla sokuldum. Bu sözleri din- dağıttı ve yalnız Türk İmanını -~-
!edim .. O söyledi ve sert adım- sarsamadı. Sayısı belirsiz, her Ba vekil dahili Sİ· 
!arla yürüyerek itine gitti. Ben çaptaki topların mermilerile yase ini İ;tah ~tti 
biraz dalgın kaldım. Yanımda- dümdüz olmuş bir siperde artık 
ki arkadaalarım da benden daha h.ayat sönmüştü ve orada m ev- BELGRAT, 8. A. A. - Başvekil 

T 1 1 M. Serhkitch, ayan ve meb'usan 
az dalgın değildi. zı a an ardan eser kalmamıştı. meclislerinin parlamento ııruplarına 

,,. ,,. • lleı-i atılan dütman safları vaki olan beyanatında yeni hüku-
Ben onu, iki yıl sonra yine bu mevzie yaklattığı vakit, boy metin, Yugoslavyanın vahdeti tam· 

gördüm. Balkan fecaatinin her dan boya bir yığın mezara çev- mesi pren•ipi ÇeTçevesi dahilinde ve 
·ı · b akl d b" k bilhassa belediyelere muhtariyet ve-

şeyi yapabilmeğe kadir yüksek n mış u topr ar a ır ıpır- rilmeai rejiminin ithali suretile &'•-
iradeleri, en metin .eciyeleri dayıf batlayordu. Altından, niş bir ademi merkezi~etle memzuç 
kıran bozgunluğu ortasında toza toprağa batmıt yağız çeh- bir siyaset takip eyliyeceğini bil-
sarsılmayan bir tek adam var- reli Türk çocuğu fırlayarak ge- dinni,tir. . 

Ya hep, 
Ya hiç! 

Bitler hükumete 

1400,GJOölünün 
yattığı yerde 

Verdun önündeki 
gelmek için bütün abidenin küşat 

salahiyetleri istiyor resmi nasıl yapıldı? 
BERLIN,8. A. A.- Frankfurter 

Zeitung, fU suali sormaktadır: 
Hitler , Alman ba'velrilliğine nam 

zetliğinimi koyacak? 

Reyiam usulünü takbih etmekte 
olduklarını ilan etmekle beraber mü
temadiyen Almanyanın efradı en 
fazla fırkası olması keyfiyetinin müf 
rit milliyetperverler fırka.sına bah
,etmekte olduğu haktan bahseden 
Nazi gazetelerinin dü,mekte olduk
ları tenakuzları ortaya atan Frank· 
furter Zeitung ili.ve ediyor: 

Bir taraftan 13,5 milyon Alman 
Nazilerin İş başında görünmeleri. 
va itlerin tutmaları, iıtiraplarını tes· 
kin etmeleri ve daha iyi bir Alman
ya vücuda getirmeleri için iırar et
mektedir. Di ğer taraftan 23,5 mil-
yon Alman Nazil rin yalnız başları · 
na Almanyada hükU.meti idare etme· 
teri görmem k arzusunu izhar edi-
yor 
Munıafih bu son müntahiplerin 1 

DOUAUMONT, 8 A.A. - Ce· 
sameti itibarile muazzam, mües· 
ıir ve rikkatengiz hututu. ile he
yecanbahş olan ve Verdun'da 
maktul dütmÜŞ 400,000 aıkerin 
hatırasını tebcil makaadile vücu~ 
de getirilmiş bulunan Douaumont, 
i.bideıinin küşat resmi1 reiaicüm
hur tarafından icra edilmittir. 

Bu ibide, civar köy ve kırlara 
hakim olan bir tepe Üzerinde VÜ· 
cude getirilmiştir. 

Abidenin 140 metre muhitinde 
bir kubbesi vardır. Bu kubbenin 
altında maktullerin kemikleri 
medfundur. Verdun'da maktul 
düşmüş olan askerlerin anneleri
nin dua etmeleri için beyzi şekil
de 18 mihrap vücude getirilmiştir. 

Dökme demirden yapılmış olan 
kapının Üzerinde şu kitabe var .. 
dır: 

" 'PAX~ SULH. 

oldukça mühim bir kısmı , Almany,\ Kubbenin ortasında yükıek 
nın en büyük fırkasına açıktan aç ı- bir kule ve bu kul enin her iki ce-
ğaı mütalea.sında bulunmaktadır. nahında muazzam birer salip var-

Bu neticeye varmanın en atikir dır. 
yolu, müfrit milliyetperverler ıefinin Kulenin yukarı kısmında bir 
iktidar mevk.iine davet edilmesidir, fener vardır ve bu fener dün ge
fakat tamamile mistik bir garabet ce yakılmı,tır. 
takınmı ı ve boyle bir hattı hareket I KÜ~at resminde hazır bulun-
ittih n7. etmiş ola n Hitlerin devlet mak Üzere dün ve bugün binlerce 
daJ,ilinde bütün kuvvet ve ıalahiye- :ıiyaretçi gelm~tir. 
ti eline almadan bu kabiJ mesuliyeti Fransız ziyaretçilerin yani bat 
deruhte etmesi şüphelidir larında birçok Belçikalılara, İn

Şarki Pru.,qada 
müsademe/er 

gilizlere ve hatta Almanlara te
sadüf edilmektedir; çünkü bu 
kubbe altında medfun bulunan 

BERLIN 8. A. A.- Havas A- kemikler arasında onların da va
janıı bildiriyor: HitlerciJer dün ge .. , tandatlar~ın ~.emikl~ri~in bulun
ce Sarlu Prusyadaki Lotzende im- mama11 mumkün değıldır. 
peratorluk bayrağı şefini tüfenld.e Bu mukaddes ziyaret adeta 
öldürmüılerdir. Poli• .bir çok te.<kı- beynelmilel keder ve hatıranın 
fat yapmııtır. Muhtelıf mahallerd~ bir remzidir. 
kavgalar vuku bulmuı ve at"! teati B 1 d . d . · · t d.ld" d'l · t' e e ıye aıresı zıyare e ı J• 
e 1 rtuf ır . ği zaman Meuae i.yanı ve M. 

••·--·••••••••••••••••···-·••••••••••• .. ··-····-- Poincari'nin bir mektubu okun .. 
mokrat bir rejime doiru tedrici in- muttur. Mllfarünileylı, bu mektu 
irili.beta müsait ve lehtar olmllfa bunda bugün Verdun'da buluna· 
gayret edecektir. mamasmdan dolayı tel!luiirlerlnl 
Hükumet, ayni zamanda, bütçe mil bUdirmekteclfr. 

vazeneıini dinarın iıt.ilaanru muha
fazaya karar vermiş olduiu ıibi ha
rice kartı olan ~.,..hhütlerine de hür 
met etmeğe az -.eylemit bulunmak
tadır. 

Müteakiben ally, öfleden son• 
ra abideye dotru yola çılmıııtır. 

dı: !enleri eski siperlerine kadar Hükümet, daha lıberal ve daha de 
Bu, yine 

0 
idi. kova 1 ay o r, bio bir top una be- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!I-!!!!!• 

Ve anlatıyordu. Sebepleri del. bir ~i.v~i süngüsile kartı ge- /Ot d 1 k t 1 
Reiaicümhtır, kabrlıtaru yürüye 

rek ıeçmiştir. Bir piyade müfren 
si sellm resmini ifa ebrÜflİr. Ha:ıı
nm, o ha vali sakinleri ile Fransa 
Belçika, lna-iltere ve Almanyadan 
gelmiş olan ziyaretçilerden miit•· 
tekkil idi. Bu meyanda bayrakla· 
rile gelmiş olan binlerce sabık 
muharip te bulunuyordu. 

'neticed~ ~>7~n keakio bir lebılecegtnı anlat~y~rdu... ur u ar on uş u ar 
mantık, ılerıaını çok iyi gören . .Ve ozaman b~.yuk T urk t~- f 
ferasetli bir görüı ve nihayet rıhı şahlanrnıt Turk tehametı- k Ik • •ı 
sade hayale gönül bağlamayan nin ·~kin vatana saldıran. ha~- ve a ıp gıtti er 
hep hakilrile, sade hakikatle sız duşmana kar!ı ne derın bir 

Reisicümhur, n••ırlar ve rahip
ler, parl>lk bir cünet altında, ya
..... yavaı lbidanin kapısına dol· 
ru çıkmağa batladılar. 

karıılafan yüksek bir fıtrat bu gayz ve tiddetle sıçradığını an
milli facianın kara perdesini !atıyordu. 
yırtıyordu. Bir Alman batkumandanı 

Vatan çökerken, o, bu aziz mhayet bana Çanakkale dönü
,eyi iki kolu arasında göğsüne şü, Lüleburgazda umumi ka
yaslandırarak kaldırmak isti- rargahını kurduğu vakit sofra. 
yordu. smda itiraf etmişti. Ona şu 

Onu bir kalabalık beyet or- cevabı verdim: 

teslihat Alman sefiri terki 
konferansını aşağı 

yukarı bu şekilde tarif ediyor 

Batını yere ılofnı eymiş olan 
M. Lebreun, abideye ırirdl ve he
yecanlı bir ıükut içinde bir çe· 
lenk koy.lu. 

Müteakiben M. Boncour ile M. 
Lebnın, y;i:ııeleri V erdun'u hima
ye etmi• olan istilıklmlara, Sau· 
ville, Vaux, Douaumond, Thiau· 
mont kalelerine ve abidenin yani 
ba,mda u:ı:anıp gitmekte olan 
harp mezarlığının çiçeklerle be· 
zenmit 20 bin beya:ı:, saliblne mü 
teveccih oldufu halde birer nu· 
tuk söylediler. 

tasında kılıcına dayanmı,, yük- - Siz yalnız Osmanlıyı gö
sek batını göğe kaldırmıt, es- rüyorsunuz .. Bir kere de Türke 
rarlı bakı,lı gözlerini istikbale bakınız. O gördüğünüz atılış
dikmiş ayakta gördüm ve din- lar tarihin tanlı çocuğunun ru. 
!edim. hundan doğabilir. O, yalnız o-

• • • nun eseridir. 

Ben onu iki yıl sonra yine Çanakkale Türk tarihinin 
gördüm. Tekirdağının çürük ia- sayısız kahramanlıklarının orta 
kelesinin yanındaki sevkiyat sında yükselen Türk şehameti

'odasının önünde, yanında ya- nin ölmez bir abidesidir ... A
veri, arkadatlarile ayakta du- nafartalar ise Osmanlı impara
ruvordu. torluğunu kapayan ve milli 

Son saka neferile atçıya ka- Türk devletinin temel taşını ko 
dar askerlerini gürültüsüz va- yan bir yerdir ki orada Türk 
pura bindirdi .. En sonra kendi- milletinin delıalı varlığı onu 
si de mavi sular üzerinde uzak- orada idare edenin ruhunu~ 
latıyordu . derinliklerinde fırtınalar kopar. 

Bu gidiş Türk vatanını kur- dı .... Ve daha sonra bu kudret. 
taran Anafartaları milli tarihi- li ilham yutulmak istenilen Tür 
mize yazmak içindi. . ke nur ve fUur, vatana ebedi 

• "' ,,. hayat verdi. 
İbrahim Süreyya (Kocaeli "" "" "' 

mebu'su) Kırkkilisede mutasar Cihao cengi Osmanlı impa-
rıftı; beni de çağırmıftı. Orada ratorluğunun çürük bağlarını 
bu yüksek kalpli ve imanlı ar- tutulmaz hale getirmitti. Bu 
kadatla serhatlerde çarpıtan artık mukadderdi. Hem bu ka. 
~ürklerden arkada kalabilmit dar dayanmaaı da bir mucize 
o an zavallıların biraz elemle- idi. Sanının ki bu mucizeyi ya
rini susturmağa çalıtıyorduk. ratan Osmanlı imparatorluğun. 

Süreyya bir telgraf almıttı. da en az hak sahibi tanılan 

Almaayanın Ankara oefiri M. Na
dolny, Cenevrede toplanan tahdidi 
teslibat konferansında Almanyayı 
temsil etmit ve Cenevrede bir çok 
mühim müzakerelere iştirak ettik
ten sonra şehrimize avdet etmittir. 
M. Nadolny konferans müzakeratı 
hakkında ,u beyanatta bulunmut-
tur: 

- Tahdidi teılihat konferansı aJ. 
tı ny çalışt•ktan sonra müzakeratını 
tatil etti. Fakat bundan evvel yeni-

M. Nadolny 
Mutaaarnflık odasından ok g"ı- T""rkt·· ç··k b k b u ur. o en u oca ina-
bi fırladı. d den müzakereyi mümkün kılacak 

A 
yı o esteklemitti. bir karar süretini kabul etti. Bu lıa-

rkasmdan betdlla yetite- K ku ··ıı · · be ızgın m ço erınm yin rar süretini bütün murahhaslar ka-
mezdi. K""tum ve sordum·. k • d K fk da -y avuran atetın e, a asın da- bul etmediler. Çünkü bun altı 

. -.- Sen §U yarıda kalan iti mar donduran buzlu tahikala- aylık mesainin neticesi pek fakirane 
bıtır, Anafartalardan dönüyor- rmda Türk kuvvetini İsraf e. ve pek vuzuhsuz bir ,ekiıde beyım 
muş, trene yetİfey"m. denlerdeki dütünce ve duyau. ediliyordu. Bu suretle bir çok hükô-

Dedi ve artık arkasına bak- b • metler müıtenkif kaldılar, yahut 
yu ugüne kadar kimse tahlil doirudan doğruya kararı reddetti· 

madan kofuyordu. etmedi. Bize o harplerin tarihi- ler. 
Anafarta ! ni yazanlar, vak'aları anlatan- Almaııya reddedenler arasında-
Kafamda bir nur parladı. lar bulundu. Hidiselerin man- dır. Bunun scbe!ıi konferanlmsın mü-

Ben durur muyum? Edimeye k k I lıim bir devreıinin, A anyanın 
koıtum. tı. ~nı ~v;aya~ ar pek çok ola- devetler arasında müsavat prenıibi

bılır. Lakin, bır anlatan çıkma- nin nazarı dikkate alınmadan kapan 
Edimede, darülmuallimin dı. ı masmdan ileri geliyor. Almanya bu 

talebesine, Anafartalarda Türk (Devamı var) noktayi nazarı dikkata almayacak 

hi çbir mukaveleye imza koymaya. 
caktır. 

Konferansa tekrar müzakeNye 
b&tlamazdan evvel icap eden izaha
tın verilecefini ve Almaııyaaın da 
diğeT milletlerle loeraber umumi ter 
ki teılihat için çalııması imkanını 
elde edeceğini ümit ecliyOnJz. 

Konferansın şimdiye kadar ver
diği netice o kadar ehemmiyetsiz. 
dir iri müzakeratın muvaffalriyetle 
neticelenmesinden şüphe ediliyor. t. 
talyan hava nazm M. Balbonun 
konferansın mesaisi hakkında i .. at 
ettiği son nutuktaki noktai nazar 
doğrudur. 

Bu ihtarların nazarı dikkate alına 
rak ıimdiye kadar silahlarını azalt. 
mamış olan hükumetlerin tahdidi 
teslihata razı olmaları Iİlzımdır. Bü
tün dünya silahlarm azaltılmasını is 
ti yor. Konferansın ikinci ıafhaıında 
bu arzunun birinci safhadan daha 
kuvvetle nazan dikkate alınma11 la-
zımdır!' 

Alman intihabatı 

Merasim askeri kıtaların ve ıa .. 
hrk muhariplerin yapmıf oldukla
n bir geçi resmi ile nihayete er .. 
mittir. 

Bir takım nağmeler terennüm 
edildikten sonra abidenin çanı ve 
borazanlar bir d"kika sükut edil
mesini ilin etti. 

M. Lelının, bilhassa fU ıözleri 
söylemiştir: 

Harpten beri Franıanm millet
ler ara11nda iyi anlatma huıulil 
ve cihanın iktıaaden taalul için 
muvafakat etınit olduğu fedakar· 
!ıklar, Fransanın harbin fecaati
ni tamamile hiııetmeıi için henüz 
harap bir halde bulunan toprağı• 
nın, isimleri bilinmeyen yÜz bin· 
!erce evladının kemiklerini barın 
dıran mezarlıkların acıklı manza 
ralannı görmeğe ihtiyacı olmadıfı 
nı göstermektedir. 

Sefir alman intihabının neticesi 
ve vaziyet hakkında sorulan sua
le fU cevabı vermitt~r: . 

_ intihabatın netıceu Almanya- F~an~, sulh iıtemekted.ir ve 
da hiç kimseyi hayrete düıürınemi,. t.u nıyetınde sebat ed'."'e~tıri fa. 
tir. Hükumet. Rayhştağı 30 gün zar 

1 
kat her tar.afta sulh. zıhruyet~ ha· 

fında içtimaa davet edecektir. A• vası eıımedıkçe ve cıhan büyilk 
cak bu içtimada Yon Panen hüku- küçük bütün milletlerin emin bir 
metinin, şimdiye kadar altlığı ve al· melce' bulacaldan umumi bir em. 
mağı dü,ündüğÜ tedbirleri kabul et nüıeli.metin temellerini atmadık· 
tirmek için ekseriyet temin edebilip ça Fransadan kendi emnüaellme
edilmeyeceği anlaıılacaktır. tı kaygusunu terketmeıini iıteme• 

Şimdilik esaslı bir ekseriyet gö- melidir. 
rülmüyor. Mamafih muvakkat ekse-
riyetler temini kabildir. 

Kabinede bazı tadilat Yeya anla,
malar neticeıinde ekseriyet temini 
muhtemeldir. Bu ihtimaller gelecek 
hafta zarfında tetkik edilecektir. 

Her halde intihabın neticesi vazi. 
yeti aydmlatmı,tır. Bu aydınlık ef
k&n teskin etmeğe yaramı,tır. 
Almanyanın harici siyasetinde bir 

değişiklik olnuyacaktır. Almanyanın 
harici siyasetinde temin etmeğe ça~ 
lıştığı ve dünyanın malumu olan ha 
defler aynıdır. 1 

Bir kutup kAtifinin 
ölümü 

PRAGUE, 8 A.A. - Byrd'ln 
1928 ve 1930 seneleri araımda 
cenup kutbuna yaptıfı sefere iıti
rak eden doktör Wenceslaa Voj
tesh, Elbe nehrinde boğulmuttur. 
Doktor Wenceslas, gelecek ilkba 
har için Canada'nın timalinde bir 
sefer yapmak için hazırlıkta bu
lunmakta idi. 

~· 
Darülfünunda ne gi 

tadilat yapılacak? 
Maarif vekilinin beyanab. 

Yeniden bir kaç 
orta mektep açılacakhr 

ANKARA, 8 (A.A.) - Ma miyetli addettiğim mual 
arif vekili Eaat Beyfendi son iz mekteplerimizle temas içi 
mir ve havalisinde ve İstanbul- Yakında Sıvas, Trabzon, E 
daki teftişleri neticelerine ve ye rum, Edime, muallim mekt 
ni ders senesine ait hazırlıklar- !erimizi ve oralardaki di 
la darüfünuna dair Anadolu A- diğer mektepleri de ziyaret 
jsnsının suallerine cevaben ati- sonra bilhassa muallim me 
deki beyanatı liitfetmi,lerdir: !erimiz hakkındaki esas t 

İzmlrde katımı bitirmiş olacağım, 

« Alişardan avdeti müteakıp raporumu Başvekaleti Celile 
lzmirde Gazi Hazretlerinin hey takdim edeceğim. 
kellerin in açılma merasiminde Yeni ders senesinde P 
Başvekil Pş. Hazretlerinin refa ramlarda esaslı tadilat yok 
katlerinde olarak ben de bulun- Yalnız muallim mektepleri 
dum. Bilahara Menemene uğra mesleki sınıflarının üç sen 
yarak Bergamaya gittim. iz- iblağı dolayısile bu sınıfla 
mirden lstanbula, oradan da programları değişti ilecektir. 

Ankaraya döndüm. lzmirde Ye11i /i.~eler 
Halkevind , Menemende Kubi- Bütün mekteplerde kültür 
lay mektebinde, Bergamada barile randımarı daha ziya 
ilk mektepte muallim arkadaf- çoğaltmağa çalışacağız. Y 
ları ve lstanbulda Maarif mü- liseler açılmayacak, mevcut U 

dürlüğünde vekalet müfettişle- !anları daha kuvvetlendirile 
rile ilk tedrisat müfettişlerini tir. Yalnız yeniden birkaç orl 
toplayarak şimdiye kadar di- mektep açaca~ız . Ankarada 
ğer yerlerde yaptığım gibi mes zi terbiye enstitüsünde kafi ııı 
leki ve terbiyevi i,lerimiz ve darda talebe müracaat ed<'r 
bilhassa mekteplerimizde çocuk bir ücretli leyli lise açaca~ıt· 
!arımızı milli meff<ure ile ve ha Liselerdeki meccani talebe 
yata ul'.gun bilgi ve kabil!yetl~r dedi bu sene bine iblağ olun• 
le techız hususunda vazıfelen- cak, yani 300 kadar meccani 1 
miz üzerine görü,tüm ve 931 - lebe yeniden müsabaka ile alt 
9~2 ~era s~nesi faaliyı:tile ve ö-

1 

nacaktır. 
numuzdeki ders senesınde ted- M ır kt ı · Jiı 
ris ve terbiyede bilhassa milli b ual ıdm me. epk erme ge lı 
kült .. .. ku ti d" .1 . h ce, un ar an bır açının me! 

urun vve en ırı mesı u ki A ı·· b" k 1 
1 d 1 k tedb

. 1 .. sını arı uzuma ınaen a 
sus arın a a ınaca ır er u- d 1 d"" fi ti 

· d ··d 1 · fk' tt"k ırı mış ve ıger sını arı or 
zenn e mu ave eı e ar e ı . kt 1 k · k d") · •ir 

l 
me ep o ara ıp a e ı mtŞ'- . 

stanbulda Bütün ilk mualim mektepleri' 
lstanbulda iken rasathane- nin 1-3 üncü sınıfları tedrice!' 

yi ziyaret ettim. Tamire muh- kalkacağından bu seneden itibl 
taç yerlerini gördüm ve raaatha ren bu aınıflara talebe alının•· 
ne müdürü beyfendiyle rasatha yacaktır. Ancak ipka edil"" 
nenin ihtiyaca göre tekemmülü mesleki sınıflara lüzumu ll'' 
çarelerini görüttüm. dar talebe mevcut orta mektd 

Ayasofya ca'miindeki moza- terden müsabaka ile almaca~ 
yıklann temizlenme ameliyatı· tır. Bütün bu muamelat hakkıf 
Dl yakından tetkik ettim. llmt daki terait gazetelerle ayrıca r 
bir surette ve istif ad · netice lln olunacaktır. 
hiaıl olacak bir tarzda çalıttık- Darülfünunda rofesör Malc~ 
la vakıf oldum. m raporu veçhile bazı tadili' 

Darüuefakayı ziyaret ettim. yapılacak ve buna ait teşkili! 
Cemiyetin muhterem reis ve a- kanunu B. M. Meclisinin önii· 
ıı:alanndan mektebin tedris ve müzdeki içtimamda meclisi şl: 
terbiye ve idare vaziyetleri hak ye takdim edilecektir. Medi•' 
kında malumat edindtm. 150 ka ili bu işler için hükumete s•· 
dar bekar talebeyi bir dershane lahiyet vermiş olduğundan ra • 
de toplu vaziyette buldum. Ken por ve teşkil~t kanunu elvevıtl 
dllerine bu kıymetli müesses&- icra vekilleri heyetinde tetkik o 
den alacakları milli kültür yar lunmaktadır. 
dımı ile millet ve memleketimi 
ze, cümhuriyetimize muvaffakı 
yetli hizmetler ifasını temenni 
ettim. 

Diğer mektepler tatil oldu
Aundan talebe ile temas edeme 
dim. Şimdiye kadar lstanbulda 
darlilfünuna devam eden genç
lerimizle Yüksek muallilm mek 
tebi, Erkek muallim mektebi, 
Galatasaray ve Kabataş lisele
ri talebelerimizle temas edebil
dim ve ekalliyet mekteplerimi
zi ve ecnebi mekteplerini de ay 
nca ziyaret edeceğim. 

Muallim mektepleri 
Bu tetkik seyahatlerim en 

ziyade Darülfünun kadar eheım 

Gazetelerde Ankarada ve /.• 
nadolunun diğer yerlerinde aÇ1 

lacak darülfünunlardan bahsO" 
lunuyor. Bugün için böyle bir 
mesele yoktur. MemleketimizİJI 
icap eden yerlerinde diğer ilitll 
müeuslri gibi darülfünunlarlll 
da çalışmasını hpimiz temenJIİ 
ederiz. Bu sene Maarif vekaleti 
namına muallim olarak yetitti· 
rilmek üzere ecnebi memleket· 
!erine 40 - 50 kadar talebe gÖll 
derilecektir. Buralarda tahsildt 
bulunan bu kadar muallimimİ$ 
ele peyderpey memleketimiıt 
dönecekler ve mekteplerimiziıı 
talim ve terbiye heyetlerini kut' 
vetlendireceklerdir." 

Ege mıntakası incir, üzüm ve 
palamut rekoltesi 

lZMlR, 8 (Milliyet) - 1932 Ege mmtakaaı üzüm rekoltetİ 
50 · !S2 milyon kilodur. Geçen sene 26 milyon kilo idi. Müdevver 
at-ok yoktur. İncir rekoltesi 28 - 39 bin tondur. Geçen aene Zil 
bin tondu. Stok yoktur. Palamut 35 - 38 tondur. Geçen sene MJ 
bin tondu. Geçen seneden US bin ton stok vardır. Zeytinyağı 28 ' 
29 bin tondur. Geçen sene 11500 tondu •• Stok yok gibidir •. Af• 
yon 38 • 48 bin kilodur. Geçen seneki rekolte 319,938 kilo idi· 
86,250 kilo geçen aeneden stok vardır. Pamuk 17 - 18 bin balya• 
dır. 

lzmir taggare cemiyeti sabık 
müdürünün muhakemesi 

IZMİR, 8 (Milliyet) - Tanare cemiyetinin lzmir aabdı 
tube müdürtl Dunnl Beyin 23 ktlaur bin lirayı ziimmetine geçir
mekle maznım olar muhakemeei alır cezada icra edilirken bel 
auçta, Tayyue cemiyetinin latanbul ,abesi müdürü Fikritlefl~ 
M. Mizrahi ve aabık bura ıubeai muhasibi elyevm latanbul ,ubef1 

memurlarından Ahmet Beyin de allkadar olduklan iddia edil• 
mişti. Neticede Fikri B. le M. Mizrahinin men'imuhakemeleriO' 
karar verilmittir. Durmuı Beyle Ahmet Bey ağır cezada muhaıc-



ın il1racına yal<ın a or .. 
Ekonomi 

Fındık ihracatına 
başlanmak üzeredir 

Bu seneki mahsul çok iyidir 
... 'fi:: hı.dıt. mahıulünün ihracatı- Kereıte .!:~~~ 
~ ıılinl<rde batla nacaktır. Yeni Pamuk 

5 8 ı...-ı.~!ü_n toplanmuma b.,. tarafta Maden kömürü -~3~. 8 _ 
~;-uoq:tır_ Haziramn son on ~.t gu~u.ne go· 

Bu -eı.; fuıdık mahıulli hiç bir . re ihracatmnzın tezayut etbği ka-
~Ya ıaframadığmdan gayet eyi- ! lemi.,. tunlıtrdır: b 
L.~, Fındık i.hracabnm tanzlıni 1 Ham deri haziranın •.on on ~· 
._.,,,,da reçen sene hazırlanan ni- ' günü içinde 2.667 liral·k ıhraç. edıl._,,,ft __ _,_ ö ··ı I" ' d'ğ" halde temmuzda 23.331 lıralık - ..... geçen ıene g ru en u- ı ı .. "h 
~ iİ.ıeriııe bazı tadilat yııpılmıf- ihracat vuku bulmuttur . . Yun ı ·~
~- ;Bu '4dili.t henüz taatik edilmedi- catında 18.324 . li~alı~ bır tezayut 
11 için lhracatçdar ne ıuretle hara- görülmüştür. T_~f~k ıhracatı 24.445 
" "d oldorlni tayin edememekte- arpa 78.511 T utun 197.184 pala..,.1,... mut 28.483 afyon 118.505 pam;ık 

14.124 maden kömürü 24.366 lıra ı 
'r eınmuzdakl fazlalık gÖ•termektediı 
.. - Buna mukabil yumurta ihrRce.lın-
11lracat dan 71.387 av derilerinden 8.412 

halıdan 34.067 üzümden ?6.117 ka 
buksuz fmd•ktan 40.209 zeytin va
ğtndan 26.782 palamut hüliuasından 
da 25.355 lirehk noksan vardrr 

~"-cat ollıi baflıca ihraç eşya-
n l-uz ayında layınet ve 

lllikta, itiba.-ile ihracat vaziyetini 
I' '"retle tespit etml§tir: 
~de Kilo Lira 

İllii11 1.192.602 834.752 
ı_""'urıa 2.137.084 673.057 

-~- kllnıü ~(ton) 

"' "" .,. 
lfıııı 
~~t 

iftik 

~in Yatı 
... lt\dıı. 
.ı.ı.. 
~i 
'i'!nuk 
1( .. ,, 

40.452 
23.550 

4.480.700 
32.491 

2.330.535 
282.705 
151.804 
151.500 
407.256 
104.091 
191.701 

81.376 

424.074 
229.189 
155.289 
196.038 
128.546 

7.125 
64.872 
56.230 
54.293 
44.942 
41.810 
29.973 

?Yiın •e lıı._ 
ÇI <S...> 4.606 20.449 
Ot-este 216.880 15.480 
~Ürrı 26.233 8.940 

r l>iter taraftan giimrüker lıtatis
ıı. ınodtırıyetl temmuz ayının son 
11 beş ırilnO zarfında mühim ihracat 

11lanmııı:dan bafhca ihracat mad 
. '1'iml:ıin lhl'9Ç vaziyetlerini le&
! etm.lttfr 

Yapılan lıtatistite göre on beş 
. ıı zarfında ihracatımız 1.492.165 
. ılır bir krymet arzetmektedir. Ha 

ııı - on h.,. günü zarfındaki 
acatunnı 1.211.914 lira tutmak

lıı olmasına ıöre temmuzdaki ihraca 
brııız 280.251 lira fazla olmuttur 

1' emmuz son on bet rlinlük ihra
trrıı llf&lıcla ıöateriyoruz. 

ttyanın cinıl 

Y
k.oYun ve keçi 

Utnurta 
1-laıa .ı.; 
A, v derileri 
Yii.11 
1'İftllı 
1-latı 

Kıymet 
Lira 
5.808 

362.435 
23.331 

1.478 
18.480 
48.544 

101.636 

~ 
Fındık (Kabuklu) 
,, (Kabukouz) 

Zeytin yağı 
l'iltiiıı 

128.953 
3.850 
1.699 

18.319 
2.943 

384.735 
63,912 
26557 
143.473 

l'alamut 
"&1ıumıt büllaa•• 
A.lyon 

r BORSA __ ı 
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~ ........... 

fıfikraıılar Tah.tlAt 
lıı {•~IB IO -' . Hk ~ J Ollan 4, 11 ltl•ktrik 
ı.ı ... b~•• U,1/1 Tr .. ny ··-"" 3 J •.-tılllrtkler r ,IO Tb•I 

~. dl .. ~ l,rl 1'ıb1ta ı:,t3 
e,Uıı 6,10 Audol• l ~J,7 6 
' Ul.trtyo 6,~0 , M 11, -
lıınır Btl•dly< :'M••••ll ıuo 
1'llkrıı1 t4 

a.... 
~'•ıı&. t,U 
Aııdolı J8190 
krıı 4,10 
~,. hıyıty• 14,JO 
'rrı~"•J f.S,~ 
l ıııvmı111or1• ı ,3) 
~•llıcıoıa 11,40 

Tttlı., 

Çlauto IY. 
toyo• doy. 
•ark d•J· .. ,,.. 
~ark• -
Tılıloa 

Çel fiatlan 
~ırı, 11.GI 
1.( 1 ılr. f 44,2!'.S 

"\ıyo<t 47,12.1 
Mıı... 9,U,25 
Brıb.ı 1,4 ,!3 
Auu 73,13 
tıı:ıt\tt t.42 
Soı ı 66,36 • a 
~it bt0f'4 .. 1,17,IM 

Put 
VIJUI 
Mıdrlı 

ltrU• 
Varto•• , .... 
Bl!krtf 
8ı1rrat 

Mn•ı;ova 

Nulrut (•bt) 

~ 
1 f l"r.- 111,50 1 fUiıı. Jı.y. 

&\tıU• 160. 1 ptırtı 

~<.ılır 111, - ı Jrıart 

Stı hrır 117. 
~ f ll•~ka 1 il,-

"· draU.f 41, 
'ı 1 J,.IJro Hl, -

ti> lnı lf,-
il florıa 11. -

ı ıold 

ı p••ıo 

il<) '" 
it duıır 
ı ~·crTIC,.tf 

ı Altın 

ı Mtddfyı 

il. hr <,:ek.) ıu, ı 8arık•ot 

10,13 
10,70 
11.11 

•••• 
1,-
1,40 

ıı, -

tJ,tO,I 
4,00,I 

1,81 

J,91 
4,11 
1,la 

90,1r 
19,10 

IC87,IO 

1'u.,.. 
16,-
11,-

fO.· 
14.-
IO,-... ,.,_ 
•,ti 

4-0,-

s.:ıa-

Tütün az, fakat 
kalitesi iyi 

Gelen malümata nazaran, bu sene 

ki t "t"' rekolte&i çok az olmakla u un "ba .1 beraber, mahsul kalite itı rı e. :ı&-
çen senelerle nİ•bet ka~u! ~-tmıye
cek kadar eyidir. F_ena tutun~n pa:. 
ra etmediğini ve elınde kaldıgım. g~ 

.. ıtahıil yeni sene mahıulunu ren mu . . . 
1
. 

az z~retmit, rakat en eyi c:ınıı ın ı~ 
hap eıırU,ıir. . . 

yeni mahıuliin vazıyetıne naz.a4 

eldeki stok az görülmektedır . 
ran . ld 
Bu sebeple tütün fiatleri erı o u-
lu gibi tereffüe de ıneyyaldır. 

Pamuk fiatının 
istikrarı için 

NEVYORK, 8 A.A. - ~evyork 
Timea gazetesi, piyasa~a~ı t~mev 
vüca.tm önüne geçmek ıçın hır ta
kım pamuk müesseseleri ile mali 
miiesseselerin 90 milyon sermaye
sini b ir konsor siyom te,kil etmek 
t aaan·urunda bulunn>akta olduk
larını yazmaktadır. Bu konsoni• 
yom. ~iraat idareginin elinde bu· 
]unan ve mah:cul fazln&ı olan 3 
milyon balya pamu~u satın ala· 
caktır. 

Bu stokların satılığa çıkarıl~a 
yacağı, ancak birkaç ene ~u~
detle iplikhaneler tarafından ıstı
mal edileceği kaydolunm~kt~d.ır. 
Bu .suretle pllmuk mebzulıyetını~ 
mensücat sanayiini ve pamuk ~·
yau.aını dücar ebnit o~~u.~. mut: 
kilfttın &nüne geçilecegı umıt edıl 
mektedir. 

Okkadan 
Kiloya . 
Geçince •• __ ..,,._... 

Oda yeni ölçüler 
• • 
ıçın 

levhalar hazırlayor 
Ticaret oda&ı yeni ölçü_l~r ka-

u nun gene bafından ıtibaren 
nun "d dl tatbikine haılaruocagın an o ayı 
bazı tetbirler almaktadır. . .. .. 

Od halka ve esnafa yenı olçu 
ler h:kkmda tam bir fikir verebil 
mek için bir takım levhalar l'.":!'" 
tıracakbr. Bu tablolarda yenı ol-
- . h • •af ve ec.zaıı çulerın er nevı, ez 

gösterilecektir. . .. -ı 
Diğer taraftan Oda yenı olçu e 

rin tatbikine başlandığı_ . zaman 
bir malın evvelce okka ıçın alınan 
fiatinin kiloda da halkrn zar~nna 
olarak aynen muhafaza edıime-

.. 'n müteyakkız bulunmak-
meıı ıçı . . kk d 
t d O da bunun ıçın o a an a ır. d 1 k·ı f"at farkının a ne o ması 

ı oya ı f b"ld" 
icabettiğini halka ve .~s':'." ~ •.. 1 •-

ki, Ticaret mudurlugu bu rece ır. . 
ciheti kontr~l edecektir. 

B. ok Tıcarel odalan bu hu· 
ır ç d l' 1 ıusta lstanbul odasın an ma uma 

istemektedir. 

Fakir çocuklann 
sünnet düğünü 
Himayei Etfal cemiyeti Aksa

ray ,ubesi tarafından 11. ·~•tos 
embe günü ve geceıı, kimıe

P.ert f kir çocuklar menfaatine 
sız ve a al fr ra 
Saraybumu gazinosu .. • .. a - an 
kıGDında bir sünnet dug.!1"~ _ 1~!' 
tip edilmittir. Sünnet dütün.~~ 
mühtetem olmaaı için 10 kı,ılık 
bir tertip heyeti çalışmaktadrr. 

Orman yangını 
ADANA, 8. - Kozanın Kara 

Hamzalı ve Mantu köyleri dahilin
deki ormanda yangın çılonı! 44 

1150 meıe ağacı yamnııtır. 

Benzine 
Azami fiat 

Ticaret müdürlü
ğünün böyle 

bir tasavvuru var 
Ticaret odaaı idare heyeti dün 

öğleden sonra içtima ederek pet
rol ve benzin fiatleri hakkında 
tetkikat ıubesinin hazırladığı ra
poru müzakere etmiıtir. idare he· 
yetinin bu içtimaı uzun bir müd
det devam etmiştir. Aldığımız ma 
IUmata nazaran, Ticaret müdür
lüğü petrol ve benzin fiatlerinde 
aon zamanlarda yapılan tereffüü 
ve aebeplerini nazarı dikkate ala· 
rak, iktısadiyatı koruma kanunu
nun verdiği .sal&hiyetle petrol ve 
benzine muvakkat azami fiat teı
biti taaavvurundadır. 

Odanın tetkikatı da bu azami 
fiat etrafındadır. 

Gazeteci b ir 
Fransız kadını --

Tiirhiye lıalıhwda 

kit.ıp yazal'ah 
bir 

Fransız muharrirlerinden Mm 
Myriam Harry bir kaç günden 
beri şehrimizde bulunmaktadır .• 
Mm Myriam Harry Mı.sıra gitmiş, 
orada bir müddet kaldıktan ıonra 
Suriye'ye uğramı;, oradan şehri
mize gelmiştir. Mm Harry Kudüı' 
le do!imuştur. Bu sebeple Şarka 
karfı büyük bir sempatisi vardır .. 
Fransız muharriri Suriye'de bazı 
dostları ezcümle Abdülbamidin 
ikinci kitibi izzet Pş. nin ailesi 
ile göriitmüştür. 

lstanbul'a geleceğini söyleyin
ce dostlftn da kendi~ine fu ceva
bı vermişlerdir: 

Orada ruhlara dikkat edin, ne 
çarşaf, ne de cübbe aramayın. 

Mm Myriam Harry lstanbtıl 
hakkında diyor ki: : 

- lıtanbul'a deni.z tarikile, 
gün batarken geldim. Şarkın hiç 
bir incisi lstanbul ile mukayese 
edilem~z. Loti'nin bütiin renkleri 
ni Eyipte a gaçlar altındaki k a h
velerde gördüm. Fak at bu" dan 
başka aaıl yeni olan §eyi, Gazi'n in 
vatanını gördüm. Abdülhak Ha
mid'in evinde Lüciyen H. mın ya .. 
nında genç ve ihtiyar Türk kllc:\ın 
larile görü,tüm. Bu kadmlann 
kalbi Keriman Halis H. mm gü
zelliği ile ayni halitadandır. Bu 
kalp biraz mütekebbirdir, zira 
Türklere hak11z bazı hucümlara 
karşı mücadelede bulunmuştur. 
Fakat onun aamimiyetine nüfuz 
edilirse, Türklerin çehreıi bütün 
dünyayı kendisine cezbedecek de
recede halim olur; Türk kadınını 
dünya güzellik kraliçesi yapacak 
derecede sevimli olduğu gibi. 

lıtanbul'da çok hüsnü kabul 
gördü§'üm için buradan 8 günden 
evvel aynlamıyacağım. Bu seya
hatimden sonra bir eıer yazaca
ğım, bu kitap, bir seyabatn":?'e 
olacaktir. Bu kitapta yalnız Tur
kiyeden bahsetmiyeceğim. Çünkü 
Türkiyeye ait batka bir kitap ya
zacağım. ... 

lzmiri, akşam Üzeri lamel Pş. o
radan aynlırken gördüm. Son çı .. 
kan "Üç Gölge" isimli eıerim be
nim için çok kıymetlidir. Abd'"l
hak Hamit'in çok benzediği Ana
tole France, Juleı Lemaitre, Hu
yamans, edebiyatta benim için üç 
kıymetli gölgedir. Bu eııerde onla 
rın mektuplarını neş?"ettim." 

-------~-
Ağrı maznunları 
ADANA, 8. - Ağrı şakilerinin 

mubakemeıine dün devam edilmiş
tir. Geçen c bede hukuku umumiye 
şahitlerinin ifadeleri alınmak üzere 
şahitlerin bulunduklan mahaller 
mahkemelerine ya.ılmıştı. 

Edcis şahitlerinin gelen ifadeleri 
dün okundu. ifadeler maznunların, 
tamamen aleyhinedir. Muhakeme, 
gelmiyen ifadeler için tekit yazılma-
11na karar veril ... ek 23 ağuıtoaa kal 
mıtlır. 

Edirnede Avcılar 
derneği 

EDiRNE, 7. A. A. - Şehrimiz
deki avcılar tarafuıdan bir avcılar 
derneği teşkil edilmittir. 

Poliate 

Şir bahçevan 
Oldürüldü 

Dün Şehremininde 
feci bir cinayet oldu 

Ra.h('eı•a11 Muradı öldüren 
J(ena11 

Dün öğle Üzeri gene bir facia 
olmuş, bir adam ölmüt. bir genç 
le bir çocuk ta yaralanmıştır .. 
Vak'a Şehremininde cereyan et .. 
mİftİr. 

Bir muharririmizin yaptıiı tah
kikata nazaran hidisenin tafsili· 
tı şudur: 

Şehremininde Lalezor boatanm 
da Kenan isminde biri oturmakta 
dır. Ayni bostanda da bahçevan 
Murat ve arkada,, Ramiz çalıt· 
maktadırlar. 

Öteden beri bu iki arkada9la 
Kenan arasında bir husumet var
dır. Vakit vakit tazelenen bu hu
sumet nihayet dün son haddini 
bulmuı ve gene bu hasımlar kartı 
laşmı,tır. Kenan, bu uzayıp giden 
affız kavgaaınm ancak silibla ne
ticeleneceğine kail olarak taban
casını çekmiş ve ateşe baılamıştır. 

Cıkan kurtunlardan ikisi Mu
ra t'a rast gelerek onu yere yık
mıştrr. 

Kenan hırsını teskin edememif 
olacak ki, ateşe devam etmit, bu 
sefer de Ramiz yar lanınıttır. 

Ramiz de kend ini kurtannak 
için bir kenara sıvışmafa bakmıt
tır. 

Kenan, gene delice atetlne de
vam etmit, çıkan kurtunlarda11 
biri de bahçede bulunan. Abdul
lah isminde bir çocuita ııabet e
derek onu da yaralamı:ıbr. 

Silah aealerinin tead üdO üae
rine poliıler vak'a ~ahalline gel· 
mitler ve Kenanı elmdeld taban
caaile birlikte yakalamıılardrr. 

Yaralılar derhal Cerrahpa· 
fa hastaneaine kaldınlmıfall da 
Murat aldığı yaralardan müteea
ıiren bir müddet sonra terki ha
yat etmİftir. 

Ramiz ile Abdullah teda.t al
bna alınmı,lardır. 

Cinayet taJılı:lkatına mliddel 
umumilik vazıyet etmiştir. Ceeet 
morga nakledilmittir. Katil bug6n 
Adliyeye teılim edilecektir. . 

Bir kadın cesedi 
bulundu 

Evvelki rece sabaha ka.rıı Kı
nalıada sahillerinde denizde 50 
yaılarında bir kadın cesedi bulun 
muştur. Üzerinde hüviyetini isbat 
edecek hiçbir §CY bulunamadığın 
dan kim oldutu ve ne suretle öldü 
ğü "nlaıılamaıruıbr. 

Ceııet morga retirilmiftir. 

Korkusundan •. 
Samatyada Amavut Ahmet, 

pehlivan lbrahimle kavga eder
ken, Ahmet lbrabimi bıçakla sol 
böğründen ağırca yaralaınıı ve 
firar eımi,tir. 

Kumar •• 

Belediyede 

Halk ve 
Esnaf 

Halk ile beraber 
esnafın da ihtiyaç
lan tetkik edilecek 

Belediye iktısat müdürlüiü te
hirdeki havayici zaruriye fiyatla
rını küçük esnafa ait itleri tetkik 
ede~ken, yalnız ali.kadar esnaf 
cemiyetlerile değil, şehrin ~uhte
lif semtlerinde icrayı faalıyet e
den mütenevvi eınaf1a bizzat te .. 
mas etmeği faydalı rörmüttür .. 
Her esnafın bir cemiyeti olmakla 
beraber, ek.eri cemiyetlere muh
telif surette it yapan bir çok e&· 

naf dahil bulunmaktadrr. Cemiyet 
ler çok defa her türlü küçük eı
nafı li.yıkile temail ve icabında 
müdafaa edememektedirler. 

Ek .. riya hallı. eanafıan tiki.yet 
ettif'Yi gibi, az sermayeli küçük eı
naf~n da bir çok şikayetleri, dert
leri vardır. Belediye halk ve .,,_ 
naf ihtiyaçlarını ayni &afta tetkik 
edecektir. 

15 mektebin 
tamiratı 

lklediye daimi encümeni dün 
15 mektebin tamirini ihale ebnİt· 
tir. 

Halkevine on bin 
lira verildi 

42 bin lira olan Halkevi bütçe
ılnin 30 bin liras.ını belediye vere
cektir. Halkevi bazı acil ihtiyaç
lara aarfedilmek üzere para~m 
10 bin llrasmı iıtemiıtir: Bele.dı.ye 
bütçeıi henüz tasdik edılmedığın
den Halkevine muavenet fasl "1-

dan 1 O bin lira avans olarak ve
ri1miıtir. 

Betiktaıtald Çocuk 
bakım evi 

Belediye Betiktaftalıl çocuk 
bakım evini teval etmei• karar 
vonnlftir. Şimdi itral edilen bina 
hem kira hem de dardrr. Diier 
temllerlnde teslı edilen bakım .,.... 
lerl gibi bu hususta metruk med· 
reaelerden lıtifade edilecektir. Be 
flkta9takl med...ulerden blrlntn 
bak.an evi haline getirllmeai lçln 
tetkikat yapılmaktadır. Medre .... 
ahı tadil ve 11lahı için 1 O bin lira 
kadar bir paraya lhtiya9 gllrill
mektedh-. 

Yeni yollan teftit 
Belediye heyeti fenniye müdli

ftl .Zi,... B. din yeni yapılmakta 
olan baırı yollan teftit etmi9tir. 

Çocuk sineması, 
çocuk havuzu 

Ecllrnelııapı ıoeuk bakım evine 
Belediye bir VoCUk sinema11 ve bir 
de çocuklann ,.Oameıi için ha-nı" 
yapbrmal• karar vermİftİr. ~·
vuzun iıı,aıına ltatlanmıfbr. Sıne
ma da bütçe selince tesis edilecek 
tir. Cocuk velilerine haftanın mu
ayyen giinlerlnde çocuk bakımı 
hakkmda filimler göıterilecektir. 

-·-··--·"· ---"-··-·--·-·--.... 
bir maYllBCI boğulmak auretile öl
müştür. 

ıtiebolulu Y akup otlu Osman 
iıminde bir mavnacı mavnasına 
kömür yüklemit ve Heybeliadaya 
götürmek üzere yola çıkmıştrı .. 

Mavna Heybeliden Çam limanı 
önüne kadar hi.diaeıiz rehnittir. 
Fak at Çam limanının yüz metre 
ileriainde anaı:ı;m ılddetli bir rib· 
ri.r çıkmııtır. Oaman o 11racla 
yellııenleri toplamak ü:sere güHr
tede ko§lllakta idi. Fakat bi~. ~~·· 
lık mavnanın kenarından yurur
ken rüzglrm şiddetile Oaman bir
denbire denize uçmuttur. Zavallı 
adam denizde dalgalar araımda 
bir bayii uğrafDUt, fakat lıurtula
mamıı ve boğulup gitmiqlr. 

Yağmur 
ihtiyacı 

Yağmursuzluktan 
yazlık zer

iyat müteessirdir 

Mahkemelerde 

Bütün şahitler 
Aleyhinde! 

Eski bir davada şa
hidi öldürmekle 

maznun bir adam 
Vilayetimiz dahilinde yağmur Geçen niaanın birinci günü 

•uzluk devam etmektedir. Tophanede Necati Bey caddesin· 
Bu hal, hi!haua ya:ılık z~riyal de Gafur iaminde bir adamı ka 

ve mııır zenyatmı muteesıır et.. m ·ı · · ıd·· kt 1 
m kt d . • a ı e vurup o urme en auç""' 

e e ır, Y f h k . d" A" A · d b • 1 d • usu un mu a emesıne un gır 
murıynİ 7k;oan ak 8!tarın. a lydag ceza mahkemesinde batlanı1ınıt· 

uz u an ço mu eeııır o u.. tır 

fu Vilayet ziraat müdüriyetine &'• y f C f b h d 
1 1 d 1 1 k d u•u a uru ır ıa a et me· en rapor ar an an atıma ta rr. ael · d d 1 " ld"" ·· .. 

eaın en o ayı o urmuş.tur. 

Çekirgeler imha 
edildi 

Vilayetin Silivri ve Yalova ha
valisinde çekirge ba' göıtermiı ve 
mücadeleye batlanmıtlr. 

Y apdan mücadele müsmir ne
tice vermiş ve bu havalideki çekir 
geler tamamen imha edilmiıtir. 

Cumhuriyet 
Bankası 

Nizamnamesinin 
bazı madde

leri tadil edildi 
Görülen lüzum üzerine, Cümhuri

yet merkez bankası nizamnamesinde 
bazı yeni tadilat yapdmıttır. 

Bu tadilatın tayanı diklııat olan 
dhetlerl tunlardır: 

Bir hiaııe senedi, bedelinin )'ibda 
yetmit beti tahsil edilmedikçe feraf 
olunamryacaktır. 

~ A" Hrisi hi11e ıenedatı büküme
tin talebi ve mediıi idarenin kara
rfle sermayenin yüzde yirmi beşine 
kadar ibli.ğ edilebilir. Munzam hl a
s eler bedelinin altın olarak tesviy._ 
&i mecburi olmadıtı gibi bu hiH&
lerln yib:lük kupon olması da ııart 
değildir. 

Vadesi ayı teca•liz etıniyen :d
rai senetler de ticari senetler hülıı
mUnde iıkontoya kabul edilebilir.Şu 
kadar ki bunların miktarı tediye e
clllmlı aennayenln yüzde on befine 
muadil meblitla ticari iskonto cüz
clanuua yüzde on bet yekununu t&
c:aviiz eclemet:. 

Banka hazinenin hitamı ••desine 
azami üç ay kalmış bonolannı re
ııen Iskonto edebilmek sallhiyeti-
ni haizdir. • 

Banka büyük tevziatı kabule 
n karfdıkıız avanı almata mezun
dur, Bu kabil muamele!.,. için icabın 
da vereceği faizler miktan hali.da 
ki tahdide tabi delildir. 

Faizlerin niıbeti banka meclisi 1-
dareıince ayrıca tayin olunacaktır. 

Otobüs rekabeti 
ANKARA, 8. - Demiryollar ida 

reıi otolıüs seferlerinin tbnendifer 
...,.idatı üzerine teoiri d......,.,.i hak
kında tetkikat yaptırmııktadır. Neti 
ceye göre tedbir alınacaktır. 

Şimendifer idareıinin afuıtoıta 
tatbik edilen tenzı1i\tlı tarifesinin ve 
receği netice memnuniyete ıayan o
lursa tarifel.,.de dnamlı len:ıiliıt ya 
pılmau muhtemeldir. 

Kari mektubu 

Hasköyde terkos 
Haaköyün Keçeci Piri mahal

leoi halkı tam bir haftadır ıusuz 
bulunmaktadır. 

Terkosun orada bulunan bir 
çetmeıiııin de ıuyu keallmittir. 

Halk, Hasköyün en uzak semti 
olan bu mahallede ıuauııluğun bü 
tiln iztırabıru çekmektedir. 

Anlatıldığına nazaran, suçlu 
g<'çen sene Mari isminde bir kadı
nı üç yerinden yaralamrı Mari 
de aleyhinde dava ikame ;!mittir. 

Bu davada maktul Gafur Yu
ıuf aleyhinde ıahitlik yapm•t, 
Yuıuf ta bundan muğber olarak 
Gafuru öldürmeyi aklına koymu• 
ve- nihayet öldürmüftÜr. Fakat 0 .,, 

dün mahkemede mütemadiyen: 
- Ben öldürmedim ve onu öl

düreni bilmiyorum, demekte r~
rar etmİftir • 

Dünkü mubakem .. de 26 sayfa· 
lık tahkikat evrakı, istintak haki
mi karan, fezle-ke, raporlar okun
du ve 35 tahit dinlenildi. Sabitle
rin hepsi maznunun bu ci.ı~ü ir
tikap ettiğini söyliyorlardı. Maz
nun da her •ah idin ,ehadeti için: 

- Kabul etmem efendim, bun
lar uykudan kalktılar, şahitliğe 
ır..,ı ler, bir ..,y görmediler, diyor 
du. 

Mahkeme relmiyen daha yedi 
9ahidin celbini lüzumlu gördü ,,. 
davayı başka güne bırakır. 

Kaçakçılık davalan 
Dün dokuzuncu ihtisas mahke

meainde muhtelif kararlar veril. 
mi4tir. 

Bu kararlar meynnında Hanın 
isminde bir tütün kaçakçm bir ay 
hapse 140 lira para cezasına, 
Faik iııminde bir kaçakçı 3 ay, 
Halil isminde diğer bir kaçakı;-ı 
da bir ay hapoe ınahkıim edilmit
tir. 

Neşriyat davaları 
Alqam razeteıi muharrirleri 

Vali. Nurettin ve Seli.mi izzet 
Beylerle o zamanki meı'u] müdür 
leri lakender F ah rettin ve Hik
met Feridun Beyler hakkında 
temyizden nakzen &elmit olan 
davaya dün ağrrceza mahkeme· 
ainde devam edilmittir. 

Mahkeme dünkü celııeıinde 
bir evvelki celııedeki ehli vukuf 
talebini reddetmiı, bunun ü~eıjne 
avukat Ha,lm Refet Bey hükmün 
tashihi için muhakemenin yeni
den rüyetini istemittir . 

Mahkeme bu talebi de uzun 
uzadıya tetkik ve müzakere et. 
mi,, bu talebin de reddine karar 
vermittir. 

Müdafaa vekili eaa.ı müdafa· 
aırnr yapmıt ve yeni kanunda 
mes'ul müdürlük olmadığı için 
her iki meı'ul müdürlerin de ce
zalandrnlmıyacaklannı aöylemlt, 
diğer mÜvt>kkilleri hakkında da 
tesili ceza talebinde bulunmuftur. 

Muhakeme karar tefhimi için 
batka güne bırakılmıJtır. 

- ---.... ~~--
MRarlfte 

Muallim mektebinin 
ilk üç sınıfı 

Bu sene hiç bir muallim mek
tebinin birinci, ikinci ve üçüncü 
ıınıflarma talebe alınmıyacaktır. 
Bu hususta vaki olan bütün müra
caatlar reddedilmektedir. Bunun 
ııebebi de muallim mekteplerinin 
ilk üç sınıfı bu seneden itibaren 
lağvedilmeıidir. Bundan aonra 
muallim mekteplerine yalnız orta 
mektep mezunları ve müsabaka 
imtihanı ile alınacaktır, Bu sene 
imtihanlar her muallim mektebin
de eylülün ilk haftasında yapıla. 
caktır. 

Beykozda bir kahvede Hasan 
ve Rıdvan iımmde iki kiti kumar 
oynarlarken, zabıta tarafından 
yakalanmıtlarıhr. Ortada yüz on 
kuruş para ile bir deıte iıkam
bil müaadere edilmittir. 

Bütün bu susuzluğa rağmen 
her naaılaa o civarda yalruz bir 
muaeYinin eYİae terkos selmelrte, 
bu muııevi de halka tenekesini yüz 

O 111'&da mavnanın içinde 0.- paraya kadar satmaktadrr. Ali.-

B• manın kaymbiraderi Mustafa . ve kadarlann nazan dikkatını cel-

Leyli, meccani 
talebe ır mavnacı Heybeli aanatoryomu~u." ~e.lı:çıle- betmenizi rica ederim. 

b .ıc. ld rinden Musa imılnde ıki kıtı bulu 
05 U U nuyordu. Zabata tahkikat yapmak Haıköy Keçaai Piri 

Evvelki gün Heybeliada sahil- tadrr. Omıanm ceıedi henüz hu- mahalleılnde milkim .. , ......... ,, .. , 
Aşkı Ef. 

!erinde bir deniz faciuı olmuı ve lunamamıtbr. _ Maatala 
' • 4 ' ' ' ••••••••••••••• ' ' ••• ' •• 4 4 •• ' ••••• ' • ' •••••• '' • ' ' ' • ' ' ........... " •• :. • • '\J '.' ••• ' • 'Tj o ••• 

Bu ııene liselere leyli meccan 
talebe almacaktır. Kaç talebe a
lınacaiı henüz katiyetle malünı 
değilııe de pek fazla almamıya
caktrr. Talipler için bir muııabaka 
imtihanı açılacaktır. 

•'\ ... 
Ecnebi liselerinde 

Türkçe dersler 
Bu Mnei deniyeden itibaren 

ecnebt mekteplerin liıe ıınıflarm 
da umumi tarih, umumi coğrafya 
da türkçe olarak ve Türk hocalar 
tarllfından okutulmağa haılana• 
caktır. Maarif idareıi bu dersle
rin programlarmı teabit ederek 
mekteplere bildirmittir. Mektep
ler yeni dersler dolayııile kadro 
ve programlarda bazı tadilat ya.• 
pacaklardır. 
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Quirinale'dir. Ba,taki q harfi 
bizde olmadığı için vapurun i ... 
mini bozmaya mecbur oldum., 

Eskica bir vapur. Herhalde 
Loyd'in beriki tarafa, Venedi
ğe iıleyen lüks Tapurlarmm 
ikinci mevkii kadar ya var, ya 
yok .. 

Saat bette kalkacak idik gd
ya !. Altı, sekiz, on... Hlll ge
mi yük alıyor,.. En son gelen 
mavnalarda pöateld Tardı .. Bak 
tıkça titredim. Ve ıöyle dütün
dtim.. "Nasıl olea bu Tapurla 
seyahat mukadder imiı. E~ 
öküz, manda eibi bir fey olay. 
chm, demek bunlar gibi derimiz 
seyahat edecektl,. Küçük le ol 
sa, adam olmak çok daha mü
r~htır." 

Bu mülahazalar içinde iken 
Tapuruınuz Ahırkap1 F erıeı inin 
arasın. Beykos ipreti verea ı
l'fmı sata alarak Mannaramn 
içiBe ıiyalı bir çartaflı kMlm 
ııibi daldı, .. 

• • • 
Bls yemeği daha Hmıın& 

llııen •eklz:de yemele bqladık,, 
Ben de aptal gibi acentenin 16-
z:tine uyup Hat bette Tapura 
binmittim ... Et dosttaa kimae
nin beoi sellmetlemek için va. 
pura ıelerek rahatsız: olmadıkla 
rmı eörüııce pek memnun ol. 
muttum ( !) Vapura girince ilk 
itim yolculan tetkik etmek ol
muttu. Lakin batkalarım tet
yie gelenler gitmeden kimin 
yolcu, kimin hancı oldujtunu 
anlamaya imkin yoktu. Saat 

------------ 1 yedi buçuğa doğru herkes ç&-
FELEKTEN 

Seyahat mektupları .• 

İstanbuldan 
Adalardenizf_ 
ne kadar •• 

kildi. Sekizde sofrada idik.. O 
sunan IJÖrdüm ki; birinci •ınıf 
te. on erkek ve üç kadın var .. 
y,an( 13 kiti! Rakamdan ürkme 
.. mahal yok! Kadınları yarım 
fM' saymalı. Eder on bir buçuk. 

Bunlann ikisi Alman, biri 
Holandalı, lktıi Franın: veya 
Pransızlaımıt Romen, üçü bel
li değil amma ya Mısırlı, ya 

Kuirlnal ııapuru Sarktı, bir Franaız kadın, iki 
2 A(Justos 9SJ ftalyan, bir de ben etti on iki .. 

On üçüncü olan zat hakkında 
Bllıırıem lstanbullinıanmdan tereddüdüm var .. Ya Türk, ya. 

vapurla hiç seyahate çıktınu h t G T"' k H ~ b' u .... ene ur .. atta ır 

hat etmeyi özler.. Onun için 
iman vapurdıa tbtiru hi11edeır. 
Gösü ileride olur .. "Ahi ben ele 
orada seyahat etaem" der. Bu 
deyit adamına ııır. hafif v117a 
tedft bir arzudur. lımi- 81-

da diyebiliriz. Haıet te.. Onun 
için ikincide seyahat etm.yi is
temem. Ben hırs adamı cfeti
Hm 1 Böyle f41Y bit hoşuma git-
mes ... 

Blrinddekller de bir türltl ... 
"Bu ikinci amıf yolcularduı 

da rahat yok kil N«eye gitsek 
ISnümüze çıkıyorlar .. Neden bi
rinci aldıfmııın anlayamıyo
rum. Madam klı onlar da ayni 
haklara malik!.. Lakin ikincide 
de seyahat edilir mi ya!, Y anm 
aut daha ene! yemek yemeA• 
tahammül güçtür,, mülthuaaı 
oo.lann ba9lıca meşıaleısidiT, 
Birincide aeyalıat etmek te in. 
IAlll hemcinsini heldr g6nni)'e 
-"ed.. C.ynahlllddht.. Onun 
için blabıclde do '9T&hat hofU
- ıitnıs .. o halde?. o halde 
kaptan olmayı tercih ederim.. 

.8en laıpt .. oiunc. da. Hele 
tu hkrap dinleyin: Bir alin bir 
eetnııl yolda lk• kaptanı 6lmöf. 
Olur al .. ikinci kaptanı da yok 
muf ... Y olcuJu .... smdaıa bir 
ehil adam aramışlar. Biri•i 91k
mıt: 

- Ben gemicilikten aNanm! 
demiş .. 

Hemen geminin kumandası
nı almı9 ... Gemi bir müddet yo
luna gittikten sonra gece ol
muf .. Herkes uykuda iken ge. 
mi çatır çatır karaya dtitmüş ... 
Mahut ıemiciyi yakalamıtlar.. . 

"' ı zO, 

Askeri habisler 

ÇANAKKALE .• 
Gazi Hz. bir defa da Çanakka_ 

lede Türk milletinin 
makus talihini nasıl yendiler? 

il 7 agustos 

' 

Arı ~nu 
- Be heri.fi Hani sen ıeml- ' 

cilikten anlardın! Nedir bu hal? 
Baksana gemiyi ne hale getir
din! ~-

- Bende ne kabahat var be 
kuz\XD !. D•iz: bitti .. Eiter önö 
açık oleaych pek tümel cidiyor
duk!.. 

Demit-.. 
l,te benim kaptanlık, bir çok 

lanmızın kaptanlığı buna ben-

• 
Gece on birde kalktık... Sa. 

bahleyin d«>ln. buçukta Gellbo 
lu önünden, oın bir buçukta Ça
nakkale önüm:I- geçtik ... Heııa 
ba aazaran saatte 11 mil yapı. 
yoruz ... 

l!:vvelce söylediflmiz gibi Lı· 
Qlan Paıa, dü!i:-~anın en ziyade 
S.roı'tan ve ikiı'lci. dereo::ede Ana· 
dolu tarafındt:.n korktuğu için, 
fimal ve cenup graplaı·mdaki 
(Larıer cilt 2 S. 124) cephede 
ve ihtiyatta bulunan fırkalardan 
maada olan ordu ihtiyaçlarınr, 

A) 6. 7. 12. İnci fırkalar ile, 
müıtakil ıüvari livasınt!an mürek 
kep 16 ncı kolorduyu (Saros) 
ırupu) namile, (Bolayır) darlı~ı 
na, 

u, Vl ki iiı': sağ cenah müfreze .. 
sinden ib ·retti .. (Saroı) grupun· 
<lan Lu:.ı.ya kuvvet yetf!meai için 
en nz :! gGne ihtiyaç: vardr. 

Cen"b 3'.l"Upunun ihtiyatlıırının 
da timal grupunun sal cenahına 
yetitmesi yine o kdar zamana 
mühtaçtı. Anadolu yakasından 
kuvvet c~lbi için ise daha çok za
man lazımdı .. (Yürüyüı, mavna· 
lara bindiriı, tekrar indirlt, cep· 
heye yürüyü,, en af8ğı 3 gün iı
lerdl) .. 

B) 2., 3. Ye 11 inci fırkalardan , * * * 
mürekkep 15 kolorduyu da, Aaya Binaenaleyh betinci ordu, muh-
crupu nami!eJ Anadolu yakaıına terem ~ehit Nihat B.ey hoc31nrn 
tah•la etm;şıi.. de lodii<i gibi, bir kere daha Y"· 

C) 2. ve '3 üncü fırkalar birin- nılr uştı .. 
el hatta, 11 inci fırka ibtiyattıı ı De•inci ordu kumandanı 19. 

İTTiHADI MİLLİ 
TORK SIGORT A ŞiRK.ETi 

Harik ve hayat Uzerine sigorta muamelesi 
icra eyleri:ı. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Gslatada Onyon Hanmda 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu: 4887 <~~~~~~ 

RESiMLi AY MATBAASI 
tarafından netrolunan ve memleketimilin biricik 

içtimai, edebi bir aile mecmuası olan: 

RESİMLİ ŞARK'ın 

ilmi, 

20 numaralı ağustos nüshasıDı kitapçıaızdan arayınıı, 
Çok zengin bir mlhulericatı vardır. 

Musiki ve Balet Heyeti 
te,kil edilnıekte olan bv. iki heyete tilrlı; hanımlan alınacaktır. Cu· 
marteai ve çarfUDbe. ııiinleri aabe.htan alı:f&DI• kadar Çarııkapı tramY&Y 
mevkifi ile Beyazıt .,..mda Foto Hilll itthalincle 1S8 numara Muıtafa 

paf'l hanında Mualld bMlfı- müracaat olunmaaı. •••' 

Devlet Demiryolları idaresi ilanlan 

Buna - Mudanya hattında yuın deniz banyoları mevıİ· 
minde tatbik edilen ve münhasıran Mudanyaya dönecek yolcu· 
!ara mahsus olan teneuüh tarifMinin, aynen Mudanya - Bur· 
sa azimet ve avdet seyahatlerine de te,mil edildiği ilan olunur· 
(3739) 

heai) mmtakasında, 29. ve 42. İn· 1 ilerleseydi, bizim ihtiyatlanmız ye 
ci düşman fırkalrı (Kirte) ye la• ti~meden belki Anafartalan eld• 
arruz etınitlerae de, bu iki fırka- edebilirler. ve Marmara kıyıaına 

, nın yaptığı taarruz cenup cephe· da varabilirlerdi .. (Mesafe itiha• 

! 
•indeki 35.000 kİ§ilik kuvvetimiz rile .. ) 
karşısında hemen de hiç bir mu· Fakat iı öyle olmadı .. 9 uncıJ 
vaffakıyet elde edememitlerdi. lngiliz kolorduau launandanı ka• 

B - Ve şimalde Saros körfe- raya ki.fi top çıkmadan ilerlem.,. 
zinde, Yani Liman Paşanın tam üç ği muvafık görmedi •. 3 Türk ts· 
fırka ve bir :..Üvari livasından mil burunun karşı!oında ıahilin dar b'' 
reltkep Sarüı grupunu tahsis etti· mıntakasında beklcmefe kar•t 
ği saltada, Ceneral Hamilton yal· verdi .. 
nız 300 kadar Yunan gönüllü•Ü· Ancak şarka doğnı ilerleyebil 1 

nün bir kıırrunı ~ raya çıkardı, mek iç;-, hareketini ıimale karş· 
bunlar dahi ileri karakol müfre- temin makaadile ( Kireçtepe) yı 
zelerimizin atqi ile tardedilmiş- İJgale karar vermişti ... Bu vazif~ 
ler ve buradaki teşehüs te bundan yi 10. uncu fırkaama verıniştı· 
ibaret kalmqtı !. 1 1. inci fırka.mı da Tuzlu göl 

C - (Anburnu) rnıntakasın· tarkmda (lımail oğlu tepeai) n• 
do.: Anzak Cenunl (Birdvood), taarru~a memur etınitti. Fakat 
G ağuatoa ak amı hazırdı. Emrin- bunlar da bugün, (Mestantepe) 
c' 5 fırkahk bir kuvvet vardı .. Bu - (Karakol dağı) hattından öl• 

-upun vazi[cai, \Koca Çlıncnte· ye geçememitlerdi .• 
po), (Kurtıreçidi), Çonkhayırı) h· Bizim tarafın hareketine ge' 
<"•n mürekkep S rıhayır kütleıı· lince: 
t ·ı ı1imal sırtlarına teveccüh et .. 
. . k idi.. I Şimal ırırupwnus : İhtiyat 

mı7 .. lnHna hır garipsilik çökü sofrada yemek yiyoruz. Bir tür 
yor ... Aktam üzeri, gü~ ya. lü cesaret edip soramıyorum .. 
vat yav94 gecenin içine girer- Gfiya gazeteci olacağız ... Maa. 
ken Fatih minareleri, Süleyma- mafih gelecek mektubumda mu 
niye car ii, Galatanın kübik hakkak bunu halletmlt olaca. 
gölgeleri de kaı-ara karara kay- itım. Merak etmeyin .. Bu kadtar 
boluyor. Buna mukabil köprü- yolcu bir büyük vapur için ••
nün il<i sn a yalancı inci gibi dır ... 
duran r r rleri ve karşılıklı iki ı İki d . 
rıhtır. daki kuvvetli elektrik I .teY a ama keder venyorı 
1• b 1 k · 1 ş · . Boı tiyatro salonu (sinema sa-m a arı .ı•m o uyor... aır· 1 1 d ,..1 ç·· kü bo 
l •şmiyelim, • mma latanbulun l ıuonu eaı · un oranın Ş· 

·· ·· · ·· k be b t ı ğundan memnun olan çifti« 

$abahleyin bir ,.,. n8-11 
dikkatimi celbettl.,, B~ yü
rüyüp kirletti-timiz yerleri ııe
miciler yıkayorlar, temlsHy°"" 
!ardı,,, 

Hayat böyledir ... Birinin ktr 
!ettiğini öteki temizler .. Ben bu 
iki teYd«t ne olursa olsun kir
leticiliği, temizleyiciliite tercih 
ederim,,. Çofumuz da böyleyis 
galiba!. 

idi .. DüflJlaaın hakiki c!cp rtır.-.n un•u fırl< ı k"m n<fam kaymo.kam 1 
yaptıltı mıntakada (Anafarta"1r- Mustafa Kemal Beyin (Gazi Hz. 
da) ite, 3 tabur piyade, 1 bölük nin) fikir ve mütal~as.nı kabul ve 
aüvaft. ve 4 batarya (3 · 1 · 4) ten tatbik elmem&klc, Türk ordueunu 
ııaitrek6ı:ep lııh- müfreze ve Vilmer akıbeti vahim bir tehlikeye dü§Ür· 
B. kumandaamda, şimal grupunun müştü .. 

6/7 a/tuatoa gecesi hu grup taki 5 inci fırkaaını kısmen, ken· 
'Snlıdere), (Çayllkdere) ve di •ol ccnahında(Kanhsırt) akar 
(Al!ıldt:re) boyuncıı üç koldan ~ı düımanın yapmakta oldufu al· 
ilerledi. ileri karakollarınl!ZI geri dalma taarruEutıa teYClh etmişti. 
ye sürerek, 7 ağustos aabahı Binaenaleyh fimal gunıpunun 
(Çonltbayırı), Kuı·lgeçidi) ve Ko· j hemen elde ihtiyatı kalmamııtı .. 
ca Cimentepesine kartı yayılmı!· Bet;nci ordu kumandanı, 9 unc.ı 
lardı, Koca Çiınentepeaine müte- lngiliz kolordusunun (Sovla) mı:> 
veccih .,-tları tırmanıyorlardı, takasında yaptıft ihraq harekr 
tam bu ıırada, cenup cepheainin tine ka.rg.ı ne cenup ve ne de ,ı .. 
sal oe'1ahında ihtiyatta bulunan mal guruplanndan ku...et alma-
9. uncu fırkamız, aldığı emirle bu· yı gllııe aldıramıyordu .. 

gece gort uşu pe r a teY. rd ) ı.... . 
E • b' t ft k"" ·· ün " Ta ır ve uuy vapur 1 Bır liu va ger ır .ıra ıı. oprun ıu- b' d b' . 

'"k f k t t f 1 · puru ır e ızım Şrrketihayri. nu a a mun azam ener en, enin 'kz k Bo 
karşı tarafta da Kızkulesl Y zı a it•z yapan va-

rk b. 1 · • "b" du purlarını dü,ündüm• vapurun pa ının ır a tın çızgı gı ı • ' 
ran aydınlıkları olmua insan da tallhliH, talihsizi oluyor .. 

burayı h·ta Bizans devrinde "" "" • 
zanneder. Bu kadar karanlık Vapurlarda sınıf farkı bana 
,ehre belediye reisi olmadıtnn- Hindlstandaki halkın sm;f far
dan dolayı ne kadar memnu- 1 kını hatırlatır .... 
num ! Vapurlarda birinci, ikinci, 

• • • hatta ikinci ekonomik denH-
Bizi Marailyaya götüreoek üçüncü JDeYki kamaralarda se

Loyd vapurunun ismi. .. Ha, bu yahat ettiitim için hq>sinin ru
rada iş çatalla,tı. Bu Tapurun ht haletlerini bilirim. ikinci 11-

İsmini yazamayacağım .. Yaza. nıfm 'haleti ruhiyesi şudur: 
rım ya! fakat aynen yaHnam "lnaan birinciye geçmekle 
tuhaf olacak. Demek ki; hısanı yUkaelir mi? .. Şunlara bakın ne 
hazan yazma!ıtan yalnız mat- de kurum satıyorlar .. Hep in ... 
buat kanunu değil ba,ka fey de lllZ ! Neden onlar üat güverteye 
menediyormu,.. Efendimi Bu çıkımlar da biz çıkmayalım .. " 
vapurun ismi bizim Alfabe ile Buna kartı inHn içinden 
Kulrinal'dir. Lakin ltalyancası mümkün olup ta birincide ıeya 

Milliyet'in Edebi Romanı : S 7 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Felıeli lanteatique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 

Garip bir şey .. Yolcular ara
smda Holandalı dediğim yahut 
öyle zannettiğim adam bana 
pek dik bakıyor .. Akşam yeme
ğinde bir kaç defa onun tarafı
na döndüm. Herifin harekatımı 
tetkik ettiğini gördüm .. 

Öğle yemeğinde de bizim ma 
saya oturmuştu. Garson yanlış 
oturduğunu söyleyip kaldırdı. 
Hayırdır in,allah işin içinde bir 
esrar var amma!. Bakalım .. 

Saat tam birde Çanakkale 
boğazından Adalar denizine 
çıktık.. Yarın sabah Pirede ola 
cağımızı söylüyorlar. 

FELEK 

Dilaver - Demek bütün 
dünya bir tarafa .. Şehamet bir 
tarafa .... 

Turhan - Perilerin ona a
tık olduklan kadar var .. 

Dilaver - Perilerin atık ol
duklarına insanların bayılmala 
rı lazım gelir. 

Orhan - O kızın yüzüne 
Bu iki gencin huzurunda sizi ayıltmak için bakınız eter baktıkça insanın yüreği korku-

Şelıametin ne hisaetiğini anla. hazırladım .. dedi.. lu bir helecana tutuluyor ... 
mak kabil olmadı. Yüzünde Orhan - Yavrum Münire- Dilaver - Neden? 
deruni teesıüründen renk vere- nin atkından bihfif dütmemek Orhan - Seviverirsem di. 
cek en ufak bir işaret belirmi- için eteri sen koklan.. ye ... 
yor. O, her tarafa ayni durgun- Dilaver - Zaten ben de bu Dilaver - Aferin tehlikeyi 
luğun kayıtaızlığile bakıyordu. illcı cebimde onun için taııyo. anladınız demek ... 
Pek az söze karıtlı. Ve söyler- rum .. Anlatınız bakalım dünya Orhan - Tehlikeyi anla
ken gözlerini muhatabından güzelinin huzurunda -ne hiıle- dık amma anlayamadığımız 
b94ka tarafa çeviriyordu .. Bu re tutuldunuz? çok feyler var .. 
kızm gençliğini Hrarak bir ko- Turhan - Şimdilik bir ıe- Dili.ver - Neler? 
za gibi İçine alan esrar ne idi? ye tutulmadık fakat istikbal Orhan - Bu kıza atfedilen 
İki kardeş bu canlı muamma- için söz veremeyiz. rivayetlerin bir aslı olacak.. En 
nın gıyabından halledemedik- Dilaver - Şehametin gü. ziyade şaştığım şey Dalai 
leri müşkülü huzurundan da bir zelliğini tairiyetinizin bütün Sama gibi mahremiyet örtü-
zerresini aydınlatamadılar... kudretile bana tasvir ediniz. leri altında buraya getirilen 

Bu ilk ziyaret gayet resmi Orhan - Avrupada, Ameri ı kızın birden bire yüzünil aça. 
oldu. Çok sürmedi.. Dilaver, kada, Asyada, hatta Afrikada rak bize gösterdiler .. Bu esrar 
beylerin ne hallere uğradıkları. Ostralyada, ı:e kadar sinema. 1 üzerinde bir değitiklik oldu .. 
nı anlamak merakile kapı önün ve san'at yıldızı, ayı, güneşi Önümüze bir muamma da bu
de avdetlerini bekleyordu. On- varsa hepsini ceman yekun bir radan çıkıyor .. 
ları görünce hemen küçücük l araya toplayıp güzelliklerini sı- Dilaver - Muammanın hal
bir şişe göstererek: fırla ifade ettikten sonra Şeha- 1 !ini ben o kadar müşkül görmü 

- Baygınlığa uğradınızsa l mele tam numara veı·mek.. yorum .. 
J. n=:en,.-....,.,..,...,.,~~~~ 

tılı 

sa§' cenahına, (Azmakdere) den Ceneral Oğlander'in de taadik 
(SuYla limanı) timaline kadar o· ve itiraf eylediği veçhile, ancak 
lan sahili temin ctmeğe memur e- Türk azrn;ni, Türk sevk ve idare
dilmi,ti. sinı tem•il eden o büyük fıolı:a ku-

Ç) Şimal grupıı da: 2 r ... ı... mnn~ -ımın yük .. ıı: zekhı, eaııin 
(16. 19 F.) cephede, 1 fırka (5.) 1 d_chıoı.ve azimkir sevk .:"e .. ldare
lhliyatta olmak Üzere 3 fırkadan •1 !kdırdkı kW"k 0

1
rdu•u 0T~ut,* teh

'b tti 

1 

ı e en urtu mut, urn:un ma-
1 "ı;} C~nup ıırupunda: 4 fırka k~a ~al~hi bir kere daha orada ye-
( l., 10., 13., 14. F.) cephede. nılmıştı.. * * 

0 3 fırka (4., 8., 9. F.) ihtiyatta 
Yukarıda te•bit ettifimiz Ce· 

idiE) Cenup ırupu ile Şimal gru- neral (Hamilton) un planı, umu• 
pu arasındaki,15 kilometre kadar miyetle cidden iyi idi, iyi de tat· 

· hik edilseydi seferi bitirebilirdi.. ıeniş aralığın taraısut ve teminı· 
ne de cenup grupunun ihtiyat fır· Çiinkli asri taarruzu, bu sefer en 

·ı · · kısa ve en müessir ve en müsait kaları tahıia edı mı,tı. 
8. ve 9. uncu fırkalar, (Kum· istikR.metten tevcih etmi::tti.. Bunu, 

tepe)ye doğru; (Kayaltepe) mm Türke has bir mertlikle itiraf et-
takaaında idi... meliyiz. 

Binaenaleyh. bu vaziyet, (Ha· 
milton) un pli.nı için, bizim aley· 
himize ve dü4mann1n lehine ola· 
rak mÜsait bir vaziyet idi. 

Çünkü: Dütmanın hakiki ih
raç mıntakaıına karşı ilk ağızda 
yetiıebilecek kuvvet (3 • 1 • 4) 

Orhan - Söyle .. 
Dilaver - Ruhlar, periler, 

cinler buradan ellerini ayakla
rını çektiler ... Suratıma İnen şa 
mar bir veda okşaması gibi ol. 
du ... 

Orhan - Hangi kuvvet on. 
ları buradan böyle silip süpüre
bildi? 

Dilaver - Öğünmek gibi ol. 
masın amma bu mucizenin kah 
ramanı galiba bu aciziniz oldu. 
du .. 

Orhan - Nasıl? 
Dilaver - Nasıl olacak ... 

Nurani tecesaütle önümüzden 
geçen ruhun arkasına tüfeği
min namlusunu veriştirdim. 
Kızdı beni tokatladıktan sonra 
bu güceniklikle artık bir daha 
görünmediler .. 

OrhaD - Hayır.. Bu tah. 
minini hakikat olarak kabul e. 
demem ... 

Dilaver - Güçlüğü yok ya .. 
Masa ba,ına oturduğunuz vakit 
sizin aile perisinden işin ne ol. 
doğunu öğrenirsiniz ... 

Turhan - Soruyoruz söy
lemiyor .. Çekiniyor .. 

Dilaver - Doğru söyleyen
lere ahrette de mi ceza var? 

Merak edilen bu şeylerden 

-7 a~u•tos harekatı -
Muharebe batlamadan evvel 

bizim vaziyetimizi yukarıda arı:et 
m~tik .. 

6/7 ağu&los gece•i İngilizler 
harekete geçmitlerdi .. 

A - Seddülhahir (Cenup cep-

birinin düğümü çözülse belki 
öteki meçhuller de birer birer 
gevşer ... Fakat bu mucizeyi 
zamanın himmetine bırakıp 
beklemek te pek üzüntülü olu
yor. 

Düşündüler. Aile jenisi'ne 
yalvarmaktan ba,ka bir çare 
bulım: adılar.. Bu davet ıçın 
hususi küçük bir toplantı yap
tılar. 

"Orhan, Turhan, Leman, 
mürebbiye, Dilaver masa başı
na dizildiler .. S.M.L. i'; çağır
dılar. Bu teklifsiz hayırhah ruh 
çok bekletmeden geldi .. Tıkır. 
tılar başladı: 

Orhan - Sevgili ruh yine 
aeni bir müıkülün halli için ça
fırdık.. 

Ruh - Dünya derdi, hayat 
müşkülü biter mi? 

-Bizi meraktan kurtarmanı 
çok rica ederiz. 

- Biz uzviyetin kasvetli 
mahdudiyetinden kurtulduk 
amma her merakın esrarını 
halledebilecek bir keşif kudre
tine de erişmiş d'eğiliz... Bir 
çok hususlarda da mes'uliyet 
altındayız ... Dünyadaki günah
karhklar gibi .. Hayat insanlara 
bazı kuvvetler vermiftir. Fakat 

raya yetipnİ§ ve dü§m~n kolb_a.şı· ( Saroo grupu) nu Bol ayır civa• 
lanna çatmıştı. (Krokı), lngılız- rında bulundurmanın Hlınmıauz• 
ler, 9 uncu fırkamızın karşısında luğuna velev geç te olaa, artık 
durmuş ve ( Conkbayırı) nı ele kani olmu,tu. Bunun derhal ( A• 
geçirememitlerdi.. nafarta) ya hareketini emret• 

Öğleden sonra lngilizler yeni ti .. 
kuvvetlerle tekrar taarruz etmiş .. 
lerae de bu da, gene cenup cephe· 
sinden yetişen 4 iincü fırkamız 
tarafından tardedilmitti. 

Ç - Anafartalarda: 
6/7 ağusto• ,;:ecesi 9 uncu ln

giliz kolorduau Suvla (Anafarta) 
limanında karaya çıkmağa baş· 
lamı~tı .. Kartısında yalnız 3 Türk 
taburu vardı .. On1an geriye atmıf 
ve 7 ağu•tos oahahı 13.000 kiti· 
lik bir kuvvetle Tuzlu gölün ke· 
narını ( Ulehaba · Karakoldafı) 
tutmuttu. Eğer bundan sonra ( Ce 
neral Oğlander) İn de yana yakı· 
la anlattığı gibi, hareki.t sür'atle 

moral bunları yerinde kullan
mayı yani suiistimal etmeme
yi emreder .. 

Arz üzerindeki bütün fena
lıklar bu ferdi kuvvetlerin çok 
kötü ihtiraslara alet edilmele
rine karşı dini, ahlaki, kanuni 
müessir birer şiraze vazedile
memelerinden ileri gelmekte
dir .. Her fert aç bir kurt gibi 
nefsini ortaya salıvermiştir. 
Gücü yetebildiğini dişleyerek 
kopardığı parçayı yutmakta
dır. 

- Ne yapalım aziz ruh .. Bu 
gücü gücü yetene kanun\UlU 
kovan tabiattır.Balık balığı ye
mese denizdeki ;.,u mahhlkat 
nasıl yaşayabilir? 

- Dünya yüzü medenl~i
ni su içi hayatına benzetmeyi. 
niz. Balıklar binbirini yutarak 
yaşarlar. Llkin bu canaTarhk 
insanlar arasında muta ola
maz. Bir dişi balık ıuya hesap
sız binlerce yumurta bırakır .. 
insan bir iki doğurur ve mev
ludunu tabiate terketmiyerek 
kendi sinesinde südile besler 
ve yıllarca süren ihtimamlarla 
büyütür ... Tabiat insanlara git
tikçe bir yükselme zekası ver
miştir. Şimdiki beter tarihten 

Fakat hunun oraya gelip mil· 
eııir olabilmesi zamana mt\tevak 
kıftı .. Nitekim bu kolordu ancak 
akşam tam 40 kilometre meaaf• 
katederek yorgun bir halde (BÜ• 
yük Anııfartalar) mm takasına 
kıamen varabilmittf .. 

Bunun Üzerine bu Kolordu eırı
teai sabah (8 ağuıtoa aabahı) ta• 
arruz etmek emrini almıttı .. 

Binaenalyah 7 afu•t<M alı:taını 
iki taraf bu vaziyette kalmqlar
dı .. (Kroki 2 ) 

A. R. 
(Yarın 8 alusto• h0r«katı) 

evvelki devirlerin vahıetile ya
§Amıyor .. Ve gittikçe daha yük 
selecektir. Her fert diğeri hak
kında iyilik yapmaya, diğerle
rinin hisselerine düten menfa· 
atleri bir tasıınma getirerek 
her hangi kanuni veya uygun 
bir tekilde gaabetmemeye alıt· 
mak için icabında kendi hutbirı 
lifini kırmayı bilmelidir. 

Mürebbiye - Ru'h bu söyle
diğin aaayiş, kanunlann kimse· 
ye kaçamak yolu bırakmayacak 
surette tekemmilllerindeıı son• 
ra huaul bulabilir .. 

Orhan - Soracağ11111r: me· 
sele seııin için mee'uliyeti mu· 
cip a.fır bir sır deAUdir .. Müsa· 
ade et ... 

Ruh - Sörle:rinhı ... 
Orhan - Komtumuz Şeha• 

met Hanımın içinde yatadığı 
eerar ,ebelc:Mine dair ... 

Ruh - Aklınızda, fikriniz· 
de hep bu kıa ... Bu güzele sev· 
dalandınız mı? 

Orhan - Hayır ... 
Ruh - Henüz değil fakat 

bu muhabbete çanak açıyorsu· 
nuz. 

ro~amı var) 



ÔJ. . 

~~~---~}'~-
Joan Cravf ord nasıl 

ayata atıldı? 
'lfayatımın büyük bir karar 

vermek icap eden 
ÖnUm noktasına gelmiştim,, 

,
1
JOe.n Crawford ıinemada ilk 

tı '-llrıanı nasıl aldığını fÖyle an 
~: 

.., -. Bulunduğum pansiyon 
lilı · lika'nm diğer mektepleri 
~ı:ubtelltti. Kı• ve erkek ço-
•d bir areda tah•il ediyor
ı..J Yüluek smıflarda dellkan
••"' a ıeno; knılar ara•ında arka
.""' hllküm diril yor, ekseriya 
"'"&takalar oluyordu. O •a-

.;: kadar !>.. yalnı• gibi idim. 
d erinıte ınenuldfun. Bir ar· 
..::,. ...,,yacak vaktim yoktu. 
'-.ı fl.lı "büyiikler,. i9hıde 

1.4.._ ~inde birlal vardı ki, ba
t ~"l'Uı. bh- ....,,atı veriyordu. 
.. "" !.oyla, zayıf, k1T1Dızı aa9b, 
ı(1 çillt bir çoouJrtu. fakat son 

dı ve acaip bir bakışla gözlerime 
baktı: 

- Billie dedi, sen hakikaten 
pzel bir ' kızaın. Gözleriı;ıdeki 
bu ıfığa timdiye kadar dikkat 
etmemittim· 

O zamandan itibaren bana 
büyiik doatluklar g&terdi. Artık 
ldmae beni döğmüyordu. Bir ne
vi himaye altında ıibiydim. lıte· 
diğlm zamanlar çıkıyor, iıtedi
fim gibi dana ediyordum. 

Dana. hayatımda her zaman 
için zevk olmuftur. Çocukluğum
dan beri dansöz olmağı kurmuş
tına. Daha pek küçükken Law
ton tiyatrosundaki artlıtlere baka 
bab bir kaç adnn öğrenmi4-
tim. Çok geçmeden hakikaten · 

Joan Cravford'un yeni resimlerinden .. 

~•ece şendi. Bir giin bana dedi yi bir dansöz oldum, birçok da-
ı: vetiyeler aldım. O zamandan iti .. 

1. loy- Billie, bu aktam benimle baren şen bir hayat başladı. Biı
kaç ay içinde arkadaşlarımla 
beraber, Kanıaa City'nin bütün 
dans salonlarını dolaşmııtık. Hat 
t.&. ilk defa olarak bir dans mÜM 
bakaıına girdim ve birinci gele
rek kupayı aldım. Dansta aldı
ğım kupalar kolleksiyonunda bi
rincisi budur. Kanaaı'dan ıonr:ı 
Columbia darülfünununa gittim. 
Annem orada kendisine mubaı
sırlık gibi bir İt bulmuştu. Bir. d~ 
rülfünunda ikamet etmek fıkrı 
çok hoşuma gitmitti. Zevk ve 
neş'eye olan hahişin daha tat
min edilmiş değildi. Eğlenceye 
henüz doymamıttım. Coluınbia'
da tahmin ettiğim teyi gördüm. 
Kaynayan bir gençlik .. Sempa
tik otomobil sahibi ve bilhassa 
iyi' dan• eden arka~~olar .. Kara k 
terimde bir tahavvul husule gel
di. Artık öyle kapalı ve çekin
gen bir kız değildim. 

• a gelir mi•lni? 
... s .... ı.ı cennete gidecektim. 
ı.. elttepte benden çok güzel kız
t r 'Vardı. Neden Fred onları bı
~lrt, da, beni intihap etti diye 

llh.Gyordum. 
t Daveti kabul etıneie can alı
d 01'd,un. Fakat mektep müdürün 
•ıı de gözüm yılıyordu. 

ır...,d: 
I\' - Merak etme, ben gider, se-

111 için izin alırım. 
-. Ptlhaldka müoaade aldığını 
dı ""ııince hayretler içinde kal
ı, 'il. Balo için artık nasıl humma 
ı_ l.ı,. f•allyetle huırlandıfımı 
"' .. ......,. edin. Garderobumda 
it r "'eter ile iki elbiae vardı. 
ı, e.Ibukl bana bir süvare elbiıe•I 
d ~lllıdı. Bir ark•daıona baş vur 
il\ llıııı. Bana kollan yanmıf, ıol
• ~ mavi krep d3'inden bir rop 
d!._ 1. Ofleden sonra bu robu 

Bu sene giJrecef'llmlz filmlerden "Şanghay ek.•presl,, nde Marleııe Dletrich 

--~l~•--=(~~~S_i_n_e_m_a~_fl_a_b_e_r_l_er_ı_·~---~l--•__.I~-
Clara geliyor 

Cla .. Bow'un sinemaya av
deti münaaebetile HollyTood' • 
el. dehıetli reklamlar yapılma. 
ta batlamıştır. isminin karışı! 
dı:~ aıethur hikaye şimdi unu
tulmut gibidir. Clara'nm eski 
ıllhretlni ve mevkiini kolayca 
elde edilebileceği zannolunu-
yor. 

Greta Garbonun 
son filmi 

Avrupada kaç ı Yeni sesli sinemalar 
sinema vart Bu sene İzmir mülhakatın-

F d b
. ı...... • 

1
. daki şehirlerde de sesi tertibat 

r•nsa a ın ""9 yüzü ses ı k S ı· "'I J .. l k .. 3250 B l 'k· d onmuştur. eı ı n m er gor-
?k~a .. uzere . • e çı a a mek için İzmire kadar gelmek 
ı ı yuz kırkı seslı olmak üzere h t" k t pek k 
740 1 · d . za me ıne a •nan ço 

ıvıçre e y'" t · ı...... '. .. uz ye mıt ~ı sinema meraklıları artık sesli 
seılı olmak uzere 325 Lehıs- .. I" f'l ı · k d' eh' 1 t d .. b . • ve soz u ı m erı en ı f ır e-
an a yuz eşı sesli olmak üze- rinde kolaylıkla görebilecekler 

re 900, Romanyada iki yüz on d' 
b · )' 1 k ır. eşı ses ı o ma üzere 400 Tür 
k. ed ot 1 ' Akhisarda tayyare, Manisa-
ıy e uzu ses i olmak üzere 

90, Y un•niıtıuıda altmıtı sesli da Zafer, Ödemişte Halk ıi-
omak üzere 130, Mısırda kır- nemaları bu sene Türkiyede be 

· k I' 1 ak ğenilen bütün filmleri kendi 
Sinema aleminden çekilece-1 1 ses 1 0 m üzere 65, Yuğoı 

1 d ·"'' L- 1 1 müşterilerine gösterebilecek-
ği söylenenlıveçli marufıinema avya .. • .ruz otuz .,.,,i sea i 0 - !erdir. 
yıdızı Gret• Garbo'nun en sem mak uzere 375, Çekoslovakya
çevirdiği film ( F ahite) isimli- d• bet yüzü •esli olmak üzere 
diır. Greta Garbo bu filmi Met- ZOOO, ispanyada beş yüzü ses
ro Goldwin Mayer heHbın• çe il ohrıak üz~ 3500, Portekiz-

Akhiaarda tayyare, Manisa
da Zafer, sinemaları tayyare 
bayram ıolan 30 •iustosta ses
li filmlerine batlay•c•klardır. . it • de ellisi ıealı olmak Uzere 900 

vırıın şır. ainema vardır. Kartıyak• Zafer sineması 
da ıon ıiıtem sadalı makine ile 
teclıiz edilerek teşrinievvelden 
itibaren faaliyete başlayacak. 
tır. 

Filmin her sahnesi batk•, bir Beynelmilel bir 
heyecan mevzuudur ve san at- • 
k&r her sahnede ayn ayrı mu- sınema sergisi 
vaffakıyetler göstermiştir. Kih Pariste 27 tetrinievvelden 13 
Minesotada bir çiftlikte kah t1!9rİnİ.llanİye kadar devam ede 
Nevyorkun hoppa muhitlerin- cek beynelmilel bir sinema ıer 
de ve kAh Aristokrasi ileminin gisl harırlanmakta.drr. Sergi· 
muhteşem alonlarmda geçen nin küıat resmini Franea reiai
filmin mevzuu heeyti umumi- cümhuru M. Lebrön yapacak-

tır. Paristeki bütün ıefirler bu 

Sarıtın mabude 
Marl~ne Dietrich'in çevirdi

ı}I "Sarıtın mabude" filminin 
bir kımırıda gayet mühim mu-

siki parçalan vardır. Bilhassa 

kendisi için yazılmıt ve beste. 

lenmiş dört tarkı da bulunmak 

tadır. 

ye itibarile bir faciadır ve Gre. 
sergi ile alakadar olmutlar ve 

ta arbo bütün bu sahnelerde kendi mmeleketlerini temsil i. 
san'atmm en yüksek dercesini çin şimdiden çahşm•ğa başla. 
bulmuştur. mışlardır. 

kız .. 
Hür ve müstakil olmak zevki

ni tatmıttım. Artık ne oluraa o] .. 
sun, hayatımı kendim kazanmak 
icap ediyordu. Onun için İş ara· 
mağa koyuldum. 

Aradığım iti tesbit etıniş de
ğildim. Ev itleri olmamak ,ar
tile, ne i~ olursa ohun, ilk çıka
cak frreatı kaçırmıyacaktım. Her 
sabah gazetelerin küçük ilanlar 
sütur.unda İş verenleri arayor
dum. Günlerden sonra nihayet 
bir gün Kanıas City'de kadınlara 
mahsus büyük bir tuhafiye mağa· 
zaaında satıcı kız oldum. Artık 
hayatımı ltendim kazandığım i
çin o kadar mes'ut idim ki .. Haf 
tada elli dolar alıyordum. Sene
lerden beri tatıdığım çi.irül< ça
rık elbiseler yerine mütevazı yeni 
bir garderop yaptım. Bütün pa· 
ralarım anında elbiıe, fapka, ça
maşu· ve iskarpine tahavvül edi-

yordu. Bu, üç ay böyle devam et 1 en nihayet paraları suyunu çe
ti. Nihayet çalıştığım mü.,..ese- kince, geldikleri gibi köylerine 
deki hayat beni aıkmağa batla- veya kasabalarına dönüyorlar. 
dı. Kayın pederim iyi bir adam· Yahut ta yirminci derecede bir 
dı. Fakat bana çocuk muamelesi ' kafeşantane kakılıp kalıyorlar, 
yapıyordu. Zannediyordu ki, ço- burada da hayatları tahayyÜI et· 
cuk olduğum için her emrine ita- tiklerinden büsbütün başka bir 
at edeceğim. Bende iae, emir istikamet alıyor. 
dinlememek, fakat kavga da çı- Onun için gayeme varmak 
karmamak enditeıi vardı. Haya- a:zmile vaziyeti iyiden İyiye dü .. 
hmın .. b~yük .~ir karar ".ermek ıündüm. Birden bire Kansas'da 
ve talı_ımı .!ec:_rube etmek ıcap e.. turneye çıkan kump~nyalar için 
den bır donum noktaıında oldu- artist tedarik eden bır emprezar
ğumu hissediyordum. Eski tecrü- yoyu hatırladım. lıte bana ti.
belerim, bu noktada b na itidal- zım olan adam.. Bu adamı gör
le hareket tavsiye ediyordu. E- cıiim. Benden danannı görmek 
ğer hislere uysaydım, hemen iıtedi. Birkaç danı oynadım. Vü
Nevyork'a bir bilet alacak, trene cudlimiln çevikliğini ve gözle· 
atlayıp orada it aramağa gide- rimdeki ateıi gönnüt olmalı ki, 
cektim. Şantöz veya dansöz ol- ' benimle konturat yaptı. Bu su
mak iatiyen binlerce kız hep böy retle kendi kumpanyasına artİlt 
le yapıyorlar. Günler~e ookak- olarak girmiıtim. Ve haftada ylr 
tarda dolaşıyorlar, ugramadıkla- mi dolar alıyordum. llk angaj
rı müzikhol ve acente kalmıyor, manım budur. 

1"thn, itina ile ütüledim. 
lıı E:lblseyi giydim ve uzun za
lıı !'-lldan beridir ilk defa kendi-

Genç kızlarda haleti ruhiye-
nin bu ani değişikliği, bilme111 1 

ki nedendir? Artık hülyalarınıl::ı 
menul olmağı bırakmı~tım. ' e.ynada seyrettim. 

.\. Mucize o zaman haaıl oldu. 
le Yllada bir çocuk değil, adeta 
, O.dınlaımıt genç bir kızın aksi 
İ 0.tdı. Vlicudümün bu derece 
llkitafına hayret ettim. Ben bir 
~t•ftan çalışırken, tabiat vazife 
•ırı:· d b' 1 Yapmıttı. Damarlarım a ye-
l\ 1 bir uaare dolaşıyordu. Boy-
~ttı uzamıf, bir inhina peyda et

~'lti, Memelerim koraajımdan 
••l•yacak gibiydi. O vakit farkı
~a "ardım ki, guzeldim .. BüyÜk 
dır Yaıamak fevki içimi doldur• 
"· O gece hiç dunnadan dan• 

•ttiın. Koldan kola uçuyordum. 
Ce<;e geç vakit döndüğüm za

:iln, mektep müdiresini yatağı
d ın Yam başında oturmus bul
lllrı. Ben hayretten kendimi ala 

ta.~ıştım. O da uzun uzadıya 
nı aüzdü. Sonra kolumu okşa-

Aylar geçti. l,im m~aait .. ~1-
dukça hemen eğlenceyı du~u~
düğüm için, iıtik~al hatır.ıma ~ı
le gelmiyordu. Nıhayet bır • gun 
danstaki bilgilerimden maddı su· 
rette istifade etmeği düşündüm. 
Bu fikir yavaş yavaf içimde 
kuvvet ;eyda etti . Columbia' da
ki atajımı bitirdikten sonra, an
nem bana tekrar evleneceğini 
söyledi. Annem için ae~indlm. 
Fakat bu izdivacın benun ıçııı 
ne neticeler getireccfini de dü· 
şürunedim değil .• Ben artık yeni 
bir babayı ıevmeğe alıttırılacak 
ve yahut yeni bir hakimiyeti ka· 
bul edebilecek çağda defrildim. 
Düşünün bir defa ki, on yedi Y'> 
şmdaydım. Her zamankinden z"
yade sıhhatte ve •erbeatiye tam~ 
mile kavusmuş ve alıomı, b~r 

"PUl.fda nıuaşaka,, /ilminde Gven Norman 
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Sinema mevsimine 
yeni hazırlı lar 

Bu sene de çok güzel 
betahsis Türkçe 

ve 

sesli filmler ve 
gorecegız 

•• 

Sinema mevaimi gittikçe yak
lqıyor. Beyoğlundaki sinemalar 
yeni sene için yeni tertibat alıyor 
lar. Bu aene gösterilecek filmler 
İçin programlarını hazırlıyorlar. 
Geçen sene beyaz perdede bir 
çok bedialar gördük. Fakat ne 
de olaa bunlar maziye kan,tı. 
Şimdi Avrupa ve Amerikada 
932 - 933 mevıimi için film a
milleri hararetle çalışıyorlar. Bir 
çok filmler hazırlandı. Burada 
bu aene aeyredebileeeğimizi tah
min ettiğimiz bu filmlerden bah
sedeceğiz. latanbul sinemalan, 
itiraf e-eli ki, bu yÜzlerce fl
limler içinden en iyilerini inti
hap etmekte her sene dikkat ve 
isabet gôatennitler, halkın iyi 

) 

ediyoruz. Bundan evvelkini bir 
Franaız rejiaörü çevirmitti. Bitta
bi Avrupada bu film derhal bü
yijk bir alaka uyandırdı. Bir Al
man, bir Franıız reji&Örün kıymet 
l~rini ölçmek için eaki ve yeni 
filmler mükayese edildi. Umumi 
tenkit devrin İcapları nazarı dik
kate alınına, her iki filmi de ha
rikullde buluyor! aonra Pabst bu 
filmde Tanit Zerga rolünü, ,... 
velce olduğu gibi bir Avnı
palıya defil, bir yerli,.e ver
mittir. Bu suretle iİnema 

alemi harikul&.de bir nnci artiat 
daba kazanmıf oluyor . 

Alman artiıtlerinden Kate voa 
Nagy geçen sene "Monte Karlo 

• 

"Paris - Akdeniz,, ftlmlnln befmilmHSlleel AaıtalHtlla 

filmler görebilmesi için fedaklr- j boml>alar albnda" flJmi üa lren .. 
lı~lara katlanmıtlardır. Şa TV el btanb11llulara .......,. ve ..,, 
kı, lstanbula gelen her iyi filin, dlnnitti. S.. - ,_ ~ artlıı< 
il'.ilifi dert;c~•inde halkın rejbeti tin Ufa IMeabma çnlrdi;i "Pcmo 
n~ c~lbe.tmıştır. Bu ~a umwnl ••• nJ"' ~indeki filmini ıöttb'lxe
k~n ın_kııa~ dereceaıni ıı>ateren lbı. Bu filmde Almanca ı; eCS•Y<>
bır mıaaldır. nunda Wllly Frltcla, Fransızca 

Bu sene aeyredebilecefiml• .......tyonunda Jean Mitral vardır. 
filmler arıuında "Pariıli tarlı:ı- Kate Von Nau bundan batka 
cı" (Atk resmi geçidi) ıibi fllm- cHot bir macera - La belle avem 
leri ile bio:e sesli sinemayı Hvdl- ture• isminde bir film daha çevir. 
ren Maurice Chevalier"nln diğer mittir. Bu film de daha yeni bi
filmi olmak luım .. Bunlardan bi- tirilmlıtir. 
ri .,Bir saat senin yanında - Une 
heure pres de toi,. dir. Maruf re• 
jlsör Erneat Lubitch'in idareai 
altında çevrilen bu filmde Maurie 
Chevalier'nin eıi yine Jeanette 
Mac Donald'tır. 

Bu filmde bu iki artistten maa• 
da Lily Damita ve Ern .. t Ferney 
'4e mühim roller almıılardır. 

ikinci film de "Bu gece beni 
sev - Aime mol cette nuit" dlr. 
Bu filmi Kafkaayalı ermeni reji
sör Mamullan idare etmiştir. 
Maurice'nin bu filmde de •ti yi
ne Jeanette Mac Donald'tır. 

Maurice Chevalier'den bat
ka bu sene bize birkaç film ha
:ııırlayan sevdiğimiz artlatlerden 
birisi de Marl~ne Dletrlch'tlr. 
Marl&ne bu sene Amerlka'da he
men hiç bot kalmadı. Blrlblrl ar 
kasma filmler çevlrdl. 

Bunlardan bir tan .. I "Şanı· 
hay ekspreal,. dir. Bu fllmlerile 
MarlMıe Ue bwaber Clive Brook, 
Anna May Wong ve Eugene Pa. 
latte gibi ,tlksek artistler var. 
Diier filmler de "Karanlık ge
ce - "Nuit profonde" ve caan• 
ım mabude - Le Venuı blonde• 
dur. Bu son film daha henöz ik
mal edilmi,tlr. 

Senenin muvaffak olmuı film
leri arasında Erneat Lubltch'ln 1-
dareılnde 99vrilen "Öldürdllfüm 
adam - L'homme que j'al tue'' 
filmini de zikretmek llumdır. 
Maney Garoll, Philippe Holmea, 
Lionel Burymoor gibi yilksek ar
tistlerin eseridir. Aslı lngilizce ol 
makta beraber, franıızca dublürü 
vardır. 

Bundan sekiz on aene evvel aea 
siz olarak seyrettiğimiz ve bu de
fa Alman rejisör Pabot tarafın
dan &esli olarak çevrilen "Atlan. 
tide" i de seyredeceğimizi tahmin 

Emile Jeningı bu sene o ka
dar yorulmadı. Çevirdiği "fhtlraa 
fırtmaları" nın lıtanbula getirile
ceflni zannediyoruz. Bu film Al
manca ve franıızca olarak çevril 
mittir. Franaızca veraiyonda E
mil Janings'in rolü Charles Boyer 
ye verilmi,tir. 

Epey zamandır film çevinne
yen lvan Moajoukine de bu aene 
"Çavuf - Le aerıent" İıminde 
bir film çevirdi. 

Marcel Pagnol'un Daritlbedayi. 
de temıil edilen ve bizde bir hayU 
tenkit sütunlanru dolduran «To
pa ze" ı da filme ahnmıthr. Sahne 
de gördtiğümüz ve filme alınan 
bir operet daha var Paı sur la 
bouche». Dört sene 9"el Marthe 
F errar trupu latan bula geldlfi za• 
man, bu operet hayli rağbet gör
müştü. Bu filmde rejisör Nicolu 
Rimıky'dlr. Baılıca artistleri 
Luslen Galu, Madeleine Gultty 
Alice Tiuot.. ' 

• Paris - Akdenizo, cMavi T11· 
na. ismindeki filmlerin de getiril· 
meaf muhtemeldir. Mary Glory'· 
nin yeni 9Cvirdiklerinden «Moa 
Coaur balanc•• ve Sylvla Slchaq 
in cMadame Butterfly• ismindeki 
filmleri de yeni aenenfn zikre ..... 
yan eaerlerindendir. 

Aoıl glbeli bu oene bir iki sea
li türkçe film gönnefe imkan bu
lutumuz: olacaktrr. Avnıpa •• A
merika atüdyolannın mebzul mad 
dli imki.nlan karşısında azim fe
dakarlıklar ihtiyar edilerek vücu
de getirilen bu sesli filmlerden 
aynca bahsedeceğiz. Bunlardan 
bir tanesi cKanm beni aidatına~" 
filmidir. Şarkılanru Mu' 
hallin Bey bestelemiıtlr 
ikmal edilmit gibidir. B 
başka «Her yol Ankara) 
ve cAnafarta• filmleri d 

, .. >) 



f OLİMPiYAT f 
4x 100 de yeni 
dünya rekoru 
40 saniye 

bala batla gelmekte idiler. 
Maraton yanımm tunif -ı.&cll: 
Betinci T ıuda (Japon) altına 

Kim (Japon). 
35 inci kilometrede K~ Fen

landiya yarıtı terlı:etmi,tir. 

4 X 400 bagrak gvrıfı 
~Erkekler) 

LOS ANGELE5, 7. A. A.. -
Erkftl<1r arasında 4 400 bayralr ya 
nıı Amerika takımı tarafmclan kıı.a 
nılmıtbr. lkincil;ı; lnıı:iltere almıı
tır. 

LOS ANGELES. 7. A. A. -
Ddnı.thlon'da müaabıldann 10 mi 

aabddarın 10 möaabakadan h• ı.. 
rinde aldrklan puanlar: 
&innci Bausch: 

100 metre 738,020 
Uzun atlama $00,78 
Gülle atma 998, 
Yüksek atlama 833,73 
400 metre 678 
110 metre -..lalı 866 
Dlolı 976,60 
Smlda Yük.elı ad....a 1027 
Cirit 1025,02 
1500 metre 518.80 

hdnci GarvinHH 
100 metre 881, 
Uzun Atlama 883,22 
Gülle Atma Tn, 
Yüksek Atlama 910,S. 
400 metre 748, 
110 mell'e manlah 933,50 
Dik 680,50 
s .... kla yüksek atlama 811. 
Cirit 1000. 
1.500 metre 695,80 

Oçün:ii Eberieı 
J 00 metre 809 ,60 
Uzun Atlama 795,65 
Giille Atma 788. 
Yüluek atlern 403,24 
400 metre 508. 
110 metre manialı 838,50 
Di k 852,94 
Smluı yiikselı: atlama 757. 
Cirit 903,47 
1500 metre 774.44 

Dördihldl Charles ı 
100 metre 817,20 
Usun atlama 91 l,M 
Güne abna 772. 
Yluelı atlama T47,4f 
400 metre 888, 
JJO metre manlah 1116 
Disk 7S3 
Smlda yük .. atıaın. 703 
Cirit 742 
1500 metre 834,80 

Beşioc:i Sf...,.ertı 
l 00 metre 809,80 
Uma atlama 789,41 
Glille atma 911 
Yüksek aU- 825,• 400-· •.• 
110 -tt .... ı.h 891 
Disk 974,!14 
Sırıkla yükselı: a~ 11911 
Cirit 80ll,6' 
1500 metre 111!,80 

Altıncı Yrjolaı 
100 metre 714,• 
Uzun atlama 7112,09 
Gülle atma 834 
Yüksek atlama 835,10 
400 metre 748 
110 metre manlah 810 
Disk 831,28 
Sınt.Lı yükaek ati-• 541 
Cirit 862 .80 
1500 metre 756,40 

Cirit atma derecesi. Bauach, 111,40 
metre. 

1500 metre Tlsdall, Eberle. z.. 
man: 4 dakika 34.4 10 aanlye. 

Dekathlon: Jorvlnen 8292, (O. 
kathlon dunya rekOl'U) Ma_,. 
Janrinen lıtı "41yilk nıu~.d.e 
rafmen henüz pllp ilan edlhnemlt
ta. 

Bausch'da dhya relronınu lanmt 
ve 8462,023 puanla Debthlon .... 
bl ilin edilmittlr. Ba ayni zamanda 
Oliınpiyat relı:onıdırr. 

D..ı..thlon: Jarvlnea J lncıl, Ew
he 3 ancü olmuılardlP. 

Maraton 
LOS ANGELES 7 A. A. -

Maraton yantı: 
ilk 14 1 2 mil mesafede milaabdı: 

lann vaziyetleri sırasiyle tÖyle icllı 
Birine; Zabala (Arjantin) ildnci 

Virtenen (Fenlandiya); üçüncü To 
V<lllen (Fenlancliya). Ariantin'li bü 
tün yar11 e.-.;nasında m~nun bir te.. 
heHimılc ha,ıa bulunuyordu . 

Yolun ilk tarafı yüz binlerce se
yirci İn istilrumna uiranuılı. Bu 
ıeyırcilerde büvük bir lcısmı bu 
ıayaru al•k müsabakayı yüksek a
ğ2çlıırın Ü•tunclen ve evlerin damla
nndan seyrediyorlardı. 

ilk ?:>. mil mesafe sonunda Vrigt 
batta eliyordu. 

ilk 23 kilometre nihayetinde mü' 
1ab·klann vazi~tleri ıırasiyle şöyle 
idi:. 

Zabala 1 saat 20 dakika; Virtanen 
1 ut 21 dakika; Tovanen 1 aaat 21 
dakika 30 saniye Tsuda (Japon) 1 
aaat 22 dıı.kika; Bruck..- (Canada) 
1 saat ?.4 dakika. 

31,400 kilometre nihayetinde nzi 
yet u şekilde idi: 
Virtanen, Zabala, Tovanenğ Vnıı:t, 

T ıudağ F erriı , Anderaon, Müsabı
Jar bir birinden pek az mesafede bu
lunuyorlardı. 

35,400 kilometre nihayetinde vazi 
yet şöyle idi: Zabala, Tovan•n. 

Y arıtı Zabala kazanmıttw. F enis 
(lngilt•re) ikinci gelmiştir 
To anen üçüncü; Vright dördünc6. 

Maraton yarlJının ilk 23 kilomet
resi nihayetinde vaziyetin fÖyle ol
daiu t .. bit edilmiıtir: 

Zab la 1 sat 2 dakika; Virtanen 
1 sat 21 dakika; Tovanen (Canacla) 
1 ıaat 21 dakika 30 saniye; Tsud. 
(Japon) 1 5aat 22 dakika; Bricker 
(Canada), Oldağ, (Amerika) gel
mekte idi. 

Maratonun 31,4 lır:~lometreıinde va 
:oyet töyle ı .. bit edilmiştir: 

Birinci V.irtanen ; ikinci Zabal•; 
üçüncü To,·anten; dördüncü Vrirht 
beşinci T•uda, altıncı Ferris, yedin

biii Andenon. 
}S,400 kilometrede Vrigbt ve :Z..-

Erkek arumda 4 400 barnla ya 
rıtı baldurıda m6temmlm malClmatı 

Bu Y&l'lfl kazanaıı Ameriıc. ta.lwnı 
Puque, AblovleJU, \'....-, Karrclaa 
nMireldıeptir' 
H-n akibinde ilıincilill alan ln

glltere tıı.lumı, Hampao. , Barıh
ley ve R-pıı..,. 

A-*a taluııunın elde ettitl :u.
man ll cı.kika 8 saniye 1/10 ( ym 
dünya rekorudur). 

4 '>< 400 bayrak yanfıntn tHnif 
maloadl: 

Üçüncü Canada, dılrdilndl Alman 
ya, hetind Japonya, altıncı ltalya, 

ilk 400 metrenin nınayetlnde bi
rinci ıelen takmıın kotucuau 10 
metre ileride lıuhınuyOl'da ve ıu va 
ziyette idiler: Amerika, Almanya,Ja 
ponya, 1 n,iltet"e. 

800 mell'e yan9tan aonra Hamp
son'un fevkalide ıayretl lngiltenı' 
yi ikinciliie yükseltti. 800 metrede 
vaziyet töyle idi: Amerika, lngilte
re. Almanya, Japonya, Canada. 

Son 400 mell'ede Rampling, Carr'ı 
geçmeie ufratmıt, fakat Amerikalı 
iyi ko,arak birincilifl vennemittir. 

Bu heyecanlı milıabakayı 80.000 
seyirci talrip ediyOl'du 

LOS ANGELES. 7 A. A. 
Yat muaabakalan (Monotip) ü

çincü yanı tasnifi: 
Ratiaey 51(57, Ma"' 56 U, Behr 

.. _ 31. 
Dördtineü Y&nf tasnifi: Diıcon 

(Canacla) 44 il, Belır 4418, Maas 
44/11. 

Mo-tlp yat müaabakalannda "°" 
nzlyetı 

Holancla 40 pavan ,lngiltwe 34 
puvan, Almanya 31 puvan. 

Grelıor-Ru,.... Gü"'t (Tuy sik
let) Koskela 11 dakika 7 saniyede 
Maudr'u tutla y......t.ııtlr. Ehrl, G-. 
ziyi maihlp etmlttir • 

Gttkor7Rum., ,..... (H- .;ı,. 
let) Kaj.nder 10 clakilaı. 23 aanly• 
ele Gall .. atiyl bıJla matHlp etmft
tt.-. 

Yat mOaabakaları 
L05 ANGELE5, 7. A. A. 
aYt aııBu!ı.kan (5itar snufı)ı 
1 inci !ı>rinchok ( Cenut.i Afrika) 

21,2,231 2 inci Tremoutalne (Fran
•). 3 !indi Gupİt• (Amen'lıa). 

Yat m&..ı.ı..., (Altı metrelik Bt 
aahi uııof) Zıımaa: 2,4,311. 

1 bıd Dalanc. (Amerika, 2 inal 
Caprlce (Canada). 

Yat mll .. baluı ( 8 metrelik yat
lar) 1 !na Anı.Uto (A_.jka) 7.a
_,., 2,18,46; 2 inci Saııtamarla 
(Canada). 

Vaterpolo 
LOS ANGELES, 7. A. A. -

Vaterpoloda (Sa topu) ilk brtdat 
ma Amen'b ve Brezilya takımları a
... ...... olmuftar. Amerilaı.lılar 8-1 
mathıp ettilden Brezilyalluı.r ı...,. 
- bir hakbnlyet ıı:öat«mltl•dlr. 

Vaterpolo maçında Almanya ve 
M-Utan maht.ıiti Amsika,.. iki. 
ye kartı dört aayl ile maift\p et. 
mittir. 

200 metre sertıe.t )'ibnM; beyne!,. 
mAel müaabakayl Coatelli lı:azanmıt
tır, Zaman: 2 dakika 22 aaniye 8. 10 
dur. Birinciden sonra ,..ı...ı .. sıra
alyle tunlardır: Perantln, Yani.,, 
Szabados ve Schvartz. 

V aterpolo ela Macaristan, Alman
yayı 2 ye kartı 8 .. yi ile mailiip et 
mlıitr. 

Yüzme (kadınlar) 
LOS ANGELES, 7. A. A. 
Kadınlar arumcla yüzme müaaba 

kası Dömi Finalinde Geratti birinci, 
Madun ikinci; Covper üçüncü; Gotı 
dard dördüncü ııelmiş ve ilk üç ka
dın finale k lınıtlardır. 

LOS ANGELES 7. A'. A. -
Kadınlar arasmda 100 metre ser
best yuzmc mÜ•abakası • Holandalı 
Der.oud<!l birinci gelmit ve 1 daki
ka 7 .,.niye 6. 10 ile dünya rekoru
nu krrmıttır: 

ikinci Dömi Finali: 
Birinci Macliıon; ikinci Bult; ü

çüncü Maal<al; dördüncü Ladde. 
Birincinin zamana 1 dakika 9 ... 

niye 9 10 dur. 

4 X 100 bayrak yarışı 

LOS ANGELES. 7. A. A. -
4X100 bayrak yantı hakkında mü
temmim mail.mat: 

yarda farkla birinci ıelen Ameri
ka takımını takip eden takımlar ıun 
!ardır: ikinci Almanya; üçüncü ltal
ya, dördüncü Canada, beşinci Ja-
ponya, altıncı lngiltere . 

ikinci gelen Alınanya takımı Koer 
nig, Hendrx, Borehmeyer •e Jo
nath'dan üçüncü gelen ltalya takımı 
Cakt.,lli, Farelli, Maregatti ve Tot
tiden mürekkeptir. 

Yiiksek atlama (kadınlar) 
LOS ANGELES, 7. A. A. -

Kadınlar arasında yÜksek atlama: 
Amerikalı Shiley tarahnclan kaza. 
nılmıştır. Bu kadının elde ettiil 
1.667 metrelik derece yeni dünya re 
koru dur 

100 m - yüzme (Jıadınlar) 
LOS ANGELES. 7, A. A. -

Erkekler araamda 100 metre ıer
beıt yüzme müsabakası tasnif maha 
di: 

Dördüncü Katili, be~nci Taka
basbi, altıncı Thompson. 

Final: Birinci Miyazalô, ikinci 
Kavaislü. ÜÇİİDcii Scbvutz.. Birinci-

•" 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Emniyeti 
Umumiyede 
Y erıi teşkilat 

(B•§ı ı inci nhif~d•) 
idil ed.. Üniformasız kıaımlara 
kadmlar da daJUI olabilir. 

Hariçtetı almacak memurlar 
alb aydu iki _,.e ka.&ar _,._ 
zet olarak bulııaa-ktır. 

Komlserlllı imtlluını 

Bu aym on betinde birinci, i
kinci, içlincü lıoomlMrlikler için 
111emleketin lı.• tarafmda imtihan 
lar yapılecaktır. 

Bu imtihanda muvaffak olan
lar münhali.ta tayin edilecek, ye
nid"n ihdas olunacak memuriyet
lere de meslek dahilinde bulunan 
lar kıdemi itibarile terfia layık o
lanlar terfi ettirilecektir. Hariç
ten matlup naafi haiz memuılar 
da almacaktır. 

Tebeddül iti bazı terfilerden 
ibaret olacaktır. 

Polis kıyafeti 
Polis elbiaeleri timdilik değiş

tirilmiyecektir. Fakat deği~tiril

mesi için t~tkikatta bulunuyorum. 

Burada bir iki ıün kalacağim. 
Sonra Ankaraya gideceğun.0 

Teı•fik Hadi B. VllJiyette 
Tevfik Hadi Bey dün öğleden 

sonra Vilayete gelerek Vali mua
vini Ali Rıza Beyi ziyaret etmiı· 
tir. Aldıtımız ma!Umata göre Tev 
fik Hadi Bey buraya polia teıki
latı ile metıı:ul olmak üzere gel
miı değildir. 

Kanun letki1i.t suretini göster
diiinden yapılacak it muayyen
dir. Eaasen lstanbul'da yalnız po
lis müdürü Ünvaru, emniyet mildt 
rü ilnvanına tebdil olunacak ve 
rnerkea memurluktan İsmi d.,llf" 
cek delildir. 

Şilkrü Haya Beyi ziyaret 
Tevfik Hadi Bey diin Şükri 

Kaya Beyi ziyaret etmiıtir. 

Rennes suikastı 
RENNES, 8 A.A. - Dünkü ln.

fillk vuku bulur bulma• polla ıae 
murları kotuımutlaraa da hiç kim 
seyi ı~rememiflerdir. Dolu olan 
bombanın bir fitille ve aaatli bir 
mekanizma ile milcehhez bulunda 
iu anlaıılmaktadır. lıtial o ka· 
dar tiddetli olmuıtur ki, i.bideniıı 
ü,..rinde mahkuk bir taknn "f• 
ha• tuvirlerinin kafalan kopmut. 
ve bizzat abidenin birçok tatlan 
ayrı lmıttn'· 

Vannes da suikn1tan haberdar 
olan M. Herriot, fU beyanatta bu
lunmuttur: 

"Bu budalacaaına bir hareket
tir: bir iki tahsın eseridir. Fakat, 
iftirak tohumlan saç.mala heran 
lınade bulunan bazı ecnebi mat
buat tarafından bethahane bir su
rette iıtiamar edilmesinden kOl'
kuyorwn." 

----······-·-•••••Hn•-... ·-·-·---
nln :ı:amaıu 58 saniye 3/ 10 dur. 

4X100 bııyrak (kadmıar) 
LOS ANGELES. 7. A. A. -
Kadınlar arasında 4Xl00 bayr~k 

yarı'L 

Galip : Amerika takımı, Zaman 47 
aaniye (yeni dünya rekoru). 

Ayni yanıta ikinci. Canada, üçün
cü lnıiltere, dördüncii, Holanda,be 
tinci Japonya, altıncı Almanya. 

YiJksek atlama (kadınlar) 
LOS ANGELES. 7. A. A. -

Kadınlar arasında yüksek atlamada 
Sbiley dünya rekorunu kırarak 
1 .667 metre atlamıştır. 

Birinciden sonra sıruiyle Didrik
son. Daves (Canada), Gisholf Ho
lant'a) Clarke (Cenubi Afrika) ve 
Rogers (Amerika) gelmektedir. 

4X100 bayrak (erkekler) 
LOS ANGELES 7. A. A. -

Riesel, Toppina, Dyer ve Vykofi
dan mürekkep Amerika takımının 
kazandığı 4X100 bayrak yarı,ında 
zaman: 40 saniye ve (yeni dünya 
rekonıdur ). 

Greko Romen güıeı 
LOS ANGELES. 7. A. A. 
(Gayri R .. mi) kaunıan .. yılar: 
Amerika 323 1/2, Fenlandiya, 91, 

Almanya 71, lngilten; 68 , lsveç 
65, diğer milletlerin sayılarında te
bedül yoktur. 
Honız siklet: Nizolla, Zeniniı'i, 

Brende!, Thuve.on'u yenmitlercllr. 
Thuv .. on tasfiyeye uğlıuıılftır. 

Tüy Sikletler: aMlmherı, Miyaza 
kiyi, 3 dakika 25 saniyede luti• ye
nerek tasfiyeye uğratmııtır. 

Sperling. Rem'i yenmiıtir. Ancalr 
Sperling, 5 paan üzerinden bir fena 
puan aldığ. için her ikiıi de tasfi
yeye uğrrunıtlardır. 

Yan orta sikletler: Kajander. Jon 
ıon'u 2 dakika 39 .. niyede tuıla 
mağlup etmiştir. Johanssoı:ı., Kapp'ı 
3 dakika 6 saniyede tuıla yenrnİftir. 

Orta Sikletler: Kokklnen, Cadieri' 
18 dakika 51 ıaniyede tasfiyeye uğ
ratmıı ve Olimpiyat '8JJlpİyonu ün
vanını kazanmıttır. 
Ağır sikletler: 
Urban, Gehnng'i yenmİt ve Geh

ring tufiyeye uğramıştır. 
V estergren, Hirıchl'i tutla mağ

lup etmiıtir. 

1 Dünya güzeli 
Bugün Parise 
Geliyor 

(Bap 1 inci sahifede) 
li~eye verilmek üzere bir çok he
diyeler hazırlanmaktadır. 

Hatıraları iıttenlgor ! 
PARIS, 8 (Milliyet) - Bura

da d'"'eran eden bazı rivayeti..-. 
ıöre, dilnya ıüııeli ilin edilen ıc.e 
riman Halis Hanım bir Amerikan 
film kumpanyuımn buradaki mil 
meuili tarafından bir teklif yapıl 
mıtbr. Film kumpaıaya .. , yüksek 
bir ücret mukabilinde dünya güze 
linin hltıralannı ııatın almal ta
lip olmu9tur. 

Keriman Halis Hanunın bu çok 
müsait teklife henüz ne cevap ver 
diği malüm delildir. 

Kur11 ilzilm yemeli! 
ihracat Ofisi müdürü Cemal 

Bey, dün kendioile görü~en bir ga 
zeteciye demiıtir ki: 

- Bir memlekette güzellerin 
yeti,mesinde bir çok ııebepler var 
dır. Bu sebepler arasında o mf.'m
leket mahıuli.tının mühim tesirle 
ri de vardır. Eakidcn bir adet 
vardı. Annelerimiz. genç kızlara 
hilha ... mart ayında aabahlan ku 
ru üzüm yedirirlerdi. Kuru üzünı 
yiyen kızlann güzel olacağına ka 
naat edilirdi. Bu kanaat, senelerin 
verdifi tecrübe ile tee1&Ü1 etıniıtl. 
Güzel olmak isteyen genç kızlan
mız, sabahlan kuru ilzliın yemeli
dirler l Bilhaıaa mart ayında ... " 

Kraliçe Pariıtte •• 
PARİS, 8 (Milliyet) - Dünya 

kraliçeıinin yann buraya muvaaa 
latı beklenmektedir. 

llliJıtlrasyon ne diyor? 
Pariate çıkan, lllüatr .. yoa 

mecmuaıı dilaya ıüzelliti hakkın 
da tunları yazmaktadır: 

«SekiE ıı:ünden beri, cihanda, 
yeni bir kraliçe vardır: Bir ıüzel• 
lik Kraliçeıi, Filhakika pazartesi 
ıı:ünü Spa ıehrinde güzellik müoa 
bakaaı yapılmı,tır. Avrupa'lı ve 
Amerika'lı yirmi sekia rakip ıö
zelin resmini evvelce neşretmit
tik. 

•Geçici ve fAŞaalı bir kraliye
tin son derece merıup maddi ve 
zahiı \ alametleri; Altın kupa ve 
elmaalarla bezenmit plak, tanta
nalı merasimden sonra birincilifi 
kazanan güzeı. takdim edilmit
tlr. Ayni zaman-da, Dünya Güzeli· 
Din Kraliçelitl unvanı da reomen 
te...clh olunarak tetevvüç meraıi· 
mine nihayet verilmiştir. 

ilk intihaptan ıonra kartı kar
tıya yalnız iki rakip kalmıttıı Al
man ve Türk gÜzelleri. Neticede 
Türk güzeli galebe çalarak mu
zaffer olmuştur.» 

-- -·----
Misak tan 
Ayrılmak yok! 
Amerika Hariciye 
naz rı Nevyorkta 

bir nutuk söyledi 

1 Erkek mi, 
Kadın mı 
Daha güzel? 

( Ba41 1 inci sahifede) 
de bence kadınlara sormalı." 

Selma H. ne diyor? 
Selma Selim Sım Hanımın mü

taleası tudur: 
- Kadın vücudu mu gÜzeldir, 

erkek vücudu mu ? Böyle bir su
ale cevap vermek kolay değildir. 

Kadınnı kendine ıöre, erkeğin 
kendine ıöre ayrı ayn ıüzellik· 
leri vardır. 

Aralarında bir mukayeıe yap
maifa gelince ben hunu doğnı bul 
mam. 

Dediğim gibi ikisi de ayrı ayn 
gÜzelliklerdir." 

A. Cevdet Bey ne diyor? 
Abdullah Cevdet Beyin fikri fu 

dur: 
- Güzellik iki cinıtir: Erkelı: 

ıüzelliği ve kadın güzenifi...Ben 
birini Ötekine tercih edemem .. 

Bir aygır at da güzeldir. ince 
ve zarif kollu bir kısrak da gÜ
zeldir. Horozun ıüzelliii muhte
tem bir ıüzelliktir. Bir tavuğun 
güzellifi ince ve mülayim bir gH
zelliktir. 

Maamafih bence güzelliği her 
iki cinsin kendi gözlerile ayn ay
n görmeli ... Erkeek güzelliilnl 
kadın ıı:özli, kadm gÜzelliiinl er
kek sözü daha iyi fark ve takdir 
eder. 

f\.ofuazzam bir çınar afacmıa 
gilzelliği ile üzerinde bir ta:ıe g6I 
gonceai lafıyan kliçük bir ıül A
danı arasında nasıl bir Mukayeae 
ylirütebillriz? 

Çinar, heybetli olduiu için, gW 
fidanı da zarif ve ince olduğu içhı 
ıilzeldlr." 

Sergide 
Sekizinci gün 

Dördüncü yerli mallar serıisf.. 
nin sekizinci gÜnÜ de çok parlak 
bir netice ile ziyarete! yekünuııu 
arttıPdı. Aktam saat altıya kadar 
ziyaretci adedi 140 bini buldu. 
Bir çok Mısır muteberan.ı ve ecne
bi zairleri saatlerce serıı:iyi tetlrilı: 
ve Türk ıanayünin aeri inkitafını 
takdir ettiler. Dün hariciye vekili 
Tevfik Rüttü Bey refakatinde mil 
badele komisyona reiai Şevki Bey 
oldufu halde serginin bütün dai
relerini dolaşarak gördüğü şeyler 
den hüyÜk bir haz duyduğunu 
dördüncü yerli ma]Jar sergisini 
ıerek tanzim ve gerekse tethir et
tiği emval itibarile Avrupa sergi
leri ayarında bulundufunu aöyle
yerek sergi heyetini tebrik etti. 
Dün akşam Adliye vekili Yusuf 
Kemal Bey de refikaları Hanıme
fendi ile birlikte sergiyi ziyaret 
ebniş. ve bazı mübayatta b\.l!un
muflur. 

Bir haftadan beri muallim lh
aan Bey idaresinde bulunan bü
yük deniz orkestrası evvelki ak
şam veda kona.erini vermit ve diln 
aktamdan itibaren deniz bandosu 
•ergi bahçesinde konserler verme 
ğe batlaınıttır. 

Halkımızın deniz orkestra ve 
Amerika Hariciye nazırı M. bandosuna karı• aöaterdiii tevec

Stimıon -diin Nevyork Gityde cüh ve alakadan bahriyelilerimiz 
Briand _ Kelloıı:g miaaki hakkın- çom memnundur. Filhakika bu 
da mühim bir nutuk söylemiştir. san'atkarlanıııuzın yüksek bir vu
Şebrimizde bulunmakta olan Ame kuf ve ihtiııaı ile çaldığı en müı
rika sefiri M. Charleı Sherril, dün kil parçaları dinleyen ecnebiler 
gaz tecileri davet ederrk bu nut- bile hürmetle takdir etmektedir. 
kun metnini tevdi etmtk IUtfunde Dün aktam sergide cumhuri
bulunmuttur: 3u suretle ajansla- yet genç.fer mahfili ikinci müsame 
nn ancak bir giin ıonra verebile- reıini venni~tir. Gençler (Olağan 

.. b -h'm nutku Amerik ıeyler) isminde iki perdelik bir 
cegı u mu ı • a d ·ı ·ı · ı k 
gazetelerile ayni günde netret- 1 vo vı temıı ehnıt er ve ço mu-
mek imkanı hasıl olmuıtur. Nut- vaffak olmuflardır. 
ku~1 mühim kıınn)arını aşağıya ı--·····~ .. ••••••• .. •••••• .. •••••"•·-·-·····-
dercediyoruz: çuri'nin işgalı neticesinde Ameri-

"Bu misakın, ümit ettiğimiz veç ka hüklımetinin Mançuri hüküme 
hile, dünya iılerinde daima oyna- tine ve Çine Cemiyeti Akvam mi
yacağı role ve yapacağı tesire dik sakına ve Pariı miıakıyle giri~i
kati celp etmek iıterim. Bu miaa- len teahhütlere zıt tedbirlerden 
kı imza eden hükUmetler araam- mütevellit hiç bir vaziyeti, mua
daki her türlü ihtili.flann hal ve hedeyi veya itilafı tarumıyacağını 
tesviyeai çareleri sulhperverane 7 kanunusani 1932 de resmen bil 
va1Jta ve tedbirler haricinde aran dirmİJ olduğuna dikkati celp et-
mamalıdrr. mittir. 

"Briand • Kellogg misakını im- M. Stimson Devllmla dt>miştir 
:ıalayanlar milletler araamda har ki: 
be müracaatten va:ıceçmitferdir. "Milletler ve cemaatler kendile 
Bu bal harbin bütün dünyanın he- rinden daha a:ı emin bir hale gel 
man her tarafmda gayri kanuni mişler ve biribirlerine daha ziya
bir tekil aldığı mi.naaım ifade e- de bailanmıılardır. San'at mem
der . .Artık harp hakkın eaaaı ve- leketlerinin ehalisi artık hüyü
ya mev:zuu olmaktan çılamfbr. O müt ve bunların yiyecek hususun 
artık milletlerin vazifelerinin, hak da uzak membalara ihtiyaç ve ta
lannm ve hareke~~arzlannın mih biiyeti daha ziyade genitlemiıtir. 
veri olan bir eou mahiyetinde Bu ıuretle medeniyet alemi harp-
değildir. ten daha çok müteeuir ve müte-

Harp artık cayri kanuni bir f"Y zarnr bir hale gelmittir." 
dir. Şayet bundan sonra iki millet M, Stimson nutkunun son kıs
müaellab bir ihtilaf haline girer- mında Amerika efkan umumiye
lerae bunlardan birinin yahut her ıinde beynelmilel müzakere ve 
ikisin.in muahededen mütevellit müşaverenin hüyiik bir ehemmi
bu umumi kanunu ihlal elmİf yeti haiz olduğu noktasında itti
mücrimler addedilmeai lazım ı•· fak mevcut olduğunu ehemmiyet
Iir. Biz artık bunlıı.nn etrafında le kaydetmiş ve &Özlerine fU su
bir halka çevirmeyeceğiz. Ve on- retle nihayet vermittir: 
lan kanunu ihlal etmİJ olarak ale- "Amerikan milleti bu go"" 
me ilan ve takbih edeceğiz. Harp tarzını tasvip etmektedir. Geçen
aleyhinde yapılan bu büyük mua !erde Şigakoda fırkalar tarafın
hedeyi takyit edecek yegane f"Y dan yapılan iki büyük içtimada 
mesnı müdafaa hakkıdır. kabul edilen programlardan her 

... Briaınd - Kelloe misakında birinin müzakere ve mütavere e
cebir ve kuvvete müstenit hiç bir .asını teyit eden bir takım proje
müeyyide yoktur!' leri ihtiva etmeıi bu ciheti vazıh 

Bundan sonra M. Stimson Man bir auNlte isbat edt'r." 

Yeni bir şube 
açılıyor 

latanbul Halkevi Reisliğinden: 

lstanbul Halkevinin Müze ve Ser
gi tubesi de tefkil edileceğinden 
evvelce hu fube için açılmıt olan 
deftere iıimlerini kaydettirmit bu 
lunan veya yeniden bu ıubede ça
lıımak iıteyen vatanda9ların tuhe 
nin teıiai müzakeratma •• tube 
komiteai İntihabına iştirak eyle· 
mek üzere Ağuatoaun 11 inci 
peqembe günü saat (15) de Hal 
kevinin Caialoilundaki merkezin 
de hazır bulunmaları rica olunur. 

Küçilk haberler 

Burııa vilayeti Tapu ve kad .. 
tro itlerini teftiş etmek üzere ta
pu ve kadastro müfettiılerinden 

Ziya ve Sıtkı B. ler dün Bunaya 
hareket etmiflerdir. 

• Evkaf mebani ve Cevezim 
mümeyyizi Ali Hilmi B. evkaf 
müdürlüfünce yeniden ihdaa olu
nan Üsküdar, Kadıköy, Kartal 
Beykoz kazalarında tahsil tuhele
ri müfetlitliiine tayin edilmittir. 

.___I _RA_D_Yı_o_f 
Bugünkü program 
ISTANBUL 18-19 graınofon, 

19,30 20,30 su (Hafız AJım..t hq 
yeti) 20,30 - 21 ıramofonla op&-
21 - 22 aaz(K-al Niyazi bey ve 

1 slanbul mahkemei asliye 
hukuk dairesi ticaret kısmındaıı: 
ve A. Baker Limitet ıirketine ( 
İngiliz lirası 18 şilin ve 8 pena 
lu lstanbulda Balık pazannda 
njrci sokağında tüccardan Jak 1 
rez efendi namına oatılan 17 ı.ol. 
balık ağı ipliğinin gemeni mebii• 
diye edilmemesi haaebile .. tışına 
rar verilmiş olup bu baptaki 
tın 15-S..932 tarihine müsııdif 

zartesi ııünü aaat 9 dan 12 ye 
dar lstanbul ve Galata ıümrükl 
de ve Kuruçeşme antrepolarında 
rası mukarrer olduğundan talip 
lanJarın yevmi ve valut ve 
mezkurda hazır bulunmalan ilan 
lunur. 

latanbul uliye mahkem .. i bi · 
hukuk daireıi ticıı.ret lusmınd 

G. ve A. Baker 1310 inıiliz lirafl 
tilin ve 6 pena borçlu Galatada il 
vakimyan hanında müklın "Neptu• 
Saydi bahri Levazım Türk 
ıirketi namına satılan 23 balye 
lık ait ipliiinin •-eni mehiin t 

ye edilmemesi hasehile aatıtına 

rar verilmiı olup bu baptaki satı 
15-8-932 tarihine müaadif pazarı-' 
&Ünü aaat 9 dan 12 ye kadar htı 
bul ye Galata ıümrüklerinde 

Kuru çeıme antrepoaunda 

mükerrer olduiundan talip olan! 
yevmi ve vakıt ve mahalli mezkur 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

Adatları) 22 - 22,40 orlıfftra. -------------"': 
)KREŞ (394,2 m.) - 19,40 ıı:ra 

m ?n, 20 radyo ork .. truı, 20,30 
ko'1terana, 20,411 tarkı, 21,08 radyo 
orkestrası. 

BUDAPEŞTE (550,S m.) - 11 
ork .. tra 20,16 tilr, 20,48 halk ıar
kıları, 21,411 cuhant. 

LONDRA (358,8) - 21 kon••, 
22,20 ork .. tra konseri, 13,30 danı 
musikisi. 

PRAQ (488,6 m.) 19,30 Al-
man telsizi, 20 aaksafon kons.-1, 
20,25 konser, 21 Hkeri musika, 2a 
Braun radyosu, 22,30 k- k
ri, 23,20 gramofon. 

ROMA (441,2 m.)- 21 ıramof-
21,30 operet. 

VARŞOVA (1411 m.) - 11,JO 
dans muailıisl, 20,44 zirai milaahahe, 
22 konsere clenm, 23 dans musild. 
ıi. 

ViYANA (1117,2 m.) - 1,18 mft 
sahabe, 20,40 askeri ınuxıka,22,30 
radyo jurnal. 22,411 dana musikisi. 

Tetekkür 
Se•ıili babam doktor Meıı

F ri P•ta merhumun cerek cena
zesinde hazır bulunmak, gerek mel< 
tup, telıraf ve aileyi ziyaret suretle 

. rile matemimize ittirak etmek liıt
funda bulunan dostlanmıza ıaluım, 
ve ailemiz namuıa fiiknuılanmı tak
dim ederim. 

Merhumun olhı 
Halit Fahri 

ltçi aranıyor 
~: Karııaiaç lapa fabrikasın

dan: 

Fabrikamız döküın"-i için bir 
ahf&P modelci ustasına ihtiyaç var
dır. Sınıhndaki maharetine nazaran 
kendi.ine dolgunca ücret verilecek
tir. llÇiler için açmış olduğunuz i
ıan ıü.tUnunda derci huıuıunu reaa 
ve bilvesile teyidi ihtiramat eyleriz 
efendim. 

ZA YI - Derununda nüfus tezke
rem ile rumi 1332 •ene.inde menbail 

!irfan idadisinden almıt olduium şe 
hadetnamemi havi ciı.zdanımı kay

bettim. Yenileri çıkardacaiından 

hükmü yoktur. Tahir oğlu Nezir. 

lstanbul üçüncü icra memurluğun 
dan: Bir borcun temini istifası için 

lstanbul ikinci iflas memurluiu• 
dan: ismi Panayot Kazalıiya ve C 
rail Kazakiya mahdumları ıirketİ 
Adrw,Marpuccular 52 No.da:Balıi 
i""1i n adftoi yazdı olan :ıa 
illQ, &fllıp taaflyenin acil t<kilde 
pılımama karar verilmit olduğu 
dan: 1 - Miiflisden aJacaiı olan vt 

Y• maıı-.ı. istihkak iddiasında 11' 
lunanlann alacak ve iddialarını İf 
ili.ndan bir ay içinde eyyamı resni 
ye milatesm olmalı: bere h..- ıı 

- 13 cı., 18 lıaclar Sultan alıııı• 
le vaki adliye binumda iaayi vazif' 
ecl., ikinci illl. dairesine ıelerek r 
iaealı:lanaı lıaytettirmelwf ve sene! 
•e cWuır clbi delilleri h• ne ı>' 
bunlarnı. u.ı Hya muaacldak ıurel· 
1.-ini yameleri. 2 - Müflise horçl• 
olanlarm yukanda yuılı olan müd· 
det içinde borParı nıılrtaruıa yal' 
dınııalan hilifma hareketin ceza lıl 
nunu mudbince takibat ye meeuli· 
yete uirayacaldarıru bilmeleri. 3 .,; 
Müfliain mallarının nakit ve tahvili• 
tı ve buna mümuil kıymetli evrakl' 
n.ı her ne aııretle olur.. olsun ellr 
rinde bulunduranlar iatw falı• iıtel 
banka - ve sair mü•- olsun 
hunlarm ü:o:erincle haklan mahful 
kalmak tartile o mallann ayni mud 
det içinde daireye vermeleri, vel' 
mederae cemayi takibat ve meauliy<· 
te uirayacakWı ..zaret bulunnıl' 
dıkça rüçhan halı:larmdaııı mahruııı 

kalacaklarının billnmeaiı 4 -18-& 
32 p&'fembe pnü auıl 14 de y>S' 

luı.rıcla yıuııl.ı ....... ifl&a daireaiııci' 

ilk İçtimada ı..- bulumnalan v• 
Müfliaia müıtenk borçlularile ke
filleriııin ve lıoreu tekeffül ..ı., sait 
kimselerin içtimada huır bulunm•· 
ğa haki.arı olduiu beyan olunur. 

lstanlıtıl ullye mahk......; birinci 
hukuk daireainclaı: Müddei Galata' 
ela Omer abit hanında 22 No lu ya• 
zıhanede Tüccar Hacı Adil bey ve
kili Şevki beyin müddaaleyb Gal .... 
da Tophane caddesinde eaki sall»• 
ne ittisalinde 168 No. lu fmnda mü• 
kim Y abya efendi aleyhine ikame ef 
lediii alacak davasından dolayi i· 
karnetıi.iıı hazın m~hul olduğu •" 
!atılan ve mukaddema H. U. M.J{. 

mahcuz ve paraya çevrilmesi mükar nun 401 inci maddesi mücibince ıı•· 
rer muhtelif numarada postal ve yap kanınnın usul n teblii edilm<>
Çizme Mercanda yaldız han 9 No.. ıine raimen icabet etmeyen müd· 
da 15-8-32 pazartesi günü aaat 12 daaleyhi mümaileyh hakkında ahı· 

den sonra birinci açık arttırma sure J ren kanunu mezkUrun 402 inci mad 
tiyle .. ıılacaktır. Taliplerin mahal- desi mücibince ittihaz olunan ıı•· 

linde bulunacak memuruna müra- yap kararının ililnen tebliğine karar 
caatlan ilan olunur. verilmit olduğlından mezkur 402 İli 
---------------! ci madde mucibince mümaileyb ~ 

lıtanbul beşinci iera memurluğun 
dan: Mahcuz ve satılmasına karar 
verilen koltuk, iskemle, etajer, masa 
ve saire eşya Taksimde Sıraaervi

lerde otomobil tevakkuf mahallinde 
14-8-932 tarihine müsaclif pazar gü 
nü ıaat 12 den itibaren bilmüzayide 
ııatılacağından talip olanların ma
hallinde hazır bulunmaları ilan o

lunur 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ye Bevli baıtalıklar 

tedavihanesi - Beyoilu Mulen
ruj yanında Zambak sokak No.41 

Ora A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi haıtalıklar teda'"iha
neıi Karaköy Böıekçl hruu •ırasın

da 34 

gün zarfında itiraz etmediği ve ınU 
hakemenin muallak olduiu 26·9· 
932 tarihine mü .. dif pazartesi gÜ· 
nu 14 te bilasale ıelınecliii veya hır 
vekil göndermediği taktirde valun
ları ikrar ve gıyaben cereyan edefl. 
muamelatı kabul etıniı addolunacai ı 
tebliğ makamına kaim olmak uzer~ 

ilcln olunur. 

Beıiktaş 2 İnci hukuktan: Beşik

taşta Türk Ali mahall .. inde orta 
hağçe ıhlamur caddeainde 94 No: hı 
hanede mukim iken vefat eden Ne
fiıe hanıma ait etyadan kıymeti mu 
hammnesini bulamaması hıı.sebile •• 
tJamayan aksamı ikinci arttırma •U
l"etile 13-8-932 cumarteai ıünü saat 
14 le mezkür hanede .. tılacaktı•· 
Talip olanların tayin. olunan gün "• 
saatte mezkür hanede hazır bulun• 
malan lüzumu iliı.n olunur. 
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Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Ü• Mersinde Yeni Mersin gazetesinin 14-7-932, 21-7-932, 28-, 

'f J\JIİJI>İiJt;-)l{[;'iİ~::---~~~~..-=3~ü~n-c~ü~k-o~lo-r~d~u--ı-r7t.~t.--::M~r.-;;K~um"""."':'an~d~a~alı';".";:p.....-ı~E~m~ra~z-ı ~Sa-n~·y-e-ye--==K~ar-,-• .....-~~ 
ilan' arı Sabnalma kom. ilhlan En Mükemmel Çarei 

Bir mağaza, baıka yere naklolunduğu vakit mallarının büyük bir 
kııımım sonderece ehven fiatlarla satar. 
işte; pak yakında ıimcliki mağazaları kurbünde ve tam Tokatliyan paa

tahaneıi karııaında vaıi ve ıık bir binaya nakledecek olaıa 

LUVR MAGAZALJ\RI 

Tahaffuz 
Muzadı taaffün "L YSOL., 
müstahzannın iatimali ile 
temin edilir. Her eY için 
bir liızımei pyrımlifankhr. 

na 7·932, 4-8-932 tarih ve İstanbulda Milliyet gazetesinin 14-7-932 
~7-932 tarihli nüshalannda evsafı göıterilmek suretile satıt dahi bilcümle tefrioat levunnatmın ve bilhassa perdeler, storlar, miı· 
IÇin IDÜZayedeye çıkarılan ve ihaleleri 4-8-932 tarihinde mukar- terler, divar kağıtları. mantarlı muıambalar vesairenin en ıon modeli ve 

Niğdedeki kıtaat için 160000 
kilo ekmek kapalı zarfla müna 
kasaya. konmu9tur. ihalesi 16-
8-932 sah günü saat 16 dadır. 
Taliplerin vakti muayyeninde 
Niğdede 41 fırka Sa. Al. Kom. 
na müracaatları. (601) (3612) 

MeTkez Kumananlığma mer 
but müeuesat ihtiyacı için 70 
bin kilo sade yağı ve 500 ton ar 
pa iki tartnamede kapalı :zarf 
usulile 1&tm alınacaktır. Müna 
kasaları 21 Ağustos 932 pasar 
günü 1&at 14,30 da Tophanede 
merkez kumandanlığı satın al
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin şartnamesini \ 
görmek için komisyona müraca 
atları ve iştirak için de tartna
meai veçhile hazırlayacakları 
teklif mektuplannı ihale günü- 1 
nün muayyen- vaktinde komiı- [ 
yon riyasetine vermeleri. 

~LY!~!: 
Hamburı'ta SCHUELKE & 

MA YR A. G. tarafından 
imal edilmiştir. 

.,.ırer bulunan 54 ili 63 aıra No. on parça emlike talip çılcmadığm- ı en müntahap çe,itlerini emsalsiz fiatlarla mevkii fruhta vaz'etmi,tir. 

• dan müzayedeleri bir hafia temdit edilmittir. Kat't ihaleleri 11- ··----- istifade edebilmek için istical ediniz. 

* * * Çatalca müstahkem mevki 
lataatı ihmtiyacı için 84000 
(sekıen dört bin) kilo odun ale 
ni münakasa ile alınacaktır. Mü 
nakasa11 16-8-932 salı günü sa 
at 11 de icra edilecektir. Şart 
namesini almak istiyenlerin 
her gün öğleden evvel komis
yona müracaatları ve münaka
saya ittirak edeceklerin de vak 
tinde teminatı muv•kkatelerile 
birlikte komisyonda bulunma
ları. (603) (3614) 

P a.932 pertembe günü saat 10 da Ziraat bankası binauoda yapıla 
ttktır.Taliplerin muhammen kıymetleri üserindeno/o7,5 teminatı 
llıuvakkateyi .hamilen muayy- saatte Bankada hazır bulumna· 
1•rı ilin oluour • (3895) 

~lst.ziraat bankasından 
No. Muham- Müdevver Tapu Ka.riyesi Mevkii Cinai 

men K. K. No. 

l\ta.itepe Bahçe sokak Hane "" 
..,, dükkiıı 13 13-1 3000 3000 136 

· a.ltepe Çayırlar Hane ve 
~ bahçe 
.ıl l'endik Kariye civarı Hane 

7 8000 
75 180 2000 

6500 169 
2000 9.10 

132. 133 
ıl• 

İhale bedeli ve pey akçesi nakden yahut gayrimübadil bonoıile 
teaviye edilmek üzere yukarıda yazılı emval şartnamelerine tevfi 

at ka.n 15 gün müddetle pazarlıkla müzayedeye konulmuttur. Y ev
r ini ihale 18-8-932 perşembe günüdür. Taliplerin muhammen lay-

llıet üzerinden yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini ihale 
Rlinu saat on ~e kadar bankaya tevdi etmeleri lazımdır. Şart

,~ lla.rae banka kapısına talik edilmiıtir. Fazla tafıilit almak iıte. 
tenlerın bankamız ikrazat servisine müracaatları. (3832) 

aarif Vekaletinden: 
1 - Liae ve Orta mekteplerimizin leylilik teşkilatı bu s~ 

"' den itibaren pansiyon şeklinde idare olunacaktır. 
2 - Pansiyon olacak mekteplerin isimleri ve alınacak ücret 

•• 

ı· 

·. 

s 
J 

• 
·• 

lllikdarları aıağıda yazılmı9tır. 
Mektebin ismi 
Adana E. L. 
Buna E. L. 
Edirne E. L. 
l~tanbul L. ve O. M. ler 
Erenköy " L. ilk kısmı (1) 
Galatasaray ilk kısmı 
Galatasaray lisesi 
İzm' · lise ve orta mektepl.i 
Erzurum Erkek lisesi 
Kastamonu Erkek liıeai 
Kayseri Erkek lisesi 
Konya Erkek liseıi 
Sıvas Erkek lisesi 
Trabzon Erkek liaeai 
Aydın O. M. 
Çanakkale O. M. 
Diyarıbekir O. M. 
Elaziz O. M. 
Mani1&0. M. 
Ankara » L. 
Balıkesir L. ve O. M. 
Afyankarahi1&r L. 
Aksaray O. M. 
Antalya O. M. 

Alme.cak ücret 
190 
180 
180 
225 
200 
278 
300 
225 
zoo 
170 
170 
170 
150 
150 
200 
160 
180 
200 
200 • 

300 
200 
150 
130 
150 
150 

Bolu O. M. 
~rumO.M. 1~ 
Denizli O. M. 180 
Gazi Antep O. M. 180 
Yozgat O. M. l~ 
Kars O. M. 180 
Kütahya O. M. 150 
Muğla O. M. 150 

Hariciye Vekaleti Mübayaat 
Komisyonundan: 

100 
!IO 

Ton kok kömürü Vekalet için 

il lt » Misafirini Ecnebiye köşkü için 

150 
2000 Kilo mangal kömüril 
3000 » kırılmıt odun 

Vekalet ve misafirini ecnebiye köşkü için mahallerinde tes 
lim edilmek üzere mübayaa edilecek olan yukarda miktarları 
yazılı mahrukattan kok kömürü kapalı zarfla ve odun kömürü 
ile odun pazarlık suretile ve yirmi gün müddetle yeniden mü
nakasaya konulmuştur. ihalesi 13 Ağustos 932 cumartesi günü 
saat 16 da icra edilecektir. Şartname Ankara'da Hariciye Veka 
!eti Levazım ve İıtanbul'da Ankara caddesinde Hazinei Ev-
rak Müdürlüğünden alınabilir. (3522) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler mubayaa 
Komisyonu Rıyasetinden: 

Akliye ve Asabiye hastanesi için -1624- çift muhtelif te· 
kil yerli hasta ayakkabı 23 ağustos 932 salı günü saat 14 te 
alem münakasa suretile satın alınacaktır. Nümune ve ~artna
meyi görmek ve fazla izahat almak isteyenlerin komisyonu

muza müracaatları ilin olunur. (3725) 

"" "" .. 
Kıtaat ve hastahaneler için 

defati" ve evrakı matbua komis 
yonumuzd'> mevcut nümunesi
ne tevfikan pazarlıkla alınacak 
tır. Pazarlığı 10-8-932 çarşam
ba günü saat 15 le komisyonu
muzda yapılacağından taliple
rin şartnamesini almak ve nü
muneleri görmek üzere her gün 
ve pazarlığa iştirak edeceklerin 
vakti muayyeninde komiıyonu
muza müracaatları. {625) 

(3760) 

Manisadaki kıtaat için 
82500 kilo bulgur kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. ihale
&İ 1 9 932 perşembe günü sa
at 10,30 dadır. Taliplerin Manı 1 

Ot 
Kilo 
19000 
60000 

4000 

83o00 
Ot 

Kilo 
50000 

5000 
9000 
6000 
2500 

61000 
3400 
4440 

141340 
Saman 
·Kilo 
15000 
50000 

4000 

(110) (3509) 

* * • 

As. Baytar Mp. 
Piyade Mp. 
Kuleli Lisesi. 

Topçu Atıt Mp. 
Maltepe Lisesi 
Gülhane hastahanesi 
ihtiyat Za. Mp. 
Gedikli Kç. Za. Mp. 
Ölçme Taburu 
Asker Konağı 
Merkez K. 

As. Baytar Mp. 
Piyade Atış Mı>. 
Kuleli Lisesi 

llmu.,i scentılan: 1 tnnhnl ~ 

Jacoel mahdumları. 

\di cins taklitlerinden 
ak,mn ı z: AIAmeıl la 
rikamııı '1am11 olma 11===:1 
'an mutahıar1arı red 

detı el di r 

l 1 u 
v '111 \' 

t i( .,e 
Tualet 

Ecnebi mamulatile rckabe 
eden en mükemmel <!V.safı 

haiz sa satın alm'a komisyonuna mü 
Haydarp-.a Emrazı iıtiliiye Hastanesi Baıtabipliğinden: racaa.tları. (628) (3791) 1---

69000 
Saman 

Kilo 
34500 

4000 

OK KÖMÜRÜ 
SATIŞ MAHALLİ: Müeaıeeemiz için (138) kalem Eczayı tıbbiye aleni müna- "" ,. .y. 

ka1& suretlle satm alınacaktır. 1 Kolordu ve birinci fırka ihti 
Talip! rin münakasaya ait tartname ile eczayi tıbbiye liste- yacı için 22050 kilo mangal kö 

sini almak üzere her gün Hastane idare memurluğuna müracaat mürü aleni münakasa ile alına
eyl_.eleri. Mttnakua günü IS Afuıtos 932 tarihine müaadif ' caktır. Münakasası 24 Ağustos 
puarteel olarak teeblt edilditinden münakasaya gireceklerin I 932 çarşamba günü saa~ ~ 1 de 

Topçu Atış Mp 
Maltepe Lisesi 
Gülhaneei Hs. 
İhtiyat Za. Mp. 
Gedikli Kç. Za. Mp. 
Ölçme taburu 

İstanbul Hasırcılar No. 12 
_... Telefon 20907 --" 

'-"' "''-de (14) Gal .L K • yapılacaktır. Şartnamesını al-
mesaur .~.. ıaat te ata.... aramuıtafa Pata sokagın- k · 1 · h ·· ·· ·ı 

1 
· h . ma ısteyen enn er gun og e-

4000 
12000 

1600 
44000 

3400 
3000 

E'f?---
Keçi karııtırmaksızın halis birincı 
nevi dağlıç,kıvırcık ve kuzu eti. al
mak iateraeniz PENDIK'te vapur 
iskelesi yanında 64 numaraya 
uğramaksızın etinizi almayınv.. , 

da Stllllbul lunanı .. n sıbhly mıerkeıtınde müteıekkil ihale ko- den evvel komisyona müracaat 
mia-,ont1na mliraoaatlan ilan oluaar. (3538) ları ve münakasaya iştirak ede 

ceklerin teminatı muvakkatele

As. Konağı 
Merkez K. 

İstanbul Gümrükler Muhafaza 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Yem Sanat muıa ile T"nhhar" Mekik motörlermm 
amirine Ye aham tamiri feanl ketifoaıııeeine ım puarhlta ko-

nuhnattur. 1 
2 - Y e\'ml lhale 14 Atutoa pazar .ancı aut 14 te icra edi-

lecefUıd- iateklilerin yüzde T ,1 temtın.tlarlle hasır buluruna
lan. (3924) ___________ , ________________ ... __ ,. 

Romanya ldarei Bahriyesi 
Umwni Acentalıfl tarafmdan ilan : 

"ROMANYA Ye "DACIA" poata Yaparlarile icra edllmelıct. olan 
Köıtence • htanbul • Pire • hk-deriye'ye uimet .,. avdet aefer\eri 
he11echlati tadil edilmiıtlrı 

"DACIA" vapuru 13 Ağuot...dan itibaren ve ayda bit- defa olmak 
üzre azimette Pireden sonnıı BERUT ve HAYFA limanlarına uğraya
rak lıkenderiyeye gidecek n avdett• lakenderiyeden ıonra HAYFA 
ve BERUT limanlarına uğrayarak PiRE ve ISTANBUL'a dönecektir. 

"ROMANYA" vapuru i1e Pire ve lalıenderiyey• azimet Ye avdet 
dojrru seferlerine <l<'vam edecektir. 

Fazla tahilat için Galata nhtımında Merke« Rıhtım Hanında umumi 
acentalağınn. mÜrl\CRat olunmaır 

106500 rile birlikte vaktinde komisyon 
da bulunmaları. (633) (3796) 

* * * Yukarıdaki mahallere hizalt. ı BON Altıncı kolordu ihtiyacı için nndaki mikdarlarda 83000 kilo !!111_.. O 411-1111"1!! 
yirmi ton kok kömürü pazarlık ot, 69000 kilo saman, 106500 

1 

la alınacaktır. İhalesi 10..S-~ kilo saman, 1413~0 kilo ot 1 
çarşamba günü saat 14,30 da dört tartnamede pazarlıkla 1 

yapılacaktır. Şartnamesini al- satın alınacaktır. Pazarlı- 1 
mak isteyenlerin her gün ve pa ğı 14-8-932 pazar günü saat 
zarlığa i~tirak edeceklerin de 14 ten 17 ye kadar Tophanede 
vakti muayyeninde komisyonu- ı Merkez kumandanlığı satın al
muza müracaatları. 1 ma komisyımunda İcra kıhna

(638) (3831) caktır. Taliplerin şartnameleri-
• .,_ .,. ni görmek için komisyona mü· 

ı S ı· · edeki kavak ambarı racaatlarr ve i;tirak için de mu 
e ımıy k · d k · d h 866 lira 25 hrut bedeli k~ifli ayyen va tın e omısyon a a 

tamiratı münaJ.-asaya konmut- zır bulunm-!ar~ (~47) (3932) 

· tur. ihalesi 10-8-932 çarşamba Merkez Kumandanlığına 

her türlü bonolarla mazbata ve 

senedat üzerine her ıekilde mua
mele yapar. Balıkpazar Mak
ıumye han No 35 Uğllrlu Za· 
de M. D E R V 1 Ş. Tel 23397. 

Yedinci icra memurluiu.adan: Pa 
raya çevrilmeııine karar Yerilen ı 

adet faal bir halde kamyon tebri ha 
!in 18 per,embe ıünli saat 12 de 
Taksimde milli Garajda satılacağın
dan hazır bulunacak. memurine mÜ· 
raca.t olunması ili.n olunur. 

günü saat 15 te pazarlıkla yapı b 
, lacaktır. Ketifnamesini almak m<'r ut müesseaat ihtiyacı için lıtanbul binncı icra memurluiun· 

1 
. h .. l 11107 çeki ve Hava Makinist dan: Bahçekapı:ı'a Celil L-y hanın-

iateyen erın er gun ve pazar ı ..., . . k d ki · d k . mektebi için 360 çeki odun iki da 30 numarada mu"kim iken elyo··vm 
ğa ıştıra e ece erın e va tı "nd k . §&rtrıamede pazarlıkla satın alı Almanyada bulunan Mehmet Hu" ••. 
muayyenı e omısyonumuza -

1 (626) ( 
nacaktır. Pazarlıkları 14-8-932 mellin bey~. Ka·-" lll'•ra '-'-dı v" 

1 

müracaat arı 3845) ....,. ..... pazar günü saat 14 ten 17 ye tütün cezaomdan borçlu olduğunuz 
* * * kadar Tophanede Merkez ku- 40725 kurutun temini için latanh. ı 

Haydarpaşa ve Gümüşsuyu- mandanlığı satın alma komis. ithalat gümrüğünün Sirkecide bul' 

Dun hastaneleri bir senelik ko • n od · k I kt T u yo u a ıcra ı ınaca ır. a- nan 6 numaralı anbannda mev t 

Samsun Lisesi 225 
3 - 55 liraya kadar maaşlı memur çocuklan için yüzde 10 

Ve kardeş çocuklarının birincisinden yüzde 15 ve diğerlerinden 1 

Yiizde 25 tenzilat yapılır. ı 
4 - Çocuklarını leyli okutmak isteyen ebeveynin mektep 

İdarelerine müracaatlan. (3925) 

SEYRISE 'AIN 
M~rkez acenta: Galata Köprü 

b.atı B. 2362. Şube A. Sirk«' 
\Hlhllrdarzadc luır. 2. 3740. 

yun eti M M Vekaletince paha !iplerin şartnamel~rini görmek ı M. A. 651 marka ve numaralı ~r 
h görüldüğünden tekrar pazar için komisyona müracaatları ve adet piyanonun 25-2-932 tarihinde 
lığa konmuştur. ihalesi 13 8 iştirak için de muayyen vaktin : haciz edilmit ve 100 lira kıymet tak 
932 Cumartesi günü saat 16 de komisyonda hazır bulunma- . tir edilmiştir. 930-7037 numara ile 
da yapılacaktır. Şartnamesini !arı. (146) (3931) bu hususta bir itirazınız varsa bil 
almak isteyenlerin her gün pa- • * dirmeniz veya borcu ödemeniz aksi 
zarlığa iştirak edeceklerin de Harbiye mektebi ihtiyacı İ· taktirde mabcuzun kanun müddet-
vakti muayyeninde kcmisyonu çin 12000 kilo sade yağı pazar- ler nazarı itibare alınarak tayin olu 

Şirketi Hayriyeden: 
71 numaralı vapurda bir küpe bulunmuttur. Sahibinin Şirket 

İdaresine müracaatı. 

atbaası Müdürlüğünden: Jandarma 
50 lira ücretle bilimtiban üç dikiş ve baskı makinisti alına

caktır. Taliplerin 13 Ağustos 932 cumarteıine kadar Mercanda' 
Yaldızhanda Jandarma Matbaasına müracaatları. (3946) 

Deniz Satınalma 
IComisyonundan: 

:w l on Makine yağı : Açık münakasa11 13 Ağustoı 932 cu

martesi günü saat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için münakasaya konulan yuka.n

da mikdarı yazılı makiDe yağının 2 Ağustos 932 tarihinde yapı
lan münakasasında verilen fiyatlar gali görüldüğünden yeniden 
nıüıiakasaaı yukarıda yazılı gün ve saatte icra kılınacağından 
tartnameeini görmek iıteyenlerin her gün ve vermeğe talip ola
cakların münaka•a gün ve saatinde teminat makbuzlarile birlik. 
te Ka11mpaşada Deniz Leva<Um satınalma komisyonuna müra
ca.atlan. (3902) 

KARADENiZ POST ASI 

SJ\MSUN 
Vapuru 11 Ağustos 

Perşembe 
gÜnÜ akıanu Sirkecid•n hareket
le Zonııuldak, lnebolu, Ayanc;k, 
Samsun, Ordu, Gireson, Trabzo_t, 
Sürmene ve Rize'ye gidecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel 
kenci hıutındaki acentalığma mü 
racaaL Tel: 21515 

Beyoğlu Orman 
idaresinden: 

Müsadereli emvalden olup 
Fındıklıda mahfuz bulunan 52 
çeki meşe odunu hazine namı
na müzayedeten satılıktır. 18-
8· 932 tarihinde saat 16 buçuk 
ta ihale olunacağından taliple 
rin B8'iktaş Orman idaresine 
ve ihale günü Beyoğlu kayma 
kan'ilığmda müteşekkil müzay~ 
de komisyonuna müracaatları. 

'3639) 

IZMİR - PİRE - ISKENDE
RIYE POST ASI 

( IZMİR ) 9 Ağustos salı 
11 de. 

TRABZON POST ASI 
(ANKARA) 10 Ağustos 
çar~lmba 18 de. gidişde 

Zonguldağ'a 
da uğrayacaktır. 

İZMİR - MERSiN POST ASI 
( ANAF ARTA) 10 Ağusto3 
çarşlmha 10 da Galata rıh
tımından kalkarlar. 

OKSiJEN 
İdare ihtiyacı için mayıs 

933 gayesine kadar alına
cak olan asgari 1500 aza
mi 2500 tllp okıi jen mü
nakasa ile sa tın alınacak
tır. İtaya talip olanlano 
11-8-932 •aat 16 ya kadar 
mübayaat komisyonuna 

muza müracaatları. (643) !ıkla satın alınacaktır. Pazarlı. 2 nan ll-8-932 pazarteııi günü saat 
(3936) ğı 13 Ağustos 932 cumartesi 15 ten itibaren meakür anbarda sa 

'l- 'l- 'l- gür.Ü saat 14 ten 17 ye kadar tılacaii icra ve ifliı kanununun 92 
Trabzondaki kıt'at için ka- Tophanede Merkez Kumandan 99 ve 104 üncü maddeler dahi ihba 

Palı zarf usulile 348,000 kilo i- lığı satın alma komiıyonunda. rat makamına kaim olmak üzere i-
kinci nevi fabr'.ka unu münaka. İcra kılınacaktır. Taliplerin prt lan olunur. 
saya konmuştur. ihalesi 31 8 namesini görmek için komisyo 
932 çarşamba günü saat 16 da- na müracaatları ve iştirak için 
dır. Taliplerin Trabzonda satın de muayyen vaktinde komisyon cumartesi günü saat 14 ten 17 
alma komi-syonuna müracaatla- da hazır bulunmaları. ye kadar Tophanede Merkez 
rı. (648) (3935) (145) (3930) kumandanlığı satın alma komis 

0 "" "" H .y. "" • : ~onunda İcra kılınacaktır. Ta-
Mug"lada bulunan kıt'at için arp Akademısıııd t 11 1 · • · ek .. e mevcu ıp erın şartnamesını görm i 

aleni münakasaya konulan sa • 81 kalem kohne - ·· d · k . .,ya muzaye e çın omiıyona müracaatları ve 
de yagı· na teklif edilen fiat ko- auretıle satıl kt M · d · · k . .. .. . . aca ır. uzaye e ıştırak için de muayyen va tin 
~ısyonc;a mu;-rafrk ,gorulmedt- aı 13-8-932 cumartesi günü sa- de komisyonda hazır bulunm•-

I ğ~en ıhal15eıdı ld~
18/~321 • cum

1 
.ar 1 adt 14 ten 17 ye kadar Tophane lan. (142) (3927) 

tesı saat e ır. a ıp enn e Merkez Kumandanlı" t • • • 

1 
Muğladaki alım satım komiıyo alma komisyonunda · gı ı:~ m Merkez Kumandanlığına 

1 

nuna mürac:at~an.(647)(3934 caktır. Taliplerin me~ı::r k~~~ merbut müesesat ihtiyacı için 

Tıbbiye mektebindeki kırk n~ ~yal.~n görmek için Akade 12000 kilo patlıcan pazarlıkla 

1 

b" k 1 köb "d mıye muracaatları ve müzaye- satın alınacaktır. Pazarlığı ıo. 
ı1r la e~ dne 8'Yka yem en deye iştirak için de muayyen 8-932 çarşamba günü saat 14 

ı a en muzaye eye onmuatur ktın" d k · d h b t 17 y k d T h d 

1 

İh 1 · 2
9 

.
8 

,
932 

p "! . • va e omısyon a azır u- en e a ar op ane e 
a esı ./ I azarteaı gü- lunmaları (144) (3929) merkez kumandanlığı satm al. 

nü saat 14,30 da yapılacaktır. • • • ma komisyonunda icra kılına. 
Eşyayı görmek isteyenlerin Merket: Kumandanlığına caktır. Taliplerin şartnamesini 
Mp Md lüğüne ve müzayedeye 11;1erbut ~Ueseaat harvanatı ih- görmek için komisyona müraca 
ittirak edeceklerin de vakti mu tıyacı lçın 12000 kılo saman atlan ve iştirak için de muay

. ayyenincle komiıyona mliraca. 41500 klılo ot pazarlıka satın a- ı yen vaktinde komiıyond h 
İİll.--ıı:;;;ıı-------=~ atları. (646) (3933) lınacaktır. Pazarlığı 13-8-932 zır bulunmaları. (143) (;9ı:} 

miirac.ıat!arı. 



• . '·•· :r -~- _' . 
PUiklannızı bozmamak için 

' 'ODEON,, 
lgneleri kullanınız. 

Elektrik usulile imla edilmiş plaklann 

lıututuna göre imal edilmittir. 

KAPPS 
Alman kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz aatar, Beyoğlu, lıtiklil cadde

ıi 390, laveç ıelareti kar1111ncla. 

İstanbul Deniz Levazım 
Sabnalma komisyonundan: 
30 Ton gaz: Kapalı zarfla münakuuı 17 Ağustos 932 çar-

Jamba günü saat 10 da. 1 

20 Ton benzin: Kapalı zarfla münakasası 17 Ağuatos 932 
çar§amba günü saat 11 de. 

12 ton yağlama yağı: Açık münakasası 17 Ağustos 932 çarşam 
ba günü saat 14 te. 

4500 metre muhtelif renkte Şali: Açık münakuası 18 Ağus
tos 932 pertembe günü saat 15 le. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak olan yukarıda 
cins ve mikdarları yazılı malzemenin hizalarındaki tarihlerde mü 
nakasaları yapılacağından tartnamelerini görmek İsteyenlerin 

her gün, münakasaya ittirak edeceklerin münkasa günü usulü 
mevzuaaına tevfikan hazırlayacakları temint ve teklif met<lupla
rile birlikte Kuımpa,ada Deniz Levazım Satınalma komisyonu
na müracaatlan, (3535) 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii Cinsi Emlak devir Muhammen 
No. No. kıymeti Lira kıymet 

113 Mahmudiye Kıtla caddesi dükkan 17 2.000 2.450 
114 .. " .. " 19 2.000 2.450 
115 .. .. .. ,, 21 2.000 2.450 
116 .. .. ,, " 23 2.000 2.800 
118 ,, " ,, " 25 o 1.550 
119 ,, " .. " 27 o 1.400 
120 " " ,, " 29 o 1.400 
120 Mükerrer " " " Arsa O O 1.750 
121 " " " Dükkan 31 O 1.400 
122 .. .. " ,, 32 2.000 2.450 

1 - Yukarda enafı yazdı Yunan emvalinden: 113 ila 116 11-

ra numaralı mülklerin tamamı ve 118 ila 121 sıra numaralı mülk 
)erin nısıf hissesi Ye 122 -aıra numaralı mülkün tamamı bir Ağuı. 
toı 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin para ile müza
yedeye çıkarımıttır. Haziran 928 tarihli talimatnamedekl e§kale 
göre hak ıahiplerine verilm~ olan aayrimübadil bonoları da na
kit makammda kabul ol011ur. 

2 - Mezklir emlakin ihalesi yirmi iki AAustos 932 pazartesi 
günü ıaat onda Mersin Ziraat Banka11 bina11Dda müte§ekkil ho
yet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzaye / 
de mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazım- 1 

dır. 
3 - Müzayedeye iıtirak için muhammen kıymetin yüzde ye. 

di buçuğu niıbetinde teminat akçesini müzayede saatinden evvel 
banka vezoneeine yatırılıp teminat makbuzu alınmıt olması ica-
beder. J 

4 - Sabt ve müzayede teraitini anlamak ve daha ziyade taf 
ailat almak iatiyenler bankada Yunan emvali servisine müracaat 
edebilirler. (3662) 1 

• 
lngiliz Kumaş Ticarethanesi 
Yalnız 15 Ağustosa kadar 

Bilumum yazlık fantazi kumaşları üzerinde 

o/0 20 tenzilat 
PEIGNES - '\COTCHS - FRESCOS - maruf markalar mamulib vesaire .. 

DkKKAT: Bu münasebetle ve mahza muhterem 
müşterilerini memnun etmek emelile hakiki lngiliz 
kumaşları hakkında vaki olacak muhik bir şika
yet üzerine değiştirmek veya tamamen geri almak 
suretile hakiki hir teminat teklif ve takdim eyler. 

--URODONAL------. 

6 Ha mızı bevili ( Acide uriqı.te) halleder. 

AHTAPOT! 
Bu korkunç canavar, 

'ikArını bırakmaz 
ve mOtehıırrlk kıskaçları lllOmO 

tesri için faaliyete geçer. 
Hamızı bevll (acide urique) 

11zvlyet Ozerinde bir ahtapot 
gibi icrayı tesir eder. 

Parıs hastahaneleri müteahhitleri ş.ıtelen mOessesatı 

URODONAL 
Bilbreili ve ya mideyi 
tahrif eden hiç bir 
madeni tvzu ihtiva 

etmez. 
Muzat tedbiri yoktur 

Romatizma 
farti umen 

Husat 
allmı ınaflallye 

YERLİ MAi .I.AR PAZARI 
B EY K O Z ~tbr;~:~ın':J;i.ı iskarpinler 3~a~~- ya 3 38,~~~~an 4 L. 10 x. 

Bez . fabrikasını• piyasay~ ketenler metrosu 40 kuru .. 

BAKIRKÖY yenı çıkard ' ğı ropluk renklı 

Yün ve B tt . ele lı:ostümlülc kumaşlar. ipekli tumıflar '" 
tifıik a anıy r' sa re nefis ve heryerden ucuzdur. 

lstanbul: Bahçekapı - Beyoğlu: lstiklAI caddesi 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 

AKTiF 

Kasa 
Altın safi kilog. 
Banknot 
Uhllık 

11.185.191 

Dahildeki Muhabirler 
Altın safi kilo ıt. 1,471.450 
TLrk Llruı 
Hariçteki Muhabirlen 

Altını ııhvıli f 
kabil 

!'!erbut dövi:ılsr 

Hadııe Tahvilleri: 
Deruhte edilen evrakı nıktiye karşılıtı 
Kanunun 6 ve 8 iııcl maddelerine tevfikan 
\iki ıcdiyat 

Cüzdau 
Scnedaı 

E. hım \ el Deruhte edilen evrakı nalı:dye 
Tah,ilAt 1 karşılığı ( itlbartkıymetlı) 
E•ham ve Tahvilat 

avan• 

4 Ağustos 1932 Vaziyeti 

l Ura 15.680.829,75 
w 8.323.333,77 
" 314.334,25 

--
2.069. 713,81 

:'OGIS.08 

~ Lira 158.748.563,-

1 .. - 2.-413.563,-

Lira lSI0.325,-

1 
n !7.125.825,

- " 9Ş5,000, -

24.3~8.497,77 

2.57 4 428,89 

509.!72,09 

156.335.000,-

Vadesiz Tevdiata 
Döviz mevduab 
Muhtelif 

PAS IF 

• 

Yerli 
çok 

mallar sergisinde 
ziyaret edilen 

•• 
1 
1 

En çok beğenilen 
kumaş müsabakası 
alaka uyandırdı 

5 ve 6 numaralı vitrinle • 
siz de görüp reyinizi verini 

Ebe mektebine kayıt ve kabul şerait 
Tıp Fakültesi Reisliğinden: 

1 - Tıp Fakültesi Riyasetine iıtida. 
2 - Beş tane fotoğraf, 
3 - Mahalleden hüsnühal ve ikametgah ilmühaberi (Pol' 

çe musaddak olacak) 
4 - Nüfus tezkeresi. 
5 - Atı şahadetnamesi ve ııhhat raporu. 

6 - Taliplerin yaıları (20) den aıağı (35) ten yukan 
mıyacak. 

7 - Orta mektep mezunları imtihanıız kabul olunur. 
8 -Alınacak talebe adedi (30) dur. Orta mektep mezunl 

rı bu adede baliğ olmazıa ilk mektep mezunlanndan İli 
tihanla seçilerek talebe adedi (30) a çıkanlacaktır. 

9 - Kayıt muamelesi ber gün 10 • 14 e kadar Hayda 
Tıp F akiilteainde yapdır, 

10 - Taıradan ...W.u bulan müracaatlara cevap verilebilnı 
için adreıleri yazılı pullu zarf gönderilmesi lizımdır. 

11 - Kayıt muamelesi °E.ylulün on betinci günil nihayet 
lur. (3881. 

Konya Vilayeti Muhasebei 
Hususiye Müdürlüğünden: 

Mülkiyeti sablmak üzere evvelce müzayedeye vazolunaV 
Konya'nm Dere köyünde ve Delikli taş mevkiinde bulunan Ma· 

ı arif değirmeni namile maruf un fabrikasının pazarlık suretile sa· 
Altın üzerine 
Hissedarlar 
.ul:telif ı tılmak üzere müzayede müddeti 1418. 932 tarihine kadar temdit 

Yekün \ edilmi!tir. Talip olanların encümeni vilayete müracaatları. 3868 

~'~~~~~~~;~-~~~~· ~~~~~~~==:==JI 
YekGD ttl.539.887,93 . 

İ•konto haddi % 7 albn üzerine avan• % S.1/2 MlLLlYET MATBAASI 


