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dip kendilerini izaz ettikten son • • ı •• •• •• ı Türkiye 
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tinde, bir kısmını Ermeni kıya-
fetinde göstermekte idi.Hamlin Hükumetin 
İn sözlerini hatırlamıyorum. 
Fakat nutkun sonunda aramız
da cereyan eden bir müna
kllfllYI hatırlıyorum. Ben, 
Türk memleketinde teessüs 
eden Robert Kolej'in ilk vazi
fesi iyi Türk vatandatı yetittir
mek olduğunu söyleyince; Pr&
feaör, babasının mektebi biç te 
böyle bir maksatla tesis etme

istediği: ihracatı arttırmak, Döviz getirmek, 
Müvazeneyi temin etmek, sanayii 

diği cevabını vermİ§tİ. 

Robert Kolej ve yahut her 
hangi Amerika veyahut ecnebi 
mektebinin ne maksatla tesis 
edildiğini arattıracak değiliz. 
Bunların mazideki faaliyetleri 
üzerinde tevakkuf et,mek için de 
bir sebep yoktur. Meseli sulh 
muahedesi müzakere edilirken 
bazı Amerika mekteplerinin mü 
measillerini Lausanne' da gör
düğüm zaman kendilerine, faa
liyetlerinin devamını temin için 
münıcaat edecekleri makam. 
Lausanne konferansı değil, An 
kara Maarif Vekaleti olduğunu 
ııöylemittim. Bütün b~lar ma.-
2iye karıtmıtbr. Şimd; mevcut 
bir vaziyet vardır: Bir zamanlar 
Osmanlı İmperatorluğu olan 
topraklarda milli bir Türk dev
leti teessüs etmit bulunuyor. 

korumak, it sahasını geniıletmek, lısiz adedini azaltmak ..• 
ANKARA, 9 (Telefon) - Dün 

tehrimize avdet eden Baıvekil 
lımet Pata hazretleri bugün cu
ma olmuma rağmen meıgul ol
muılardır. Celal B. de bir aralık 
it Bankasına gelmit ve çallflllltbr. 

Diğer vekillerin Ankaraya gel 
meleri beklenmektedir. Harici
ye vekili Tevfik Rüıtü Bey yarm 
aabab bekleniyor. Şükrü Kaya 
B. de pazar aabalıı gelecektir. Sanayi 
cil• heyetinin de vürudu bek
leniyor. ltbalit ve ihracat karar
nameleri bakkmda yar.ılacak o
lan tadilatın bir kıaını stanbulda 
iken kararlaıtınlmıt bulunuyor
du. Bilba ... iptidai maddeler 
hakkındaki tadilit sanayiciler ila 
lstanbulda yapılan temaalarda 
kararlafbnlmıttır. Binaenaleyh 
bunlann heyeti veldlenin pazar 
ve pazartesi günkü içtimalarnıda 
karar halinde teabit ve en kıaa bir 
zamanda netredilmesi muhtemel
dir. 

Diler tadiliıta ıelince; bu, -
nayidler lle yapılacak t..... •e 
heyeti vekiledelrl müzakereler ne 
ticeain~e vanlacak olan !utrar .. 
lara göre yapılacaktır. Bu b1UUa
ta henüz kararlatmıt bir feY yok
tur. 

Mecliain bazı iktıaat kanunlan 
nı tadil etmek için fevkalide ola· 

rall içtima edeeeii hakkındaki 
mayetlerin eaaaı yolrtur. Buna 
lüzum görülmemelrtedir . 

Hük\\ınetin yeni kararlara va
nrken ıu mülahazalarla ba...ı...t 
eclec:eii tahmin ediliyor: ihracatı 
arttırmak, memlekete döviz glr
,,_İni temin etmek, Ticaret mü
vazenesini muhafaza ebnek, Sa-

nayicilerin menfaatlerini konı
mü ve memldı:ette it ubuını 
genitletmek, .,si:ılerin adedini a
zaltmak 

' < 

Şükrü Kaya Bey 
Dahiliye vekili Şükrü Kaya 

Bey bu ak4A1Dki trenle Anlııaraya 
gidecektir. 

Bu devlet terbiyede vahdeti bir '' '"'' '• '''' ''' •' ,.,, '''' "' '"' '''' '''' ,, ..... ,, .. ,'' '' '' "' '' •• '' '"' ''' ''' '"' 0 ' ' ' ' '"''' 

umde olarak kabul etmiştir. Bi ı Tecrübe 
naeualeyb ya bu vaziyetin ica- 1 
bına uymak yahut ta bu diyar- yapılıyor 
dan gitmek lazımdır. 

Bizim ecnebi mekteplerine 
olan ibtiyacunız itikardır. O 
kadar ki Ankarada Galatasaray 
gibi iki mektep açılması taaav
VUr ediliyor. Binaenaleyh ec
nebi lisanlarından her haogiıi
le tedrisat yapan mektepleri 
milli mekteplerimiz gibi benim 

•emeliyiz. Ancak bu mektepler 
den de beklediğimiz §Udur: Ge
rek program hususunda ve hat
la programdan da daha mühim 
olan milli terbiye noktasınaa 
milli mekteplerden farklı olma 
llıalıclırlar.Bunları milli mektep 
lerden ayıran hususiyet dersle
rin ecnebi dillerinden birile ted 
ris edilmesinde olmalıdır. 

Amerika mektepleri yeni 
feraite uymak için son seneler 
:ıarfında büyük hamleler yap
ltıışlardır. Fakat geçen ders se
lleainin sonuna kadar idarenin 
"•ki ellerde bulunması Türk 
ıtıiUiyetperverliğinin idealleri
ile uygun bir ruhun hakim ol
ınasma engel teıkil ediyordu. 
Geçen senenin sonile idare de 

Yusuf Akrora, Cavat RiJştD, AIJaoğlu Ahmet, 
Hüsnii Hlimit Beyler 

Dolmabahçede bu
gün öğleden 

sonra içtima var!, 
Onbeşten fazla heyet teşek. 

kül etti ve vazife aldı 
Bugünkü içtimada kimler bulunacak? 

tıımamile değişmiş ve gerek er- Türk tarihi tetkik cemiyeti· Türklerin medeniyete hizmet
kekler ve gerek kadınlar mekte ninkhtadr~retli faaliyeti devam et- leri birkaç fasla, her faul da bir 

b me e ır. kaç kısma ayrılmaktadır . 
İne Amerikanın bile belli başlı Bugün Dolmabahçe saraymda Devlet bayatı faslının Türk-

lerbiyecilerinden olan bir zat 1 Türk tarihinin ana batlan ünvan- )erin siyasi terakkiye hizmetleri 
gelmittir. Bu. yalnız bir müdü- - kısmı Agaoğlu Ahmet ve Sadri 
rün deg· j,mesinden daha mü- · Maksudi, Türklerin harp sanatı-

~ na hizmetleri kısmı Miralay Da-
him ve daha tümullü bir tebed- ki, Ali Haydar Emir, bahriye li.e 
~üldür. Doğru yolda yürümek ai tarih muallimi Fevzi, Ahmet · 

ilk tecrübe dün 
aktam yapıldı 

Terkos ıirketinin ıehre fazla ıa 
verebilmek için Tcrkoa cölü ile Ki
irtane araaındaki Uzuncaova ile 
Manglava arasmda yapmakta olan 
yapmakta olduğu teaiaat hitam bul-
muıtur. Dün gilden fazla su alabil
mek icin vazedilen Yeni sifonlann 
rapti iİe iştigal edilmiştir. Bugün ye 
ni sifonlarılan geçmek •uretile tebre 
biraz daha fazla au verilmesi muhte
meldir. Yeni teaiıatın matluba mu
vafık olup olmadığı ancak buı\in an 
!aşılacak, matluba muvafık görüldü
ğü takdirde bugünden itibaren iati
fadeye baflanacaktır. 

ROM 
Falih Rıfkı Beyin 

"Milliyet,, için hazır 
ladığı son tefrika 

Tevfik RüştD B. Ankaraga 
gitti, on giin sonra gelecek 

Hariciye vekili Tevfik Rüttü 
Bey dün alqam refakatinde kale 
mi mabsuı müdürü Refik Amir 
Bey bulunduğu halde Ankara'ya 
hareket etmittir. 

Vekil Bey, öğleden evvel Da
nimarka ııefiri ile Mısır hükıime
tinin sabık Ankara ııefiri ayan a
zasından Ratip Beyi kabul etmit
tir. 

Tevfik Rüttü Bey öğle yeme
ğini Tokatliyan otelinde yemiı ve 
bir müddet istirahat ettikten son
ra Dolmababçe sarayına ciderek 
Gazi hazretlerine arzı veda et .. 
mit, oradan Haydarpafaya geçe
rek altıyı bet seçe hareket eden 
trenle Ankara•ya gitmittir. 

Tevfik RüftÜ Bey, istasyonda 
birçok zevat tarafmdan t.;:fyi edil 

1

miftir. 

Oç sene içinde 81$,000,000 llragı l8f8 topra(la dl1Jıtllk 

Taksim meydanından taşan 
tehlike iki koldan 

milli • 
sermayeyı sanyor-

Bu tehlike Türk sermaye ve 
servetini tehdit ediyor 

ı Hem milli sermayeyi tata toprağa gö

Tevflll Rilştll B. 
Tevfik Rüttü Bey Ankara'da 

ancak on gün kadar kalacak ve 
Cemiyeti Akvamın 26 eylUlde iç

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Bisikletle 
Ankara ya 
Dilsizler hükômet
ten ne istiyorlar? 

müyor, hem de her 25,000 
liramn 10,000 ini Avrupaya veriyoruz 

1 S:gorta şirketleri eaıllJk tıl yapıgor 

ı Son zamanlarda emlak üzerine 
muamele ve gayrı tabii intaat ge
ne arlmıttır. . 

Şehrimizde mevcut sicorta tir
ketlerinin hemen ekaeriai, cayn 
menkul emval Üzerine vi&i mik
yuta ikrazatta bulunmaktadır
lar . 

Sigorta tirketlerinden yerlileri, 
kendi nizamnamelerinin müaaa· 
d ... ile ve ecnebi ıirketler akitna
melerin verdiği ııalabiyete binaen 
iktisat Vekaleti emrinde bulunan 
kefalet akçelerini hemen hemen 
bu İfe tahsis etmİf gibidirler. Ba
zı tirketler aade vekiılet akçeaini 
değil, ııennayelerinden bir kısmı 
nı da emlak Üzerinde ipotek mua-

melabnda kullanmaktadırlar. 
Bundan maada Emlak ve Ey

tam Bankaaı da lstanbulda inşa
at yaptıranlara 3 milyon liraya 
yakın bir kredi açmıftrr. Muhte
lif İnfaat müeueaelerinin açtıkla 
n kredi 15 milyon liradan afAiı 
değildir. 

Çok kuvvetli tahminlere göre, 
930 senesinden beri yalnız apar
lıman illfaama aarfedilen para 
35 milyon liradan af&ğı değildir. 

Taksimden bqlayarak bir ko
lu Maçka ve Nifalltafmda bir ko 
lu Şitli ilerisinde nihayet !.ulan 
müsellesi, en keaif intaat aunta· 
kuı olarak kabul edebiliriz • 

<Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dilsizlerin bazı ricalarını hü 
kiimet merkezinde alakadarlara 

/ uzetmek için Dilsizler cemiyı> 
. ti reisi Süler-

1 ,..- man Sırn Beyın 
bisikletle Anka
raya gideceğini 

yazmıştık. Dün 
bir muharriri
miz Süleyman 
Sırrı Beyle faya 
nı dikkat bir mü 
likat yapmıttır. 
MuharririmizSü 
leyman Sırrı Be •çia doğru batlamak lazımdır. Refik, Akçora Yuauf Beylerle Na ı 

Birkaç güne kadar İte başlaya- ci Paşa tarafından ya:ı:ılacaktır. 
c:ıık olan Profesör Munroe'nun Fikir hayatı faslının içtimai 1 

Avukat Şakir Bey, in
kılap idarehanesi ile 
lnkılip idaresinin işle
rini biribirine pek faz
la karıştırır bir adamdı. I Süleyman Sısrı B. ye yazarak sor ... 

mut• Süleyman Sırrı Bey de ya-müeueıelerin terakki.ine hizmet I 
dirayet ve hüsnü niyetinden &- ler, Dil, Din, Hukuk, Aile, Örf, 
~İn olmak lazımdır. Nihayet adet ve saire kıaımlan Agaoğlu 1 

~•tediğimiz de fazla bir ıey d&- f Ahmet, Sadri Makaudi, Hüııeyin 
&ildir. AmerikaWann meseli Namık, Beyler, ilimlere bizmet-
Bulgaristanda teaia ettikleri ler, Riyaziye ve Heyet kısmı, Fa-

tin, Hüsnü Hamit, Aliyar, Yuauf 
lllektep.Bulgarlara ne yolda hiz . Razi Beyler, tabiiyat ve tıp kısmı 
illet ediyorsa. latanbulda tees- Sadri Maksudl ve Ahmet Dr. Süheyl, Galip Ata, lbrabim 1 
•iia eden bir mektebin de Türk- Refik Beyler Hakkı, Omıan Şevki Beyler, Tarih 
it-re ayni şekilde hiunıet etmesi- ve Coğrafya kısmı, Akçora Yu-

Enver Rağıp şeker

leme ile, 

Hiiseyin Tahsin başka
sını giyerek yaşarlar. 

Tetrinievvelde 
Tefrikaya 
Baılıyoruz •• 

lıi beklemek inkar kabul etme- lı kitabın Türklerin medeniyete , suf, Şem."':ttin, A~met ~efik, ~·
)en bir hakkımız olsa gerektir. hizmetleri faslını yazacak heyet 1 gıp Hulusı, Hamıt Sadı, lbrabım 

bir içtima yapacaktır. Bu içtima Hakkı Beyler, F elaefe . kısmı Ab-
Abmet ŞÜKRÜ aaat ikide bqlayacaktır. <Devamı 6 ıncı sahıltd~) • ·----------1 

l <Devamı 6 ıncı sahıtede) 

lzmirin 
Kurtuluşu 
9 Eylül merasimine alt 
tafsillJt son haberler ku

mımızdadır. 

DDn lstanbulda ıniJhlm bir çok •por hareketleri olda 
YuluırıdaJıl reHalmlzdB idman cemlgetl11ri itti/ahı 
rel•I Aziz b11yln rlga11etinde i•tanbul kulllplerl rüe
S1Uının içtimaı, Rum11ll hlsarı11dan - Kandllllg11 geç
m11 ml1.abaka11ına fltlrak edenler, Tenis miJsabaka
larında Şlrlngan ile Chaudolr gl1rillmektedlr. DIJnün 
spor vekayllae ve at yarışlarına alt ta/1111/Jt 6 ıncı 

aahlfeınlzde apor sütunlarımızdadır. 
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HARİCİ HABERLER Siyasi ve tarihi tefrika 31 

KEMALİZM NEDİR? 
Selô.nik - Ana/arta - Ankara .. 

Yazan: Edirne meb'usu llebmet Şeref 

.. X?' .. boyuna dizilmiş birkaç j namaz ~lab~lirıiniz •• Tuh size. 
uz oküz arabası... Llzerlen ayıp değıl mı? 

~li.h.'. ~pane. elbise. erzak Çakır Rece yüksek sesle 
ukludur .. Yanına yaklaşınca deva ed' dp. 

Fransa Almanya'ya 
menfi 

cevap mı verecek? 

Harp 
Borçları 

lngÜtere morator
yoma taraftar değil 

d b
. ek ··c1en . m ıyor u. 

ıaşın a ır t gu ınsan 
"ok .. Bu arabalar başı boş bir - Hey gidi sersemler hey! 
ol tutturmuşlar. öküzler oru- Başımıza gelen belaların hepsi. 
ancaya kadar digeceklerdir. İşte sade tekke, cami, türbe ya-

NEVYORK. 9 (A.A.) -
Nevyork Times gazetesinin yaz 

Böyle olursa Almanya, terki dığına göre, İngilterenin harp 
• borçlarına ait İngiliz . Amerika 

Şimendifer boyunda batsiz parak hiç mektep yapmadığı-
mızdan gelmiştir. 

teslıhat konferansından çekile itilifmdaki moratoryom madde 
sini öne sürmek niyetinde olma 

ıesapsız dürbin, palaska. tüfek. 
rağmurluk, çizme. fotin, ça
nurlar içine gömülmüt eşya 

Bundan sonra Recebi çok din 
!edim, çok görüştüm. Recep. 
değme okumuşta bulamadığım 
kuvvetli bir badsle yurt sevgi· 

Cek Ve OrdUSUnU fen sik edecek j dığına dair olarak Londradan 
gelen haber mali mahafilde ba 

loiudur. 
Almanya'da fırkalar birleşiyor mu? 

Ulam ulam çıplak baldırlı, 
>eyaz donlu, titreyerek, başsız 
ıadraksız gelen ikmal efradı •• 

sinin ne demek olduğunu en ıyi .. BERLIN, _9. A. A. - Havas A- ı içtima yarınki cumartesi gününe ta-
anlamış bir adamdı. ıansından: Sıyasi mahafilde söylen- lik edilmiştir. 

dığine göre, eğer Fransa.nın Alman M. Herriot'nun kalemi mahaus 

Öt.ede yine başsız kalmış. 
;a,kın, şaıkın bir yol tutturan 
ıereye gittiğini bilmeyen ordu 
~fradı ..• 

Ve Sakarya mücadelesinin notasına cevabı tahmin edildiği gi- ı müdür muavini M. Ray, lngilterenin 
devamınca yanımdan ayrılma· bi azçok menfi çıkarsa, Almanya doğ Almanya talebi muvacehesinde itti
yan bu öz Türk mutlaka cephe rudan doğruya Londra ve Romanın haz edeceği vaziyetten malümattar 
ye giden evlatlarımızın yüreği- mütaleasını alaeak, terki leslihat olmak üzre dün Londraya gitmiı

konferansından çekilecek ve derhal tir. 
Bunları toplayacak kimse ne en ateşli yurt sevgisini, yurt ordusunu tensik edecektir. Almanyaya verilecek cevap mün-

koruma duygusunu, yurt vazi- BERLIN. 9. A. A. - Volff Ajan- hasıran Fransadan çıkacağından bu fok .. Sayısı en aşağı yüz bine 
ıaran bu Türk çocukları nereye 
fİttiklerini bilemeyerek. darına 

fesini telkin etmiştir. sından: Alman merkez fırkasile nas teşebbüı tamamen gayri resmi bir 
İşte şu üç misal bize üç dev- yona( - sosyaliıtleri arasında dün ak mahiyettedir. 

fağınık yürüyorlar .• rin Türkü hakkında bir ders ve· tam icra edilen m\lzakenotı mütea-
rebilir. kip neşrolunan tebliğden anlaşıldı-

Bir ses, kuvvetli bir Türk se ğına !':Öre her iki fırka meyanında 
ıi bir amir seai yükaelmiyor. Kendisile alakadar olmaya- iktısadi sahada ve bilhassa is imkan 
Herkes t•tkın. herkes yolunu na karşı k~skün, iğfale karşı an lan ihdası meselesinde bir itilaf ta
kaybetmitti •. Tam, Muratlı is- · ı layıcı ve lak~y~, om~ seven, tu- hakkuk etmiştir. 
tasyonunda, gök yüzu" bütün tan ve onu duşunen ıdareye can BERLIN, 9. A. A. - Hitlerci ve 

1 
· · ıd ba 1 ' merkezci meb'uslar ara~unda yapı-

, bunarlannı açarak. olanca au- ve goni.ı en ğ ı. lan 'IOn mülakatlar neticesinde bir 
yunu bu feci bozgunluğun üs- Milli devletin, Türkiye Cüm tebliğ n"'rolunmuıtur 
tüne boıaltarak şu talisizJiğe huriyetinin Türk köylüsü ile uğ Bunda ezcümle _de~ili~or ki, iki ta 
ağlıyordu. Öteden koşarak bi- raşan hükfunet ve idaresini şöy r~ ~.ur:"'haılar~ ıctı~ ?'ea'elelere 
ri ,,.eldi. le seri bir nazardan geçirmek aıt hu~ume.t emırnamesının kıs.nnla-

~ · · · T k d.. d nnı muttefıkan reddederek emırna-
T am göbegın·· ın üstünden ıstenm. ra yayı uıman an ı . . . 1., k 1 k t db' • . . . ... .. .. .. .. menın •tsız ıge arsı a ınaca e ır 

bır kurşun yemış genç hır za- teslım aldıgımız gun butun Tur !erden habis kısmı hakkında bir ta
bit kucağımda can çekişi~keo, 1 kiyen_in er. mam':'r ve mahsul: kım. ~tirazi kayıtlar dermeyan ey-
ona mataramdan su verıyor- dar bır rencber dıyarı olan ... Va lemı!tır. . . . .. 
dum .. Bu gelen, yağız çehreli, 1 si vemünbit ovalarındaki birçok ı lkı t~r!'f k'!"2ı lereh ışktedaları~-khkmusu 
k 

.. ı·· .. - b k. k'" 1 d b k t b b" sundaki rrr an ar ak ın r .... -ara goz u, uslu aşı yırtı oy er en aş a · o uz eş u- d t b k kal la b"t" · .. . ... . . .. k 'f l'k b I Ç a mu a ı mış r v~ u un ım-
henuz Tekırdag ııkelesınden yu çı t ı u unan orluda, kanları tahakkuk et!irme icin lizım-
çıkarak orduya gönderilen ik- 1 ilk tesliır.. merhalemiz olan bu gelen eseriyete rnalik bulundukları
mal efradından biri.si idi .. Ar- ı g.üze.~ k~zad~ bir baş at ve dört nı kaydeylemişlerdir. 
kadaşlarını kaybetmış, nereye çıft okuz, yuz bat koyun bula- yükümet programı 
gideceğini, ne yapacağını bilmi mamış İdik ... Ha~la İstasyon- deglşmiyor 
yordu. dan §ehre .ka~ar bır arabaya ko- BERLIN, 9 . A. A. _ Volff Ajan-

Kara gözlerinden elCTı> bulut ıulacak bır çift koşu hayvanı sından: Siyasi mahfellerde söylendi
ları geçiyordu. Muratlının, ge- da yoktu. ilk kaymakam mer- · ğine lJÖre siyasi vaziyetin tarzı inki
niş ovasına, boylu boyunıı.. ça- hum Avni, milli davayı kavra- ?fı hükümet proğramı üzerinde 
murlar içine serilmi§ binlerce mış, kıymetli bir idare adamı o- Reichstag meclisinin i~tima tarihi o
dizanterili, koleralı bastaların lan bu zavallı genç, bütün köy- lan. ~azartesi. ıtünuk·n.e kadar hiçbir 
· 'l 'l · 1 d ld d 1 · ı · ı, l 1 k 1 l 1 tesırıcra etmıyece tır. 
mı tı erı orta ığı o uruyor u. u erı_ a~.ma .. o~ a~ara on ar a Mezkur mahfilde hükumet proğ-

Burada o yıl mektepten he- gecelı, gunduzlu, tP. verem olun ramının iktı•adiyata ı>it kısmınrn lü
men orduya gönderilmiş b~ caya kadar uğraşa uğraşa köy- zum ve tatbiki üzerinde şiddetle is
on genç doktor olmağa namzet lülerin ortasına inmesi, onların rar _olunma~ts; ve yine ayn! ~i
evlii.dımız ~ hastalar arasın- yıkık yurtlarını. sönmüş ocak- le ~ore tahdıdı tesbhat mea elc11 bak 

d k il 
· d 1 d" .. · b · · k kında elyevm alakadar devletlerle 

a aşarak e enn e mevcut o- arını U§unmesı. u şırın a- kt 1 f k "d .. 
h 

· I' I cereyan etm _ e o .an ev aıa e ma-
lanla yardıma koşuyorlardı. Bu zamızın amıyet 1 ve ça ışkan him ve nazik müzakereler şimdilik 
Jakika karııma şu yağız Türk halkının i.;tenmez ve yılmaz ça kabinenin tarzı teıekkülünde herhan 
çocuğu dikildi. Burnunun delik lışması eski refah ve saadeti gi bir tebeddülün yapılmasına kat'iy 
!eri bi;yümüt• gözleri dönmÜ§ bul~a~ için dört yıl kifayet ey- yen mini bulunmaktadır. 
bana sordu: lemıştır. Siyasi nıüzalıeretPr 

-- Olen, heznıeri, Bulvadine MetrUk, alabildiğine unutul BERLIN, 9. A. A. - Volff Aian-
yol nirden gider muş geniş bir çiftlik olan Pınar sından: Reisicümhur buırün Reichs-

lşte meşrutiy~tin Balkan bar b~şı ~razisini sahiplerinden elli tag meclisinde mezkür meclis birinci 
binde Türk köylüsünün olanca bın lıraya satın alarak. üstüne reisi hitlerci Gottin!.': ile ikinci reisi 

gayz ve kin ile suratına tükü- mamur, asri iki yüz hane kur· met'kezci Euer'i k•bul eylemiıtir. k b Bu fırsattan istifade eden müma.i-
ren hu genç Türk köylüsünün ma ' ütün araziyi İmar etmek Jeyhim reisicümhur Hindenbur!la si-
şu sualidir. için Kırcalı dağlılanna üç sene yaıi vaziyet hakkında noktai nazar. 

Üçüncü miaal: yetmiştir. larınr arz ve izah eylemişlerdir. 

K b
. ı· b l ~te her yerde cümhuriyet j. M. Goerinıt büyük parlirnenter 

ırşe ır ı ara acı Çakır Re- T gruplar reisleriyle istisare etmezden 
cep .. Bu öz Türk Sakarya sava daresinin bu kavrayıcı. yükselti evvel herbano:i bir karar ittihazından 
şınaa benimle beraber çalışan cı, yetiıtirici alakası feyizler tevakki etmesini Rei•icümhurdan ri-
bir halk filozofudur. gösteriyor, ca eylemittir. 

O d k K .. l" b' b · ed' k' Reiıicümbur Hindenbourg son ve 
n a i seziı ve anlayıf kud oy u .•r azın ır ı ona so ltat'i kararını hir müddet sonra ver-

retine hayranım. Mustafa Ke- kuldukça ınıana safa ve refah mek hakkını muhafaza ettiğini bildir 
mal davasını bu kadar içinden verir ... Bir gönüldür ki onda le 1 miştir. 

Alman talebi ı•e Temps 
gazpfe.~i 

PARlS, 9. A. A. - 'tavas Ajan
sından: Almanyanın aıli~ri müsava
ta ait talebini tekrar mevzuu bahis 
eden Temps gazetesi, şunları yazı

yor: 
Almanyarun terki teslihat konfe

ranınndan çekileceği ve sulh muahe
deleri ahkimmın hicbirini bundan 
böyle nazan itibare ~mıyacağı husu 
sundaki tehditlerinden müteessir ol
mamak icap eder. 

Almanya böyle bir hareketi irti
kap etmekle Milletler Cemiyeti U.
sından bir develtin ipkaıına mecbur 
bulunduğu teahhüdatı icra etmemi\ 
olacak ve dünya efki.rı muvacehealn 
de cok vahim bir mesuliyet deruhte 
etmi, bulunacaktır. ZiTa bütün dün 
yada tekrar militarizme başlanma
sının yetti.ne sebebi kendisi olmuf o
lacak ve emniyet ve itimadın tekrar 
teesıüsile beraber ikti•adi inkitafa 
dav ~·t etmek için tatbik edilen sulh 
siyaseti.ne ait bütün ümitleri ayni ae 
beple ahrip eylemi§ bulunacaktır. 

Bir gazete toplatıldı 

BERLIN, 9. A. A . - Volff Ajan
sından: Role Fahne - kırmızı bay
rak - i imli Alman komünist gaze
tesi Alman kabinesi hakkında kul
landığı ağır şüt ' ve tahkirattan 
dolayi 6 Te~rinieyvel tarihine ka
dar kapatılmıştır, 

Ba.~ııekil Yon Papen, mare
şal Hindenburg nezdinde 

BERLlN 9. A. A. - Volff Ajan
sından: Batvekil fon Papen , reisi
cümhuru ziyaret ederek dahili siyasi 
vaziyete ait olan raporunu okumuş
tur. 

Bu ziyaretten sonra başvekil,. 
Rayİflag me.:liıinin yeni reiıi M. 
Goering'İn ziyaretini kabul eylenıit
tir 
Ceneral Higgins Berlinde 

BERLlN, 9. A. A - Volff Ajan
sından: lrlanda selimet orduıu ku 
mandanı centta1 Higg:İns bu ordu· 
nun akdedeceği kongreye riyaset et 
mek üzre yarın Berline muvasalat e 
deccktir. 

Fesi/ı mi, Tatil mi? 
BERLIN. 9. A. A. - Volff Ajan. 

smdan: Ağlebi ihtimal ancak iki gün 
sürecek olan Reichstaır meclisi mü
zakerelerinin, bu mecliıin tatili ile 
mi, ycksa fesih ile mi hitam bulaca
iiına dair siyaıi mabfellerde henü.z 
hiçbir,ey bilinmemektedir anlayan ve Türk köylüsüne an a:iz ve uğurlu bir hayatın çalıı PARIS, 9 A .A. - Bu!fÜn yapıl

latan bir adama rastlamadım. kan kudreti kaynar, bir selim a- ması mukarr..- olan nazırlar meclisi 
Sakarya cephesine levazım taıı kıldır ki asla kötülüğe vedüşkün ---------------------

yorduk. Kafilelerle koıarken lüğe taalluk etmeden en keskin Yenı· bı·r Amerikada 
tam Kırtehirden çıkan tosenin mantıkları gölgede bırakır •.• Ve 
üstünde idik. Yüzelli kadar kağ nihayet Türk köylüsü her.kes- Zeppeıı·n Kasırgalar 
nı, elli kadar yaylı. iki yüz ka- ten ziyade inkılaba ve inkılap 
dar deveden toplanmıt bir ka- ricaline içinden inanmıştr. ~---
tar sevkediyordum. Kırşehrin Bir parlak misal ile izah ede- yeni balon 130 North Albace ada-
şoıesi üzerinde yanyana. ağaç- yim: 
lıklara bürünmüş, yeşillikler i- Büyük Gazi pek sevdiği Türk kilometre sında 

zı mertebe hayret tevlit etmek
tedir. Amerikalı bankerler, ln
gilterenin, tediyatın atiyen tali 
kini derpiş ettiği hakkındaki 
telkinaa büyük ehemmiye afet
m ektedirler, Büyük Britanya 
hükumeti, her iki memleketin 
bugünkü iktısadi vaziyetleri 

hasebile böyle bir tedbirden za
rardan ziyade kar edeceklerini 
ileri sürmektedir. 

Harp 
Hazırlığı 

Bolivya ile Paragu
ay gene faaliyette 

LONORA, 9. A. A. - Cenubi A
merikadan ahiren ırelen muhtelif ha 
herler, Bolivya-Paraııuay vaziyeti
nin çok vahamet kesbetmiı olduğu
nu bildirmektedir. 

Paraguay hükumetinin bir sınıf 
huıuıi ihtiyat efradını ıilih altına 

almıt olduğu ve La Paz'da harp hır 
sının büküm sürmekte bulunduğu 

söylenmektedir. 
Auomption'dan alınan bri telırraf 

ta, 33 ile 40 yqlı arasındaki her va
tandaıı ihtiva eden fevkalade bir ih
tiyat ordusunun Paraguay hüküme-
ti tarafından teıkil edilmi' olduğunu 
iş'ar eylemektedir. 

Resmi mahafil, Falcon istihkimı
nın itıalini bir harp alameti olarak 
telakki etmektedir. 

Villazon, ticarethanesi namına ge
len zehirli gazları muhtevi birçok 
sandılılar Paracuay gümrükc:üleri ta 
rafından müaad<!re olunmuttur. 

Arjantin, Brezilya ve Şili hükü
metlerinin Paraguay ve Bolivya a
leyhinde iktisadi bir abloka ilan e
decekleri ıayüw Şili hariciye nazırı 
tarafından telaip edilmqtir. 

SANTIAGO DE CHILI, 9. A.A. 
Bitaraf memleketlerle Peru mümes-
silleri Bolivya - Parquay arasında
ki ihtilafın halli için Şiliye ait bir la
son arazinin Bolivyaya terkini der
piş eylemektedirler. Bolivya bu ara-
zinin bedelini kendisi ile Paraguay 
tarafından teminat altına alınacak 
bir istikraz akdi ıuretile tesriye "'Y
liyecektir. 

Cemahiri Müttahidenin bu istikra 
zın akdini teshil edeceği zannedili-
yor. 

Bir Arjantin tekzibi 
BUENOS AIRES, 9. A. A. - Bo 

livya lataatmm Arjantin arazioiae 
girdiklerine dair olarak Lonc!ra p.
zctelerinden birinde intiıar etmi.t o
lan haberler ~sıl "e esaıtan ıa-
mcn aridir. 

Bir vapur 
Berhava oldu 

Dalgalar arasından 
37 ceset çıkarıldı 

çinde iki güzel köy vardır. Ka- ı balkı ile yahndan göriqm<"k ve sür' atinde olacak sağlam ev kalmadı 
tann yansından fazlası ilerle- görmek üzere ıeyahatlerir..de NEVYORK 9 (A.A.) -
oiği halde aş~ğı ~alanı durdu. Trakyayı da şereflendirmişler· I . BERLlN, 9 ":--·A· - \\'.olff NEVYORK 9 (A.A.) - Pa East nehrinde Rikeu adasında 

Y_anımdaki yuzbatı Eşrek di. Edirnede. Cümhuriyet Halk A1_ansından: Halı ~azırd~. ınıa zartesi gününden beri Amerika bir hapishane inşasında çalıt
Beyı koşturdum. Haber getirdi. ,. ırkası binasında kendim, bi- edılmekte olar. yenı kabılısevk nın bütün Atlas Okyanosu sa- makta olan ameleyi çalışan bir 

- Bir yaylı ara~acı, orada zim köylülerı toplayarak yük- ~alonunun eb'~dı .. Graff Zeppe- billerile Antil adaları denizinin vapurun kazanı patlaması üze-
toplanan halka bagınp çağın- sek huzuruna getirdim 1 imden daha buyuk olacak, ba- tiddetli kası~gala~ yalam~kta rine vapurdakilerin yirmisi öl-
yor. dedi. K" 

1 
.. d d bek·!. d 1 lon. Helium gazile imlP. edile- ve balen yenı lng_ıl~en; kıt ası· 1 müt ve altmıtı ortadan kaybol-

v b d k H 
. oy u ışarı a ıyor u. k. h 1 ·1 .. h rik b"t" bili ımtıd d e en e oıtum: akıkat B h 

1 
k" 

1
.. .. G 'H ce am petro ı e mute ar nın u un sa erı a ınca J muştur. Sahilde bulunanlar, va 

bir arahacı Bir çift gayet kuv- .azı tat ıs ar doy ~lnu~ . azı z. 4 motörle mücehhez ve vasati akur bir savletle devam etmek- purun uçtuğunu ve bir duman 
vetli, güzel 11t koşulu yaylısının dı ra a ~ız e ecj e~lınıfvekorba- 850 beygir kuvvetinde buluna- tedir. Bahama'nın North Alba- bulutu içinde yükseklerde kay-
üstünde araba okuna basarak \~esm me'::ur a~: e ır.ha e cak. saatte 130 kilometre sür'at ae a~ası üzerinde patlayan ka- b ld - - .. 1 d' D 
ayaklanmıt• yüksek sesle, orada ~~. 1 -~e~cu! u unduğudcı 

1
etle ı yapacak ve bili merhale 13 bin sırgadan 7 i.nsan telf olmuş, bir ı 0 u.,.ln~ ~o~dt _er ır. U• 

toplanmış olan köylülere bir .ur;:nl 62..1:ı::b~l un .. e~t.jri: kilometre mesafe katedecektir. çokları da yaralanmıştır. Şimdi m~d u u u kalgı ıg~ zama; ~e 
nutuk İrat eder gibi haykırıyor m. d"l ar Hül' a 1k~~~1':'t ı~rı Yeni balon, ilk seyahatini gele- ki halde ahali gıda maddelerin I :.

1 

~~er amam f'· b' u a 
au v~ bu sözleri ağzım açık din s~rHu er.t.l . ~sa oy udı e b~· cek llkbabarda icra eyleyecek 1 den ve içecek sudan m•hrum bu ırço mse meyusane ır su-

t d
, zı azre erının arasın a ır b t" 

1
.. • k f l'k 1 kt d rette dalgalarla pençeleşmekte 

r ım: d l k. .
1 

ve er uru asrı on orama ı unma a ır. 'd' 
- Ne yaoıyorsunuz ağalar, per e oma ıstedı er. olmak şartile 50 yolcu la~ıyabi ı ıNEVYORK.. 9 (A.A.) -

O• d bak b-k k b' Trakyanın kıymetli ve mezi- lecektir, T k 1 d Y e ~ • ocaman ır ca r l d T k d opra a tın a Müthiş surette batan geminin 
mi var. Gl"ne mi cami yapmak ye~ 1 evi. 1 e. ir ağı meb'_usu , İ d ölü plinçosu zannelunduğun-
ıçın buraya toolandınız. Ayıp Faık .~eyefendı bu sa~at gorü~ spanya a zirai kalan amele dan daha çok dolgundur. Şimdi 
değil mi, Mektep yapın mek- ve mutaleaya derhal ısyan ettı ıslahat MULHOUSE, 9 (A.A.) ye kadar dalgalardan otuz yedi 
tep! Köylerimizde mektep yap 1ve 0 aralık Büyük Gazi de teş· MADRIT, 9 (A.A.) - Kor Vittesbinde vuku bulan heyelan ceset çıkarılmıştır. Karaya çı· 
mış olsaydık başıırua bu beli- ki.~ ~llju~muş:ardı ~ trhal 

1
ben tesler meclisi zirai islbata ve neticesinde bir amele grupu top karılabilenlerin kaffesi yaralı-

lar geEr miydi? Şu teker sarık· oyu ~rı t~ ayara uzur arı- katalonya statüsüne ait kanun rak altında kalmıştır. iki amele dır. Gemide 200 işçi bulunuyor 
lı, gözü dönesi cercileri hi.la mı na sev ettım. liyibalarını kabul ve tasvip ey \ ölmü~ ve 3 kişi de yaralanmış- du. Vapur, Nevyork ıehri tara 

İzmirin kurtuluı günü 
• 
Izmir, 9 eylülü heye-

canla tes'it etti 
Belediye reisinin nutku " Ya. 

şasın Büyük Gazi ,, 
avizeleri ile alkışlandı •• 

IZMIR, 9. A. A. - Bugün lzmir, 9 eyl<.l kurtulu, günü şerefi.,e em· 

sali görülmemiş muazzam bir ihtifale sahne olınuştur. Şehir blrkac gian 
den beri kazalardan ve civar viliyetlerden binlerce ziyaretcilerle dolmuş 

otellerde yer kalmamıştı. Dünden itibaren bertaraf süslenmeğe başlamış 

bay;aklarla defne dallariyle şehir baştan başa tezyin olunmuştur. BugÜ· 
nün cumP.ya tesadüf etmesi de meraaime itt:ira.k eden halkı diğer senelere 
nazaran bir kaç misli çoğaltmıştır. Hükümet •e Kem•raltı gibi işlek yer
lerde halkın kesafetinden gelip .geçme büyük müşkülata uğramıştır. Sa
bableyııı saat sekizden evvel Beyler sokağında C. H. F. vilayet merkezi, 
ihtifal heyetleri ve davetliler, taıradan gelen heyet ve murahha!ilar ve leş 
kil.it müme~silleriyle dolmuştur. Yapılan program v~bile vakti muayyen

de Vali Kilzım Paşanın otomobilini takiben yüzlerce otomobil 9 eylül 
g'.inünde Halkpınar civarında şehit düşen Mehmetçiklerin ebedi hatırala
nnı ııaşatan kabirlerine ıJidilmiştir. Bu şüheda makberesine müteaddit çe
lenkle;: konulmuştur. Heyetler arasında milli mücahltlerimizden Berırama
lı 85 yaşlarında tuzcu Mustafa Efe beyaz sakalı ve köğüsündeki istikli.I 
madalyaıiyle nazarı dikkati celbetmekte idi. Şehitlikte abide başında 
Buldanlı zade Mustafa Bey, bir nutuk irat ederek bugünün kahramanla
rını ve ıehitlerini taziz ve takdis etmiı ve bu mıntakada kurtuluş günü
nü hatırlatmak üzere şehitlikte beldiyen süvari kıt'ası kumandanı tarafın
dan gayet veciz ve hararetli bir hitabe ile mukabelede bulunulmuştur. 

Buudan sonra BenaJ Nevzat Hanım bir mersiye okumuıtur .. 

Müfti Efendinin pek müessir bir •urette okuduğu manzum ve mensur 
türkçe bir dua ile ~ehitlik kısmındaki merasime nibaıyet verilerek ku

mandanlık dairesine avdt eolunmu!tur. 

Saat 10 da Kadifekalesinden atılan bir top üzerine kı~la önünde mevki 
almı§ bulunan süvari kıtaatı merasimi mahsusa ile kışlaya ve hükümete 

sancak keşide etmişlerdir. Bayrak c;ekilme merasiminden sonra süvari kıt'a 
sı Gö:ıtepe tramvay caddesini takiben Reşadiyeye kadar bir hareket yap
mı§tır. Bu askerlere R"'8diye C. H. Fırka11nda limonata ve ıigaralar t.,.,. 
zi olunmuştur. 

Buırünü lebcilen tertip edilen zafer alayına iştirak edecek her cemiyet 
ve müeuese bugünün !erefine li.yık olarak hazırladıkları temsillerle, Bas· 
mabane istasyona karşısmdaki meydanda içtima etmişlerdir. 

Alay saat 15 te Kadifekaleıinden atılan bir topla harekete geçmiştir. 
Alayın harekete başladığı dakikada Gazi heykeli önünde ihtifal heyeti na
mına belediye reisi Behçet Salih Bey tarafından bir nutuk İrat edilerek bü 
yük hatiskara karıı beslenilen minnet ve ıükran hisleri (Yaşasın büyük 
Gazi) avazeleriyle pek samimi ve hararetli alkıılarla ızhar edilmiştir 

Alay, yürüyiiı tertibiyle önde halk müme11iUeri ve arkada asker ol
malı: üzere Basmahane . Tilkilik - Hatuniye - Kemeraltı - Hiikümet cad
desi kıth ve birinci kordonu takiben Gazi meydanındaki heykelin önüne 
gelmiştir. Alay birinci kordondan geçerken limanda buluan bilümum Türk 
ve ecnebi vapurları düdüklerini çalmak suretiyle resmi ıel8mı ifa etmitler 
ve aakeri kıt'alar heykelin önünden ıreçerken 21 pare top atılm11tır. Alay 
resrui geçit ve tazimi ifa ederek l ımet Paşa bulvarını takiben Gazi bul
varın.\ çıkarak dağılmı,lardır. 

Zafer alayı geçili pek parlak olmut ve conun tezahüratla 9 Eylül kur
tuluş günü tes'it edilmiıtir. 

Gecede fe...,.. alaylan ve yery"" eğlenceler tertip olunmuştur. Halk ıü

rur "'heyeean içindedir. 

Celal B. gin iktisat vekilliği Ali 
tasdika iktiran etti 

ANKARA, 9 (A.A.) - lktısat vekili Mustafa Şeref Bey. 

ahvali sıhbiyesine binaen lktısat vekilliğinden istifa etmiş ve ye
rine İzmir meb'usu ve lş Bankası umum müdürü Mahmut Celil 
Beyin tayini Reisicümbur Hazretlerinin yüksek tasdiklerine ik-

tiran etmiıtir. 

Türk dili kurultayı 
lSTANBUL, 9 (A.A.) -T. D. T. C. Uır.umi Katipliğinden 

t~liğ edilmittir: Kurultay için müracaat eden zevatın isimlerini 
nqre devam ediyoruz: Abdulbak Kemal Bey muallim, Ali Enver 

Bey muallim, Dr. İbrahim Hanif Bey, Esat Mahmut Bey muhar
rir ve muallim, Ferit Aaseo Bey eski maliye müfettiılerinden. 
Kadri Bey Amasya valisi, Hakkı Tarık Bey Gireson meb'usu. 

Halit Fahri Bey muallim muharrir, Halil Nimetullah Bey mü
derris. Hüseyin Namık Bey muallim, Hüsam Bey Amasya mü
verrihi, Mazhar Süleyman Bey muallim, Mehmet Zeki Bey mu
allim, Muharrem Zeki Bey muharrir, Mümtaz Bey muallim, M. 
Louis Mikoço Macar sefareti erkanından, Namdar Bey muallim. 
Nafiz Şerif Bey Antalya meb'usu. Sadri Etem Bey muharrir. Se
zai Bey esbak Çanakkale meb'usu, Operatör Bürhaneddin Bey, 
Şevket Bey ormancı. İbrahim Necmi Bey, Yusuf Şerif Bey mü
derris, Zeliha Osman Hanım muallim. Ihsan Bey muallim, Maz

har Bey muallim. 

Atinaga bir takas heyeti gidecek 
ATINA. 9 (Hususi) - Türkiyenin Atina sefiri Enis Bey. 

M. Mibalakopulos ile ııörütmiiftür. Bu mülakatta, Türkiye ile 
Yunanistan arasmda akdedilecek olan takas mukaveleleri işi gö

rüşülmüt ve bu müza . .;reler neticesinde Türkiyeden bir heyetin 
Atinaya ııiderek mukaveleler enılanru teabit etmeleri karar

laşmıttır. 

Arnavut hükumetinin tebliği 
PARIS, 9 (A.A.) - Guya Arnavutlukta isyan çıktığına ve 

Arnavut Hariciye ni.zırmın firar ettiğine dair ecnebi memleket· 
!erde intişar eden haberler bura Arnavutluk sefaretince tekzip 

olunmaktadır. Sefarete göre bir takım iğtişaşlar çıkarmıt olan 
bir takım kimselerin tevkifinden başka bütün memlekette derin 

bi sükun hüküm sürmektedir, 
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Bakırköy Doğum Evi Merasimle çıl 
Yunanlılar 
Türk müdür? 

ı _!.!112gette 

Fena yapılan 
Yollar 

Ekonomi 

Kışlık 
Yiyecek 

Terkos 
Geçince •• 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Bir Yunan mebuau
nun eseri ve 

Hamit 8. in izahatı 
Bir çok mukavele- ,Memlekette iatihaal 

ler bozuldu vaziyeti naad? 
Belediye bunu bir 

kar mem-

Fener yolunda Muhtarpaşa bağı •• 
Bağcı Hasan ağanın çavuş üzümleri harikadır! 

Bundan 40 sene kadar evvel buı
lıııı yullUIC& tarihi bir kitapta pya
.. dildr.ııt lıuı iza!.eta -düf edı1-
llıistir. Ba - "Y orsf Tipaldos Y • 

Bimlt Bey 

lıo..toı'an nutuklan" İsminde bir 
lıitaııtır. 
Yorıri Y akovatoe 1850 senel ... inde 
~ Jyonyen, oonra da Yunan 
ıııı.cliıinde uzun mGddet mebusluk 
ftpm,ıtır. 1814 de Kefalonyada dol 
'-ılı, ömrünü Yunanistan ufrunda 
"iic:adele Ue ııeçirmittir. ilmi bilırile 
~ ..., •tefli hitabderi ile mqhurdur. 
~t bu zabn uıl töhreti huctutaıu 
~Türklük aevıriıi lafımaaıdır. Yu
ıı...ıı mııhanir bu eoerinde "Yunan
~ Türk, Türk Yunanlıdır" demekte
~. Muhıırrir eoerinde ıayanı dik
lıat olan ıu filıirleri ileri sürmekte
~. "Plevnede düıen Yuıuuılıların 
~ P!ıtan MiUlümanlarm rubu şa
~sun." Y orıri Y akovatoa, Türk cli
"111 luılclrile tetkik etmit bir Alimdir. 
t..rinc1e Yunan medeniyetinin Türk 
lııeclwıl,eti TUl.& olduiunu ifade et
!lıoktecllr. Netelöm buııünkti ııarp 
~da bir çok kelimelerin aslı 
~kçe old.Jig anlqılmııtn .. Yorgi 
• •vokatos bu h....... dair bir çok --..u .. ıılkııetuwkt.e •• "T-1ya; 
~e olan Tat ilinden ııelir'' de._.tedir. 

Son yap8n tuilıi tetkikat Akde
-ıa ı.....- medeniyetinin ..e bura-

Poliste 

lclarei hasuıiye namına ihale ecl
len yollardan bir lııommın itıtaat -
laı...ıeı.inin müteahhitleri tarafın
dan iyi tatbik edilmediği anlqdmq, 
nafıa bııfmühenclisi Cevdet beyin 
ııöıterdifi fenni lüzum üzerine bu 
lllllkav .. elerden bir kısmı feahedil
mlıtir. Bir kmnı da ııene feshedil
mek üzwe ıehlr mecliıi daimi encü
-ine tevdi edilmiıtir. 

Cevdet bey, İDfU• bit.., veyahut 
İnp edilmekte olan yollardan mii
lılm bir lnımınm• arzu edilen derece 
de metin olmadılmı, bir çok sakat 
taraflan bulunduiu- ıır&mllı ve bu 
yollarm az bir zaman içinde bozula 
rak yeniden esaslı surette tamirine 
lüzum hiısedilecefinl anlamqhr. 

iskelelerde poll• 
Daimi ıareue hamal ve aaııdal ba 

lunan laılalıeldıt iskelelerde ııık 11k 
polis vakalan olmakta ve ekseriya 
kalabalık clolayıaile zabha vaka fail
lerini bulmak için müıkülit çelcmelı: 
tedir. 

Bundan sonra böyle kalabalık, ia
kelelerde birer pollı memuru bulun
durulması laırarlaştmlmııtır. 

Bu iskelelerde bulunan hamal ve 
kayıkçılarm kahyaları da Bilumum 
hamalların ve kayıkçdann birer fo
tofraflarını çıkarıp iskele pollılerl
ne vereceklerdir. 

Bu ıoretle iakelelercle vukubula
cak her banıri bir vakada polis me
murları kolaylıkla vazifelerini ifa • 
decekl,.. n faili yakalayacaklar
dır. 

-···--.. ·--------
)arda medeniyet kuranların ulan 
Türk olduklannı ortaya koymuıtur. 

Dün hu huıusta kencliıile ııörllt
tüfümüz tan'lı müderrislerinden Hl 
mit B. bize dedi ki: 

- Eııe havzaaı medeniyetinin 
Türk medeniyetinin variıi olduğu ta 
hakkuk etmiıtir. Ege bavzasmda ya 
tayan inaanlar aslan Türktür. Yu
nanlıların Türk olınaaı tabiidir. ilk 
medeniyet sahibi Türkler olduiu i
çin bütün kültür sahalarında ilk fi
kir ve mevcudiyetler de TürkI ... e 
aittir. Bunun misallerini her sahada 
sörüyoruz." 

Mevzuu bahsettitimiz Yunanlı ma 
harririn eserinin Uırcüme ve tetkiki
ne devıun edilmektedir. Tetkikat ne 
tieesinde mülıim fikirlerin telıelliir 
edeceii anlqılmaktadır. 

Bir kadına lif atmak 
bir hadise çıkardı 
Kadının yanındaki adam 

tabancasını çekince 
birden boşaltmağa başladı 

Din Fatihte kadına sarkıntılık et- j olmaması ve ateıin her tarafı sara
--.ı. yüzünden müeuif bir hadise ol mıı bulunması yüzünden yangını 
-..,ıtur: Fatihte tekerci banmda o- söndürmek kabil olamamııtır. 
~ boyacı Fevzi, Abdi ve Hasan Deponun üstündeki tavanlar be
"ıııinde üç arkad&f dün Belediye bi- ton olduğundan ateı haı·ice sirayet 
.__.ı kart-daki parkın civarında o edememiş, depo IWnilen YaDIDlflır. 
lıı...;,uşlar ve önlerinden geçen tanı- Yapılan tahkikatta yanan depoda
""41.klan bir kadma laf a-.-,..ıır. ki e,yanın iki ıirkete 25 bin liraya 
ı.: l(adııun arkasmdan bir adam ta- •isortalı olduğu anlatılmıştır. Yan
..,. ediyormuı. Bu adam kadına laf ıımn sebebi tahkik ediliyor. 
~ daymuı ve üç arkadqa 
~ bir kelime bile aöylemeden ailiı
~ çekip üzerlerine botaltmq ve 
lııı.; 6 el lnırtun sıkmııtır. Bu vaka 
lıııot 13 te olmııttur. O esnada o ci
~ pek kelalıalok olduğu İçin hıılk 
~- cliiımüt. kol'lıu ve tela• i
~ '!teye beriye lraçltmıya ba.tla
,.........,... Sil&lı atan adamla laf atı
~ lcaılın da ba karpfalıktan iıtifa 
~ ed•ek ortadan urrolmutJardır. 

Maltepede yangın 
Maltepede oturan "Katran Hak

in" sahip ve amili Hakkı beyin evin 
den dün yanırın çılunıı, bina kimi
len yanmııtır. EYin 3500 liraya ıi
gortalı olduğu anl.,.dmışbr. 

lktısat veki.leti meteoroloji 
eıutitüaünün IOD bültenine naza
ran hu ay baımda memleketimiz
de mah...ı vaziyeti ,öyle idi: 

Pirinç: Mıntakalarma söre pi
rinçlerin Taziyeti iyidir. Ta.ya ve 
havaliainde pirinçler bqaklan
IDJJ ve İtalyan çeltik nevileri de 
idrak etmittir. Diler bazı mmta
kalarda pirinç!• çiçekte ve Diya
nhekir havaliainde İM bapkta o
lup taneler teteklriil etmİftir. 

Ozüm, incir: Bu aene her ta
rafta üallm mahsulü biraz erken 
kemale selmittir. Bilhaaaa Eie 
mıntakaunda üzümler iyi haaılat 
Yermiftir. Afuatoa ayının kurak 
seçmeai ü.sümlerin kunıtulmaauı
da faydalı olmut n aersilerin 
muntazam bir aurette yapdabilme 
aine imli olmuıtur. Kura üzüm· 
den elde edilen netice!• serek 
kemiyet ve ııerelue keyfiyet itiha 
rile tayanı memnuniyet derece
dedir • 

Zeytin: Zeytin mmtakalarmda 
zeytinlerin büyftmeleri iyi olup 
ekaeri yerlerde taneler tamamen 
tetekkül etmittir. Mahsulün ümit 
hahtcıldııiu anl&fllmaktadır. Yal 
nız Artivin ve havaliainde zeytin 
afaçlarmda mahsul yoktur. 

Fındık: Karadeniz sahil mın
takaamda fındık mahsulünün va
ziyeti iyidir. ilk fmdık harmanla
n kaldmlmıt ve fındık piyasaya 
çıkanlmqtır. Mahaul ııeçen sene 
ye nazaran boldur. Y alıwı bazı 
yerlerde aym ilk nıafı yaiıflı ııeç
mit olduğundan fmdıll: harman
lan biraz teehhüre uğramııtır. 

Şeker pancan: Trakya mınta
kaamda pancar mahıulü aökülme 
ie devam edilınit olmakla bera
ber, havaların yağmurauz geçme 
sinden Te toprağm ıert olmaıın
dan sökülmesinde biraz miifküla
ta tesadüf olunmaktadır. 

Uıak ve havaliainde pancar 
mahaulü hemen seçen senenin ay 
ni netice verecefi tahmin edilmek 
tedir . 

Bu havalide pancarlar kurak
tan biraz müteeaair olmuılardır
Sökme ameliyesine bu mmtakada 
da baılannuıtır. 

Pamuk: Adana ve hanliainde 
yağmurlU'lD az oluıu bu mahou
lün az olmasına aebep olmuıtur. 
Hasat batlamııtır. Mahaul ııeçen 
aenenin nııfı dereceıinde azdır. 

Efe mmtakaaında pamuk zira 
ati yapılan Y•l..de hasat bqla
mıt ve iyi neticeler elde edilmit
tir . 

Diğer mıntakalarda İM pamuk 
lar henüz kemale ıı•lıl'.>-ittir . 

Tütün: Tütün mah...ıünün her 
tarafta hasadı devam etmekte 
olup aon ana ve uç yapraklan top 
lanmağa haşlanınıtbr. 

Ege mmtakaaındaki mahsul ke 
miyet itibarile çok iyidir. Kara
deniz aalıil mıntaka11nda ve diler 
yerlerde hasat deYam etmekte 
- iyi mahaul elde edilmekte
dir. 

Bostan ve meyvalar: Her ta· 
rafta boatan ve meyvalar kema 
le gelmit ve çok mebzul haaılat 
alınmaktadır. Yalnız bazı yerl"r 
de kuraklıiın fazla olmaamdan 
kurumağa yüz tutan boıtanlar ve 
yağmurauzluktan meyvalannı dö 
ken agaçlar vardır. BugünJ.,rde 
İyi bir yağmura çok ihtiyaç var
dır • 

baı yapmayacak 
T erkoe ıirketi beledi:yeye ııeçtik

ten IODra su itinin nasıl idare edile
eejini müzakere İçin ııeçenlerde iki 
komi.yon tqkil edilmiıti. Komiıyon 
lar bazı kararlar vennitJerdir. 

Bütün izi su itleri için bir ano
nim ıirket tctkiline aleyhtar bulun
muıtur. Bir kı11m aza hallan da iıti
rakile bir nevi kooperatif teşkilini, 
bir kısmı ise terkoa, ıehir meclisi
nin kontrolu altmda ve mülhak bir 
bütçe ile idaresini muvafık sörmüı
lerdir. 

Encümen su jtinin, mezbaha gibi 
varidat manbaı yapılmama111U1 ta
raftardır. Encümen halka kir bek
lemeden ucuz Ye hol su temini nok
taamda iarar etmektedir. 

lstanbulun haritası 
latanbulun tehir haritası vaktile 

bir alman ıirketi tarafından yapılma 
ğa baılanmııb. Bilahare bu it bir. 
türk müeueseaine verilmiıti. 
Şimdiye kadar lıtanbul, Beyoğlu 

ve Kadıköy haritalan yapılmııtı.Son 
zamanlarda Boğaziçi harita11 da ta
mamlanmııtır. Bu sene de Bakırköy 
semtinin haritası ikmal edielcektir. 

Bundan sonra Kurbafalıdereden 
Bostancıya kadar uzanan aahaıun ha 
ritaaı yapılacak, müteakiben Adala
rm haritaları tanzim edilecektir. 
Yapılan bu haritalann içinde şeh 

rin bütün sokakları, meydanlan ve 
meşhur binaları gösterilmiıtir. 

Muaiki mütehassısı 
geliyor 

Belediyenin A vrupadan getirtnıe
ie karar verdiği musikiıinaı profe
sör Mar tctrinievvel ibtidaamda teh 
riınize gelecektir. Profesör lıtanbul 
konservatuarın1 ıılah edecek! kon
servatuardaki muallimlerin vaziyet
lerini de tetkik edecek hariçte daha 
muktedir tahıalar hulunduiu takdir 
de bunları müesseseye alacaktır. 

Bir icra 
Hikayesi 
Kadıköy icra da

iresinde 
geçen bir bA.diae 
Yeni icra ve iflis kanununun tat

bikine bir kaç p...ı-ı....; ba.tlan
m11tır. Yeni ı.uu-n eelU ka
nunun bazı ııüçlülderini izale etti 
iine ıüphe yoksada, bazı ınanurla
rm her - aebep- halka kanan 
haricinde bazı külfetler tahmil ettik 
leri ııörülmektedir. Bu klllfetleri a
daletin seri ve mümkün mertebe aa 
-rafla tevzii kaideaine mubaliftlr .. 
Meseleyi izah eclelio:n: 
Geçen ıriin kiracı•- bir ödeme -
ri göndermek iıteyen bir zat, Kadı
köy icra memurhiiuna müracaat e
derek ne yapmak JUım ııeldijini so 
l'ar ve ıu cevabı alır: 

- Şuradan bina .,ağıda bir dük 
kan var, oradan son ıekle lfÖre ha
zırlanmıı bir ödeme emri alırsmız o 
nu doldurduktan sonra konturatm au 
ret ve bir talepname ile birlikte 
bir zarf içine koyarak bize getirir
siniz. Şuraııru kaydedelim ki İcra me 
muru B. in ıröstermiı olduğu dükkan 
ödeıne emirlerine mah8uı evri.kı be 
şer kurus ücretle aatınaktadır. Bu 

Yumurta ticareti dükkan icra dairesinin lazım gelen 
~vriıkı hazırlamak için halka küçük 

miz duruyor bir suhulet .. östermemesi yüzünden 
icraya müracaat edecek kimselerin 

Son zamanlarda yumurta ticareti- evrakını yazmak ıuretile kendisine 
miz bir buhran geçirmektedir. Bu- oldukça mühim bir m~~t ta te.. 
na sebep ihracatın llZalrnaaıchr. min etmektedir. icraya muracaat e-

J::.v..elce en büyük miiıterimiz den zat memurun tarifab daireain-
F ransa idi. Fransa kontenjaa asuli- de gösterilen dükkana giderek evri
le bizden alılıiı yumurta miktannı kını huırlatmıı, zarflı olduğu ı...Jde 
pek ziyade tahdit etmi,tir. memura te.di ettikten sonra ıu ıııa-

Hasan 8. yok, Hasan ağa var .. - Mübaligasız ceviz büyük
lüğünde üzümler - Ah, efendi, ne olursa sizden olur .. 

Türkün bildiğini tilki bilmez - Bağı büyük gördüğün yere .. 
Geçen gün töyle bir davet niz.. Allah aıkına kusura bak- Biz bunu söylerken. yüz)e. 

mektubu aldım: mayın! dedikten sonra. elinde ri gülüyor: 
Efendim; bir sepet, bağdan üzüm topla- - Ah itallah efendi, aaye-
2 eylul 932 cuma günü sa- mağa gitti. Biraz sonra; değil nizde begüm •• 

at ikide zab ilinizi Feneryo- latanbulun. belki dünyanın en Reklamın kıymetini, Hasan 
lunda Mahmut Muhtar Pa,a iyi bakımlı üzümile doldurul- ağa ve arkadaılan, bizim tehir 
bağına davetle fereflendirme- bü .. k bir t ba • .. .. .. lilerin pek çoğundan daha iyi 
nizi arzeyleriz efendim. mut .. d!.uceÇ •t ~ gı ~lmu takdir ediyorlar: 

V 1 d 
. bir ze sur u. etı çeııt çavuf ar. 

e a tm a acemı yazı k k · k ı U .. mJ · d il . B ğ H ren ren mıs et er.. - zu erı gör ünüza ••• 

e }U.~:=lu a ~ata:;::ı- Her tanesi. mübalağuı:z ce- Gayri bildiğiniz gibi döteniri-
trenden indim. Bağ, çok uzak viz büyüklüğünde. zar gibi İn· rin! 
değil. Hemen ıola sapıyorsu- ce kabuklu, ağızda kütürdeyen Anadolu köylerinde ağızdan 
nuz. Daracık bir yolun niha- bu enfes üzümlerden belki bi- ağza dolatır bir mesel vardır: 

"Türkün bı'ldig" ini. tı'lkı' bilyetinde karşınıza ilk gelen ~ rer okka yedik. 
yaz boyalı büyük bir kapı.. Haıan ağanın ortaklan da mez!" derler. Türk zekasının 

Tam kapıdan içeri girece- çok geçmeden etrafımızı aldı- büd"tü!1li~ndc;eliği, bu küçük mesel-
ğim sırada, baktım, gazeteci lar. Biriai dedi ki: e gız ır. 
arkaclaılardan biri... _ Ah. efendi.. Ne oluna Hqan ağanın ve arkadatla-

- Ne o hazret •• Sen de bap sizden olur •• Bu bağa, bu yıl nnın bize ikram ettiği §U bir 
mı?. kaç salkım üzümde. en muhte-

- Öyle ya.. bütün kazanamzı döktük.. Gay tem ziyafetlerin veremiyeceği 
Kapıyı el birliğile ittik. iki n siz bilürsünüz ! hazzı duyduk. Bağdan çıkar-

tarah ağaçlıkı göz alabildiği Kastamonwıun Araç kaza- ken. Hasan ağa, küçük birer 
kadar geoit bir bağdayız. Yal- sının bilmem hanııi köyündenr kesekağdı içinde iızümlerinin 
DiZ yolu bilmediğimiz İçin eV• mitler· en ali.Janndan bize bir kaç sal-
vela küçük bir tereddüt geçir- Şurada burada bel belleyip. kım üzüm ayırdı .. 
dik·_ çapa çapalayarak kazandıkları - Canım •• Ne zahmet ettin? 

ÜÇ bet kuruf'b fU bağa kapat- diyecek olduk. 
mıtlar. Allah ta bir üzüm ver- - Az. veren candan verir •• 
mit bu yıl.. Eh itte o kadar o- begüm •• dedi. sepet kalmamq 

yok lur •• Yalnız, talihlerinden fiat- ta .. Artık siz yabancı değilsi-
lar diifmüt. Gezdiricilerde on niz ! .. Kusura bakmayın ... 

- Şimdi ne tarafa sapaca
ğız? 

Nihayet, ıeslenmeğe karar 
verdik: 

- Baksanıza.. Kimae 
mu orada, •• 

Elinde çapa, poturlu. 
kenli birisi peyda oldu: 

çep- kuruta kadar üzüm satılıyor- Gazeteci arkadaşla, elimiz-

- Kimi arayoraun efendi .. 
Ben hemen abldrm: 

- Bağcı Haıan Beyi.. 
Adamcağız dÜfÜDdü: 

- Hasan Bey •• Hasan Bey •• 
Bizde bir f&t&lama: 

- Canım. Muhtar Pap11111 
batı değil mi buraaı •• 

- He •• Muhtar Paıanm ba
fı .. 

- O halde Haaan 8eJ de o-
lacak.. , 

Ned- sonra farkına vardı: 
- Hasan Bey yoktur emmıııı 

Hasan ağa var .. 

- Tamam İfte.. Bey, ağa.M 
Her ne iıe.. Bizi onun yanma 
ııötürüver .. 

Bir bai kütütünün öaünde 
arkadqlarile yemnk yiy• -
ki. açık aii& bir köylü, Jokma. 
ımı bırakıp ay•i• kalktı: 

- Buyurun efendiler.. Hot 
geldiniz. safa aeldiııizl .. 

- Hasan ağa aiz miıiniz7 
- Benim efendim •• 
Hasan ağa, önde, biz arkada 

yürüyoruz .• 

Muhtar Paıa bağının her ta
rafı demir potrellerle tuttu 
rulmuı• üstü aama yaprakla
rile örtülü muazzam bir ka
meriyeai var. Adıımcağız, bu 
kameriyecle bize yer gösterdi. 

Oturduk . 
Merak içindeyiz: 

- Bu Hasan ağa kim? Bizi 
nereden tanıyor? 

Ben dayanamadım, aor- . 
dum: 

lllllf. de üzüm kağıdı istasyona gel-
Halbuki bunlar, geçen sene- dik. Tanıdıklardan biri sordu: 

ki fiatları heıap edip bağı kira- _ Nedir 0 kağıttaki? 
lamıtlar. - Üzüm ••. 

ikide bir soruyorlar: Salkımların azametini gö-
Acap ziyanmıu:ı çıkaracak rünce: 

mıyız efendi.. - Aman, dedi. nereden aldı-

Ve sonra. hep birden yalva- nu:aa bmı de alay-•• Ne ııü-
nyorlar: zel üzüm bunlar •• 

Cevap verdik: 
- Aman efendi.. Gazeteye 

..nyJe bir enikunu yazm -ı.- - Muhtar Pqa bağının ü-,.... ·~'-' . KUJDJen •••• no:a... 

Hasan aianm bağmda yedi· 
Pniz üzümlerin lstanbulda bir 
etini bulmak imkinaızdrr. Ken 
dilerine teminat veTdik ki: E
ier miifteriyi memnun etme
nin yolunu bilir ve hele fiatla· 
n da biraz indirirler meaeli, 

obız kllnlfa filin aatarlana 
bağ mevsiminde bütün lıtan
bul buraya tqmıp üzümleri. 
yağma edercesine kapıtırlar. 

Y almz kese kiğıdile bağdan 
üzüm getİrmeğe akıl erdireme
mit olacak ki: 

- Amma yapbnı:z ha. dedi, 
bari bir ıepet bulup doldurt
aaydmız ••• 

Ben ıülümaedim: 
- Az.izim. im ODU bilmez. 

miıin, baiimı büyük ııördüiün 
yere. sepeti küçük götür der
ler ... 

M_ Salihaddin 

Bundan IDnra aba olarak ltalya li sormuıturı - Kuzum Hasan aiL. Bize 
ve fapanya gelmektedir. ltalya hülrU - Evrakı tarifiniz mücibince ha- mektup ııöodermek -reden BalurklJ11b N••I llilflldı 11apılan doğum eol 
meti de son zamanlarda yumurtanın zırladım, ~ -aleri~!' P8rll mu habnna ııeldi? 
..,ndığma 16 lira ırümriik ~ kuy kabilinde ı...riçten tedariki yeni ka- H ---1..1 k 

11' Çııu.. kartunlardan biriai boyacı 
~in diz kapağını parçalN!\lttır. 
~ abm erlıtek aranmakbıdır. 

Tramvaya 
atlarken muıtur. Sandığı 27 liraya aatırlan yu mın icabından .......,.? asan aia• ır-auuı er inı 

murta bukadar ağır bir .._mite- _ Hayır, kanunda böyle ~ tey harp dediğimiz iflek köylü z• 
Herant iaminde 9 yatlarında bir hammil olmadıiı için ltalyaya ihra- yoktur, fakat öyle yapılması ıcap e- kisile sin.i ainsi güldü: 

çocuk dün Fmdıklıda tramvaya at-

Bakırköy Doğum Evi 
diin merasimle açıldı 1_._ dü - L-- da 1 caı da clurmu~ur. diyor... _ Efendim. biz ıekiz arka-... k 1 _.en ımut. -•n n yara an- l - Peki, it aahiplerİ dairenizin .tramvay aza an ınııtır. Şimdi ortada yalnız bir •panya bt:asiye maarafmı ödemete mecbur dat· yüz elliter iki yüz lira aer-

Mecruh --uk baygın bir halde kalım~tır. Buraya yapılan ihracat ta k bu L. • ·· ·· .. •· 
l"--'a'-ımda YatL--- soka"'-da ,..... k ec1· E -durlar? maye oyup 11t1gm uzumunu 
--~'"" -__ 

9
_Y_&f_mda H::"'t tram-a•yq• ba- hastaneye kaldmlmııtır. bii kafi ıııelmeme t ır. vvelc:e yu- _ Ahval .;mdililr böyle İeap etti- eabn aldık. Velakiıı. g-- le-

.. ...,,,. q- • murtaden memleltete 13 milyon li- r ~ 
Harbiyeye siclerlıen tam Otomobil kazası ra ııirerdi. şimdi bu para yedi mil- riyor... neki gibi üzümler fiath değil 

"hğ1 bir çocuk tarafından itilerek yona dütmü,tür. lıte Kadıköy icraunda ceçen hi- Baktık. zarar edeceğiz •• Kızıl. 
ıı.... .. J - ---•- b' S d ş· ı· 't kt 1 kave burada bitiyor. ~ dütmüı, söz aoy emıy...,.,.. ır anyer en 11 ıye gı me e 0 an ltalya hükumetinin aldığı tedbir lstanbul icra reiıi pek kıymetli toprakta oturan bir bey var. 

Bu küşat Bakırköy himayei 
etfalinin muvaffak bir eseridir ı...de Etfal bastaneoint> kaldmlmı9- toför Zeki efendinin idaresindeki o- Yugo•lavyanın yumurtalRnna kartı Saat B. ı'n bu lıidiae ile a.Iakadar o- Ceridelere yazı yazar. O gel-

~ tomobil Maslaktan geçerken 1247 '---'-1 be L- bilba b' · -'-'--' d b' .. t 'l"b 

~a. .. · 'eti Milli'ye taJ-L-1·nden °"""" a ra ... r •sa •zı muta- lacag" ını kuvvetle ümit ediyoruz. mitti. bağa.. Halimizi anlat- Himayeietfal Cemiyeti Bam· rifer ......- e ,_ muı emı a :.........,. eoca numaralı ;...ret memuru Fikri efen- zarrır etmektedir. . . • -yanındadır. 

' 

Efendiyi de Jletiktaıa gider- diye çarpmıt, muhtelif y ... lerinden tık. köy tubeai tarafından lllfll ettiri-
_L d. T 1 D fi t • • S · b • 1 1 d "-·- · • '""'·-t · dun" Binanm inta edildiği arsa L-" ıı.ü biletçi itmit yere düıerca •- yaralamııtır. u• tün a mıya e n me asımı - enm agı. gazete ere ve- en oa~ evınm • ..,.. ....., -

~ kol nda al tır · · t · · ? deci' 1 birçok pide davetlilerin haza- yük oldııiu için ileride bu arsa ü-
'"' u n yar allllllf · '• 1111 • • ·-- battladılar Cenazenin gelmemesinden dolayı ı reyım. 11 er mıı~. . ı. ıte- rile yapılmııtır . serine küçük, küçük pavyonlar 

Bı•r depo yandı! Tu• rkı·ye _ Yemen · kal Viyana' da vefat eden Yol mez olur muyum·· Elıne aya- Bır' kat üz--· -· _ _,,,_,_ o- in,.aı da tasavvur edilmektedir. 
Çekoslovakya rejiıi lzmir mınta- gen an, 1 • d" t" O d h ..,..,,_.. Doğum evinin aertabiplifini, 

t..,._,,_, Marpu 1 da bü' kasında tütün mübayaatma devam ve Yapı Limitet Şirketi müdürlerin 1 ::a akiu~ u~le· --'-'-~ emence-mekt lan bu dotum eYi het yataklı bn Etfal haataneai nı'saıy· e -fı' d-L • 
... - ._, sece ççu ar - Bağdatta çıkan (Eliralı:) pzeteai -~-ktedir. Ç-koalovakya reı·,·,,· 2 den Murat Zade Mehmet Beyı'n mah m -.• ~ .. on . up . ..- .,,. •~ ~ . ..__ yanmııtır Marpuççu- ~~ ~ ka 1 1 d oda ile bir iaterliae odaamı, bır a- tor Rauf Fehmi Bey der'uhte et• K -- h · alh da K tarafından verilen malümata ııöre milyon kilo tütün alacaktır. tumu Niyazi Beyin, cenaze namazı ra ayıp sız ere gon ermı9.. meliyathaneyi ve bir tabii doğum mittir . 

Pi+-• ';;.,n;~';.":t bü;.;k 1,~ Türkiye ile Yemen ııraaında dostluk Diğer taraftan Avuıturya rejiai bugünkü cumartesi ırünü öğle nama i e1c?-~yalar baıim oldu, hani )ar odaoıaı ihtiva etmektedir. Ay- Kiifat reanıinde Rauf Fehmi 
"n depoeundan saat :>J buçuk- muahedesi akdi için müzaı. ... e1 ... ce- 700 hin kilo tütün almııtır. zını müteakip Betiktat'ta Sinanpaf& , g Adıze.. • . nc:a I>aıhekim, haata bakıcı, hem Bey doium evlerinin ehemmiyetin 

~~~~çılmıq~tır~.~---~~~~rey~a:n~etmeld;!!~~ed~ir~. ~M~uah~~ed~1e11~11111~·~eaa~J_~V~en~·~ıen~nw::~I"'1ıa:!!~ta:Jır~ör~e~A!!""!atvry:!!!!!•:.l:::::.;;;..ı.......ı..h.. .... .i.._:..:..Uı...ı....ıı.:...,..:....J....~A!~aym!!§!i&:~.mız~.b::krııır.:~.....J'-'~-'-~'~~-'-ı..~~·.__..__..._.....ı.._._~Lo..JL--'---''--..._~~...__....._.~.....; 
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, ı üzerine gönderebildiğimiz bir 
kaç parayı alınak .,.. vapur ta-

srm umdeai cMILLIYET• tir l
i rihine kadar da bu bicarbonat 

dö sut kokan ıehirden kurtul
mak için Parise gitmeye mec
bur oldum. Zaten Fransada y~ 

l • I 
MiLLiYET CUMARTES 1932 

Sıhhi bahisler 

İç sıkıntılan 
~ "ti\\~J 

.')ikayeller 

Telgrafhane kapalı 
olduğuna göre •• 

10EYLÜL1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

gine tanıdığı tehir de burası 
idi ... Vichy'den Parise günde 
on tane tren kalkar ve beş ile 
altı saat arasında değişen bir 
müddette oraya vanr. Bir de 
her gün sabahları bir otokar 
gider. Trenin birinci mevki h
alını bilmiyorum. Likın ıkıncı 
mevkiini sordum. 115 buçuk 
frank. Otkarın fiatı da 85 
frank. Dediklerine göre trenin 

içim sdolıyor. 
içimde fenalık ....... 
Vücudüm kırık dökük .. 
Rüyada gibiyim... Kabuslar i-

1 aumeainin ve kanın muayenuine 
lüzum &'Öaterir. Ve...a, frengi a• 
raıtınlır. Kalp dinlenir, böbrekle 
rin vazifeleri gözetilir. Tenaaül 
ve idrar unaurlan yakından arat• 
tırılır. 

Bir masalın mabadi 
Sirkecide Yeni Po•tane arka· 

sında Cebbare hanında l 7 numara
da oturan Muatafa efendi (160) 
kurut Ücret vererek Hadıma bi.r 
yıldırım telgrafı çekmittir . 

. 

1 

1 

Telgraf adresi: lst. Milliyet 
Tdrfon Numaraları: 

Bıqmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE üCRETLERl: 
Türkiyt! ıçin 

L. K. 
3 aylığı 4 -

6 " 750 
12 .. 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak ıeri verilmea -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ruttor. G.zete ve matbaaya ait 
i,ı .. için mtidiriyete müracaat 
eclilir. Gazetemiz Hanların ıne
s'uliyetini kabul etmez. 

1 

üçüncü mevki fiab .. 
Bu otokarlar takriben otuz 

kiti alır. Vagon kadar cesim, 
fevkalade rahat koltuklu ve 

ı 
yerleri numaralan mükemmel 
arabalardır. Yalnız trenin bili.
fasıla altı saatlik seyahati y<>
rine bu dokuz saatte Pariae va-
rır. Bu dokuz saatin iki saati 
öğle yemeği yemek ve biraz 
dinlenmek için verilen ÜÇ mo
laya çıkarılırsa otokarlar da bu 

BUGÜNKÜ HAVA 350 kilometrelik mesafeyi 7 sa-
y etilköy Askeri rasat mf!Tke- atte alırlar .. 

zinden v..tlen malilmata nazaran, Ben F ransada 350 kilomet-

çinde. 
Böyle diy-ı.r, böyle fik&yot 

edenler, sıhhatlerinin iyi gitmedi
ğini anlarlar. Likia neıi var, ne 
oluyor? bilmezler. Neı'eleri yok. 
Iıtihaları f(;yle böyle, uykulan ke 
aik .. Rahat uyumazlar .. Bütün ge 
ce uykuda uğraşırlar. Böyle buh 
ranlara tutuldukları zaman onla
ra karşı ıelmemek, münakaşa 
etmemek, uysallık akıllıca bir İş 
olur. Bir hiç için kızarlar, kartı· 
larmdaki düıüncelerine uymaz 
kızarlar. Bir yerlerinde airı yok
tur . 

Voreux'dür, yalnız o kadar. 
Ateşleri yoktur. Hazan 38 dere
ceye kadar çıkar. Yirmi dört sa
at içinde tabii d~r. Her ıey dü
zelir, yoluna girer. 

Bazan fenahk kesilmez, ıürer, 
gider. Artmaz, hafifler, o ka-
dar. 

l bugün baT& az bulutlu olacak ve relik bir otokar seyahati yap-

Bu iç aıkıntıaırun, bu titizliiin 
aebebi ne? Bu ıebepler birçok su
retle araıbrılml§tır. Onları bura
da gözden geçirmek faydasız de
ğildir. 

Bu biuedilen fenalıklar, 11lon
tılar "hiç bir şey değildir,, deni
lemez. Çünkü gittikçe baatırır, 
ıztırap verici ali.metler belirir. 

r 
timal istikametlerinden mutedil mayı umrandan biraz açık ge
kuvvetlerde rüzgirb olarak de- ' çen trene binip ı:itmeye tercih 

1 vam edecektir. ı ettim ve otokarda bir yer al-
Dün tuyiki neobni 769 mili- dımı. 

metre, azami hararet 30 uıari Sabahleyin saat sekiz bu-
16 derece idi. çukt.a bizi kontrol ettiler. Ba-' ı gajlarımu:ı arabanın damma 

'. ''•------------., yerleştirdiler ve yola revan ol-
' duk .• 

1 FELEKTEN Şimdi burada bir m .. ele 
Seyahat mektupları.. meydana çıkıyor. Tren mi _ c>-

tobüs mü? Yol mu. ray mı? 

Vichy'den 
Parise 

'Parls 
Vichy'de tedaviye ıridenler 

üç devre geçirirler.. Birinciai 
ilk batfadır. Doktor aramak. 
hastalığını teabit ve tedavisini 
tayin ettirmek. ve otelini, ha
yalını ayar etmek.. 

İkinci devre de tehri, eğ
lence yerlerini, parkını gör-
mek ... Üçüncü devre: Sıkıntı 
devresi suların tesirile hasıl o
lan yorgunluk ve bezginlik dev 
resi. 

İşte tedaviden çıkıp dönen
ler bu son devreden kurtul
mak için bir gün bile fazla Vi
chy' de kalmazlar •. Çünkü Vi
chy onlara arbk dıtandan gü
zel görünen bir hastane pavyo
nu manzarası arzeder. Her 
gezdiği yerde bir membam ila
nı veya pınarına tesadüf ettik
çe içtiği ılık ve gekremsi su
ların niho~ tadı damağrna ge
lir. 

Tedavinizin son bardağını 
içerken arkası gelmiyeceğini 
bildiğiniz bir itkenceden kur
tulurken hiuedeceğiniz mem
nuniyeti duyarsınız ve nihayet 
yola diitersiniz .. . "' . 

Pariai hiç görmıemit olaay
d ım, Vichy'ye gelmitken dün
yanın bu herkesi çeken şehrini 
görmek isterdim. Fakat 924 
te 926 ve 928 de muhtelif vesi
lelerle bu güzel tehirde kal
dım ve geçtim. Onun İçin bu 
sefer oraya tekrar gitmekte 
şehri görmek noktasından bir 
alaka hissetmiyordum. Yalnız 
memleketten gelirken Paris 

Meselesi. Ben bu nuıael-in he
nüz Franaada da halledildiğine 
pek kail değilim .• 

Vakıa 350 kilometre 85 
franga yani bizim para ile 7 li
raya çok ucuzdur. Kilometresi 
2 kuruta gelir .. Trenin ikincisi 
3 kuruta yakın tutuyor .. 

Buna rağmen otokarlar he
nüz trenlerin bütün yolcusunu 
alamamıtlardır. Bilhuaa uzun 
mesafelerde.. Neden? Bunun 
bir çok sebepleri var. Bir kere 
uzun müddet bir koltukta otur
mak adamı yoruyor. Trende ol 
sa kalkar dolaşırsınız. Bunun 
içindir ki; otokarlar, iki saatte 
bir, mola veriyorlar .• Yolcular 
inip geziniyorlar .. 

ikincisi otokarda ayakyo
lu yok... İnsan sekiz saat bar
saklarına hakim olacağını kes
tiremez. Nitekim ben hareket 
edeceğim günden bir gün ev
vel endişenik bir sühulete maz 
har oldum. Hemen doktora te
lefon ettim: 

"- Suların tesiridir. Zara
rı yok. geçer" dedi. Ve çok tü
kür yolda münasebetsiz bir sı
kıntıya uğramadım. Amma bu 
yüzden bir haylı tereddüt et
tim .. 

Sonra otokarlar büyük ba
gaj almıyorlar.. Trende tık tı
kabildiğln kadar .. 

Daha sonra otokarlar, sürat 
katarları kadar hızlı gidemiyOt" 
lar .. Otokarlarda yalnız orta 
tabakaya münhasır tek bir mev 
ki var.. Fakirler ve zenginler 
binmiyor .• Birisine pahalu öte
kine de idi geliyor •.. 

Eşya nakline gelince o me
sele büsbütün ayrı bir bahis •. 

F ranıa gibi yollan adeta 
cilalı denecek kadar munta
zam bir yerde bu otokarlar u-

Milliyet'in Edebi Romanı : 88 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Felsefi fantcutique roman) 

Yazan: HÜSEYjN. RAHMi 

Her uzTUD ayn ayn muayene
oi lazımdır. Kırmızı kan damar· 
larmda tanrıyon derec:eainia tayi
ni, bir Radlyografi, bir idrar 
luuı tahlili lavhayi aydınlatır, 
hekim muhakemesini sağlam ola
rak yürütebilecek §41mi gö.teren 
bir !taret görünceye kadar her 
tarafı IU'Bftıl'lr. 

Fenalıklar, ukmblar, geçıcı 
oldukları zaman ehemmiyeti yok 
tur. Çok defa bozuk bir mide bu 
nu yapar. Ve, bir au perhizi ile 
bir gün sonra tabii bal avdet e-

' der. 
Yorgunluk, kırıklık uzar gider 

ae, aiır hastalıklar faalınm her 
§41yini her gün araıhnnalıdır. Haf 
talar aüren fenalıklar, hazon bo
nııunun., kara ciğerin, ıinir man-

-·-··-··················-.. ········-·----.. 
zun meaaferlerde trenlere faz. 
la rekabet edemiyorlar amma 
kısa mesafelerde ediyorlar. 

Eğer ileride bu söylediğim 
mahzurlan da izale ederlerse 
timendifer kumpanyalan için 
güç günler gel mit olacaktır. 

'(. "' . 
Diyebilirim ki; Vichy ile Pa

ria arasındaki yolun iki tarafı 
bilafasıla ağaçlık ve yeşillikten 
ve bir yabancı gözile de bakılsa 
Fransanın toprağı münbit top
raktır .. Bu yol daima meskun 
araziden ve ara sıra kasabala
nn içinden geçer. Bunlardan 
biri olan Poyyi ismindeki kasa
bada (Yeni otel) de öğle ye
meğini yedik. Fransacia kavu
nu yemiş yerine değil de or
dövre yani iftarlık yerine ver
melerine fena halde içerliyo
rum. Hele bazılan kavunu tuz
la yiyorlar .. Deli olmak bir Jey 
değil.. Bir de bizim kavunları 
bu memlekete ihraca kalkıyo
ruz, Vallahi günahtır. . "' "' 

Yumurta yuvarlasanız kı-
nlmayacak kadar düz bir as
falt yolda saatte elli kilometre 
sür'atle giderek aktam bet bu
çukta Pariain (İtalya kapısı) 
denilen cenup kapılarından bi
rinden girdik ve altıya çeyrek 
kala bu büyük otokar bizi Con
corde meydanına indirdi .. 

FELEK 

yordu ki: 
-- Bu gece yalnız biz ge

lin güvey olmadık. Bütün kai
natı zifaf neş' esi içinde görüyo-
rum ... 

Gelin cevap vermedi. Çünkü 
o etrafını bir kabus korkunçlu
ğunda görüyordu. 

Damat tatlı dillerini döke 
bdüllatif Efendi temenni- mat beyin bir eli ceketinin dış döke kızı avutmakta devamla: 

sİl'İn boş çıktığına müteessif cebindeki revolverile... Etraf- - Tabiat her şeyi çift ya
fakat kızının bu iki azılı rakip tan çıt olsa kolunun seri bir ratmıştır. Belki bu dünya müs
ar sınaa paylatılamamaaından hareketile tabancanın kabzası bet menfi bir elektrik fabrika
zuhuru muhtemel (seandale) dışan taşıyo.r. Gelin de ini bir aıdır. Tek gönülde neş'e olmaz. 
!ardan da korkuyor. ürtünkü titremesi geçiriyor. Her kalp mukabilini arar., Bu 

Hariç otelle~den b!rin<;le. de- ' ~eydanda kimse yok.. Zevci öyle deruni bir cazibedir ki 
ğil kendi evlerınde ıımdıkı u- ara aıra böyle kimi vurmaya ruhlar bir müddet serseri dola
sulde bir düğün yapılıyor ... A- hazırlanıyor acaba? .. Hem onu tarak nihayet aradıklarını bu
deta the dansant.. tehlikeden hem kendisini mi? Yoksa mev- lurlar ... Mesut olurlar.. Bula
zabıta haberli.Evin etrafında si 1 hum bir tahsı mı? ZeTcİnin rnayanlar da olur.. Bahtlılık. 
vil, resmi polisler dolaşıyor.. 1 gördüğünü Şehamet kendisi bahtsızlık buradan doğar.. lt-

Gece yansından sonra da- niçin göremiyor? te biz bu akfam bu bahtiyarlı-
vetliler dağılıyorlar.. Oh hiç Göze görünmıez bir hasmın ğın tahtına çıkmıt saadet sul-
bir vak'a yok. Yüreklere tebli- tehdidi altınrı.a gibiydiler •. San J tanlarıyız ... 
kenin atlatılmış olduğu hakkın ki odanın her köşe bucağından Bu esnada sokaktan gümbe
da biraz emniyet geliyor.. Sa- bir umacı bakıyor zannını ve- dek bir gürültü duyuldu. Şeha
kıp Cemal mahpesinıle belki recek garip bir tehlike kokusu metin benzi biraz uçtu. 
gükreyip duruyor.. Fakat taş saçrlıyordu.. Uulvi Nadir dışanyı dinle-
duvarların. kilitli kapıları arka Gelinin uçuk benizle geçir- yerek: 
aından köpürmenin harice ne diği hıçkırıklı sarsıntılardan - Ne var? Korkuyor mu-
tesiri olabilir?. fazlaca tevehhutunu anlayan sun? 

• • • 
Belli batlı bir hastalık ile ala

kaaı olmadığı halde bir mide ba
zonzıslığı inaaru bazan ümitıis 
bir yorgunluğa diifi!rür. 

Zayıflatır, iıtihayi keser, kara 
düşüncelere boğar. 

Midenin kimyevi qlerinde, baa 
sasiyette bir bozukluk, bağınak
lann işlemeainde bir zaaf bunu 
yapar. Çabuk bir şifa temini için 
bir perhiz kafidir. Arızalar geç
mezae bir Rontken muayeneıi is
tenir. Çok defa bu muayeneden 
de bir şey çıkmaz. Bazan fena 
cinıten bir ür'ün b..s§lamak üzere 
olduğu görülür. Böyle olduğu gö
rülünce biç çek.inmemeli, hasta
yi hemen cerrahın eline bırakma ... 
lı .. Mide ürlerinin vaktinden ön
ce kaldırılmaaı hastalara uzun 
bir hayat artığı kazandırır. Şu 
da var ki, facialı bir ıergüzeşte 
atılır gibi ameliyatta acele etme
melidir. 

Ameliyattan önce ürün mevcut 
olduğuna iyice kanaat getirmeli
dir. 

Baiıraak rahatsızlıkları da bu 
kabil arızalar yapar. Kara ciğer· 
de böyle fenalıklar basıl eder. 
Mesela kara ciiere kan hücum 
ederse geçici bir sıkıntı, bir fena
lık hissedilir. Li.kin kara ciğer
de kanser olursa zafiyet peyda o
lur; hasta çarçabuk zayıflar. llk 
&'ünlerde zavallı içinde sadece bir 
fenalık var sanır ve az zaman i
çinde ölür. 

Böbreklerin ve Proatat'ın Kan 
serleri de böyledir; bqlarken haı
talar ufak, tefek bir f'OY sanır• 
lar. 

* • * 
Sinir manzumesi çok defalar 

bize Nörarteni etiketleri göste· 
rir. Lakin bu mütterek iaiın al
tmda ne kadar haıtalık toplan
mıttır. Bunların bir takımları kor 
kunçtur. Beynin uzvi hutalıkları 
cibi; bir takımlan da sürer, gi· 
der: Malihulya gibi.. 

Evvelce de aöylemiştim, baıka 
yorgunluk, kırgınlıklar da vardır 
ki, zahirde hiç bir sebep olmadı
ğı halde bütün hayatları daimi 
bir yorgunluk içinde geçer .. 

Zavallılar daima müttekidir
ler. Ve hakları da vardır. Bu şi
klyetleri hakaız bulan ve: 

Bir dokun, bin ah dinle kU.i 
fakfu rdan, diyerek sinirlenen he
kimler, vazifelerini unutmuf olur
lar. Onların ışleri ıztırap çeken
lere acımak ve bakmak değil mi
dir? 

Muayenede kan haatalıklarını 
da gözden kaçırmamalıdır. Kan
da kırmızı yuvarlacıkların ekail
meai "Fakrüddem,, beyaz yuvar
lacıklarm artması Löremi; dala. 
im büyüyüp büyümediği, b6yük 
bezler olup olmadığını arattumalı 
dır. 

Venmı, tifo gibi intani hasta
lıklar batlarlarken, bir kmklık, 
bir keaiklikden baıka bir f41Y gös 
ternıezler. 

Kalbin vahim hastalıkları, -
mesela kalbin içindeki ince zarın 
iltihabı gibi - batka türlli b&4-
lamaz. Ve böbreklerin müzmin ilti 
haplarına tutulanlann, çofu onla 
n bir :rorgunluk hiaainden iba• 
ret aanırlar. Bir gün Tanıiyon'la .. 
rı ölçtürürler, hastalık meydana 
çıkar, hayrete düt"rler. 

Yatlı bir kimsede yorgunluk, 
kırgınlık geceleri 11k sık idrara 
kalkmakla beraber olursa mesa
nenin ve proıtat'ın muayeneai li.
zırndır. proatat kanseri batlarken 
umumi zaaf ve ittihaaızlıktan bat 
ka bir f"Y göstermez. 

.., • * 
Bu uzun uzadıya saydığım 

hızla kapanaı.. Korkacak.. bir 
fey yok .. 

İkisinin de kulakları !ciritte 
idi. Sanki samiaları mikrofon 
kesilmişti. En ufak sesler, pı
tırtılar sekiz on misli büyüyor
du. Damların üzerinden hafif 
bir bora geçti. Hariçte rüzgarla 
depreşen ,eyl~rle berabea- yine 
Şehamet te titredi .. 

Ulvi Nadir yine kızcağızı 

- Baha! dedi. Gel şöyle ya
nıma atur sana bir masal söy
leyeceğim. 

- Söyle yavrum dedim. Ve 
başladı anlatmağa, ben de işte 
size yavrumun masalını aynen 
onun dilinden anlatıyorum. 

Siz de benim gibi tatlı tatlı 
dinleyiniz. 

"B' ır sıçan varmış. sıçramış 
sıçramış yağ tavasının içine 
dütmüş. Ana&1 &açını yolmuş. 
babası bıyığını yolmut. O sıra· 
da dam bunlara sormuş. 

- Yahu sizin bu haliniz ne
dir, Demiş. Ah demişler hiç 
sormayın bir sıçanımız vardı. 
yağ tavasının içine diittü. Ana 
sı saçını yoldu, babası bıyığını 
yoldu. Dam da demiş ki "öyle 
ise ben de kiremitlerimi kıra
yım". Bqlamıt dam da kiremit 
lerini kırmağa. O sırada ağaç 
sormuş "dam lc:ardet bu senin 
halin nedir?" "Ah sorma demit 
bir sıçan yağ bı.vuına dütmüt 
babaaı bıyığllll yolmut- anası 
saçını yolmll.§ ben de kiremit
lerimi kırdım." Ağaç "A ben ne 
duruyorum. Öyle İse ben de 
yapraklanmı dökeyim" demit 
ve yapraklarını dökmüş. Ağa-
cın dalında bir kut varmıt- Kut 
aormut: "Ağaç kardet senin 
bu halin nedir?" demit. Ağaç 
anlatmıt: "Bir sıçan varmıt• 
aıçramıt sıçramıt yağ tavaSI
nın içine dütmüt- anası saçı
m yolmut• babası bıyığını yol
mUf> dam kiremitini kırmıt• 
ben de yapraklarımı döktüm de 
miş .. Kuş ta "A öyle ise ben 
ne duruyorum. demiş ve tüyle· 
rini yolmut sonra kuş uçmuı 
uçmut bir çeşmenin musluğu-
na konmuş. Ç"fme sormutı 
"Kut kardeş senin bu halin ne
dir ?" demiş. 

Kut cevap vermiş: "Bir sı
çan varmış. sıçramıt sıçramıt 

yağ tavasına dütmüt• anası sa
çını yolmuş. babası bıyğını yol 
muş. dam kiremitini kırmıt• a
ğaç yaprağını dökmüş. Ben de 

tüylerimi yoldum" demiı. Çeş
me de: "A ben ne duruyorum 

--···---·············-··---
ıeyleri okuyanlar korkmamalı
dır. Kuvvetli ruhlara ıunu tavsi
ye ederiz: Uzun müddet süren 
ve her ıünün mecburi meıgu(i .. 
yelleri içinde dikkat etmeğe vakit 
bulunamayan ufak tefek rahatsız 
lddara ehemmiyet vermeli, ve 
vicdanlı ve ihtisas sahibi bir heki
me milracaat etmelidir. Hastalık 
lavbaoınm karanlık ve allmetle 
ria ıilik olmaımdan dolayı belki 
hekim ilk muayenede hastalığı 
bulamaz. Buluncaya kadar her 
vasıtaya el atar. 

itin aaıl en zor ciheti uzun ıü .. 
ren rahataızlıklarm bir neYİ ıi
nir hali haaıl etmesi ve bunun asıl 
uzvl hastalığı saklamasıdır. 
Meydanda ainir hali görünür, öte
ki onun altında gizlidir. 

Olpn bir bekim bu görünüte 
kapılmaz; hastayı dinler, aöyle
diklerine ehemmiyet verir •. Fena
lığı yapan aaıl hastalığı bulunca
ya kadar araştırmak.tan geri dur
maz. 

Vaktinde yapılan bir ameliyat, 
yerinde tatbik olunan bir tedavi 
ve perhiz usulleri bir hayab kur 
tarır •... 

l>r. Ruoçuklu HAKKI 

yaşamıyor mıyız? 
O saniyede bir ıey gümledi. 

Kilitli oda kapısının iki kanadı 
birden müthit bir tekme ile ar
kasına dayandı. Yan insan. ya 
rı hayalete benzer bir şekil pey
da oldu. Ve Ulvi Nadirin sua
line fU cevap verildi: 

- Hayır.. hayatınızın en 
ımea'ut değil en meş'um gecesi 
yaşayorsunuz. 

teminen: Damat bir yıldmm aüratile 
- En ehemmiyetsiz teyler ayağa fırladı. Silahını çekti. 

bu akşam senin için korku ve- O ande karıılıklı iki revolver 
ailesi oluyor •. Ben yanındayım. botandı .. Yine karıılıklı iki ce
Niçin bu kadar vehme kapılı- set yere yuvarlandı. Ulvi Na
yorsun? Karşıma bir alay A- dirle Sakıp Cemal biribirlerini 
merika haydudu çıksa yine öldürmüşlerdi. 
perva etmem. .. Aktimiz oldu.. Heyecanın şiddetinden bir 
iki a~kın mahremiyetine ma- kaç nale koparan gelin bayıl. 
bet olan bu odanın kapısından dı sustu. 
bakmak kimini ne haddine? Bütün ev halkı odaya hü-

Ulvi Nadir kıza biraz em- cum etti. Bu maceranın iki kur 
niyet vermek için perdeleri banını yerde cansız buldular .. 
örttü kapıyı kilitledikten son- Sakıp Cemal hapishaneden na-
ra: sıl kaçmıt? O kadar gözcüye 

- Mabudeın söylemiyor- görünmeden gelin odasına ka-

pembe ağzından aksini duy- Zabıtaca vak'a inceden in-
Zifaf odasında gelin güvey güvey onu biraz oyalayabilmek - Evet ..• 

sun ... Sözlerim cevapsız.. Ya- dar nasıl çıkmıt? Hayret .. Hay 
ni tek kalıyor.. Aşkımını mu- ret .• Bu esrara kimsenin aklı er 
kaddes bir makes gibi senin 1 medi .•. 

i mak isteyorum .. Şu ande ha-
1 
ceye tahkik ve tesbit edildi. Ce 

' · · rıldı Maceranın a· 

öyle ise ben de suyumu çeke
yim" demiş ve suyunu çekmiş. 
O sırada elinde testilerini dol
durmak için küçük bir kız gel
miş. Bakmış ki çeşmenin suyu 
yok çeşmeye sormut: "Çetme 
karde, demiş . Senin bu halin 
ned. '" "Ah d · B. ır. sorma emıt. ır 

sıçan varmış, sıçramış sıçramış 

yağ tavasına diifmüş. Anası 
saçını yolmut• babası bıyığını 
yolmuş. dam kiremitini kırmış, 
ağaç yaprağını dökmüş, kuş 
tüylerini yolmuş. ven de suyu
ımu çektim demiş. 

Kız: "A ben ne duruyorum 
demiş. Öyle ise ben de testi
lerimi kırayım demiş" ve tes
tilerini biribirine vurarak kır
mış. Kız ağlaya ağlaya evine 
döndüğü zaman anaaı babaaı 
kıza sormutlar: "Senin bu ha
lin nedir?" demişler. 

Kız da: "Bir sıçan varınıt• 
Sıçramıı sıçramıt yağ tavası
na dütmüt- Anası saçını yol
muş. babası bıyığmı yolmuş. 
dam kiremitini kırmış, ağaç 
yaprağını dökmüş, kuş tüyleri
ni yolmuş. çeşme suyunu çek
mit• ben de teatileri kırdım" 
demi§. Tabii anası babası kız
cağızı bir temiz dövmütler. Ma 
aal atağı. biz yukan." 

- Bu kadar mı? dedim. 
- Kısa mı dedi. 

Saate baktım. Oooo.. Delı
tet idarehaneye tam iki aaat 
geçikmitim. Derhal fırladım 
ve tramvayı beklemeksizin bir 
otomobil ile matbaaya deldim. 

- Neye geç geldin dediler .• 
Ben de dinleyim dedim. 
"Bir sıçan varmıı. Sıç.ramıt 

sıçramış yağ tavasına dütmüt• 
anası saçını yolmut• babası bı
yığını yolmuı• dam kiremitini 
kırmıt• ağaç yaprağını dökmüt
kut tüylerini yolmut- ~e 
suyunu çekınit- kız testilerini 
kırmış. Ben de matbaaya ıreç 
geldim." 

Tahrir müdürü benim çıldır
mıt olduğumdan fÜphe ederek 
yüzüme acaip acaip baktıktan 

sonra: 
- Azizim, dedi. Bir sıçan 

varmııt- sıçramış sıçramıt yağ 
tavasuıa dii§müt> anası saçmı 
yolmut• babası bıyığını yol
mut• dam kiremitini kırını,. a
pç yaprağını dökmiif. kut 
tüylerinı yolmut• ç«ıfme suyu
nu çekmit> kız testilerini kır
mıt• sen matbaaya ıreç ır81din. 
Ben de · senin iki yevmiyeni 
k t . " ded' es un. ı. 

Akpm üstü eve döndüğüm 
zaman yumurcağa: 

- Geeeeeeeeeel........ Baka
lım, dedim. Bugünkü masalın 

Bu telcrafm yarım aaat :zarfın 
da ıahibine teclimi ve Muıtafa e 
fendiye cevap gelme.si 18.zım. iken 
Muatafa Efendiye Konya telgraf 
haneainden §Öyle bir telgraf gel
miştir: 

Hadım kapalıdır. Açıldığı za
man telgrafınız yazdırılacaktır. 

Muatafa efendi 
gelerek bu halden 
Ve dedi ki: 

Sıtlıı 
matbaamıza 

şikayet etti. 

- Mademki Hadım telgrafha 
nesi kapalı idi telgrafhane benim 
telgrafımı almamalı idi. O za· 
man ben adi telgraf muhabereai 
yapar ve bu paranın beşte biri ka 
dar az para verirdim. 

Bu hareketin ve zararımın me• 
ulü yok mu? 

Muotafa efendinin bu şiki.yeti 
ni Batmüdür Hüanü Beyin tetkik 
edeceğini ümit ediyonız. 

Bir gezme bir kat 
elbiseye mi? 

Şirket ve Seyrisefain vapurları 
nın günlük iatihlakleri olan ki
mürleri Saray burnunda bağlan· 
dıkları şa.mandıralarda almalan 
icap eder ve uaul de böyledir . 

Fakat yaz iptidaanıdan beri 
bu usul nederuıe bozulmuf ve va· 
purlar Ada iakelesinde kömür al· 
mağa baılamışlardır . 

Geçen cuma ve pazar &'ünleri 
bu yüzden vapurlarda feci ve 
gülünç vaziyetler baoıl olmut, be 
yaz elbiseler giyinmit baaonlar 
ve beyaz pantalon giymit erkelrr 
ler komür lozlarma mülemma bir 
halde ve pek acıklı bir vaziyette 
kalmqlardır. 

Alakadarların bu iakelelerde 
kömür almak keyfiyetini derhal 
menetmeleri lazımdır. Akai tak· 
dirde bir gezinti yapmak için bir 
kat elbiseyi feda etmek lazım il"' 
lecektir. 

Aile harcırahı 
veriliyor 

lıtanbul ve Anadolu polis kadro
lıu;uıda memurlar arasınde yapılan 
naldı ve tebeddiiller ikmal edilmek 
lbıeredlr. 

Bu tebeddülat esnasında vilayet
lerden lstanbula naldediıen memur
ların ailelerinin de harcırahtan iatifa 
deleri temin edilmiıtir. 

--·-··---·---·---····· 
mabadini ben sana anlatayım. 
Hepsini tekrar sıraladıktan son 
ra iki yevmiyemin kesilmesi
ne sebep olan bu yumUrcağa 
da babası iki tokat atketınit
Dedim ve im:.. terıile canı 
ırönüld- ,öyle iki adet yerlet
tirdim. Sizi sıktımaa affedin. 
Bunun yarını da Yar. Yarın da
ha ırüaelini anlabrım. Bugün
lük aklım batımda değil. B11 
kadarla beni affedin. 

İTTİHADI MİLLİ 
TORK SiGORTA ŞiRKETi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icr _: eylerl:ır. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanmda 

Acentası buluıunayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

rabeti tehre yayıldı. Her ağız
dan uğradığı bir türlü tefsir ile 
bin bir gece masallanna çev
rildi .. 

Zavallı Şehamet tamamile 
kendisine gelemiyor sem'i bir 
bersamla tabancaalnn gümle
ınelerini hi.li duyuyor.. İt itme 
mek için kulaklannı tıkamak 
mecburiyetinde kalıyor. 

Abdüllatif Efendi iki gen
cin birden ölümlerine hiç ke
derlenmedi •. O, bu iki rakipten 
yalnız birinin katlini tahminler 
ken biribirinin vücudünü dün. 
yadan kaldırmıf olmalarına 
hatta sevindi bile .. Fakat inaa
niyetaizliğine hükmettirme-
mek için sevincini belli etmi
yor yalnız içinden gelen bir 
memnuniyetle kendi kendine: 

- Oh yarabbi şükür kurtul
duk.. Kurtulduk, ikisinden bir
den kurtulduk. Diyordu. 

Bu deruni meserretle kendi 
kendini telxik eden gafil adam 
hiç te kurtulmanııttı. Asıl bü
yük felaket ondan ıonra baıla
yordu .. 

F artı heyecandan kıza ge
len sinir halini tedaviye uğra
tıyorlardı. 

Vak'adan sekiz gün 

bir gece Şehamet evin taşlığın
dan geçerken acı çığlıklar ko
pararak yine düttü bayıldı .. A
nası, babası kardeşleri elden 
gelen ihtimamlarla onu ayılt
-ya uğrqrlarken yarı baygın 
kız haykınyordu: 

- Yine geldiler_ Yine gel
diler .• 

- Kızım gelenler kim? .• 
- Onlar •.. Ölmemitler .• Ul-

vi ile Sakıp ..• 
- Y avrwn onların cenaze

leri çoktan kaldırıldı ikisini de 
çoktan gömdüler ... 

- Şimdi kartımda idiler .• 
Anneciğim şimdi seni nasıl 
görüyorsam onları da öyle gör 
düm •.. 

- Kızım heyecandan, üzün
tüden beynin bulandı. Kork
muş d!ın.ğlara böyle şeyler gö 
rünebilir. Hayalete viicut ve· 
nyoraun .. 

- Hayalet değil.. Korkudan 
kendimi kaybedecek bir hale 
gelmemiş olaydım. Yakalarına 

yapışıp size bağıracaktım .. 
- Kızım evham., Evham ak 

lından çıkar böyle ıeyleri •• 

( Devamı var ) 



Gaby 
lVIorlay 
'l'iyatroyu sinemaya 

tercih ediyor 
Gaby Morlay sinemaya na-

1ıl ba,ladığmı şöyle anlatıyor: 
- Ben şimdi değil. çok ev

'<elden film çevirmiştim. Hem 
de kiminle bilir misiniz? Max 
Linder ile. Evvela Hanry Hou
ty He "Kırmızı sandal" ismin· 
de bir film çevirmiştim. Sonra 
~ax Linder ile "Ağustos 914" 
•srninde bir film çevirdim. Fa
~t bu iki filmde de ben o ka
dar çirkin görünüyorum ki. si
llemada mesleğime artık niha
Yet geldiğini zannediyordum. 
llir müddeet sonra Charles Bur 
gııet "Çocuklar cenneti" filmi
ni çevirmek için beni çağırdı. 
811 filmde ben şayanı hayret de 
t~ güzeldim. Bu mucize onun 
eseridir. Ondan sonra gene 
~harles Burguet ile üç film da
Qa çevirdim. Bemard Decha
lııps ile "Kanatların ihtizan", 
~ eyder ile "Yeni efendiler'' fi. 
lıınJerini çevirdim. Bu son film 
~k muvaffak oldu, bu muvafh. 
kıyetten bittabi ben de istifade 
ettiın. 

- Ya ondan sonraki muvaf
~ııkıyetleriniz? "Müttehem aya.. 
la kalkınız'', "Monmartre llltl· 
~ailesi'', "Aşktan sonra" film
leriniz de çı<ık güzel eeerleriniz
dir, Yalnız filmde değil. sahne 
~ de •. Tiyatro ile sesli sinema 
· ltasmda bir irtibat görüyor mu 
11lnuz? 

- ikisi de bambatka iki san' 
attir. Hattl fikrimce sinema 
lııi.imkün olduğu kadar tiyatro
lia.n uzaklatmalıdır. Sinemada 
Çok muhavere aksiyonu gevşe
tiyor. 

- Hangisini tercih ediyonu 
lı11z? 

l·- Şimdiye kadar tiyatroyu .. 
1 ıyatroda rollerimi temsil eder 
~en duyduğum heyecanı, sesli 
'İrıemada henüz duyamadım. 

- Fakat Matmazel gündüz 
liJın çevirmek. akşam sahneye 
S1kmak ve ertesi günü ayni min 
~~ide devam etmek çok yorucu 
tr şey değil mi? 

. - Hakikaten yorucu bir fey 
tr. Fakat bilir misniz, bende 
lıandmaz bir mukavemet var. 
eçen kışın gecede üç dört saat 

erı fazla uyku uyumazdım. Ge 
Yanında tiyatrodan çıkar-

1tıı. Saat birde evimde idim. 
kide yatar, altıda kalkarım ve 
tjisörler de ıtüdyoya herkea
erı evvel geldiğimi tasdik eder 
er. 

- Size mektup yazıp ta si
maya girmek için akıl danı

'nla rın hiç bilmedikleri nokta 
'r ... Size çok mektup yazıyor· 
lr d.eğil mi? 

-- O kadar çok değil! Hafta 
' seksen. yüz mektup almm. 
Oğu benden fotograf iıteyen

~tdir. Çok genç kızlar da filva 
~'..sinemaya nasıl girmek müm 
b\lrı olduğunu soruyorlar. Ben 
llnlara ne diyeyim? 

- Sizi film çevirmek üzere 
~ll\erikaya davet teklifi vaki ol 

llş ta kabul etmemişsiniz. 

-- Evet,, beni Hollyvood'a 
tthrdılar. Fakatı Amerika ne
eııse beni cezbetmiyor. Oraya 
lrf stüdyoları görmek meraki

; giderek bir film istiyorum. 
l\ı lkat uzun müddet orada kal
~ ak, bunu yapamayacağım. 
. ~ basit bir figürant olarak 
1'eb ld" P ·· · ~ '1§ a ıgun ansı sevıyo-

ın. Lakin burada daha az pa
~' kazanılıyor. Fakat gönül da
l &eniş .. 

-- Beyaz perdede ilk defa 
~:~dinizi gördüğünüz vesesini
~ 1§İftiğiniz zam.en ne intiba 

Ydunuz? · 

bi ..._ Ah. işte bu izah edilmez 
q~ teydir. Adeta iç sıkıntısı 
~dum. Bir ses ki., hiç l:>eııim 
il, 11Iı değil. Bir rol ki, bu ka
li~ fena oynadığıma hayret et 
Fiı~l ~aamafih inaan kendi 
l'ı .erıni görünce. kusurlarını 
11:. lııfı icin favdası olmuvor ..ı ... 

Maurice 
"Bana bak Mösyö Cheva

lier!" 
Bundan bir kaç sene evvel 

Paris müzik hollerinde şarkı 
ıöylerken Maurice Chevalier'-
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Chevalier Joan 
Gravford 

Joan Crawford, söylendiği
ne göre, oyunda kendisine mah 

ile Maurice sinema alemini fet 
hetmit oluyordu. Bu film ayni 
zamanda artistin komedi ope
retlerde daha muvaffak oldu
ğunu da isbat etmiş oluyordu. sus ol~n janrı değiştir~ittir. 

" ,, Sebebı de kocası Douglas ın ar 
'?n~an son~a Küçük ka~ve 1 tık "Çılgın bakire" olmak rol
,ısmmde. Trıstand .. Bernard d~ 1 Ierinlen feragat etmesini rica et 

--.. ..... ı•lınan fılmde mukemımel hır 1 • • • Ç" kü' b ll 
.,.. 

1 
• mesı ımış. un u ro er. 

i «omedıyen olduğunu da göster k d' · · · f b" "h h ,. B · d h l v: 1 en ısı ıçın ena ır §O ret a-
"· u pıyes a a evve •la e . . 

1 R 1 t . d t .1 ed'I sıl etmış. Hakıkaten Joan ar
ı oya ıyatrosun a emsı ı . . . . .. . 
(nişti ve meşhur Le Gallo Al- tık eskisı gıbı degıl.. rollen 
bert Loriflan tipini adeta ya- h~vai olmaktan ziyade daha 

/ ratmştı. Bu emsalsizliğin içi11>- agır başlı .• 

1 
de ayni rolü film için üzerine 

; almak oldukça bir ceaaretti ve 
Mauric:e bunu üzerioe aldı ve 

Şarlonun 
Çocukları 

1932 

ltıaurice .ovr.l.er her :uı
man mütebessim değildir 

1 

Malumdur ki Şarlo uzun 
müddeet sabık karısı Lita Gray 
dan uzak ya§ıyor. Fakat Lita 
Gray iki çocuğunu da sinema 
aktörü olarak yetiştirmeğe ka
rar vermişti. Bunu haber alan 
Şarlo ımahkemeye müracaat 
etmiştir. Şarlo çocuklarını, fi
kirlerini yanlış mecralara sev
kedeceği mülahazasile sinema 
aktörü yapmak iıtemeyordu. 

Şarlo bu davasını da kazanmış-

Şu gürdüğünüz sokağı film alınmak llzre sinema projektiJrferl getirilmiş bili' 
sokak zannedersiniz.Halbuki hak/katta bütün giJrdüğüniJz eı•ler dekordan ibaretliı 

ye karıaı Yvonne Vallee böyle 
hitap ederdi ve bu tarkı o ka. 
dar nam almııtı ki, Casino de 
Pariı her akşam karı kocanın 
bu şarkılarım dinlemek için ağ
zına kadar hıncahınç dolardı. 
ikisi de birlikte büyük bir töh
ret kazaımı111lardı. ikisi birlikte 
Amerikaya gittiler ve bugün bi 1 
ribirinden botanıyorlar. 

Niçin ayrılıyorlar? 
Maurice Chevalier ı 

- Biribirimizle doıt kalmak 
için, aynlmağa karar verdik. eli 
yor, 

Talak için bir sebep? Fakat 
vaziyeti biyen baz dostları. ta
l&km gayrikabili içtinıap bir ha 
le geldiğini ıöylüyorlar. Bunun 
da yegane sebebi Maurice Che
valier'nin Amerikada kazandı
ğı muvaffakıyetlerdir. Bu doat 
lara göre Maurice etrafını sa
nın diğer yıldızlara dayanamıa

mıt. Kansı kııkanmıı. O da ni
hayet bir artist olduğu ve ko
cası kadar muvaffakıyet kaza
namadığı için canı sıkılmış hal
de iken, araya bir de batka ka
dınlar girerse ne olur? Talik 
gayet tabii bir netice halini a
lır. 

Bu ayrılıktan mes'ul olan ne 
Maurice'tir, ne de karısı! Olsa 
olsa hayatın icapları mea'ul
dür. 

Bu nevi talaklar Aımerikada 
geniı reklam vesileleridir. Ga
zeteler boşanıyorlar diye kıya
meti koparırlar. O zaman boşa 
nan her iki artist ön safa geçer. 
Fakat Maurice'te böyle olma
dı. Yahut lüzum görülmedi. ...... 

Maurice'i en şaşaalı zama
nında Casino de Paris'den alan 
Paramount'tur. Sinemaya ilk 
geldiği zaman. tam bir artistin 
şanına ve şıarma göre bir se
naryo bulmak icap ediyordu. 
"Parisli şarkıcı" yı hepimiz ha 
tırlarız. Bu film Maurice Che
valier'ye yolunu açtı. Ondan 
sonra Jeanette Mac Donald ile 
çevirdiği "Aşk resmi geçili" 

Maurice Chevaliec ıJe bır 

çok fflmlerinde eşi 
Jannette Mac Donald 

&tka bir canlılılcta ayni tipi ya 
şatb. 

Son filmlerinden "Yanında 
bir saat" de büyük muvaffakı.. 
yellerinden biridir. Mauric:e 
bir _çok filiımıl.erini beraber gpz 
virdiği Jeanette Mac Don&ld 
ile daha ziyade uyuşuyor. Şim 
di Hollyvood' da "Bir ırece be. 
ni sev" isminde yeni bir filmi
ni bitirmek üzerindedir. Bu 
filmde de eti yine Jeanette 
Mac Donald'tır. Bakalım, bu 
filminde Maurice'i nasıl göre
ceğiz? 

Bana aşktan 
bahsetmeyin 

Bir zamanlar Jackie Coo
gan'ın kazandığı muvaffakıyet 
leri bastıran küçük Jackie Coo
per kendisile mülakata gelen 
bir muharrire şunları söyle
miş: 

Florelle kaza 

<-:~~~~~:eni yetiştirdiği 1 
güzel yıldızlarından Jllatmazel 
Odette Florelle feci bir otomo
bil kazası geçirmit ve alelacele 
hastaneye nakloluıımuştur. Ya 
nmda katibi Ralph. F amme de 
chambre'ı Madam Praud var· 
dı. Plaja giderken yolda ob>
mobili batka bir otomobil ile 
çarpıştı. Müsademe o kadar şid 
detli oldu ki. Florelle on beş 
metre otomobilden dıaşrı fırla
dı. Yarası alnmdandır ve kafa
tası çatlamıştır. Diğer yolcula
rın yaralan hafiftir. Yalnız Ma 
dıııın Praud'un amudu fakariai 

çatlamıştır. 
Florelle son defa olarak 

"Çıplak kadın" isminde bir 
fifm çevirmişti .• 

Sinema Haberleri 

"' Silvia Sidney' e yaz tatilini 
naaıl geçirmek münasip olaca
ğ1111 sormuşlar. Dem.iş ki: 

- Nevyorkun bütün çay sa 
lonlarını ziyaret etmek ister-
dim. 

- Sinema çok güzel bir fey 
olacaktı amma. 0 kadar çok "' Leonce Perret rejisörlüğü-
qk filmleri ile doldurulmasay- j nün yirmi beşinci senesini tes' -
dı •. Bütün bu sevda maceraları ' · 1 it etmiştir. Şimdiye kadar 386 
nihayet tahammül edilmez bir Yukarıda Lita Gray, aşa- filDI! çevirmi§tir. Yani vasati 
hale getirildi. Allah aıkma. in- gıda Şarfo mahkemede hesapla sen.ede on beş film. 
san dünyada a,ksız ya§ayamaz tır. Çocukları sinema aktörü o-
mı! 1 

Jackie daha çocuktur. Aca-
amayacaktır. 

ba delikanlı ya§ına geldiği za
man da bayle söyleyecek mi? 

ı Hollyvoot'da kadınlı er
kekli Fransız artistleri 

Kari Braun öldü 
KONPENHAG, 7 A.A. - Volf 

Ajanımdan: Alınan müzikhol ar· 
tiatlerinden bütün dünyaca maruf 

"' Uzun izdivaç senelerinden 
sonra Norma T almadge ile ko
cası Joseph Schenck'in anla
şamadıkları yazılmıştı. Hatta 
bir kaç defa Norma'nın filmle
rinde eşi olan Gilbert Roland 
ile evleneceği de şayi olmuttu. 
Diğer bir şayiaya göre de Nor
ma Amerikada pek tanınmış 

tiyatro aktörlerinden George 
Jessel ile nişanlanmak üzere
dir. 

"' Amerikada sulh propagan
daları filmleri vücude getirmek 
üzere bir müessese teşkil edil
miştir, Cemiyeti akvam bu mü 
esseseyi himayesine almıştır. 

"' Alphorı.se Dandet'nin meş 
bur Sapho ismindeki romanı 

da filme alınacaktır. Fanny ro
lünün Mary Marquet' e verilme 
si muhtemeldir. 

"' Victor Hugo'nun "Sefil
ler" ismindeki filminin deko
pajı bitirilmiştir. Şimdi dekor
ları hazırlanmaktadır. 

"' Papa o ıbirinci Py sinema
ya büyük alaka gö&teriyormuş. 
Vaticane yolunu, telsiztelgrafı 

sokan bu modern ba§papas şim 
di de dini propaganda filmleri 
vücude getinnek üzere Vati
cane' da bir stüdyo İnşa ettire
cekmiş. 

"' Fransada müteveffa Aris
li de Briand'm hayatına dair 
bir film hazırlanmaktadır. Bu 
film ilk defa Cenevrec!e Cemi-

Silvia Sidney'e dair 

Sllııia Sid11ey 

Silvia Sidney'i bu mevsim Silvia Sidney o kadar güzel 
bir kaç defa yeni filmlerinde de değildir. Lil;an Harvey de 
göreceğiz. Amerika Silvia'y~ keza .. Hatta pek çokları için 
bulup meydana çıkarmaktan hı ı on Silvia Sidney bir Lilian Har 
hakkin iftihar ediyor. Miriam vey etmıez. 
Hopkins'in başka ayarında bir . . , . 
şey .. Silvia gayet acaip bir se- ~a~at ~ıl".ıa .n~n çe~resınde 
hepten dolayı bütün Amerika- hafıf hır Çınlı tıpı. agırhk ve 
nın takdirini kazanmış genç bir vekar, biraz da esrar var. İri 
kızdır. Amerikalı sahne vazıla- gözleri ve düz alnı derhal dik
rı ellerine aldıkları yıldız nam- kati calbeder .. Sahnede temsil 
zedi bebeklerin hakiki kabiliyet ettiği şahsiyeti bihakkin can
lerini seçebilmek için. bütün landırabiliyor. Hatta bazı sah
tecrübelerine rağmen müşkülat nelerde bu kız emsalsizdir. Rol 
çekerler. Güzellikse. orada he- !erinde çok sade ve samimi ol
men bu namzet kızların hepsi duğu içinı sinemada da calilik
de basna ve müstesnadır. Fa- ten bıkan Amerikalılar. Silvia 
kat iş filme ve bir şahsiyeti Sidney'i hemen benimsemişleı·-
temsile gelince... dir. 
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1 Spor 
1 • • 

:Balkan tenıs şampıyo-
. nasının dömi 

finali de oynandı •• 
1.IDubl~e Türkiye ile Yuııanis.. 
/ ~ tan final~e karşılaşacaklar 
1 

1 Dün F enerbahçe tema kortla- 1ekiı:inci, dokuzuncu ceyıniler bi. 
l rmda Balkan ten.is turnuYaıı maç zimkilerden kazandılar • 
'I lanna devam edildi. Maçın okuru bu suretle 6 / 3 ol 
~ Dünkü oyunlar, tamuvarun du • 

dömi finalleri idi. Bu dömi final- ikinci sette: Birinci, ikinci, Ü· 
ler Dublde, Türkiye - Yunanio- cüncü, yedinci ceymleri Bulcar

~ tan •e Türkiye - Bulgaristan ara lar ve dördüncü, betinci, altıncı, 'i unda r.ynandı • Hkizinci, dokuzuncu, onuncu, gey 
Bundan batka iki de oingl ma- mileri de bizimkiler alarak seti 

çı yapıldı. ilk maç turnuvanın 6 ! 4 bitirdiler . 
; aingl neticesi üzerinde fevkalade Üçüncü sette: ikinci üçüncü, 
~ müeuir olan Suat - Botez maçı ve dördüncü ve yedinci ceymilerl 

1 ~ idi. Bulcarlar, birinci, betinci, altıncı, 
Saat 10 da iki rakip Fenerbah- oekizinci, dokuzuncu, onuncu cey 

çe kulübü kortlarmda karfılatb- mileri bizimkiler alarak seti 6 / 4 

nandan bir tanesini tutturamadı Bu auretle dubl ekiplerin maç-

Pliaa 110 ve 130 kurut verdi. 
ikinci kotu: dört ve daha yu. 

kan yatta ve hiç kotu kazanma• 
mıt yerli ve arap at ve kısraklara 
mahaaa • 

Mesafesi : 2000 metre, ikrami
yeai : 300 lira 

1 - Zümbül Yat• 4, kiloaı 
56,5 

Sahibi, Kaaım efendi jokeyi 
Necip 

2 - Al Leyla ya9ı S, kiloau 
S8.S 

Sahllof, AH efendi J ilkeyi K. 
Abdullah 

3 - Vezir yqı 7, kilo... 60 
Sahibi, Burhanettin bey joke

yi Paul 
O - Bahtiyar yatı 6, kiloou 

60 
Sahibi, Macit bey jokeyi lıı

mirli Zeki 
O - Zipzip Yat• 9, kiloau 80 
Sahibi, Şekerci Ahmet efendi 

Jükeyi Abdullah 
O - K. Yuauf Yat• S, kiloau 

60 
Sahibi, Üaküdarlı Haaan efen 

di jokeyi Yula 
O - Cenciz yatı 6, kilosu 60 
Sahibi, Ankara Ahmet bey Ja 

keyi Bayram 
O - il Süleyk yatı 4, kiloau 

58 
Sahibi, lbralıim efendi jokeyi 

Baha 
Hayvanların neticede biriblrle 

rile meaafeıi : 

j 
Jar. Maamafih Suat dün iyi oyu• bitirdiler. 

,.., zaten tenisin tam manaaile ku· lannm dömi finali bitmit ve Tür re 
Bir boyun, yanm boy, on met-

ı 
auru olan rakibine mağlup oldu. kiye - Yunaniatan ekipleri fina-

Oyun başladığ:ı zaman Suat le kalmıtlardır. 
Romanyalınm faikiyetini kaba! et Singlde daha lldncl dömi final 

ı • mit bir tekilde oynuyordu. Nıte- vardır. (Wieolaidea • Botez) Stel 

~
I kim bu oyunu dolayıaile ilk lem yoa - Sedat aruındaki maçlar da 

i 6 O kaybetti. ikinci aette Suadm buctin oynanacaktır . 

1 

açılmaomı beklerken, hayretle Pazar günü dubl finali (Suat • 

b
t cördük ki, Suat yine ayni oyunu Sedat) (Stelyoa - Nieolaldea) ara 

oynuyor. Bu oyunun tabii netice- aında oynanacak. 
) ıi olarak yine seti 6 ı O kaybetti. 
t Ondan aonraki iki sette Suat iyi 

oynadı. Ve üçüncü dördüncü aet 
At yarışları 

a !eri 4 16, 4 / 9 kazandı. Bu auret· At koıulannm aonuncuıu ol
r le her iki oyuncu ikifer aet kazan dukça kesif bir kabalık huzurunda 

mak auretile ayni aeviyeye sal- dün icra edildi. Seyircil• anı-
l diler. Son aeti kim kazanıraa 0 aında ordu müfettiti Ali Sait Pa-
l maçı kazanacaktı. ta Ye refik.alan hanımefendi , Af-

• yon meb'uau Ali Bey, Cümhuriyet 
Set batladı, fakat Suadm yıne Halk Fırkaoı meclisi idare reiai 

< oyununu pek iyi tanzim edeme- Cevdet Ked m Bey, ve polis mü-
~ diği göze çarpmağa ba9ladı. Ga- dürü Fehmi Bey olma k üzere ta
l yeler biribirini takip ettikçe Sua- nmmıf sima lar göze çarpıyordu. 

( 

dm mukavemeti azaldı ve seti 
< 6 / 2 kaybetti. Neticede Suat • Bo Kotular çok zevkli ve heye-

tez 6 / 0, 6 'O, 4 / 6 4 / 6, 6/2 yenil- canlı oldu. Bet kotunun birincile 
mit oldu. ri Doylight, Zümbül, Bozkurt, 

Bundan aonra sünün ikinci Strombolis ve Tayyardan koşuyu 
aingl maçı olan Stelyoe • Bunea blnniıbe kuvvetaiz rakipler araam
maçı oynandı. Bu maç çok ente- da yani İneydanı hemen bot cl
reoan ve zevkli oldu. Her iki o- bl bularak rahatça alan birinci ko 
yuncu da bunun bütün incelikle- ıunun birincisi Dayligt olmut
rine tam manaaile vakıf oldukla- tur • 
ırmdan dolayı her yapılan etanj ikinci kotunun birinciai Züm
znkle aeyrediliyordu. Öyle za- bül aenelerden beri bahal mütte
man oldu ki, topun seri hareket- rekte kazanılmayan bir parayı 
!erini takip edenler oyunu se,,..._ ıatirmlttir. Bir liraya mukabil 58 
debilmek için mütemadiyen safa lira 60 kurut kazandrrmııtır ki, 
aola batlannı çevirmekten yorul Üzerine canyan bir tek bilet oy
dular . nanmıf bu bilette sünün - talihli 

Stelyoa ilk aeti 6 / 1 kazandı. oyuncuau addedilmeai icap eden 
ikinci sette oyun daha ciizellet- prena Halim Beyin aeyİolerinden 
ti. Ve bu aefer de Bunea cayet e- biriaidir . 
nerjik oynayarak aeti 3 / 6 ka- Üçüncü kotunun birincisi olan 
:ı:andı. En fazla çekitilen aet Ü· Bozkurt, dünkü bet galip içerain 
çüncü aet oldu. Her iki rakip ta de en ziyade kunet ve enerji 
partiyi haomma vermemek için aarfeden attır · 

K<ll'>di ahır arkadatı ve karde
bütün enörlerini aarfediyorlar ve ti Kloa 65 kilo gibi büyük bir a• 
her topu kurtarmafa ufratıyor- frrlık taıımaama rağmen kotu
lardı. Neticede bu seti de Stelyoa nun baılamasile beraber, geçen 
çok yükaek oyunu ile 10,1 8 ka- hafta Bozkurt'tan dört kilo hafif 
zandı. Bu oyuncu her halde bir i- bir aikletle kotarak yanı• kazan· 
ki aene aonra Balkanların ve bel· llUf olan YaYU:ı: ile yıldırım sür'a 
ki de vasati Avrupanın en iyi o- tile kotmağa batladılar . 
yunculanndan olacağı fÜphesiz- Ve mesafenin hemen hemea 
dir. dörtte üçünü boyun boyuna katet 

Dördüncü set ba~ladıiı zaman tiler. Bu def a da taııdığı ağır yÜ 
Bunea artık mağlup olacafıru hia kün teairile Kloı'un kotuyu kay 
aettiii için biraz ainirli oynama- bedeceii bu iki atın kuyruklarına 
la başladı. Gayet tabii olarak ae aokulmut olan Bozkurt'un binici-
t.i lıaybetti . Bu oyunun tuuru 6 / 3 h" d "I" y ai tarafından ıue ı ınce avu-
tü.- · .

1
. zun ikinci rakibi araya sirdi ve 

Bu maçtan aonra öğle talı ı ya yarım boy farkla koşuyu kazan· 
pıldı. Oyuncular ve halk yemek 
yemek için dağıldılar. dı ·Dördüncü koşuda birinci olan 

Saat 3 te oyunlar tekrar bat- Strombolis'in kuvvetli rakipleri 
ladı. ilk oyun (Şirinyan - Chau- olmamakla bt'raber, handikaplı 
doir) Stelyoı • Nicolaidea maçı ko, u oldui{undan 47 kilo cibi çok 
oynandı. Bu oyun iki doat devle hafif bir yükle rüzgar gibi gide 
tin ekiplerini karşı karııya getir· rek Liıle'den cidden korkulurdu. 
meai dolayısile de ayrıca bir bu.. Meıafenjn uzunluğu yarışı, sonu· 
auoiyete malikti. n a kadar önde giden Laleye yanm 

(Zümbül) ün antrenörü Ha
aip beydir. latanbulda ilk defa 
kotan bir kuraktır . 

Birinci 200, ikinci 75, üçüncil 
25, lira mükafat aldı . 

Bahsi mütterekte Ganyan 
5680, plaaa 1150, 120 ve 110 ku
rut getirdi . 

Üçüncü kotu: Handikap üç ya
tındaki yerli ye anıp erkek ve dltl 
taylara mahsuı mesafesi 1600 metre 
ikramiyeai: 300 lira. 

1 Bozkurt kiloau 60 Hacı Emir 
Salih Ef. jokeyi K , Aptullah. 2 -
Yavuz, kilosu 59,5 aahibi ÇoriuJu 
Ziya Bey Jokeyi Yahya. 3 - Klaa 
kiloau 65 aahibi Emir Salih Ef. Jo
keyi Aptullah O- Oğuz; kiloau 50,5 
sahibi Salahaddin Bey jokeyi Ahmet 
O - Derviş; kiloau 47 aahibi Fahr 
Bey jokeyi Hamdi. O - Murat ; kilo 
au 47 sahibi Mehmet Bey jokeyi 
Paul neticede blribirleri-
le mesafesi: yanm boy, bir boy, on 
metre. Bozkurt'un antrenörü Emir 
Salih Efendidir. Birinci 200, ikinci 
57, üçüncü 25 lira mükafat aldı. Bab 
oimüşterekte ganyan 360, plaıe 155, 
155 kurut cetirdi. 

Dördüncü kO§u: (Handikap) üç 
ve daha yukarı yaftaki Haliıkan in 
giliz at ve kıaraklara mahoua, Meuı 
fesi: 2400 metre ikramiyeai 400 lira. 
1 - Strombolis; yaıı 5, kiloou 59 
Hacı Ahmet ve Fikret Beyler jokeyi 
Zeki. 2 - Lile, yqı 3. kiloau 47 sa 
bibi Sipahi Ocağından Abf Bey jo
keyi Nazmi. 3 - Pazar yqı 5, kilo 
au 56,5 sahibi Madam Anna Sabri 
Jokeyi Korridorl. O - Odepqte; ya 
t• 5, kiloau 66 sahibi Hasan ""' Şi
nelley jokeyi Şinelley O - Jean Hab 
)er; yqı 6, kiloau 55,5 aahihi Sipahi 
Ocağmdan Himmet Bey jokeyi /u
kadi. O - Ladytq yqı 6. kilosu 511 
sahibi Prens Halim Bey jokeyi Paul 
Hayvanların neticede biribirlerile me 
aafelori: yaran boy, üç boy-. (Stram 
bolio) in antrenörü Fikret Beydir. 
Birinci 300, ikinci 75, üçüncü 25 lira 
mükafat aldı . Babaimütterekte gan
yan 190, plase 145, 200 getirdi, 

Bqinci kotu: Dört ve daha yu
kan yqtaki yerli ve arap at ve kıa
raklara mahaua. Meaafeai 3000 met
re, ikramiyeai: 300 lira. 1 - Tay
yar; yqı 8, kilosu 60 ıahibi Ankara 
lı Ahmot Bey jokeyi Ba,,._,, 2 -
Al Derviı; yaşı 5, kilosu 64 sahibi 
Nail Ef, jokeyi Baha. 3 - Poruj; 
yatı 10, kiloıu 64 sahibi Prena Ha
lim Bey jokeyi Paul. 4 - Hakan; ya 
'' 6 . kiloıu 60 ııalıibi Prena Halim 
Bey Jokeyi Zeki. Hayvanlann biri-
birilerile neticede mesafeleri : Üç boy 
yarım boy, .. (Tayyar) ın antrenörü 
Fikret Beydir. Birinci 200, ikinci 75, 
üçüncü ?5 lira mükiıfat aldı , Bruısi 
müıterekte ganyan 400. pliıoe 220, 
240 getirdi. 

Yüzme 
Müsabakaları 

Maç çok aeri baıladı. Top mü boy farkla kaybettirdi . 
temadiyen bir nısıf aahadan diğer Beşinci kotuyu kazanan Tay
n111f aahaya şi~k süratile si- yar üç favuri rakibinden Al Der
dip celmeğe baıladı. Birinci setin viş ';ı ., Poruy'a kendilerinin dört 

·ı f d Denizcilik federaıyonu yüzme ko--ilk ıeymi bizimkı er tara ın an kilo ekaik yük tatıdığnıdan, Hal-
ı f miteıi tanıfından tertip olunan Bo-kazanıldı. kinci seti Yunanlılar kan'a da uzun meaafedeki ne ea 

aldılar. Üçüncüyü de yine onlar ye mukavemet noktasındaki tefev ğazı seçme müsabakası dün öğl~ 
den evvel RumelihiflU'ı ile KandiUi aldı. Dördüncü ,,. betinci ceymi vukundan galebe çaldı ve koıuyu 

biz aldık. Altıncı, yedinci aekizin oldukça rahat kazandı . araoıncla yapılmqtır. Müsabakaya İ
kisi kadın olmak üzere 13 yüzücü it ci ıeymi onlar aldılar, dokuzun- Renni neticeler fUnlardır: 

cu •eymi biz aldık. Son •eymi Birinci kQf11: Hiç kotu kazan- tirak etmittir. 
• • k k d" • Beylerbeyini nloymetli yüzücüsü ve aeti Yunanlılar 6 / 4 kazandı- mamı' yerli ve arap er e Ye ıtı 

Salim Bey, munffalıiyetli bir ...-
lar • taylara mahaua. d .. k a..JC.... bu k 

· 000 "k · kil e yuzere ...,,..zın ıammı ikinci aette: Birinci, ikinci, se- Meaafesı 1 metre ı ramıye ek 
11 dakika ve 19 saniyede geçer kizinci, dokuZ11DCU, onuncu, on i- ai 300 lira . B 

li h '-'I 59 - - L • birinci •elmiftir. 2 inci Cihat ( ey-kinci ceymileri bi zaldık. Ve öte 1 - Day "ı t aı osu , """1" • Tala 
kilerini de rakiplerimiz kazandı. bi: Himmet Bey, jokey: Arka- koz) 12 dakika 29 •· 3 üncü 1 

Neticede 8/ 6 aeti yine kaybet- di (Beylerbeyi)• 4 üncü Sedat (Altun-
tik . 2 - ili. Tayyar kiloau 56 ordu) ve Cemil (Beylerbeyi), 5 İn-

Üçüncü eette: Hiç ceymi ala- Sahibi: Fehmi Bey, Jokeyi Ah- ci Mile Eva Alter. 
madık. Ve 610 kaybettik. Bu su met Diğer müsabıklar münteha nokta 

T - k d 1 k"l 54 5 01 olarak teanit olunan mmtakanın retle Yunanlılar ur ay arm- 3 - Liı.le ı oau , d al 
dan bir taneaini emece etmiı oldu- Sahibi: Mehmet efendi, jokeyi haricine çıktıklanndan erece a-
l P 1 mamıılardır. 
ar• au Bundan ba'ka öileden sonra Bü-Bu maçtan aonra sünün en aon 4 - Makbule kiloıu 54,5 
maçı ıSuat. Sedat) (Yordouaff - Sahibi: Baha efendi, jokeyi yükderedeki yüzme havuzunda yüz-

B B h me ter.ellı' müaabakalan yapılmı,tır. Suricieff) arasında oynandı. u a a 
maçın eaaa itibarile katacuriıi O - . 1:"ufan kiloau 56. . • Neticeler ,unlardır: 
Türk ekipi idi. Herkea (Suat - Sahıbı: Hakkı efendı, Jokeyı '00 metre erkekler: ' inci Salim 
Seda t) m bu maçı kazanacağın- j Hakkı (Beylerbeyi) 1.19.3 /10. 2 ine~. C~: 
dan emin bulunuyordu, Netekim , Hayvanlann neticeye geldikle· mil (Beylerbeyi) 1.20,5 l lO. 3 uncu 
öyle oldu. Suat ve Sedat ilk iki 1 ri zaman biribirlerinin aralannda Talat (Beykoz) . 
aette Bulcar oyuncularına söz aç : mevcut mesafe: : 400 metre erkekler: 1 inci Van-
tınnadılar. Üçüncü aette biraz Yirmi metre, yanın boy, bir g~I (Beykoz) 6,42.5 llO. 2 inci Ze-
gevşek oynadiaalar da yine oyunu boy ki (Beylerbeyi(, 3 Üncü Mehmet 
calibiyet ile bitirdiler. 1 (Daylicht) in antrenörü dok- (Beykoz). 

·ı · · · · S f f' 100 metre Hanonlar: 1 inci Mile Maçm geymı erınm vazıyetı 1 lor e cro tur. 
şöyledir: Birinci &ette birinci, al· Biri_n ci 200 __ ._ jklnciye 75, üçün· Eva Alter. ? İnci Ortrud Proi5er. 

.... iiiiiıiıiıiiıııiillllıııiıı .. iıiıııııiııiıllııııliiıiııi. .. l.iiııliııiııliıı .. Iİİİİ- liıiııli~............. ı inci Salim 

koz) 3,10,S 10. 3 üncü Cemil ( Bey
lerbeyi ). 

800 metre erkekler : l inci Toma 
(Beykoz) 15.25. 2 inci Pandeli 
(Beykoz) 16/30. 3 üncü Mehmet 
izzet (Beykoz). 

1500 metre erkekler: 1 inci Toma 
(Beykoz) 33 dakika. 2 inci Pandeli 
(Beykoz) 37 dakika. 3 üncü Eva 
Alt« (Hanım). 

4 ) 50 bayrak: erkekler: 1 inci 
Beykoz talmm 2.30. 2 ind Beylerbe 
yi talmnı 2.35. 

100 metre oırüatü erkekler: 1 inci 
Hasan (Beykoz) 1,61, 2 inci Lutful 
lalı (Galatasaray) 2. 3 ilncü Zeki 
(Beykoı:) . 

100+ 200+ 100 muhtelit bay
rak yarıtı : 

1 • inci Beykos takımı 8.37 
Müaabaka birici giren Alınan 

mektebi takımı 8.05 te celınek .... 
retile Beykoz takımını geçmif
tir . 

50 metre kurbaialama (tekaüt 
!er( : 

1 • inci Ekrem Rüttü Bey 56 
saniye. 

50 metre kurbağalama hanım· 
!ar : 

1 • inci Melle. Eva Alter 58 sa 
niye. 

2 • inci Artrud 59,5 aaniye. 
Umum yarıtlarda tamif neti• 

ceoinde Beykoz yüzücüleri birinci 
lifi almıttır. 

Atlamalar: 
1 • inci Ortrud Proyser 42 pu-

van. 
2 - inci Rir 40 puvan. 
3 • üncü Ferit 39 puvan. 
4 - üncü Talat 34 punıı. 
5 - inci Hristo 31 pUYan. 
6 - mcı Behzat 29 puvan. 
Galataaaray takımı ile Bahri· 

ye mektebi takımı araomda yapı 
lacak olan ıutopu müaabakauna 
bahriye mektebi takımı ıelmedifi 
için Calataaaray takımı tampi
yon ilin edllmlttlr. 

Aziz B. sporcularla 
konuttu 

Dün Halkevinde latanbul federe 
kulüpler rüeaaıile merkezi umumi 
birinci reiıi ve Erzurum meb'uıu A
ziz Bey konutmutlar ve latanbul apo 
runa verilecek veçheyi tezekkür ey
lemiılordir. 

Aziz Bey bütün kulüp murahhaa 
lanna latanbul aporuna verilecek 
•ec;he için fikirlerini aonnaf, onlar 
da fikirlerini &'•Yet açık bir aurette 
ııöykmiılerdir. 

Ondan sonra, lotanbulun ezeli 
derdi olan oahaaızlılı bahsi açdmıı 
ve bu vadide de bir çok ihtimaller 
düıünülmüttür. 

Kulüp murahhaılarmdan bazıla. 
n lotanbulun aaha ihtiyacını tetrih 
ederek ııalıalann nerelerde yapılmaoı 
İcap ettiiinl ııöylemiıler ve Üaküdar 
da, Kadıköyünde, Beyoğlunda ve la 
tanbulda yapılacak dört tane ufak 
atadın bucünlük ihtiyaca tekabül ede 
bilecefini anlamıtlardır. 

Bundan batka bazı diler mali 
meaeleler konuıu!muı ve İçtİmaa nl 
hayet verilmiıtir. 

Kara Ali meydan 
okuyor 

Türkiye bat pehlivanı Bandırma
lı Kara Ali efendi meydan okumak
tadır, bu huouata n"frettiii bir melı: 
tupta: " Bir çok defalar beni yendi
iini illn ederek bana adeta meydan 
okuyan pehlivanları m-1eketim o
lan BandırınAya davet ediyorum.Bu 
rada bitaraf bir hakem huzurunda 
cilr"fmeie lıazınm. Teklifimi kabul 
edecek pelılivanlartn Bandırmaya ka 
dar yol paralarını da vermeğe hazı
nm!' demektedir. 

Masonlar 
• 

gezıyor 

Dün Adalar ve Boğaz 
gezlntitıi yapıldı 

Maaon kongresine İştirak eden mu 
rabhaalar dün bir deniz gezintiai 
yapmıılardır. Bu tenezzühe tahsis 
edilen Kalamıt vapuru saat 9 da köp 
rüden hareketle Floryaya oradan da 
Adalara gitmit . Büyükadada öğle ye 
meği yenildikten sonra Bofaziçinde 
bir gezinti yapılmıftır, Bugün kong
renin aon celsesi akdedilıecektir. 

Gelecek seneye 
kaldı 

Şark demir yolbın kumpanyaıınm 
taze meyva nakliyatını tealıhiire ui· 
rathimı yazmıttık kumpanyanın bu 
q için üç vaıonu vardır. Son gün
lerde A vru paya taze mey..a ihracatı 
arthiı için, bu vaconlar kafi celm~ 
melıtedir. 

Bu taze meyva vaıronlannın üçü 
de A vrupadadır. 

Kumpanya taı:e üzüm aevketmek 
için bu vaconlann Avrupadan avd&
tini beklemektedir. 

ihracat tacirleri bu mesele hakkın 
da ihracat ofisine müracaat elmit
lerdir. 
Şark demir yolları kumpanyaaı, 

bu sene için, yeniden taze meyva va 
gonu cetirmeğe imkan olmadı'ğını, 
gelec•k sene, bu itlere daha çok va
con tahsiı edeceğini bildirmittir. 

Mahk6.mlar nasıl 
çalıştırılacak? 

Muddeiumumi Kenan Beyin riya
•etinde Batmuavin Hikmet, Jandar
ma kumandanı Hilmi, Hapiahane 
müdürü Baha Beyler ile Barodan 
bir avukatın İttirak edeceii bir ko
miayon toplanacak ve mahküınlann 

1ı tırılmaaı hakkındaki yeni nizam 

1932 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 

Taksimdeki 
Apartmanlar 

(Başı 1 inci sahi/ede) 
Ancak bize verilen malfunata 

göre, büyük İftf&ata tetebbüa e
denlerin mübalaiaıı:z yüzde sek· 
seni İpotek kartılıiı para alan 
kimselerdir. Bunlar mütkülataı:ı: 
kredi bulduldan içiu ceriaini dü
tünmeclen bütün paralannı lata 
ye toprafa kapatmaktadırlar. 

Niçin çof1alıgor? 

Bir inıaat ıirketi müdürü bu 
buauata diyor ki: 

- Mevcut apartımanlar, tek 
bir ' katı bot kalmadığını da ka
bul etsek gene aagari aenede sa
hiplerinin ancak borcunu ödeye 
bilir. 

Ancak, bu heaap, varidatın on 
paraıına on aene zarfında biç el 
aürmemek tartile doğrudur. Hal
buki bizde apartımana para kapa 
hp ta bundan on aene hiç bir is
tifade beklemeyecek kim •ar
dır? Neticenin ne olacağmı ıiz ta 
aavvur edebillraini:z. 

Eaaoen bu İD§aat, nüfuıu ( 600, 
000) e inen bir tehir için lüı:u

>nundan çok faı:ladır. Y aptınlan 

apartmıanJarm yüzde otuzunun 
bot kalmaOI ve kiracı bulunmama 
" da bunu ispat eder. 

Bankalann ve aigorta tirketleri 
nin emlak üzerine el'an kredi aç
malarına hayret etmemek müm
kün defildir . 

Bir lıak daha 
Sodet intaat firketi müdürlerin

den bir zat da inıaatm çoğalma
aını ıu auretle izah ediyor: 

- Fazla i .. aat, piyasadaki 
tereddüt ve enditenin tabii bir ne 
ticeıidir. Ticaret hayatmda sa
hayı kendilerine dar bulanlar, 
paralarını, intaata kapatmağı ter 
cih ediyorlar . 

Son bir aene zarfında söze çar 
pan büyük apartımanlarm çoiu 
it hayatından kıamen çekilen ser
mayedarlar tarafından yaptırıl
mıftır. 

Bet katlı ve beter albfar odalı bir 
aparlıman en &f&it vaıati olarak 
25-30 bin liraya mal edilmektedir. 
Halbuki bunların içinde 70-80 hatta 
100-130 bin lira para ile vücude cel
mit olanları pek çoktur. Büyük in
§&&t oahaları aıraıile tunlardır: 

Taluim, Nitantat ve Maçka, Şiıli, 
Cihangir, Laleli, Moda, Kadıköy. 
Son günlerde bilhaHa Modaya rağ
bet çofalıruştır. Ekser halk, yeni bi
nalara rağbet ettikleri halde büyük 
apartımanların hemen hepsinin 2-4 
katı bottur, 

Apartonan yaptıranlara ıoraraa
nız ıize verecekleri cevap fU olur: 

- "Paramızı İ!ten çektik, Banka
ya yersek getireceği faiz bizi tatmin 
etmiyecek. Apartıman ve ev, bize 
hiç olmazaa yüzde 6 ile 7 arasmda 
bir nema getiriyor." Vakıa emlak iti 
daima sağlam bir İrat olarak teli.kki 
ediliyorsa da apartnnanlar böyle ço 
ğalclıkça bir sün tata toprafa kalp 
edilen milyonlarca liralık ıervetin, 
hep birden inhidam etmeai tehlikesi 
Yardır. 

Diier taraftan beton intaatla, pa
ramızın mühim bir k..,nı harice gi
diyor. 

Büyük inıaatta kullanılan mimar, 
uıta batı Ye kalfaların yarıdan fazla 
aını ecnebiler le!kil etmektedir. Çi
mento, kum. kireç ve tuiladan mada 
bütün intaat malzanesi hariçten celi 
yor. Bilhana demire çok paramız ci
diyor. 25 bin liralık bir apartmanın 
10 bin liradan fazlaamm harice cit
tiğini aöyleuem hiç mübalağa et
miş olmam.'' 

••••••• 
Türk muallimler 

toplanıyor 
Ecnebi ve gayri müalim mektepler 

deki muallimler 14 eylül çartamba 
günü öğleden sonra saat üçte Halke 
Yİ ictima aalonunda toplanacaklar
dır. 

. •. . .. ~.. .. . ~... . - :ı .. ?\J... , ...... .,(."- - . • ; ... : ' 

Dolmahçede 
• 
içtima var 

( Bqı J inci sahifede) 
dülliıtif Nevzat, Şemaettin, lzmlr
li lomail Hakkı, Ferit, Şekip, Or
han Sadettin Beyler tarafnıdan ya 
zılacaktır. 

Güzel aan'atlar faolmm Resim, 
minyatür, Nakkati kısımları Ham 
dullah Supbi, lbnülemin Mah
mut Kemal Beyler, Mimari, tezyi
ni oan'atlar, Heykeltratlık kıorm
lan, Halil Etem, Ahmet Refik, 
Mimar Sedat, Mimar Şahap Bey
ler, Edebiyat, Şiir, kitabet ve sai
re kımnlan Dr. Samim, Köprülü 
zade Fuat, Ali Canip, lamail Hik 
met, Hasan Ali, Ahmet Cevat, Ra
CIP Huluai Beyler, Muaiki ve ra• 
ko kıunı, Ali Rifat, Rauf Yekta, 
Kona......,tuvar müdürü Yaouf Ziya 
Musa Süreyya, Sadettin Beyi..- tara 
fmdan yazılacaktır, 

lkboadi hayat faalmm Ziraat 
ve hayvancılık kıunı lbrahim Hak 
kı, Ihsan Abidin, Cevat Rüttü, Ali 
Rıza Beyler, kara, deniz, hava 
nakliye vaııtalan kıannlan Yu
auf Kemal, Ahmet Ferit, Muatafa 
Zühtü, Ahmet Vehbi, Nizamettin 
Ali, ve Hereke fabrikaar müdüril 
Retat Beyler tarafından yazılacak 
tır. 

Mahkemelerde 

Tazminat 
isteniyor 

Ağaoğlu Ahmet 
B. in açhğı dava 

Hukuk Fakültesi milderriılertn
den aabdı: meb'u• Ağa oflu Ahmet 
Bey bir ıirket aleyhine milbim bir 
7.arar ve ziyan davaıı ikame etmit
tir. 

Davanm mahiyeti ıudurı 
Bir müddet Mürefte havalislnda 

petrol çıkarmak ve petrol kuyuları 

açmAk üzere Türk ve Amerikan ıor 
mayedarlarından mürekkep bir ılr-
ket teşkil edilmitti. Şirket Müreft&
de teaiaat yaplDI§, bazı fadiyette bu 
lunmuıur. Fakat ılrketiıı Müdüra 
M. Obriyen aon günlerde tirkete alt 
bazı makineleri terhin ederek Pariae 
gitınittir. Bu arada tlrkete 107 bin 
liraya mal olan makineler 7000 lira
ya terhin edilmiıtir. Bu n bunun 
gibi sakat itler tirkete dahli olan 
Türk hinedarlan zarara tokmuıtur. 
Mütezarrır olduiunu iddia edenler
den biri de Aia oilu Ahmet Bey
dir. Ahmet Bey hissedar aıfatile Ti
caret mahkemeaine mİİrllcaat ederelı 
Amerikalılar hakkında mühim bir 
par;ı talebini ihtiva edaı bir zarar 
ve ziyan davuı &Çmıfbr. D&Yanm 
rüyetine yakmda baflanacaktır. 

Bulgar komünistleri 
Şehrimizde komlinlotiik maznunu 

olarak yedi Bulgar yalralamnıt ve ad 
!iyeye Yerİlmittir. Haklarmdaki tah
lı:ikat derlnlettirllmektedir. Bunlann 
İ&im!eri ıudurı 

Üotilyan Barof, Milo lotaYrO, O.. 
lo Petbof, llya Haiotol, Üatüyla 
Gör,Pyef, Salü Kençef, llya flyef, 

Bir doktorun 
mahkOmiyetl 

Adanada hizmetçisi Fatmayı dö
verek öldüren doktor Rüttü bey 3 
sene 4 ay ağır hapae ve o kadar 
müddet hidemab ammeden memnu
niyete mahkum olmuıtur. Bu vaka
da yalancı taJıitliği yapan Selim is
minde bir adam da 3 sene ağır hapse 
ve üç sene bidematı ammeden mem 
nuniyete mabkı'.im olmuttur. 

Sokaklara bırakılan 
çocuklar 

Son zamanlarda ötede beride ço
cuk terketıne vakalan çoialmaya 
batlamtftn. 
Yapılan istatistiklere nazaran la

tanbulda 931 oeneai haziranından 
932 oeneai haziranına kadar 37 met
ruk çocuk bulunmu9tur. 

Bulunan bu çocuklarm hepai da
rülacezeye ıevkedilmitlerdir. Zabıta 
nm yaptlğı uzun tahkikata rağm .. 
bu çoeuklann ancak dördünün ail• 
!eri bulunabilmittir, 

Diierlerinin kim tarahndan terı.. 
dildikleri anlatdamanuttır. 

Bisikletle 
Ankara ya 

(Başı ı inci sahifede) 

zarak fU cevapları vermittir ı 
« - Dilsizlerin bazı ihtiyaçları
nı tefekatli hükumetimize ar
zetmek için cemiyet benim mu
rahhaa olarak Ankaraya git· 
meme karar verdi. Fakat cemi
yetin bana verilecek yol parası 
yoktu, Devlet Demiryolları da 
bedava ıeyabat imkinı olmadı· 
ğmı bildirdi. Bunun için volos· 
pille ııitmek zarureti biııl ol· 
du. Sağır ve dilıizer çalıtırlar. 
Fakat yevmiyeleri 40 ile 80 ku 
rut arasındadır. Bu para ile te
sadüfen pek kesir olan aileleri· 
ni geçindiremezler. Hük\ımet
ten dilsizlerin vergilerden affo
lunmasım, vesaiti nakliyeden nı 
ııf ücretle istifade etmelerini ri 
ca edeceğim. Evli sağır ve dil
siz ailelere pansiyon olmak ü
zere Divanyolundaki Atikalipa. 
ıa medreıeıinin verilmesi için 
tetebbüsatta bulunaca&nn• bu 
medresede bir de mektep aç· 
mak istiyoruz. Okumak ihtiya
cında olan 28 sağır ve dilsiz ta
lebe var. 

Seyahate pazar günü ve Üı 
küdardan baılayacağmı. Bu ıe 
yabatte dilsizlere mahıua olan 
üzeri ıarı ve teridi kırmızı ıap
kayı giyeceğim. 

• 
ilk içtimada 
Türkiye •• 

(BS§I 1 iaci :&ahlfede) 
tima edecek olan Heyeti umumJ• 
yeıinde hazır bulunmak Üzere 
20 eylulde Cenevreye cidecektir. 

Türkiye Cemiyeti Akvama ye· 
nl dahil olduiundan ilk defa ola- 1 

rak heyeti umumiye içtimaına iı 
tirak edecektir • 

Türkiyeyi Cemiyeti Akvamdo 
temail edecek heyeti murahhaaa· 
nm kimlerden mürekkep olacağı 
henüz kat'i aurette ma!Gm değil
dir. Bununla beraber, Dahiliye 
vekili Şükrü Kaya beyin de heyeti 
murahbaaaya dahli olmaOI muhte 
meldir. 

iki feci 
Kaza!. 
Dün sabah Kartalda iki feci ka 

za olmut bir amele boğulmut
tur. Kazalar tunlardırı 

Kartalda Rahmanlar mevki· 
inde Nesim Papnın kötlQi civa 
nndaki sebze babçeıinde yatıp 
kalkan amele Uzunköprülü 38 
yatında Hasan. bu sabah yedi
de bostan kuyuıu yanındaki İn· 
c:ir ağac:ma çıkmı9, incir topla
lamağa ba,lamıttır. Haıan ağa 
c:ın tepesindeki olmut incirleri 
koparmak hevesine dü§llDÜt• 
kendisini zor kaldıracak bir da
la çıkmııtır. Dal kırılmıı ve 
sür'atle ağacın dibindeki bü
yük kuyuya dü9mü9tür. Etraf
ta tutacak yer olmadığından 
Hasan •u dolu kuyudan çıka
mamış. boğulmu9tur. Aradan 
saatler geçmiş, Haıanın gelme 
diğini gören arkadatları arama 
ğa çıkmıılar ve bir 'hayli dolaş
tıktan sonra Hasanm cesedini 
kuyuda bulmU§lardır. 

ikinci kaza. Kartal Çimento 
fabrikasında olımuıtur. Fabrika 
usta batılarından Emrullah ça
Tilf fabrikanın damını temizle
yen amelelere nezaret ederken 
ayağı kaymıt• 16 metre irtifa· 
dan yerdeki çamur kazanma 
dütmü9tür. Emrullah çavuı ye 
tifen arkadaılan tarafından ka 
zandaki çamur içinde boğul
mak üzere iken bayım ve ba· 
caklan ile bir kolu kmlmıt bir 
halde çıkanlmıttır. 

Kırk giln 
Sanayi m6düril de 

rapor hazırladı 
Petrol ve benzin fiatları ÜÇ hafta 

evvel aebepıiz olarak yüluelmiıti. 
Bu buouata derhal tetkikat icrasına 
memur edilen sanayi müclürii Refik 
B. tetkikatmı ikmal ebnİt Ye raporu 
nu hazırlamıttır. Verilen malumata 
söre petrol ve benzin fiatlannrn yük 
aelmesine, bu qle alakadar olanlar 
müobet bir Q111Zeret gösterememekte 
dirler. Refik Bey raporunda bilhuaa 
bu noktaya ehemmiyet vennif ve fi. 
at meselesini izalı etmiıtir. 

Akmayan terkos 
HaaklJg halkı tehlıkede ml1 

Son günlerde lıtanbulun bir 
çok yerlerinde terkoa aulan keail 
mittir. 

Bu keailit tehrin bazı yerlerin 
de daha fazla deyam etmekte ve 
o ciYar halkmı mütkül vaziyete 
aokmaktadır • 

lçtimaa lotanbulda bulunan bilü
mum ecnebi ve pyri müolim mek
teplerde Türkçe, edebiyat, tarih. coğ 
rafya ve yurt bilıriıi mUallimlerinin 
hepsi iştirak edeceklerdir. 

içtimada bu --11imler meaJmi 
dertlerini ~üzakere ve münakata .• 

Cemal Htisnü B. 
Bern sefiri Cemıal Hüınü B. 

ele dün alqamlô trenle Ankara-

Ezcümle Haaköyde Keçeci pi 
ri mahalleainde terkos teaiaatı bu 
lunan evlere tamam kırk gündür 
su celmemektedir. Bu vaziyet kar 
tmnda halk, orada bir kuyu 3ça 
rak, bu kuyunut1 acı auyunu iç• 
mek mecburiyetinde kalmıılar· 
dır. Bu sudan da haotalılı: airayet 
etmeai ihtimali mevcut bulund• 
ğu muhakkak •öriil.mektedir. Bu 
mahalle aakinleri alakadar m .... 
mata müracaatla bu hale nihayaf 
verilmeeini iat-ktedirler. 
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bap B. ı362. Şube 4. Slrbci 
l\fllhtlnSanade lıaA ı. 1740. 

IZMIR - PiRE - lsKENDE
RİYE POST ASI 

(EGE) 13 Eyllil Salı 11 de 

TRABZON POST ASI 
(KARADENiZ ) 14 Eyllil 
çarfamba 18 de. Dönliıte 
Tirebolu'ya da uirayacakM 
tır. 

f.t. Mr. Kumandanhiı 
Satınalma kom. ilanlan 

Ordu ihtiyacı için 120 kilo 1 
Baryomin pazarlıkla satın alına 
caktır. Pazarlığı 21-9-932 çar
f&mba ırünü saat 14.30 da Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
satınalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Tal iplerin p.rtna
meaini görmek için komisyona 
müracaatları ve ittirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. 

(61) {4638) 

* * * 
Harp Akademisi ihtiyacı için 

1200 kilo sabun 1200 kilo üzüm 

Kaçırılmayacak 
Bir fırsat! .. 

Vıl<lt ıı;cçlrmeyiniz.. Zira kayı t muamclcıi 1 O cvliılc 

kıdar devam edccekıır. 

Geniş programlı bir İtalya seyahati, 
ller türlü e,habı istirahat, Lloyd Trie5tino'nun lüks cksprc, po>ta ı 

buna m ukabil Sonderece ehveniyet. 
Bari sergisini ziyaret etmek fırsatı 

kaybetmeyiniz!. c;ezilecek şehi rler 
Pire, Brendizi, Bari, Romı, Napoli, Pompei, ve avde e 
de Pire ve Atiaa ge:ı:ilecektir. Fazla izahat almak ı>ı evenler 
llcrnjl; unda Tepelıaşında Kase ltalya binN nda · lt•h·an milli turizm 

' 
1 3 üncü kolordu ilanları 

Çorlu ve T ekirdağındaki kıtaat ihtiyacı için aşağıda mikda 

1 
ve cinsi ve ihale tarih ve saatleri yazılı erzak ve yem münakaaay 
konmuştur. Taliplerin vakti ınuayyeninde Çorluda satın alın. 

komisyonuna müracaatları. (724) (4410 
Mevki Mikd'ar Cinsi İhale tarihi Gün Saat Münakasanu 

cinai 
Çorlu 1200 Soğan 17 9 932 Cumartesi 17 Aleni münakası 
Tekirdağı 1600 " " ,, 1 7 '' ,, 
Tekirdağı 86400 Saman " ,, 17 ,, ,, 

Çorlu 80500 " .. .. 17 
,, 

" 2 pare 

Çorlu 24000 Patatea .. .. 16 .. " 
Tekirdağı 32000 " " .. 16 .. " 
Çorlu 152000 Arpa " .. 17 Kapalı zarf 
Tekirdağı 61000 " " " 17 Aleni münakası 

iZ lR- MERSiN POST ASI 
( lNEBOLU) 14 Eylül çar
pmba 10 da Galata nh· 
tımındaa kalkarlar. 

rnume ~illiğinc müracaat rdebilırl e r 

iki şartnamede pazarlıkla satın ! '--·------------------------ ••• 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve Bevli hastalıklar 

tedavihaneıi - Beyoğlu Mulen
ruj yanında Zambak sokak No.41 

Dr. TAŞÇIYAN 
Zührevi ve bevli hastalıklar. 

Emınönü. Köprü""4ı Retadiye cad
desi, Hüseyin efendi han. 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve :zührevi haıtalıklar tedaviha. 
nesi Karaköy Börekçi fmnı srrasın

da 34. 

NAiM VAPUR iDARESi 

ADANA 
vapuru 12 Eyliıl PAZARTESi 
guniı saat 18 de Sirkeci rıhtımın
dan hareketle (lzmir, Antalya, 
Fin.ike ve Mersin'e yolcu ve et
yayı ticariye alarak azimet ve av
det edecektir. 

Tafıilat iç.in: Galata, Gümrük 
kar~11ıncla Site Franıez Han No 
12 yazıhaneıine müracaat. Tel. 

B. O . 1041 

BİR 
tş 

MONTöR 
ARA YOR 

Buhar makinelerinden, motörler, 
değirmen ve elektrik ve köprü itle. 
rinden anlar gayet eyi bir Alman 
montöru it ara yor. Vaki olacak talep
ler için Eskişehir Utaıyon civarın
da birleşme sokağı 16 numaraya 
ınüracaat. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

karıı en muessir deva SERVOIN 
haplarıdır.Depoıu, lıtanbul'da Sirk• 
cide Ali Riz.a Merkez eczanealdir. 
Taşraya 150 kurut posta ile gönde
rilir. lzmir'de 1reat pazannd.ak:i, 
Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

-

15 Eylül 932 

2000 tane Sustalı yağ ibriği 
2oao .. Lamha şişesi 
2500 metre Lamba fitili 
500 kilo Komando 

' 
500 Sikatif 

" 
5000 
2000 
3000 
3500 

" 
Kaba üstübeç 

.. Ham bezir 

.. Meaina sarısı 
,, Toz alilyen 

19 Eylül 932 

300 kilo Tutkal 
500 kutu Manganez macunL 
500 Tane Borda fırçaaı 

300 ,, Boğaz fırçası 
1000 ., Kıl tomar fırças 

2000 ,, Moskof topragı 

500 kilo Gırçala 
1000 ,, Gilingirit kağıdı 
300 ., Amyant fitil 
300 ., Galvaniz 

Yukarda müfredatı yazılı 
malzemeye veri1en fiatlar 
haddi itidalde görülmedi- · 
ğinden hizalarında gös~eri

lan tarihlerde yeniden mü· 
nakı:sast yapılacaktır. 

Depozito • 0 15 dir. 

250 kilo Grafit tozu 
2500 ,, Arap sabunu 

10 ,. Yün ipeği 
1250 ,. Kostik soda 
1000 Tane Boya fırçası 

500 ,. Çelik tel tomar 
fırçaaı 

550 ,, Çelik tel fırça 
5000 kilo Adi soda 

Yukarda müferedatı ya
zılı malzemenin mün ııkasası 
12 Eylül 932 tarihine tem
dit edilmiştir. Depozito 
o/• ıs dir. 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

fabrikalarımız için nümune ve şartnameai ahkamına tevfi
kan 10 Jl.lO kilo yerli malı kola nişasta alınacaktır. Taliplerin nü
nıune ve şartname-yi görmek üzere her gün ve pazarlığa ittirak 
İçin de viil.de 7,5 teminat akçelerini hamilen 17-9-932 cumartesi 

'günü ~~at 14.5 da Gala tada Mübayaa Komisyonuna müracaat-
01::.rı. ( 4652) 

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

IHer~erl N. GASSON )un 
a• 

EAL BURO 
ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
•ıe~<ilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Mahalli: Milliyet Mat~aası 
Taşrııya gö, '.!erilen kitaplar içh posta ücreti alın maz 

alınacaktır. Pazarlıkları 13-9-
932 salı günü saat 14 te Tapha 
nede merkez kumandanlığı sa
tın alma komisyonunda icra kı 
lınacaktır. Taliplerin şartname 
lerini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. 

(57) (4634) 
:(. :(. :(. 

Dikim evi ihtiyacı için 145500 
çift seraciye fermejüpü pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 
11 eylül 932 pazar günü saat 
15 te komisyonumuzda yapıla
caktır. Taliple-rin evsaf ve şera 
it ve nümunesini görmek üzere 
her gün ve pazarlık gününde 
de teminatlarile birlikte Topha 
nede Merkez K. satınalma ko
misyonuna müracaatları. 

(43) (4523) 

Ordu ihtiyacı için 300 kilo 
bakır perçin çivisı pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlığı 11 Ağus
tos 932 pazar günü saat 14 te 
komisyonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin evsaf ve şeraiti anla 
mak ve nümunesini görmek üze 
re her gün ve muayyen saatin
de de teminatlarile birlikte Mer 
kez K. satın alma komisyonuna 
müracaatlan. (40) (4521) 

Kilo 
400 Zeytin tanesi 
400 Beyaz pey:ıir 
500 Makarna 
400 Kuru üzüm. 
300 Un 

Yukarıda mikdarları yazılı 
bet kalem erzak Hava Maki
niat mektebi için bir tartname· 
de aleni ırünakasa ıuretile sa
tın alınacaktır. Münakaıaaı 20 
Eylul 932 salı günü saat 15 te 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin ,art 
namesini görmek için komisyo 
na müracaatları ve İştirak için 
de muayyen vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları. 

{28) ( 4382) 

Meı-kez Kumandanlıjhna 
merbut müeasesat ihtiyacı için 
125 ton arpa kapalı zarf sure
tile satın alınacaktır. Münaka
sası 19 Eylul 932 pazartesi gü 
nü saat 14.30 da Tophanede 
Merkez Kuma,1danlığı satın al 
ma komisyonunda icra kılıııa
caktır. Taliplerin tart namesini 
görmek için komisyona müra
caatları ve iştirak için de tartna 
mesi veçhile hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale günü
nün muayyen vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları. 

(27) (4379) 
:(. ~ ~ 

Gülhane hastahanesi ihtiya
cı için 50 çeki odun 15 ton la
ve maden kömürü ayrı ayrı pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazar 
lığı 13 - 9 - 932 salı günü saat 
10 da Tophanede Merkez Ku
mandanlığı s"tın alına komisyo 
nunda icra kılınacaktır. Talip
lerin izahat almak için her gün 
ve iştirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (62) ( 4720) 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERA Ti 

" Tahtelbahir. torpillerde veya tor 
pillere müteallik iılihat" hakkında
ki icat icin Sinai Müdiriyeti umumi 
yesinden istihıal edilmi• olan 28 teş 
riniaani 1928 tarih ve 715 No.lı ih
tira beratı hakkmda bu kere başka
sına ferağ veyahut icara verileceğin 
den mezkür ihtirayı &atın almak ve
yahut isticar etmek arzusunda bulu 
nan zevatın lstanbul'da Bahçelıapu
da Tq Hanında 4348 numaralarda 
kiin HANRI WALTER ISTOK E-

.1. fendiye müracaat eylemeleri ilin o-
lunur. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanlar 1 
Anadoluhisarında Çavuşbaşı çiftliğinde eski çiftlik binası 

ile eski ağıl üzerinde mevcut takriben kırk bin kiremit müzayede 
suretile satılacaktır. 19 Eylul 932 tarihine müsadif pazartesi 
günü ihalei kat'iyesi icra kılınacağından taliplerin yevmi mez
kurda çiftlikte EvkafMemuruna müracaatları ilan olunur. ( 4323) 

Terkosta Elecik vakıf o rmanlarının otlakiyesi üç sene 
müddetle müzayedeye konulmuştur. Talip olanların 19Eylul 932 
pazartesi günü saat on beşe kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Orman ve Arazi kalemine müracaatları. ( 4324) 

Senevi 
Kıymeti muhammenesi 
Lira 
20 
Küçük Çekmeceye hır saat mesafede Hüsrevpaşa vakfın

dan Çoban çe!me ittisalindeki meydanlıkta ktr kahveciliği ü_ç 
sene müddetle müzayedeye· konulmuştur. 21 Eylül 932 tarihi
ne müsadif çarşamba günü saat on beşte ihalei kat'iyesi icra 
kılınacağından taliplerin yevmi mezkürda İstanbul Evkaf Mü
düriyetinde Orman ve Arazi kalemine müracaatları. ( 4417) 

Sayımocağı arazisi dahilinde birinci şose köprüsü altında
ki tarla dahilinde on bin metre mik'ap toprak üç sene müddet
le müzayedeye konulmuttur. 21 / Eylül 932 tarihine müsadif 
çarıamba günü ihalei kat'iyesi icra kılınacağından taliplerin 
yevmi mezkürda İstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve A-
razi kalemine müracaatları ilin olunur. (4443) 

Üsküdarda Dağhamamında üç dönüm tarla üç sene müd
detle müzayedeye konulmuştur. 21 Eylül 932 tarihine mü
sadif çarşamba günü ihalei kat'iyesi icra kılınacağından talip
lerin yevmi mezkurda lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman 
ve Arazi kalemine müracaatları ilin olunur. ( 4444) 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baıtababetinden: 

Heybeli sanatoryomu için lüzumu olan 2250 kilo Adana dağ 
malı pamuğu aleni münakasa suretile mübayaa edilecektir. Yev
mi münakasa 11 Eylül 932 pazar günü saat 14 te Galatada Kara 
mustafa paşa sokağında latanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde 
müteşekkil komisyonunda icra edileceğinden ıartname ve nümu 
nelerini görmek İsteyen taliplerin mezkur merkez levazmı me
murluğuna müracaatları. (4631) 

Sıhhi Müesseseler Mübayaat 
Komisyonundan: 

Heybeliada aanatoryomunda yapılacak mutfak. au deposu 
rontken. laboratuvar pavyonu hakkındaki teklifler haddi liyı
kında görülmediğinden miinakasamn 13 9 932 salı günü aaat 
ikide pazarlıkla yapılarak ihale edilmek üzere temdit edildiği. 

(4558) 

Yüksek Mühendis Mektebi Kaydı Kabul 

Burdurdaki kıtaat ho.yvanatı 
için kapalı zarfla münakasaya 
konan kuru ota talip çıkmadı
ğından ihalesi 15-9-932 pertem 
be günü saat 16 dadır. İhaleye 
iştirak edeceklerin vakti muay 
yeninde Burdurda ıatınalma ko 
misyonuna n:üracaatları. 

(767) ( 4713) 

Tefennideki kıtaat hayvana 
tı için 127186 kilo arpa kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 
İhalesi 1-10-932 cumartesi gü
nü saat 10 dadır. Şartnameyi 
görmek İsteyenlerin her gün ve 
ihaleye ittirak edeceklerin vak
ti muayyeninde lapartadaki ko
misyona müracaatları. 

(766) (4712) 
:(. :(.. 

Bursa Askeri lise ve hastaha 
nesinin senelik ihtiyacı olan 
200,000 kilo ekmek kapalı zarf 
la münakasaya konmu§tur. lha 
lesi 1-10-932 cumartesi günü 
saat 15 tedir. Taliplerin Bursa
daki il inci fırka satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 

(740) (4512) 
:(. :(.. 

Bergamadaki kıtaat hayvana 
tı ihtiyacı İçin 308 ton arpa ka 
palı zarf usulü ile münakasaya 
konmuştur. ihalesi 17-9-932 pa 
zar günü saat 15 tedir. Şart
namesini almak iatiyenlerin her 
gün ve- ihaleye iştirak edecek
lerin de Bergamada alım satım 
komisyonuna müracaatları. 
(690) (4207) 

K. O. ve 1 inci fırka kıtaatı i 
çin 22050 kilo mangal kömürü 
pazarlıkla alınacaktır. ihalesi 
10-9-932 cumartesi günü saat 
14-14.30 dadır. Şartnamesini 
almak istiyenlerİn her gün pa 
zarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatları. (772) 

(4718) 
•• • 

K. O. ve 1 inci fırka kıtaatı i 
çin 60.000 kilo una verilen fiat 
pahalı görülerek pazarlığı tek
rar edilecektir. ihalesi 10-9-
932 cumartesi günü saat 14.30 
15 tedir. Şartnamesini almak 
istiyenlerin her gön pazarlığa 
iıtirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (771) ( 4717) 

ittirak edeceklerin de vakti ml 
ayyeninde Isparta satın almı 
komisyonuna müracaatlar. 

(752) (4606 

Tıbbıye mektebinde mev· 
cut 41 kalem köhne eş 
ya satılacaktır. İhalesi 10-
9--932 cumartesi saat 
15 te komisyonumuzda yapıla· 
caktır. Şartnameyi almak iste
yenlerin her gün, ihaleye işti
rak edeceklerin vakti muayye
ninde 3 K. satın alma komisyo 
nuna müracaatları. 

(744) (4537i 
:(. .. 

Çatalca Mst Mv için aleni 
münakasa suretile 6.500 kilo 
gaz yağı alınacaktır. İhalesi 21 
Eylül 932 Çarşamba günü saat 
2 dedir. Şartnamesini almak is
teyenlerin her gün ve münaka
sasına İ§tİrak edeceklerin de 
vırkti muayyeninde komisyonu-
muza müracaatları. (731) 

(4503) . :(. :(. 

Diyarıbekirdeki kıtaat hay. 
vanatı için kapalı zarfla müna 
kasaya konan 400.000 kilo ku 
ru ota talip zuhur etmediğin 
den bir ay müddetle pazarlığı 
konmuştur. Bu müddet zarfın 
da hangigün talip çıkarsa müna 
kasası yapılacaktır. Teminatı 
1125 liradtr. Taliplerin Diyarı 
bekirde 7. ci kolordu satın al
ma komisyonuna müracaatları. 
(725) (4453) 

* 
Tefenni'deki kıtaatın bir se 

nelik ihtiyacı olan 326.350 ki
lo saman kapalı zarfla münaka 
saya konmuştur. ihalesi 18-9-
932 pazar günü saat 15 tedir. 
Şartnameyi görmek isteyenle
rin her gün komisyonumuza, 
taliplerin vakti muayyeninden 
evvel lspartada satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(722) (4408) . :(. :(. 

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

(706) (4270) 

"' '1- JI. 
l. ci muhabere alayındaki 

(100) araba gübreye verilen 
fiat komisyonca haddi layikin
da görülemediğinden tekrar 
mevkii müzayedeye konmuı
tur. lhaleıi 10-9-932 cumartesi 

Muamelesi: günü saat 17-17,30 da komiayo 

K. O. kıt'aları için senelik 
24560 kilo şeker kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. ihale
si 13-9-932 salı günü saat 11 
dedir. Şartnamesini almak iste 
yenlerin her gün ve münakua
ya iştirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. ( 695) ( 4211) 

M ··h d' kt b' · 932 933 ed · · ka dı numuzdadır. Şartnameyi gör-Yüksek u en ıs me et ının - t na seneaı Y k . t 1 · h ·· 
. me ıı eyen erm er gun, pa-

kabul muamelesıne 1 eyliil 932 perşembe günü saat 9 dan 22 ey- ı zarlığa ittirik edeceklerin vak-
lôl 932 perşembe günü saat 16 ya kadar.~u~adan maada her~ ti m~~yyeninde komiıyonumu
saat 9 ile 16 arasında Dolmabahçede Gumutsuyunda mektep bı- za muracaatları. (769) (4715) Selçuk Kız San'at 

Mektebi müdür
lüğünden: 

nasında devam edileceği alakadaranın malümu olmak üzere ilin :(. :(. :(. 
(4441) Haydarpaşa ve Gümütsuyu 

olunur. hastahanelerinin senelik ihtiya 

Devlet Demiryol!aı-ı idaresi ilanları 

İzmit büfesi aleni müzayede ile icara verilecektir. Müzaye
de 20 Eylül tarihine müsadif sah günü saat 15 te yapılacaktır. 
Talipler tarihi mezkürda Haydarpaşa işletme Müfettitliğinden 
hazır bulurmalıdı~lar. Bu hususta fazla malumat almak iatiyen
ler Haydarpaşa ve İzmit istasyonlarına müracaatları ve buna 
müteallik tartnamelere 15 kuruşluk pul yapıftırıp ihzar etmeleri 
ve 40 lira teminat akçesile müzayede gününde itletme makamın 
da hazır bulunmaları ilin olunur. (4702) 

cı olan 840 ton leva maden kö
mürü kapalı zarfla münakasaya 
koomuıtur. ihalesi 13-9-932 sa 
lı günü saat 10,5 dadır. Şartna
mesini almak isteyenlerin her 
gün ve münakasaya ittirak ede 
ceklerin de vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

(696) ( 4212) 
:(. ~ :(. 

Kayıt ve kabul muamelesi 
batlamıştır. 15Eylüle kadar de 
vam edecektir. Her gün saat 
10 dan 16 ya kadar müracaat 
kabul edilir. (4622) 

-BONO-
Bonolar. mazbatalar ve de)'in il 

Tiredeki kıtaatı için 82000 mulıaberi .. eııair vesikalarla İJler 
kilo ekmek kapalı zarfla müna- yapar. Balıkpazar Maluudiye Han 

ka 1 No 35. Telefon 23397. Uğurlu saya konmuştur. halesi 26-
9-932 pazartesi günüdür. Şart ! _•_•_•_•-~-Za-de_M._ı>eo __ ,;_, ___ _ 

Haydarpaıa geçidinde bulunan 188 No. lı dükkan aleni mü 
zayede ile ve bir sene müddetle icara verilecektir. Müzayede 18-
9-932 tarihine müs:ıdif Pazar günü saat 15 te yapılacaktır. T &· 

tiplerin tarihi mezkürda işletme müfettişliğinde hazır buluımıa
ları lazımdır. Bu hususta fazla malumat almak İsteyenler Hay
darpaşa Gar Müdürlüğüne müracaatla buna müteallik ıarbıame 
!ere 15 kuruşluk pul yapıştırarak imza etmeleri ve 200 lira temi
nat akçesile müzayede gününde İşletme makamında hazır bulun 
malan ilan olunur. ( 4658) 

--------------------------!namesini görmek isteyenlerin Meşhur Pehlivanköy 
her gün. ihaleye İftirak edecek 
!erin vakti muayyeninde Tire- HAYVAN VE EŞYA 
de satınalma komisyonuna mü PANAYIRI 
racaatlan. (759) ( 4670) Her ıene Eylülün 19 uncu giınü a-

• • • çdma.kta olan Pehlivanköy ha1van 
lspartadaki kıt' at ihtiyacı İ- ve eıya panayırı bu ıene de 19-9-932 

çin 1202201 kilo odun kapalı de bir hafta müddetle açtlacagı ve 
zarfla münakasaya konmuttur. _ 
ıbal · 27/9 932 1 ·· .. gelecek mubt~em esnaf ve tuccara-e11 ıa ı gunu sa- . _ _ . . . • 
at 14 dir. Şartnameyi g~rmek ı n'.1' ~~ı'. ~urlu 11tırahatlerı tcmın o
isteyeolerin her gün ve ıhaleye dildıgı ılan olunur. 
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~ Zafiyeti umumiye, iştihasızlık 
ve kuvvetsiz:ik halatında bü
yük faide ve tesiı·i görülen osfatlı a k Malt Hulas·ası ~;::~:~~~ 
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(l ASPİRİN 
ol., · Tableti 

'f enı kapa it paketlerde 
daha temiz ve sıhhi 
olarak satın alınabilir. 

Ufak ihtiyaçlarınız için 
paketleri tercih ediniz. 

Bu yeni ambalaı sizı kıymeti ol· 
mayan başka mamulat almaktan 
korur. 

ASPiRİN ~O ve 2 tabıellik ambalA)lar içinde 
tıer yerde bulunur 

.. --- Lisan mütehas1111 muallim A N J E L -••• 

FRANSIZCA 
Tedrisaneıi, Eminönü meydanında Eminönü ham. 

1 - Zabitan, doktor avukat vesaire lioanın eoaoalım elde ettikten 
sonra meıleklttine ait uan mwallimin yardimile tetebbu ederler. 

2 - Fransız mekteplerine ııiremeyen talebe her alqam tedrioane
mize dnam edebilirler. 

in••- 3 - Hanımlara mahoaı deu zamanı ayrılmıttır. ---• 

• 
inanılmaz 

Feshane Fabrika11nm en nefı. 

Yün ve Tiftikten imal ettiği Battaniyeler 
bu sene piyasaya Görillmemit Fiatlarla 

çıkarılmııtır.Toptan Te perakende nhf yerleri mtınha .. ren 

Yerli Mallar Pazandır 
lstanbul: Bahçekapı - Ankaraı Çocuk Sarayı caddeıi 

Beyoğlu: fstiklil caddesi - Samsun: Banka caddeli 

K 1 ve madeni e,ya Llke 12 1/- ı• aryo a fabrika11 karyola 2 ıra 
Sirkeci, EbuHuut caddeıi Tel. 22652. 

Çocouk, Keıme, kemerli, /.merikan ıiıt-i çelik yaylı, Beyaz l&ke ve muh
telif nnklerde karyolalar, Haıtıuıe malzemeoile ameliyat odaları ucuz 
fiathı satılır. Her türlü Ölçüye ıöre ıiparİt dahi kabul edilir.Fabrikada ve 

Eminönü SELANlK BONMARŞESi VE YERLl MALLAR 
PAZARINDA da ayni fiatla oatılır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci keşide 

11 Eylül 1932 dedir. 

~üJ~t ikraıniJe 35,000 ~ira~ır. 
Ayrıca: 1 S,000, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat vardır. 

TURliYEi 

Nehari l Kız - Erkek ! 

Yeni Nesil 
Hususi ve asri ilk mektep 

Kayıt muameleaine baılandı. Her gün ( 10- 18) • 
kadar müracaat olunması • 

•• 
Ucretler çok ehvendir. 

Cağaloğlu'nda Emniyet Sandığı karşısında Molla 
Feneri "'oka-i7ında No. 34 

Saraçhanebatında Münir Pata konağında 
Leyli Nehari - Ana - lık - Orta - Lise - Kız - t;rkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif vekaleti celilesiain 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütiln mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmi7 olan mektebimizde talebe kaydına 

1 
baılanmııhr. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren batlanır. Nehari talebe mektebin 
hususi otomobil ve otoblitlerile nakledilir. Her gün aaat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

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

Türkiyenin en e•ki hu•u•i mektebi: Nipntaşı'nd-

Leyli nehari Feyzı·ye Lı·sesı· 1:esis ta-
Kız ve erkek nhi 188 S 

Yuva, lık, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Kayıt için hergün Nişantaşı'nda Teşvikıye 
karakolu kartısındaki mektebe müracaat edilebilir. Bütün sınıflara kız taleb~ kabul 
olunur. Bu sene leyli ücretlerinde büyilk tenzilat yapılmıştır. Taleı> vu~uunda mekteo 

tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

.... Nitantapnda tramvay caddesinde 

Mabeyincilik ve Şekayık sokağında Halil Rifat Pı. konaklarında h••••' 

Şişli Terakki Lisesi Fr::·:~::.~!izce 
Te•i• tarihi: 53 •ene evvel 1879 tarihinde Selinikte 

Kayıt muamelesi: Hergün 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat Pı. konağında yapılır. 
ayn binalarda kıı. ve erkek talebeye mahıua leyb teıkilitı mev- ı•--•• 
cuttur. Leylt ve nehari Ucretlerinde mühim tenzillt yapılmıfhT 

Talimatname gönderilir. Telefonı B. O. 2517 

.. Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 
iLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HA VIDIR. 

Bütün ıınıfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Paurteıi, Çartamba ııünleri ... t 10 dan 18 e kadar 

mü~t olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLiS MERKEZİ ARKASINDA 

--------• Telefon: 22534 ---------' 

Kız ve Erkek 

Ameli Hayat 
T• t L• • İ•tanbul, 
ıcare ısesı Te1~:~~10f~~30 

Ameli Hayat mektebi Maarif vekaletinin tasdiluna iktiran ederek 

2 devreli TiCARET LiSESİ olmuıtur. 
Ort k ilk mektep L' kı Orta mektef a ısmına mezunlan ıse smına mezunları 

KABUL EDİLiR. 

Ameli Hayat Ticaret Lisesi 
Memleketin iktisadi ve ticari sahuıncla en muvaffak unıurlan ye· 

tittirmekte devam etmek için lisan ve meslek derslerine oon derece 
kıymet venniıtir. Mektebin yeni dereceıine ıöre mezunları ali ticaret 
tahriline devam edebilirler. Kayıt günleri: Cumarteoi, pazartesi ve per· 

tembe ... t 10 daıı 16 ya kadar. 

• 
Beyoğlu lngiliz Kız Mektebi 

Beyoğlu İngiliz Kız Mektebi 19 Eyliil Pazartesi günü ted· 
risata balayacaktır. Kayıt muamelesi için her gün cuma ve pa· 
zardan maada ıaat 10 dan 12.30 a kdar mektep müdiriyetine 
mürcaat olunması. 

Merzifon Amerikan Kız Mektebi 
Kayıt ve kabul 27,28 Eyltıl Sah ve Çarıamba glhıleti 

devam edecek, 29 Eyllllde tedrisata ba~lanacakbr. 

Liseler Alım Sabm 
Komisyonundan: 

Komiıyommıuza merbut mekteplerin lı:unı meyya, kesme 
teker, hayvan yemleri ile Çamlıca kız mektebinin sebzesi Ye Ga• 
latuaray, Kabataf, Kandilli. Erenköy, Çamlıca mekteplerini~ 
ekmekleri kapalı zarf uaulile mevkii münakasaya Ye komisyonu· 
muza merbut mekteplerin ekmek kmntılarile yemek artıkları 

kapalı zarf uıulile mevkii müzayedeye konulmuttur. 4-10-93Z 
· f tarihine müaadif aalı günü saat 16 da ihale edilecektk. Talip o-• -"'""'"''' lanlann yevmi mezkUrda Cağaloğlunda Maarif dairesin.deki Li· 

#__,.. Umum Kırtasiyecilere .. 
Ve Mektep Kooperatiflerine 

TÜRK MAARiF CEMiYETiNiN 

Mürekkep, Zamk ve Kolaları 
PERÇiN mürekkep fabrikası acentahğında satılmaktadır. 
İstanbul: Yeni postahane arkasında DILSIZZADE hanı 

No. 2 Telefon: 24118 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

YEN! 

Türkçe Gramer 
M. BAHA 

Ortamektep 1-2 için 
ciltli 100 Jnınıa. • 

15 Kalem boya ve malzemesi: Pazarlıkla münakasası: 12 
EylQl 932 pazartesi günü saat 14 te. K•• •• k G 

Sefain ve Mevaki ihtiyacı için lürumu olan on beş kalem UÇU ramer 
boya malzemesinin 3 EylUl 932 tarihinde /kapalı zarfla yaptlan M B A H A 
münakasasında verilen fiatler komisyonumuzca gali görüldüğün- llkmelrtep 4-S için 

clllfi 28 kunıı. 
den yukarda yazılı gün ve saatte yeniden münakasası icra kı-

Smıflannız için kitap ıeçerken 
lınacağından ş;ır+ ''mesini görmek istiycı:ılıeri.n her gün ve ver- lütfen bunları da bir ırörünib. 
meğe talip olaca __ ,;:_m da teminat makbuzlarile birlikte müna- lıt. iKBAL KOTOPHANESL 
kasa gün ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz ~vazını satmalma !!!l_lllllJ!_lll!ll __ !!!!!l_ımııll!!
komisyonuna müracaatları, (4612) MiLLiYET MATBAASI 

aeler Alım Satım komisyonuna müracu.tlan, (4620) 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

1200 ton kazan Mayii Mahruku: Pazarlıkla milnakaııası: iZ 
EylQl 932 Pazartesi günü saat (11) de 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı mayii mahru 
kun 5 EylQl 932 tarihinde yapılan münakasasmda verilen tekli 
ler komisyonumuzı-a muvafık görülmediğinden yeniden pazar· 
hkla münakasası yukarda yazılı gün ve saatte icra ktlmacağırı· 
dan şartnamesini görmek istiyenlerin her gün ve vermeğe ta· 
lip olacakların da münakasa gün ve saatinde teminat makbuı· 
larile birlikte Kasunpaşa'da Deniz Levazım satmalma koınis· 
yonuna müra1;aatlan. (4674) 

İstanbul Mıntakası Sanayi 
Müdürlüğünden: 

1 - Teşviki sanayi kanununun 9 uncu maddesinin A. C. D· 
• fıkralan hükümlerinden 14-7-932 tarihine kadar tetviki sana 

kanunundan istifade etmekte olupta aiparıtı bu tarihten evvtl 
yapmıf olan ıanayi müeaıeaeleri istifade eclerler mıüeaseaeleri
muaf-eıı celbeyleyec:ekleri makine. alit, malzeme ve bunların ye
dek ve tecdit parçalannm 14-1-932 tarihinden evvel gümrükler
den imrar edilınit bulunması meşruttur. 

2 - Sipari9leri 14-7-932 tarihinden sonra elan ımai müesa 
ıeler muafiyetname tarihleri ne oluna olsun ım.ezkôr fıkralar hii 
kümlerinden istifade edemezler. 

3 - Siparif tarihi fU suretle tevsik olunur. 
Bu talimatnamenin ilinından itibaren 15 gün zarfılldan sin• 

müeueaelerin İstanbul ve lzmir'de sanayi müdürlüklerine 
14-7-932 tarihin.elen evvel yapmıt olduklan bu kabil siparit• 
ta ait bir beyanname vermeleri icabeder bu mühlet zarfında be" 
yannameai tevdi edibnıemit olan siparişlere ait müracaatlar iJ 
dialar nazan itibara alınmaz. Bu beyannamelerin ve alikadarl• 
nn ibraz edeceklen faturalar İstanbul ve İzmir' de mahalli en bii· 
yük milkiye memul'Ullıun veya sanayi müdürlerinin İştirakile ti 
caret ve sanayi odaları idare heyetleri tarafından ve diğer mah• 
!erde kezalik mahallin en büyük milkiye memurunun veya te1 
kil edec.eği zatın ittirakile oda meclisleri tarafından tetkik olıl 
nup mea'uliyetleri altında olarak her türlü muvazaadan ari 
hakiki bulunduklan tudik edildikten soDl'a muteber ohıt 
14-7-932 tarihinden ~vvel gümrüklere vürut ettikleri gümrJ 
kayıtlarile tahakkuk etmit olan makine alil malzeme ve yede! 
parçalan için bu sipariş tesbiti beyannamelerinin ituına lü 
yoktur.Bunlar hakkında doğrudan doğruya vekaletçe tasdik ınaı 
melesi yapılır. 

Taadik olunacak faturaların sipariş ve İmrar tarihlerinin 
kanda yazılı 9eraite uygun olup olmadığının evvelbe evvel ta•• 
diki lizuııdır. ( 4676) 


