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NUSHASI S KURUŞTUR 

lktısat Vekili ceıaı Beyin 

arrıri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 

ETEM iZZET 

Tamimi 
e her tarafında şuurlu te niğe müstenit iş yaratmak ve himaye ~ lek-&\,,.·n 

esaslı bir e e ayedir. Sanayi hareketi in ink· afına alı mak kararın ayı 
~ • • 1 j ' • - • ~ • • • • • ~ f • .. : 

Paramızın kıymetini Heyeti vekile busabah r Gazi Hz. 

muhafaza etmek onda toplanacak •• 
esaslı bir umdedir 
lktısat Vekilinin tamimi 

Milli servete bir zerre daha ilave 
edebilmek muvaffakıyeti 

hepimiz için sevinç vesilesi olmalıdır 
ANKARA, 11 (A.A.) - İktı· ı 

&at Vekili Celal Bey yeni vazife. AJbot'~~'ll 
aine baılarken mesai arkadatları " 
rıa hitaben atideki tamimi gönder 
mqtir:: 

"Şeflerimin takdir ve iradeleri 
üzerine lktısat vek&leti umunınu 
uhdeme aldım. Vekilete geçtik· 
ten .onra mesaimize na.ad bir isti
kamet ve cereyan verileceği buıu 
su bir merak ve alaka ile bekleni 
yor. 

Faal 'yetimizin esasları 
Şu birkaç gün içinde vaki olan 

ınüracaatlardan ve bu yoldaki 
neıriyattan merak ve alikanm de 
receaini daha iyi anlayonım. He
ınen ifade edeyim ki lktısat vekil 
leti için yeni bir battı hareket ye 
ni bir iatikamet aramak mevzuu 
bahia olamaz. Çünkü iktıaadi sa• 
hada mesai fa aliyetimizin esaala· 
n fırkamızın umumi riyasetini, 
beyannameainde ve fırka progra· 
mında her türlü tereddüdü izale 
edecek bir vuzuh ve yükaek bir 
ihata ile çizilmittir. Bu mevzu Ü· 
zerinde uzun uzadıya beyanatta 
bulunmaktan ziyade kanaatimce 
umumi riyaset beyannameaile frr .. 
ka programındaki esaalan hatır• 
latm.ak vaziyeti en iyi tenvir eden 
bir vasıta olacaktır. 

Umumi riyaaet beyannameai 
ve fırka programı ikinci kıamı C 
fıkraoı) Türkiye cümhuriyeti hal 
İıın ayrı ayn aınıflardan mürek
kep değil ve fakat ferdi ve içti
ınai baya t için it bölümü itibarile 
ınuhtelif mesai erbabına aynlmıı 
bir camia telakki etmek eaash 
Prensiplerimizdendir. Küçük çift· 
çiler, küçük aanayi erbabı ve es· 
ııaf amele ve iıçi, sanayi erbabı, 
bü,iik araz i ve it sabip~eri, tüccar 
ve aerbeat mealek erbabı Türk ca 
ıniasmı teıkil eden baıhca zümre 
lerdir Bunların her birinin çalıt
IJıaıı diğerlerinin ve umumi cami 
anm hayat ve oaadeti için zanıri· 
dir .• 

İktısat Vekili Ce/81 B. 
Fırka proıramı (dördüncü kısım 
numara 4; 3) gümrük tarifelerini 
ve muamelelerini milletin iktıaa-

(Devamı S inci sahifede) ...... , .. ,,,,,,,,, 

• 
iktisat vekili ofis miidürünü 

Ankaraya davet etti 
Celal B. lstanhula geliyor 

ANKARA, 11 (Milliyet) -
Heyeti Vekile yeni lkbaat ve
kili Cdil Beyin iJtirakile yarın 
aabah saat onda lamet Pqanm 
riyasetinde toplanacaktır. içti· 
maa ()ileden sonra da devam e
dilecektir. lktıaat vekili Celil 
Bey bütün tubelerden mallimat 
toplamakta, Heyeti vekile içti· 
mama hazırlanmaktadır. 

ismet Pş, nın ziyafeti 
ANKARA. 11 (Milliyet) -

Batvekil İtmet Pata dün ak· 
tam kötkünde vekillere bir zi. 
yafet vermittir. Ofis müdilrü Cemal B. 
Ofis müdürii davet edildi 

ANKARA 11 (Milr et) _ , lal Bey latanbulda bir iki gün 

Ofi 
.. d.. ..' C 1 B ıy lktı- kalacak, bazı tetkikatla meıgul 

s m~. uru ema ey olacaktır. lktısat vekili lstan
sat vekil~ t~~ından Ankaraya bulda bulunduğu müddet zar
davet edılıı~ıttır •. Cemal Beyd~ fında it Bankası idare meclisi 
Avrupadakı tetkikatı ve vazı- • t ' • ti.rak ed - --'- d · 

h kkı d 
. h 1 __ ı. ıç ımaına ıt ...,_, evır 

yet a n a ıza at a ına.,...... l . t'l d · t' al d k 
tır. Cemal Bey yann burada bu ~uame a ı e e ıt ıg e ece • 
1 kt 

tır. 
unaca ır. 

Celil B. İstanbula gelecek iş Bankasının A_n~ara 
ANKARA. 11 (Milliyet) - . şubesi mli-t~r~ 

lktısat vekili Celal Bey onu· ANKA~. 1 .. ~Mıl!ıyet) -
müzdeki hafta sonlanna doğru it Bankası mufettıtlennden Oıı 
lstanbula hareket edecektir. Ce (Devamı 5 inci sahifede) 

,,, 
• 
lnhisarların 
Nakli 
Ankaraya nakil ne 
zaman yapılacak? 

lnhiaarlar umum müdürlüğü
nün Ankara'ya nakli hakkındaki 
karann ne 2a· 
man tatbik olu· 
nacağı henüz ma 
IUnı değildir. Na· 
kil itinin, mülha· 
katın tevhidini 
müteakıp kuvve· 
den file çıkanla· 
cağı anlatılmak· 

ta iae de, bu· 
nun tevhitten ve 
yeni teıkilitı 

bir müddet tec· • 

Menfaatlerde ahenk 
Fırkamızın bu prenaiple iatih· 

daf ettiği gaye aıruf mücadel-:!e~ 
)erine içtimai nizam ve teaant~du 
temin ve birib iri"i nakz etn- e 
cek aurette menfaatlerde ahenk 
teaia eylcmektır. Menfaatler kabi 
liyet marifet ve çahtma dereceaı
le mütenasip olur. (Fırka progra 
ıııı üçüncü kısmı 6 numara) mem 
leketin inkiıafında bütün ticaret 
faaliyetleri mühimdir. Normal ça 
lıtan ve tekniğe istinat eden aer· 
lnaye aahipleri teıvik ve himaye
)e layiktir. 

(Fırka programı üçüncü kı
'lın No. 1) ikt11atta hareketli """" 
lnaye mühimdir. Normal aermaye 
ilin yegane membaı milli sayi ve 
laaarruftur. Bunun için çahımayı 
llrttırmak fert ve aile hayatında 
ve umumiyetle devlet idaresinde 
lnaballi ve milli idarelerde t; ar· 
lııf fikrini kökleıtirmek fırkamı· 
ıtın bqlıca prenaibidir. 

Başvekile verilecek 
muhtıra hazırlandı •• 

riibeden aonra lnhi.arlar U
tatbiki de muhte- mum Müdürü 
mel bulunmakta· HVSNV B. 
drr. Gümrük ve lnhiaarlar Vekili 
Rana B. in yakında t.krar tehri· 
mize gelecefi aöylenmelı:tedir, 

Fırka umum riyaaet beyanna• 
lneai memleketin inkiıafında bü· 
>ilk ticaret, fabrika. büyük arazi 
"" çiftlik sahiplerinin faaliyetle· 
li mühimdir. Normal çalıtan ve 
tekniğe iatinat eden aermaye sa
lı.ipleri tqvik ve himayeye !a
tiktir. Fırka umumi riyaaet beyan 
llaıneai ve fırka programı (üçün
~ii kıamı numara 5) : küçük, bü
>iilı: sanayi, iptidai madde müıtah 
•illerinin menfaatlerine de uy
tlın himayeye nail olacaklardır. 
l'ırka umumi riyaset beyanname· 
l.İ: memleket içindeki dokuyucu, 
lezgib ve küçük, büyÜk fabrika 
'-ııatlanna inkitaf vermek emeli 
lllizdir. Fırka umumi riyaaet be
l'e.ıınameai ve fırka programı (Ü· 
Çiiııcü kısım numara 7) Harici ti
~retimizin tanzimi baılıca iıimiz 
:•r, Bu huauata ticaret erbabının 
lı 'aliyetlerini semereli kılacağı mil 
~ l>labauli.t ve mamulatnmzın re
ı.:çlannı tesh il, t öhretlerini mu· 
•· faza, ihraçlarını temin tedbirle 

1l'le yakından alakadar olacağız. 

15 kişilik hey' et bu akşam 
Ankara'ya gidiyor 

Madenciler de hey'et gönderecekler, 
bugün toplanıyorlar 

. Batvekil lamet Pata Hz. tara· 
fmdan Ankaraya gelmeleri iate
nen latanbul Sanayi Birliği heyeti 
bu aktam Ankaraya hareket e· 
decektir. 

Bir kaç günden beri muhtelif 
ıuabatı aınaiyenin ihtiyaç ve te· 
menniyatmı tetkik etmek Üzere 
ırup, gnıp toplanan heyetler bu
gün hep birlikte içtima edecek
lerdir. Bu içtimada ıimdiye ka
dar teabit edilen temenniyat top· 
!anarak Baıvekil Hz. ne taktim 
edilecek muhtıra hazırlanacak
tır. 

Bu akıam Ankaraya gidecek 
heyet birlik umumi katibi Nazmi 
Nuri Beyin riyaaetinde 18 kitiden 
terekküp edecektir. Sanayici me· 
bualardan Vasıf Bey de bu ak
ıam Ankaraya gidecektir. 

Madenciler de heyet 
gönderiyor 

Türk madenciler birliğinde 
de bugÜn bir heyeti umumiye İç· 
timaı yapılacaktır. 

Madencilerin fevkalade ehem· 
miyet atfettikleri bu içtimada 
çok mühim mesai! görüıülecek
tir. Bu meyanda Mevaddı infila
kiye, ruıum, nakliye maarafları, 
buhran vergiainden dolayı hiaıl 
olan ihtilaf, teıviki ıanayi ve ma
den kanunu bulunmaktadır. Bun
dan maada madenlerimizin takaa 
maddeai olarak kabulüne dair bir 
teklif vardır. 

Madenciler, yeni lktısat vekili 
Celal Beyin değerli görüş ameli 
aay tarzından Türkiye madenle .. 

(Devamı S inci sahifede) 

ROMAN 
Falih Rıfkı Beyin 

"Milliyet,, için hazır 
ladığı son tefrika 

Romeo - ( Kllseleşmi~ 
deri sin I glJsterereh) 
Güneş etime kadar geçti 

Jillget - ( Denizdeki 
arkadaşına, Amerikan 
çığlığı ile ) Hüh Hoo ... 
Hlh HAiL.. Alls, garın 

kampta tenise gelecek
misin? 

Tetrinievvelde 
Tefrikaya 
Başlıyoruz .• 

-------ı 

Reislcümhur Hz. diln 
akşanı otomobille Meci
diye kiJgiine kadar git
mişler, oradan Yıldız 

tarihile Dolmabahçe sa 
rayına avdet buyurmuş 
tardır. 

Gazi Hz. ahşam ye
meğinden sonra SiJğlit
lü galile Marmara da 
bir tenezziih yapmış

lardır. 

Mübadele 
• 
işinin 
sonu ---
Evelki akşam ya

pılan içtima-
da neler görütüldü? 

Komisyon reisi 
M. Anderson 

Muhtelit Mübadele Komisyonun
da mevcut itlerin tasfiyeai ve inta
cı için sarfedilmekte olan mesai ni
hai tafhaaına ıelmiıtir. Evvelki 
aktam ıreç vakite kadar bitaraf aza. 
run devam eden içtimamda, hakem 

1 aıfatile kendilerine mevdu prenaip 
ihtilaflarına ait verecekleri kararlar 
üzerinde görüıtükleri anlaşılınııtır. 

Bitaraflar, hakem kararlannı pek 
yakında tarafeyn heyetlerine bildire 
cekl•dir. 

! Komiayondaki bqmurahhaamıız 

1 

Şevki Bey de ay aonunda Avrupa.. 
dan avdet edecek ve ondan aonra 
mevcut itler aür'atle intaç edilecek-
tir •• 

Hamdullah Suphi 8. 
Bükret sefiri Hamdullah Suphi 

Beyin bu ak'8m mezunen ıehrimize 
muvaaalatı beklenmektedir. 

Felaefe kongreai 
LA HA YE, 11 (A.A.) -

Maruf Felemenk filozofu Spi
noza'nın doğumunun 300 üncü 
yıldönümü münasebetile tertip 
edilmit olan beynelmilel felae
fe kongresi. dün mesaisini ik
mal etmiıtir, Baılıca müzakere 
ve münakaaşlarm mevzuunu fi 
zik ile metafizik arasındaki mü 
nasebat teıkil etmit, din ile fel
sefe arasındaki münasebetler 
münakata edilmit ve Spinoza 
nm akide ve nazariyeleri tefsir 
olunmuıtur. 

Tayyare 
Piyangosu 

DünkQ heşldede lkra -
mlge kazaı:an numarala
rın cetveli altıncı sahi

femlzdedlr, 

Fransa cevabını verdi 

Her türlü müzakere 
kapısı kapandı 

Fransa Almanyanın yeniden 
silahlanmasını 

kabul etmiyeceğini bildirdi 
Yeni teslihat müsabakası tehlikesi 

PARIS, 11 (A.A.) - Franaa 
hükiimetinin Almanya'nın tealibat 
aabaamda hukuk müaavatına dair o
lan metalibine ait 29 ıığuatos tarih
li "hüliaa,, aına vermiı olduiu ce
np, bu sabah aaat 11,30 da Franaa 
nm Berlin aefiri M. Françoia Pon
cet tarafmdan Alman hariciye nazı. 
rı baron von Neuratb'a tevdi edilmit 
tir. 

Daktiloğrafi maki...,.ile yazılınıt 
10 sahifeden ibaret olan Franaız no
taıı, pazartesi akı•mr Pariste netrı!'
dilecektir. Almanya hükumetinin 
ayni zamanda notanın Almanca ter
cümeaini neşrebneıi muhtemeldir. 

Matbuatta intitar etmİf olan ba
zı haberler hilifma olarak F ranaız 
notaaı, Almanya hükiimetinin 29 a
fuata. tarihli "Hüli.aa,, ımda mev
zuu bahaetmiı olduiu meseleler 
hakkında Franaa ile Almanya arasın 
da her türlü mükaleme ve müzake
re kapıaını kapatmaktadır. 

Teslihat işi 
Franaa hükUmeti, tealibat bab

ainde Almanya'da aılc aık, Franaaya 
lı:arıı yapılmakta olan muahezelerin 
muhik olmadığını habrlatmak aure
tile aöze baflamaktadır. Mezkur hü 
kiimet, Franaa'nın tahdidi tealihat 
davaaı namına timdiye kadar birçok 
fedakarlıklar yapmıı olduğunu ve 
Cenevre konferanamdaki Fransa be 
yetinin alakadar devletlerin milli em 

Fransız notasını Alman 
Hariciye nazırına oeren 
sefir M. Françoia Poncet 

nü Hlimetleri ile kabili telif olacak 
bir niabet dahilinde umumi tahdidi 
teslihat icraaı aahaamda buaule gel 
meai !aten.ilen terakkiyab tacil et . 
mekten bqka bir pye takip etme· 

(Devamı 5 inci sahil~") 

Borsanın kurtuluş gü
nü muazzam teza

hüratla tes'it edildi .• 
• iki buçuk saat devam eden bü. 

yük bir geçit resmi yapıldı 
BURSA 11 (Milliyet)- Bursa kur 

tulut günü yediainden yetmi§İne 
kadar on binlerce Bursalı ile köy
lerden gelen binlerce atlı tarafın 
dan emaali görülmmıiı cotkun te
zahuratla teait edildi. Dokuz tay· 
yaremiz bu harekita iıtirak et
ti. Kqifkolu hükumete muvasa· 
lit edince bayrak çekildi, kur
baalar lı:eaildi. Fırka reiai Huluıi 

B. Alkıtla kesilen heyecanlı nut
kunu aöyledi. Muteakiben muaz· 
zam reami geçit batladı. Şehri· 
mizde iki defa Belediyece yaptı· 
nlan tribünlerde Baıvekilet miia
teıan Kemal Aziz Vali Fatin, 
mebualardan Nazif, Şerif Emin, 
Fikri Galip, Beylerle kumandan 
Pata bulunuyordu. Aakerden 

(Devamz S iaci sabif~e) 

inanmayacak/ara işte bir levha! 
Son zamanlarda Balıkpa:z.an 11~ema,,..:elı dereeede pi. ve ko

kulu bir hale gelmiıtir. E•naf lfporta ile küfelerini yaya kaldınmdan 
af<liıya lndirmeiie mecbur oldukları halda, Balıkpazarının bütün -
kakları ıeyyar esnaftan geçilmez bir 11aziyette4ir. Bilhaua oon .za. 
manlarda fazla balılt çıkmG81 ve balıkçı dükkanlarında balık dolu 
iıportaların pnlerce beklemesi, Balıkpıuarının koku•unu arttırmak· 
tadır. Belediye Balıkpa.zarının bu .ıaziyeti hakkında Eminönü kayına. 
kamlıiının nazarı dikkatini cdbetmİftir. Hele umumi halaların yaıu 
bGflnda balık ıatılman ve buna mİİoaade edilmeai fa>'.'!!!.!.. haJl!'ettir /, 

1 

1 



' Hyasi ve tarihi tefrika 33 

ı' CEMALİZM NEDiR? 
HARİCİ HABERLER 

;elanik - Ana/ arta - Ankara .. 
Yazan: Edirne meb'uau Mehmet Şeref 

Ötede köylünün tarlasını zihniyeleri, herkesi. am kendi
aktığını, köyden "miri zihni sinin hakkı. malı. müessesesi; 
l" bu diyarın tam minasile işi için kurulmut bir makinesi 

Bolivya_ Para 
guay ihtilafı 

Sulh için tehlikeli 
bir vaziyet 

Reichstag'ın 
Feshi •• 

Merkez fırkası ile 
Nazi'lerin iste

dikleri olacak mı? r şeyden geri kalmasını mu- olan hükumetten bizar ediyor, CENEVRE, 11 (A.A.) - MiUet 
ı olan en birinci bir amildi. hele başını kaldınp ta onun- ler cemiyeti konseyi reiıi, M. Ma-

d k d f b 
toı, cemiyet kitibi umumiliğine bir BERLIN, 11 A.A. - Havas a-

' Miri zihniyeti, devlet zihni- e i e tere akmaktan üşene- tel-'---- vennı· 1 ve bu telgraf- · h b' R h • ı J K ............... ,1'11:; ~ Janaı mu a ırinden: eic stag ın 
ti sanmak çok yanlıştır. rek, daha karşıdan görünen name, azaya tevdi edilmitlir. feshi hususunun, Hindenbourg ile 
~vletçilik bambatka bir tey- köylüye: Bu telıırafnamede Bolivya - Pa- merkez, Nazi ve halkçı fırkaları 
~- Onu yukarıda anlatmıtlrm. - Şimdi itim var, yann gel. raguay ihtilifmm vehamet keıbet- murahhasları arasında vuku bula 

, ~iri zihniyet" in iki husuai Dedikten sonra 0 günü kay miı olduğuna dair olan haberlerin cak mülakattan aonra, emredil-
' k d d B" k h L. · · ed · efkarı umumiyeyi heyecana dütür- meıi muhtemel görülmektedir. 

, 
1 

ı ıı. sa ı var ır. ır ere er uetmış. o geceyı ner e geçı- müt olduğu beyan edilmektedir. 
- yden, devletten milletten. va- receğini di;şünen köylünün ar- Telsrafnamede deniliyor ki: Hugenberg fırkasının mürevvi 

i
l ndan evvel şahsi menfaati ve dından sigarasını tellendirerek Sulh için pek tehlikeli olan bu çi efkarı olan Lokal Anzeiger ır•-

zeteaine nazarar olduklannı sor-
,a' yi hazine".. güle güle alay eden. §U imira- vaziyete hatime vermek üzere ne gİ makla iktifa edecektir. Ufak bir 

Lakin bu "ıa'yı" hazine" bir ne tavrından bir zevk duyan bi tedbirler ittihaz etmiı olduklan f" f h" · k 

d 1 l l 
hakkında her iki hükumetten mallı- men ı cevap, eı ıne aıt arama 

zam fikri, ev et masrafına. memur arı saymak lazım ge - menin okunmasını iatilzam ede-
lk 

· · k" d "b I .11 "h h ) k mat almak arzusunda bulunduğumu cektir. 
ı m l§hra ın en 1 aret o an se, mı i zı niyete sa İp o ara zu bu hüki'ımetlere iblağ etmenizi 

1 

•tan vazifesi. bütçe fikri ... Bun ötede pek azı kalır! ve meaelenin müslihane bir ıurette Bu endite, Nazi ve Merkez f 1 h fırkası murahhaslarının ziyareti-
r, asla onun için, bir eaye. bir şte, rejim bu zi niyete halli için girişmq oldukları taahhüt ne ait tarihin 3 defa değittirmiı 
ıevzu değildir. Bu, onlardan harp ilan etrnittir .. Bunu yık- lere riayet edeceklerinden kat'iyyen olmaaı eababıru izah etmektedir. 
ır efy anlamaz. O yalnız, bir mıştır. devirmİftİr. Onun iste- JÜphemiz olmamakla beraber, kendi Bu tarih, bidayette pazar günü 

leri.ne mil1etler cemiyeti azası sıfa-

' 
., •okta ya saplanmıttır. Zihni- diği "muamele" namı altında ti1 . . k b . . d olarak teıbit edilmit iken, bilaha· 
, k k e yerıne getırme mec unyetin e re M. Gochring'in talebi Üzerine 

ette bir ,ey hakimdir. Mutia- ağıt aralamak değildir .. Son bulundukları taahhütleri ifa etmele-
1 k 1 b 1 ·· ·· ·· l" d ki 1 k salıya tehir ve bu ziyaretin hükU. 

ı a ar•ısrna ge en. ir mas a- sozunu, e ın e mem e etin rini hatırlatmanızı rica ederiz. ~ metin Reiclıataıı'da okuyacağı 
~ at sahibinin, hüklimete işi kitap ve kanununa göre derhal DiJğüşüyorlar beyannamesinin münakatası bita-

üşmüş bir köylünün önüne bin söyleyerek. işi kesip atmaktır.. BUENOS AIRES, 11 (A.A.) _ mına bırakılması suretinde gece 

Stresa 
Konferansı 

Hububatın yeniden 
kıymet bulması için 

STRESA, 11 (A.A.) - Konfe
rans mahafiline nazaran satın alan 
devletler komitesi, dün öğleden ıon 
raki celsede "Müteaddit cepheli rüç 
hanlar,. fikrini terkederek iki cephe 
li rüçhanlar fikrine temayül etmit
tir. 

Hububatın kıymet bul
ması için 

STRESA, 11 (A.A.) - M. C-
londre (Fransa) , ıatın alanlar tali 
komitesine ltalyan ve Fransız pro
jelerini telif eden ve hububatın ye
niden kıymet bulmasını ve sarsılan 
paralann tutulmasını temin edecek 
kabiliyette bulunan bir teklif tevdi 
etmittir. 

Mumaileyh, bütün Avrupa mem
leketlerinin itha1it ve ihracatı üze
rine vazedilecek olan ve beynelmilel 
tediyat bankası tarafından cibayet 
edilmesi muhtemel bulunan rüsum 
ilt: vücudc getirilecek bir sermaye 
ihdasını iltizam etmektedir. 

Bu resim iki binde bir farzedil 
diği takdirde haııl olacak meblağ, 
3 senede 3,500,000 e baliğ olacak--

edi kat dibine batası "muame- Kemalizm, Türk tarihinin 
1 

Bolivya istihkamı etrafında ıiddetli leri Üzerine de daha muahhar bir tır. 
j

·, 1 j ir güçlük yığmak! Ve yerin "" "" "" 24 saatten beri Boqueron ismindeki yarmna doğru vuku bulan talep-

dd 
.. L.-L-J tarihe talik olunmuttur. Bu paranın bir kısmı, rüçhan 

I e" namı altında. elindeki ucu ma i cephesinden hız alını§ m............., er olmaktadır. Paraııuay- . .. esaıına müıtenit iki taraflı tarifeler 
1 •Ucağı bitmeyen kağıtları kara bir hareket ve rejime imandan lılar. bu istihkimı şi~de~li hir taan . l:fınde~b~urıı, henuz cevabını varidatının ihraç edilecek fazlalar 
ı I ı I amak, derkenar yazmak. sor- ibarettir. nızddand. ıonrla el_<;__gedeç_ırmal t Bolduklanuha bıldırme~ıtt~,. bu cevap ha!<km- yekununu kapatabilmesi için ihtiyat 

1 h .. nı ı ıa ey emcat. ır er. u m da yekdıgerını nakzeden bır ta: akçası vazifesini &Örecektir. Her 
oak. sormak ve bitmeyen tü- Bu areket, bugune kadar rebede tayyarelerle topçu kuvvetleri kım haberler d~.vera~. e_tmekt~_dı:'.' 1 memleketin mükellefininden iki ta-
;enmeyen bir sonsuz sormak! hep yanlış yollara sevkedilmiş, mühim bir rol oynamqlardır. Bazılarına gore m~aka~ gunu raflı tarifeler mücibince bahtedilmit 
Me.eıa• .. Elın" de bı"r tapu sene mııli cereyanları düzelterek. Zayiat miktarı henüz maliım ol- per•embe olarak tesbıt edılecek· ı .. h ı ı di · · 'o·· 

1 
• .. d H' d o an ruç an arın iatilzam eye ğı 

, lile bat vuran bir adam. kaydi- onları salim ve hakiki mecrası mamakla beraber, pek mühim oldu-] tır. ıg~r ~r!ne ~~r~ ~ ın en· mebaliğ tarholunacaktır. En mübi-
e mukabele ederek. elindeki na çevirmektir. ğu zannolunmaktadır · b.ourg fıkrinı degıştırmış ve ekse· mi olması muhtemel olan d.ii'a- iM-

. d .
1 

k f K 
1
. . 'd 

1
. h k"k Muharebe, cuma sabahı saat 6 da rıy':t murahhasla~mı kab~I etme· mı da tehdide maruz bulunan nakit 

lÜvıyet cüz anı e. yapışı <>- • ema ızmın ı ea ı a ı at- Boqueron istihkamlarından mühim mege karar vermış oldugundan le . t t 1 t h · edil .ı. 
;ografile o senedin sahibi oldu tır. Yapmacıkları, sahte ve miktarda Bolivya kuvvetlerinin Fo- dolayı bu mülakat vuku bulmıya . rın u u masına a sıs ecaı.-
~u sabit iken, yahut mahallesi- yolsuz işleri biaman surette zo - Valeocia'ya doğru ilerlemeleri caktır. ttr. Satıcı devletlerin ihraç edilecek 
ain. ya mensup olduğu bir res- yıkmaktır. üzerine batlamıt ve bu ileri hareketi Berliner Tageblatt'a göre, Na- hububat miktarına ait teminatını 
mi te•ekkülün tasdikı ile hüvi- Arta kalan her türlü tesis- ~üthiş bi~ t,"PÇu bombardımanı ile zi'ler ancak pazartesi ııünü kabul ve kendilerinin zaruri gördükleri 

T ıhzar etmı•tır edilebileceklerdir. 
yeti malıim olduğu halde bu ler Kemalizmde yer bulamaz. ' · rüçhan esaaına müstenit tarifeler 

t
d · · · · b" ·· · · d Kemalizm tabiilig" in a•ıkıdır. Bu kere daha bu meselenin yekünunu tetkik eden alıcı devletler 

yur aş, ıtte ıtını ır gun ıçın e T il T A t d halli husu•u mareşalin kararına tali komitesi tahminata ait hesapla-
bitiremez, zira: Miri zihniyet. ürk mi etine layık olmadığı VUS urya a bağlı olacaktır. Maamafih daha rı inceden inceye yeniden tetkik et-
onu daire, daire, kapı kapı do- hiç bir muameleye müsaade e- timdiden merkez fırkası ile Nazi menin lazun olduğuna karar vermit-
laştıracaktır. Elinde. 0 yılın demez ve bunun içindir ki o- Kargaşalıklar !erin bu mükerrer tehirlerden bi- tir. 
vergisini . ödediğini gösteren nun dünya milletlerine olan !istifade feahin önüne geçmeğe 
Maliye makbuzu mevcuttur. yakınlığını, tarihin kadim, a- VIY ANA. 11 (A.A.) - çalıtacaklan zannolunmaktadrr. ' ' 
Hayır olmaz! sil ve necip çocuğu olan Tür- Graz ve Loeben'de Nazilerle Hltıdenburg ve fırlla ı· Harp borçları. 

Mutlaka "muamele" denilen kün bu mılletlerden başka bir siyasi rakipleri arasındaki mü- miimessilleri •1 belalı işi görecektir. 0 makbu- şey olmadığını anlatıyor .. Bu- ı sademeler devam etmektedir. BERLIN, 11 A.A. - Reisicüm llıll ı gası,, 
za asla itibar edilmez .. Mutlaka nu isbat ediyor ve sabırın. Polis, emre amade bir vaziyette hur, pazartesi günü milli sosyaliu 
bu yılm vergisini verip verme- sonsuz bir si.yin sonu olan il- bulunmaktadır. Graz garnizo- merkez ve BaTye,« halkçı fırka
diği Maliye tubeıinden sorula- me, hakiki ilme sarılarak ci- nu kışlalarında tutulmaktadır. ' !arının mümesıille~ini kabul ede- Kolombia darülfünu 

h h 1 E ık, .. L b 'd ··ıd ·· · ·ı cektir caktır. Elindeki makbuz asla ana sul ış ığının yayı ması- vve ı gun eo on e o uru ı · nu emini-
bir kıymeti haiz değildir. nı istiyor. müt olan Nazi'nin cenaze mera 1 Rigast tlcümhur kabinesi 

Maliye şubesi de. makbuza Ve Gazi Mustafa Kemal, t~- simi dolayısile bir takım karga BERLIN, ı ı A.A. _ Volff a- nin beyanatı .. 
asla ehemmiyet vermez ... Aca- ri_hin engin vaailerinde yayılıp ~al~klar d~ha vu~u bulmasına j jansı bildirıyor: ~illi müd~faa LONORA, ıı <AA.) _ '"Sun-
ba tahsildarın bundan haberi gıden yüksek ve göğsünden ge ıntızar edılmektedır. nazırı M. von Schleıcher, hakıkat day Refere., nin bir muhabirine be-

len erkek sesöle Türk gençle- te fı~kal~r ta~afında~ . vüc~de yanatta bulunan Kolombiya darül-
var mı, Derhal kağıt tahsildara . .. . . d" _. . .. ııelmış bır kahıne tetkılı suretıle fününu emini M. Murray Butler, A-
havale olunur .. Bütün bunlar o rıne reJımın n~ ıste ıgını soy- Kreuger kimlere " Müstakil riyaseticumhur kabine merika'nın harp borçlarını ilga etme 
zavallı köylüye ne yapar bilir lüyor: ai" fikrini bozmağa hiçte müte- ai li.zım geldiğini aöylemittir . 
misiııiz? On beş gün gelip git- [Gençler! Cesaretimizi tak- para vermiş mayii olmadığını söylemiıtir. Cihan, siyaıi iktısadi ve ınali ol-
mek suretile tarla işlerini bı- viye ve idame eden sizsınız. STOKHOLM. 11 (A.A.) - Al manganın Anıerikaga mak üzere 3 noktai nazaıdan tehdi-

Siz almakta olduğunuz terbiye de ınaruz bulunmaktadır . lktısadi, 
raktırır ... Sonra kasabada. han ve irfan ile insanlık meziyeti- Kreuger işlerinin tasfiyesine borcu fikri ve manevi kuvvetleri seferber 
!arda sürünerek bir sürü de maa . memur komisyon. mumaileyh VAS1NGTON, 11 A.A. _ ederek bunları L-eriyetin yeniden 

f b 
. . nın. vatan muhabbetinin, fikir k di il ~ ra ve orç etmesıni mucıp o- h tarafından ~en sine para ver Va•ingtondaki Alman sefareti tenkiai için yapılacak cidale atmak 

lur. İşte miri zihniyet budur. ürriyetinin en kıymetli timsa- miş olan müessese ve eıhasın T zarureti hiçbir zaman bugünkü ka-
li olacaksınız. k" ) ld b" . müsteşarı M. Leitner, Alman- dar hisıedı"l-i•tir. 

V k
• h d ım er o uğunu tes ıt etmış- J ···--. a a meş ur ur: Ey yükselen yenı" nesı·tı. ls- nın Amerika omusunun işgal Asri dünyanın ihtiyaçları, yeni, 

Al d M af P tir: B;.r komünist lideri 35.000. em ar ust a asa üm- tikbal sizsınız. Cümhuriyetı" masarifi ve Amerika tebaasının yeni usullere ihtiyaç göstermektedir. 
• b. d "d' O • k Polotiken gazetesi de 100.000 j · p · d mı ır a am ı ı. nu sev ve biz tesis ettik, anu i'li ve ida- muhtelif mütalebatı namile A- V:'~i~ııton, ile anı, üny~ın 

"d ed R k • • d · koron almıttır. Diğer kimse- b l d k d t d beki kte ld ııu ı are en usçu yaranı em- me edecek sizsiniz!. ] merikaya medyun u un uğu en .' er~n en eme 
0 

~ 
len vatanoerver ve fazıl adam- ler arasında sosyalist fırkaaı a- b r ·· k" d . 30 IUld veçhıle onayak olmadıkları takdırde 
J d 1 · _ BİTTl zası bulunmaktadır. °1:~ ! ıgın - 1 .v aesı. e! e imar ve ihya vadisinde hiçbir ıey 
ar ı. A emdar sert, emir ve hulul edecektır. Tedıyesı husu yapmak mümkün değildir. 

tehdidini ikaa kudretli, vatanı- ··················-···· .. ·······-.. ·••·• .. -··- sunun tehiri hakkında Ameri- Amerika ve Avrupa efkarı umu-
na ve milliyetine bağlı bir Yuııanistan 'da ile sıkı temasta bulunan meha- ka hazine müsteşarı M. Milles miyesinin her türlü fikirleri atmak 

DAKi 
Türk dili 
olmak için 

Kurultayına aza 
müracaat edenler 

lST ANBUL. 11 (A.A.) - T. D. T. C. katibi umumiliğin
den: 

26 Eylôlde toplanacak olan kurultayda aza olmak arzusu ile 
müracaat eden zevatın isimlerini neşre devam ediyoruz: 

Mehmet Nurettin Bey. Muallim ve Muharrir, Behçet Sabit 
Bey, Tıp Fakültesi Uroloji muallimi, Muhittin Celil Bey, M. 
Medeni Bey, Doktor, Fahri Kemal Bey, Hukukçu ve muharrir. 
Sait Cemil Bey, Doktor, Abdülbaki Fevzi Bey, muallim, Osman 
Cemal Bey, muallim ve muharrir, Cafer Bey. muallim. İbrahim 
Aliettin Bey, Sinop meb'usu. Hakkı Nezihi Bey, Ticaret odası 

tetkikat Ş. M . • Kegork Simk~yan Bey, muallim, M. Uzie) Bey. 
Fevzi Altuğ Bey, muallim, Mehmet Vahit Bey. Türkçe - Macar
ca lugat muharriri, Mustafa Nihat Bey. muallim. Celal Bey. mu 
allim. Ihsan Bey muallim. Feyzullah Rasih Bey. diş tabibi ve hu 
kukçu, Refet Avni Bey, muallim, Şaziye Berin hanım. Cahit Ce
vat Bey, doktor; İzmirli İsmail Hakkı Bey. müderris, Ağaoğlu 
Ahmet Bey, müderris, Asım Bey .. Artivin meb'usu ve Vakit ga
zetesi başmuharriri, A. Rıza Bey. llk tedrisat müfettişi. Abdul
lah Bey, Muharrir, ishak Refet Bey, M. Şerif Bey. muallim, Meh 
met Emin Bey; Urfa meb'usu. Güzile Osman hanım, muharrir 
Hikmet Turhan Bey, muallim. İzzet Ulvi Bey, Afyon meb'usu; 
Hasan Halet Bey, mühendis, Vahit Bey, muhasebeci, Artin Mı
gırdiç Bey, Dr. Şükrü Bey. muallim. Yahya Saim Bey, muallim. 

Dahiliye Vekili Ankarada 
ANKARA, 11 (Milliyet) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. 

bu sabahki trenle 1stanbuldan şehrimize avdet etmiştir. Şükrü 

Kaya Bey istasyonda vekiller ve vekalet erkanı tarafından kar

şılanmıştır. 

M. Müssolini, Almanyanın 
müsavat istemesi 

gayet muhiktir, diyor 
BERLlN, 11 A.A. - M. Mussolini Berliner Borsen Kurier 

gazetesine beyanatta bulunarak demiştir ki: 
"Cenevre konferansı devletler arasında hukuk farklarını ida 

me eden bugünkü vaziyeti uzatmaktadır. Bu konferansa akim 
kalmış nazariyle bakılabilir. Binanenaleyh Almanyanm teslihat
ta müsavat istemesi gayet muhiktir. Eğer teslihat asgari seviye 
ye indirilmezse Almanyanın sili.hlanmağa hakkı vardır. 

Paraguvag - Bolivya harbi 
ASSOMPTlON, 11 (A.A.) - Paraguay kuvvetleri dördün 

cü Bolivya fırkasını mağlôp ederek 1200 esir ve 11 top almıtlar

dır. 

Amerika bütçesinin açığı 
N E VYORK, 11 (A.A.) - Reisicümhur M. Hoover. bütçe 

dairesinden 1932 senesine ait masarifin yekfuıunu 1933 seneıi 
için derpiş edilmiş olan mikdardan 500 milyon dolar eksik olarak 

tertip etmesini talep etmiştir. 
Malôm olduğu veçhile ayan maliye encümeni azasından bi. 

rinin fikrince hazine varidatı tahminlerin dununda olduğundan 
önümüzdeki mali sene zarfında açık mikdarı iki milyar dolara 

baliğ olabilecektir. 

Türk-Yunan ticaret münase
batının inkişafı için 

ATINA, 11 (A.A.) - Atina 
ajansı bildiriyor: 

Estia gazetesinin iatihbaratına 
göre_ reisicümhur M. Zaimia son da
hili ve siyasi mücadelelerin hallini 
kolaylattıran aiyaıi fırka reislerinin 

isabetli görüıleri ve vatanperverlik 
lerini medbüsena etmiş ve fırka rü 
esasının yalnız İntihabata kadar de 
ğiJ intihahattan ıonra da vaziyetinin 
tabii bir tekilde inkişafını temin az 
mında bulunduklarını ıöylemi}tİr. 

adamdı. filde beyan edildiğine göre M. ile müzakerata girişmiştir. için ~~ri ola~. '"?ütekabil ani~"':' 
Şümnü ordusuna arpa lazım M v • } Venizelos siyaeeti hariciye hak ve teşrıki mesaı ıçm sarfı meıaı edil M 7 • • .f. k • l • 

olmus. Babıalideki vüzera mec • enıze OSUn kındaki vasiyetnamesini yaz- Bir gazeteye göre mesini talep etmesinin zamanı huli'ıl • LalmlS Ve J lr a re ıs erı 
li 

. l etmif tir. . 
"sine ambar eminini davet et- v • t • mış ve bu vasiyetnamede i k LONDRA. 11 A.A. - Tah- Amerikanın borçlar meıeleainde- ATINA. 11 <AA.) - Atına a- Türkiyenin Türk Yunan ticaret mü 
mişler ve arpanın orduya sev- ası ye namesıj madde olarak Türkiye ile sıkı didi teslihat meselesi hakkında ki battı hareketini mutlak surette i•nsı bildiriyor: naaebatının inkitafını görmek arzu. 
kini sormuşlar. bir tetriki mesai lüzumunu kay bir takım miitalealar serdeden tadil etmesi lüzumu bedihidir. 1 .Türkiyenin Ati~ ~efiri f:niı B. aunda olduğunu bildirmiıtir. Politi-

-Sofya. Şümnü, Razgan gi- Türk _ Yunan delmiştir. News Chronicle Almanyanm Borçlara müteallik olan ı.im?iki A,,tınayal"' a~d.et etmıştirt .. Eru~dBeyk ka gazetesi bu hadiıeden fevkalade 

A k 
• I h" b" I"- h siyasete devam etmek Amerıka nın , ,nan e>arıcıye nezare ıne gı ere memnuniyetle bahsetmektedir. 

bi civarıambar eminleri ne yaza dostluğu S e rı cem yet ıç ~~ zaman ~-:S HJh akt sa asın- iktısadi inhitatı trmdit ve Amerika-
1 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

rız .. Kaimeleri gelir, burada • ATİNA, 10 - Bilhaua son da musavat degıl. U U~ saha- da iısizliği tezyide mütemayil oldu-
cemederiz.Menzil eminlerinden başta gelmektedır günlerde pek gergin ve karışık sında müsavat talep etmış oldu ğu manasına gelir. 
vasıtalarını so~arız ... ~lacağı- ı ATINA, 10 _ Başvekil M. bir safhaya giren siyasi vaziyet. ğunu yazmaktadır. Daily He- Mumaileyh, netice olarak muvaf
mız cev~pları b~~leş~ırınz .. Tek Venizeloı, siyasi vasiyetini tan dünden beri sakince bir manza- rald, Almanyanın devletler ta- fakı!etle neticelenmesi ihtimali olan 
rar o kaımeler uzero.ne muame- zim etmiştir. Başvekilin. vasi- ra göstermektedir. M. Venize- rafından yapılmış olan vadin yega?~ prog~amın ha_r~ borşbr! m~ 
1 k k

.. ki k 1 1 ( C d · · ·ı · 13 ıelesının yenıden tetkiki ve tıcarı mu 
e yapara utü e artı aştın yetnamesinin başında Türk - os Askeri emiyet) mevcu i yerme getırı. m~ıne . ~ene badeleleri ağırlaıtıran tedbirlerin il-
rız.; Ar!>alarm teslimini am~a~ Yunan dostluğunun ~uhıı.faza- yetini edame etmekle beraber boşboşuna ınt '.zar netıcesınde 1 gası olduğunu aöylemiş ve: 
emmlerıne, orduya sevklennı sı ve iki memleket arasında!..; intihabatın tam bir serbesti dai sabır ve tahammülünü kaybet- · ·· Filiyata ııe<;mek zamanının hu 
Menzil eminJe,;ne yazarız. teşriki mesainin idaıresi var- resir.de yapılacıı.ğını dünkü be- mesinin şayanı hayret olamaya lul etmiş olduğunu, göz önünden u-

Bu kaimeleri yazarız, sorarız dır. yanalında. yeniden teyit ve te- cağını yazmaktadır. : •.ak tutmamamız icap eder, . demiı-

Gorguloffun cezası 
PAR1S, 11 (A.A.) - Husu

si komisyonun Gorguloff'un ce 
zasının tahfifi hususunun faide 
siz olduğuna müttefikan karar 
vermiş olduğu söylenmektedir. 

Gorguloffun müdafileri 
PARlS, 11 (A.A.) - Gorgu ~ 1 l tı~ 

gi ı söz e~ yerin~e .~~~l~y~~ Kraliyet fırkası reisi M. Çal- min, fakat askeri cemiyetin. İtalyan gazeteleri ne ""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Alemdar bırden. gokgurultusu- daris. siyasi dostlarına, maka- Cümhuriyetin muhafazası için diyorlar? = loff'un müdafilerinin, pazarte-
ne benzeyen ses•le ~a!k'.rı;ı11t: mı iktidara geçecek olursa ha· zaruri olduğunu da beyan et- doğu beyan olunmaktadır. 1 si günü reisicümhur tarafından 

- Sen bunları çızıktırınce- rici siyasetinin üssülesası. Türk miştir. ROMA. 11 A.A. - AJman- Popolo di Roma. diyor ki: kabul edilmeleri muhtemeldir. 
ye ~adar_~~ ~~skolo İstan_bula _ Yunan dostluğunun muhafa- M. Çaldaris irat ettiği son yanın teslihata ait mütalebatı Fransa, meselenin münhası- Müdafaa vekilleri. Gorguloffun 

davasını müdafaa edeceklerdir. gelır .... Çı~ı~tınn _Ru~uk aya- zası olacağını ve hariçte ilk se- nutukta intihabat neticesinde müvac~h~i~de. _Fransız efkan ran kendi~ine mu;~allik olduğu 
nına bır kagıt .... Ş~mdı ne kadar yahati, Türkiyeye icra edeceği- ekseriyet kazanmış ol~a bile is- umumtY_esırun _ıçı~de bulunmak 1 nu ve takıp elecegı hat!ı hare-
"~pa varsa hepsını orduya ver- ni söylemiştir. tatükoya hürmet ve rıayet ede- ta oldugu ruhı haletten _ba~se-1 ketle Almanyanın menyet mev Amerı"ka 
on! A k • . t b'" .. k ceğini söylemiş, fakat M. Veni- den Messagerio gazetesı dıyor kiinde bulunan mukaveleuame-

1 t "m" • zihniyet" · · s erı cemıye • utun te • 1 b "f d · k t'' b" t · k" leri resmen ve katiyyen ayak al D • il 
1
. işe bın . . . ındmılsa ziplere rağmen mevcuttur ve ze os hu. ı a. edyı kabı ır e~- ı:H h b··t·· . • emıryo arı ı o an am ar em•nı. ışte ev et .. . hb d C . . nat ma ıyetın e a ul etmemış emen emen u un aıyası tına alarak yeniden silihlanma-

Sabık ltalyan sefiri 
ROMA. 11 (A.A.) - Baş

vekil, Hariciye nezareti katibi 
umumisi Baron Pompeo Aloisi 
yi süferadan M. Auguşta Ros
boyu ve bir takım teknisiyenler 
le parlamento azasını milletler 
cemiyeti büyük meclisindeki İ
talyan heyeti azalığına tayin et 
mittir. 

50 bin Faşistin 
geçit resmi 

ROMA. 11 (A.A.) - M. Mu 
aolini. önlerinde bayraklan ve 
muzikaları bulunan 50.000 fa· 
tist pitdannın geçit resminde 
bazır bulunmuttur. 

ve milli zihniyetin timsali <>- ~eJt~h ebnıge an ı1r·h. eb~ıyet~.n, tir. 1 mehafilde. Almanya'nın tekrar sına müsaade etmek ve bilhas- NEVYORK, 11 (A.A.) -
lan koca ümmi cahil Alemdar! ıdn hı al dattbanl evve ıç f1.'kr~u- Bununla beraber M. Veni- silahlanması Fransa noktai na- sa son zamanlarda o kadar çok Borsa mahafilinde beyan olun- d 

I t 
.. . . ec1··· yık a a e e u unmaması 1 1 ga 1 " h . .. . . .. .. k b"I" k k"l "k "h k d d - .. b k . . .. h Rusyanın Lon ra f e reıınun ıst ıgı.. -

1 
be 

1 
M fih . t" ze os. cum urıyet reJımını mu- zarına gore ne aerece a ı ı a- müş ı atı 1 tı am ve o a ar uguna gore sa ı reısıcum ur 

mak istediği de budur. he b ça mıştır.. ~amd a ın ı- ı hafaza etmek maksadile teşek- bul değil ise kuvvetler arasında çok mesai sarfolunarak takip M. Coolidge. demirycıtlarmın sefiri Mos-
B .. h" f l"k . a atın netıcesın en sonra k "l ed ( k • . ) . 1 F • .. d"J k 1 hd"d· t l"h t . . . k"k b . k ld unun en mut ış e a eti C" h . . . b" hl"k b u en as erı cemıyet ın mevcut o an ve ransa ya mu- e ı me te o an ta ı ı es 1 a vazıyetını tet ı e ve u vazıye ovaya çağırt ı 

memlekette çok derin bir bed-
1
. um kurılyet ıçın ır te 1 ek :- 1 müessiriyetine emin bulunduğu sait bulunan nisbetsizliğin ipka ve beynelmilel uzlaşma siyase- tin islihı için icap eden kanuni 

b. l'k nd d z· ırece o ursa. o zaman as erı . . .. · ·ı b d"l · · "k · · d b · · d" k 1 k LONDRA 11 (AA) ın ı uya ırması ır. ıra: . ..d h 
1 

d b 
1 

k ıcın reı:m mevzuunun ıntlıla a e 1 mesının zaman geçtı çe o tıne en çetın ar eyı ın ırme tedbir eri tavsiyeye memur o- , · · -

B .. I I . ·ı k"" .. d . . cemıyet mu a a e e ll ttnaca ' f d k d k " b d d · k b"I ·ı k h" b" 'ul" · · ·ı k · S d E t · oy e ge gıt ı e .oyun en, ışın t tın er asına a ar mes ut ı- erece e tasavvuru gayrı a ı suretı e pe müt ış ır mes ı mitenın başına getırı ece tır. un ay xpress gaze esme na· 
den uzak kalan Türk, memur- ır. rakılmasına karar vermiş ve bu bir ~ ekil alacağı. çünkü bu me- yeti ;;zerine almak mecburiye- Bu komiteye bankalarla sigorta 1 zaran Londradaki Sovyet sefiri 
ların ucu bucağı gelmeyen mu Vasiyetname kararını gazetelerle de ilin et- sde hakkında cihan efkarı umu tinde kalacağını iddia etmekte- ı kumpanyaları müzaheret et- ' ini suretto Moskovaya davet 

: ,. mı esinin tebeddül etmekte ol- 1 dir. 1 mektedir i edilmiıtir. 



• Izmirden 
Ekonomi 
• 
lzmirden lngilizler 

100,000 sandık 
alıyorlar .• •• •• uzum 

Ozümlerimiz her tarafta birin. 
cilik mevkiini muhafaza ediyor 

Vlll1gette 

Gayrimenkul 
Mallar 

intikal vergisi ve 
(ivazsız) kelimesi

nin tashihi bildirildi 
Maliye Vekaletinden dün Vi

layete ~u mühim tamiın gelmif· 
tir: 

"Mübadil, muhacir ve harik
zedeler namlanna tahıiı edilen 
gayri menkul mallann intikal ver 
ırileri hakkında yazılan 13-7-932 

Aldı~unu: malfunata naza- taç e-tmekteclir, tarihli ve 3002/30 numaralı u· 
ran Avuıtralyanm bu ıeneki Ü· mumi tebligatın üçüncü madde-
aiim mahıulü ihtiyaca ki fi ol- İlk taze fındık •inin aekiz ve dokuzuncu satırla 

d d ı 'I b nndaki (ırayri menkullerin inti-
llıa ığm an ngı tere u sene Triyestede kallerini ivazaız telakki etmek 
lzmir piyasasından genit mik- mümkün olamıyacağından) iba-
Yasta üzüm mübayaatı yapa- Gelen malfimata nazaran bu reıi aılında (gay,.; menkullerin 
caktır. lngilterenin bu mübaya senenin ilk Türk fındık mahıu intikallerini ivazlı telakki etmek 
atının 100 bin sandık mikdarın .. • • mümkün olamıyacağrndan) ,ek· 
.J 1 1 I k d lu Trıyeıteye vasıl olmuttur. !inde iken tebyiz hataıı olarak ua o acağı an atıma ta ır. Ge 
len raporlara naı:van ıon &ene 300 çuval kabukııuz fındıktan 

1 

(ivazlı) kelimesinin (ivazaız) o-
lerde Avrupa piyasalarında mü ibaret olan bu ilk mahsul der- laratk r,azıldığı bittetkik anlafıl-

mrt ır. 
lıim bir mevki almağa başlayan hal Htılmıştır. Yeni fmdıl<lan- ı Vilayet, müstacel olan bu teb
lran üzümlerinin artık hiç bir mız Triyeıte piyasasında ken- liğ~ dün acilen millhakat mal mü 
~bile İzmir üzümlerile reka- tal batma 20 dolar fiyat almıt· dürliiklerine tamim etmiştir. 
hei etmeai imkim görülmemek tır. ÇekoılovakyL Polonya ve 
tedir. Fiatlar arasındaki farkın ı Macarl&t.an fındık idbalitma 
izalesi dola11ıile lruıldarm ar- mümanaat derecesinde tahdi
tık üzümlerini piyaRya anede dat vazetmişlerdir. Bu itibarla 
lbeyec:eklerine kat'i bir nazarla fındıklarmıızın mahreci Alman 
hakılmaktadır. ya ve- Avuaturyaya inhiıar et-

mit &'ibidir. Geçen sene bu tari 
t-~llçln pahalı oluyor? be lradar 15000 çuval olivre aa 

tıf yapıldıiı halde bu sene 3000 
çuvalı geçmecliıii söylenmekte
dir. 

Canada'nın buğday 
rekoltesi 

Muhasebel umu
miye mii:dürü 

Maliye V elı:lleti muhaıebei 
umumiye müdürü Fail< Bey şeh
rimize ıelmif ve Defterdar Mus
tafa Beyi ziyaret etmiıtir. 

Tasfiye edilen 
Banka .. 

Umum tirketler mü
dürü tasfi- · 

yeye memur edildi 

Yüz bin 
Mahkemelerde 

Kasten 
Yangın! 

Panayot Ef. nln 
kefaletle 

tahliye•i yapıldı 
Marpççularda hırdavat töcca 

n Panayot iıım.inde birinin itil"al 
ettiği dükkandan yanğm çıkmıt. 
ve ıitortah olan dükkan içindeki 
eıyasile birlikte yanm19tı. 

Yapılan tahkikat, yanğında 
kast oldujuna dair bazı tüpheler 
uyandrrdığmdan Panayot Ef. tev
kif edilerek Ağırceuya sevk edil 
mitti. 

Muhakemesi bir müddetten be 
ri m .. vkufen Ağırce:ı:ada görülen 
maznun PanAyot efen.dinin vekil 
leri dün müdafaalarını yaptılar 
ve müvekkilerinin kefalete bafk 
yarak serbest bırakılmasını iste
diler. 

Müddei umumi bu talebin ka 
bul edilmeılnde bir .,,.hzur gör
medi;;:inden mahkeme Panayot 
efendiden 500 lira kefa Jet akcesi 
almarak tabliyeaine karar verdi. 
Duruşmaya gayri mevkuf olarak 
devam edilecekth-. . 

Karara kaldı 
Zevcesi Ki.mile hanımın bur• 

nunu kesmekle maznun ihsanın 
muhakemesine dün Afırcezada 
devam edildi. 

Maznun veldlleri müdafaalan
nr yaptılar. Duruıına karar için 
kaldı. 

Beraat kararında 
ısrar 

L«tliatanJa memleketimiz a

taanıda bir ticari mukavelena
ltıenin bulunmaması iki memle 
ket araamdaki ticari milnaaeba 
lı çok sektedar etmektedir. Bu 
l'ii:sden Leh tüccarları memleke 
liıniz emtiaaının idbalitını bat 
ka mahallerden me.ela ltalyan . 
Irıenşelerinden göstermek vazi- i 
Yetinde kalmaktadırlar. Bu da 
~ittabi Türk e,yasının Polonya 
h yıikıek fiatla girme.ini İn-

OTTAWA 11 (A.A.) -Hü 
kOmetin yapmıt olduğu tahmin 
lere göre bu seneye ait rekolte. 
467.150.000 buçeldir, Halbuki 
1931 senesine ait rekolte 
304, l 44.000 buçel idi. 

Kibrit kralının ve Pariste Sa
lih Bin Ayaz İ&mindt'I birinin inti
h':':rlann~ ynzdığından dolayı 
Cumhurıyet al .. yhine açılan dkva 
evvelce tevhit edilerek o tarihte 

Ald 1. b' Cümhuriyet ne-riyat müdüru" 0 • ığınuz ma umala nazaran, ır • 
seneden beri muamelatı tasfiye e- lan Abidin Daver Beyin beraetile 

neticelenmişti. 

Darülfünunda ıslahat 
nasıl yapılacak? 

dijmekte bulunan Sanayi ve Ticaret 
Bankasının tasfiye iıleri mühim bir Temyiz, kararı bozduğu için 

fh . . . dün ikinci cezada Abidin Daver sa aya gırmııtır. 
Bu bankanın muamelatında bir BEym yeniden muhakemeaine bat 

çok pürüzlü ve yol.uz işlere tesadüf ! lar,.mış ve g çcn ceh~de iddia ve 
d·1ın· ti' ' mud•faa yapılmıştır. 

e 1 ış ı. j M hak d"' . 1 . 
Bankanın adetleri '3-Y•nı hayret D u eme un n~lıce eıın;ut 

derecede olan alacaklan bu vaziyet- ve aver Bey hakkınc;a verdıği 
ten müıtelcidirler. Bunlar pıubtelif beraet kararında iarar edilmi~tir. 
makamata müracaat etmişlerdir. Taı ld "ld" 
fiye muamelesinde teoadüf edilmek- am cezası verı 1 

Sandık 
Beledlgede 

Terkosve 
Belediye 

Şirket Belediyeye 
hiç bir 

ıeyi bildirmiyor 
T erkoa ıirketinin devri için 

lli.zım gelen muamelata hazır
lık yapmak üzere vali ve bele
diye reisi Muhiddin Beyin riya 
ıetinde toplanan komiıyon bu 
gün ikinci içtimaııu yapacaktır. 
Diıier taraftan T erkos tirketİ· 
nin yeni kiitat ecleceği te1iaat
la tehre fazla ıu verip verme
mesi meselesi ile belediye ala
kadar olmamaktadır. Belediye 
heyeti fenniye.inden bir zat 
bize bu hususta fU •ayanı dik
kat ıözleri söyledi: 

- T erkos ıirketi bizi tanıma 
dığını ifade ediyor. Ve biç bir 
itine bizi karı,tırmıyor. Muka
velenamesi Nafia vekaleti ile ol 
duğu için daima ora&r ile temaı 
ediyoı-. Yeni tesisata dair bize 
hiç bir it'arda bulunmadı. Biz 
de kendi bildiiimiz gibi devir i
tinin ihzaratile meıgulüz." 

Sakalar cemiyeti 
Memba ıuları ve sakaları 

cemiyeti feıhedilmitti. Şehri
mizde yeniden bir Sucular ve 
Küulıuz metrubatçılar cemiye
ti tetekkül etmittir. Bu c:csniye 
te ııazoz. terbet ve emsali gibi 
feyler ıatan esnaf kaydolacak
lardır. Yeni cemiyet Huırcılv 
da bir bina kiralamış ve faaliye 
te ba,Iamıştır Mahalle araların 
da merkeple su satan sakalar 
da bu cem'yete girecekler ve 
cüzdan alacaklardır. 

Tanzifat resimle
rinden alacak •. 

Yeni layiha teşrinievvelde 
Millet meclisine veriliyor 

le olan yolıuzluklar tasfiye i'ini 
uzatmaktadır. 

Aldığmuz malumata nazaran, va 
ziyetin ehemnüyetini Mzarı dikka
te alan lktısat vekaleti umum şir
ketler müdürü Cemal Ziya Beyi bu 
İti tetkike memur etmiştir. Cemal 
Ziya Bey şehrimizde bu itle metgul 

• Belediyenin tanzifat vergisi 
ile tenviriye resmine ait bir çok 
eski alacakları olduğu tahak
kuk etmi~tir. Mulıasebei umu
miye kanunu mucibince. bet ıe 
neden evvelki zamanlara ait o
lan birinci resim ve verııilerin 

KIRŞEHiR, 10 - Bir ıene ev- tahsilinden sarfınazar edilmesi 
vel tüccardan. Muhzır ~lu Halit icap etmektedir. Belediye şube 
Ef. 'ı kam" ılr 15 yerınden yara- l b" · ·· d k h 

Profesör M. Malche'ın raporu ü- j diye kadar, daha ziyade mesleki bir 
~ dariilfünunda yapılacak 1118- mektep mahiyetini haizdi. Hukuk 
:=t .~ril'-11 tetri~evvelde Millet fakült"'."İ Tı~, fakül!esinden sonra 
:-ctıame v..Uecelıür. lalahatın ana • eski bir ilim muesseıo;mizdir. '-t1an profesörün raporuna iatinat Memleketimizde ilmi esaslara ırö· 
llıieceı..tir. re bir darülfünun tesis edilmeden 
'il,. !>ariilf6aun her ıeyden evvel evvel hukuk mektebi daha ziyade 
·.- ı...._ ve Türk medeniyeti- hilrim ve avukat yetiıtimıek makl!:- hilh.' ı . içtimai "~.fikri aahacla sadile açılmııtı. Hukuk fakültesi 
~ milı..o;.ln tM~l ._.ewannı ders !".roırramlarında timdiye kadar 

'-la; ~· !""umi fikir, ~ ~ mevzıı bazı tadiller ve ıalahlar ya
~anna ıatikamet v...., bır mues- pılmıısa da fakülteye ilk \'erilen ek 
~ tam ve ilıni mauaile ltir üniver li deği,tirmemiştir. :i: 

olmaktadır. 

Benzin 
Fiatı 

Gayrıtablilik muhakkak 
giJrülDgor 

Benzin ve petrol ihtikarı tet 

lıyar '- "ld" K"rt ş h" A ere ır tamım gon erere e-aa o uren u eyı - ·hl· 
ğır ceza mahkemeıi. tara6:adan i- ı s~~laı:ın. bu. te~ılde a ledılme
dam cezasına mahkum edılmiştir. sını bıldırmıthr. 

Rekabete ve çokluğa 
meydan 

vermemek için mi? 
le haliae konacakbr · Halb ki · d.. .. "I llar '--- tatbik' · u yenı uıunu en ıekle 

~ .. :ı~~clarülu~~f.un .' v~ ~~! göre hakuk fakülteai için gaye, a
:-:_-k.,....,müd .ut1

1 
~ vazıylel"mlıroı. u vukat ve hikim yeti9tirmek olınıya-

kikatile mefgul Olan ihtikar ko . •• "' • 
misyonu dün Ticaret odasında 1 Hukumetın 
toplanmıştır. Bu içtimada ihti- ~ 

kontrolu isteniyor? ur en err11 erın, mua ı enn __ ı. ı h d 
ol.. ;.-.-:.. ,_._. • I . d .. ..-, mezun arr er ,ey en evvel 
~u~......, vazıyet erı e muna h~k il.imi "amz-;di . olacaklardı . 

e~ıldi._ . .. Fakilltenın bu vazıyeti profesör 
~' Ha.nçte lfl olan ".e kazanc~nın mu Malchenin de nazan dikkatini cel. 
"Ilı bir kısmını hariçten temın eden betıni ti 
~eriılerin hukuku ile, yalnız da- f r. . . . . . 
~nuna hayalını hasrederek deni j Tıp Fakültesı, eskı, almı bır ma 
ili Verdikten sonra kütüphanede la- ziye malik olduğu için hukuk fakül
ı...,;;tuvarda sabahtan akf'UlUI bdar , lesinden daha az ıslaha muhtaç görü 
~n mıiderriılerin hukuku arasın lüyor Hatta Tıp fakültesi mezun
.ı., bir fark olup olmryacağı münaka lan, fakültede ciütünülen ıslahat ya-

edihnİfli. . pıh_n~ı_a bile, ileride ~usu.si tete.~: 

kirın mevcut olup olmadığı 
hakkmda komisyonca sorulan 
suale Odanın verdiği cevap tet 
kik edilmiıtir. Aldığımız malü
mata nazaran Oda bcrız.in ve 
petrol fiatlannda ıon zamanda 
ki tereffüleri gayritabii bul
maktadır. 

Sütçüler intihabı 
Yeni layiha ile bu nokta da hal- ; lerını ilerletmek '8J'hle bir tıp alımı 
' ecektir. Hem darülfünundaki ı olabilir. Netekim hekimlcı· araıın-

~rıüıünü mubalaza etınek istiyen da bu ıahada temayüz eden doktor
....., de hariçteki kazançlı işlenn- lanmız varclır. Sütçüler ve lnekçiler Cemiyeti 
tle,, ferqat etnıİym müderrialer, Mühendia mektebi, yeni layiha yeni . idare ~eyeti intiha~tı n~"."" 
)~ liı.yihada bir takını kayıtlara ta- ile Darülfünun riyaziye tubesine l~mıt ':'" dün reyler tasnif edilmıt
~ tutulacaktır, Bütün vaktini ve raptolunacaktır. Hem riyaziye fU· ti~. ';:.ıın:t, s..-~çe ".9""!an ~ 
~sini darülfiinuna haıretmiye- besinde, hem de mühendis mekte- • mu, . 1~ T n~f et . •t~sıdgo1ıten~-t.ı bu ta .. Mil'--' .. binde okunulan bazı müıterek dera memıştır. asnı netıceaın e smad -.. :ı:eva ....,. •• ,. unvanı H ._. .. Kaclr · H · S · · 
>..-;ne m...ıi. '"MiitehaH11., iinvanı ler birlettirilecelrtir. aouu! . 1• • ~t, .. aıt, . Tahır! 
~lecektir. ilahiyat fakültesi, ders Procramı E~nddenn aslı; Raf~ Rasun, Alı 

Mütehasaıı da, müderris ıribi da eaaılı tadillere uğrayacaktır. Şiın Limbo, Vanıel, Feyza ve Hazaroı 
' sü laboratuvar sahibi olecaL- ay diye kadar iliı.hiyat fakültesi, daha Mehmet, Hoca ~de Ihsan, Şevket 
· iı.,ri ve tedrisi salihiyeti Jıai.7: ola ziyade isliim ilahiyatına ve islim fıkı Bey!erle Sarandı, Muıtafa, 0':"'8!'• 

tır. Fakat miitehaaornm vaziyeti hma göre bir prosram takip ediyor Halıl, Vaaıf ve _Yu.va? Efe?dile"'! 
• iinveriıte ile alikası muvakkat du. Halbuki ilmi rnana•ile ili.biyat de yedek azalıga ıntıhap edıldıklerı 

<ak, müderria, Avrupada birçok fakültesi tam nıanasile liyık noktai anl&f~fbr. , .. 
. 'lfiınunlarda olduğu gibi yaf gi- nazara ıröre Avrupadalri ililıiyat . Yenı ıdare hey~_nde h~ _mustah 

tahditlere tabi olmaksızın çalı- fakiııtelerine ıröre tensik edilecek, sıllerden, hem de "'!t bayılerınden a 
ile., k 5ıhbatte ve ya,ta bulunduk- bilhassa iliıbiyat fakültesinde eski za mevcuttur. Yenı bey~t,_ ~~"!da 

lciir uıunü tonuna kadar maha· Türk dini ve mezhepleri tarihi de toplanarak araların'!"n bı• ısını rıya 
-..., edebilecektir. tedris edileeektir. ııete seçecek ve faalıyete geçecek-

•• 1111 •• 

Deri fabrikatörleri de muafiyetin 40 gün 
evvel kaldırıldığını iddia ediyorlar 
Son zamanlarda bazı ıanayi 

ıubeleri çok fazla inkitaf etmiş
tir. M .. seıa deri, ipek, trikotaj ve 
çorap sanayiinin meınle~et!n ia. 
tihl:ık haddinden fazla ınkışaf et-
tiği muhakkaktır. ı 

Bu vaziyf'tin bütun aç!klığile ı 
malUm olmasına rağmen bar ta
raftan da muhtelif esbap ve teair 
ler altında yeni, yeni sermayeler 
bu kısım sanayie konulmaktadır .. 
Bunun neticesi olarak geniş reka
bet, fiat tenezzülü bqlamakta
dır. 

Bir kıaım fabrikalar bu yüz-
den asgari mesai şeklini tatbik 
mecburiyetinde kalrnaktadırlar. 

Bu halin önüne geçmek için 
bazı kimseler hükümetin bir 
kontrol vazetmeoini istemektedir
ler. 

Tiraret odası bu çok mühim 
meaeleyi tetkik etmektedir. 

dan aonra gümrük resminin bazı 
malın kıymetinden yukan olduğu 
nu iddia etmektedirler. Oda bu 
iki mühim iddiayı tetkik etmek
tedir. 

•••••• 1 

Sağırların 
Murahhası 
Dün bisikletle An-

karaya gitti 
Dilsiz ve saiırlann dileklerini 

hükumete arzetınek üz_.. -•a
rın murahhaaı olan S6leyman 
Sırrı Bey, dün biıikletle Ankara'
ya hareket etmiftir. 

Per,emlte günü Ankaraya va
racaktır. Bu seyabatta Sım Bey 
sağırlara mahaus olan san kuk&
lini giymiftir .. ------

Adllyedp 

icra 
• 
işleri 

Kanun iyi tesirle
rini gösterdi 

Yeni icra kanununun tatbikatı, 
çok İyi neticeler vermektedir. Yeni 
kanun bilbaosa nafaka borçlulanna 
borçlarını muayyen zamanda ödeme 
ie mecbur ettiği için icra dairele
rinde nafaka itleri çoğalmııtır. 

Borçlulann, mahkum edildikleri 
parayi vaktinde ödemek için istical 
ettikleri ırörülmüıtür. 

icra riyaseti. ödeme emirlerinin 
matbulan gelinceye kadar bunlan 
daktiloda teksir ederek icra dairele 
rine tevzi etmektedir. öcı.,,.,e emri 
kiı.ğıtlarınm bugünlerde tab'ı ikmal 
edilmek üzeredir. 

Kadıköy icra dairesinde para mu 
kabilinde ödemi emri alıJllDllSına 
dair esbabı mesalibe tavsiyede bulu 
nan mernur hakkmda takibat yapı
lıp yapılmadıgınr İcra reisi Suat bey 
den sorduk. 

Suat Bey diyor ki: 
- Hiçbir memunın .. ödeme em. 

rini bir kazanç vasıtası olarak kul
lanacağına ihtimal vermem. Esa
sen bu fikiyet benim dairei kazam 
dahilinde olmayan bir yere aittir. 

Maamafih böyle bir te:r vaki İ• 
tabii sulh hakimliğince tahkikat ic
ra edilir. Biz, burada ödeme emİl'
lerinin matbu nüshaları gelinceye 
kadar nümunesine tevfikan f8Proi
rof ve daktilo ile teksir edenılı: ala
kadarlara tevzi ettiriyoruz,. 

Dil 
Kurultayı 

Müderris Hakkı Ne
zihi Beyin beyanatı 

Dil konıreoınde Öz Türk diline 
ait hakikatleri meydana koymak 
için hazırlıklar devam ediyor. Dil 
kongrtsinde konferanslar vere
cek zevat tezlerini dil heyetine 
tevdi etrniılerdir. Bu konferans
larla büyük dil kongresinde tim
diye kadar gizli kalmış bir çok 
hakikatlerin meydana çıkacağı 
muhakkaktır. 

Müderria Hakkı Nezihi Bey 
de dil heyetine büyilk dil kongre
sinde bir konferanı vermek için 
müracaat etmiıtir. Hakkı Nezibi 
Beyin konferans mevzuu Hint -
Avrupa lisan ailesile türkçe ara
sındaki münaRbattir_ 

Müderris Hakkı Nezihi Bey 
dün kendiıile ırörü,en bir muhar
ririmize bu hususta ıu şayanı dik 
kat izahatı venniftir: 

- Türk dilinde iftikak kaide
leri bulunmadıtmdan öteden be
ri tlkiyetçi idim. Diler liaanlar
da olmayan bir çok hassalara 
malik olan böyle mazbut bir dil
de keliınelerin muayyen bir kaide 
ye tabi olmıyarak aaıllannm •· 
ra9tınlmasmın doğru olrnıyacağı 
kanaatinde idim. Bu yolda yürü· 
yerek muayyen iftikak kaideleri
ne v&ııl olduğum kanaatindeyim, 
Türk lisanm; tetkik ederek va
sd olduium neticeleri Hint - Av
rupa lisanları üzerinde tatbik ede 
rek onlann da bu kaidelere mu
tabakatını tesbit etmiş bulunuyo
rum. Şöyleki: Hint - Avrupa li
san ailesinin müşterek kökleri ol
mak Üzere ayrılan cezirlerden 
gitnıek mi.naıına gelen "i" türk· 
çede de cilo olarak vardır ve 
doğrusu da budur. Çagataycada 
"ilmek, yilmek" de koşarak git· 

ektepsiz 
ç c k! 

u &ene meydan 
bırakı mıyacaktır 

Dünkü bir sabah gazetesi. 
tehrimizde bu ıene mektep bub 
ram olduğunu. orta mektep ve 
liselere giı mek isteyen bir çok 
talebenin açıkta kaldığını yazı
yordu. Bu hususta yaptığrnu:s 
tahkikata göre böyle bir buh
ran mpyzuu bahis değildir. Fil
vaki bütün mekteplere fevkali 
de rağbet ve tehacum vardır. 
Kayıt muamelesi için hazan aa· 
atlerce beklemek 'cap etmekte 
dir. Fakat bu vaziyet hiç bir va 
kit mektepsiz çocuk bırakacak 
derecede had bir şekil ahırı de 
ğildir. Maarif vekaleti ye den 
emir röndererek her müracaat 
eden çrcuğun behemaha kay
dedilm'"'lini bildirmiştır. K yıl 
ve kabulün arka11 alındıktan 
ıonra icabı kadar sınıf! ra şube 
ler ;ıave edilecektir. Her talebe 
kendi mmtakasındaki orta mck 
t.,be müracaat edecek bu s et 
le şehirdeki talebe müsavi şe
kilde bütün mekteplere taksim 
edilerek tehacümün önüne ge
çilmit olacaktır. M.ektepler ne 
kadar talebe müracaat ede ıe 
hepsini kaydedeceklerdir. 

ikmal imtihanları 
Liselerde eylul devresi imti 

hanı başlamr9tır. Tabiiye sual
leri vekaletten kapalı zarfla gel 
miştir. Tabiiye İmtıhanları bü
tün liselerde bugün ayni saatte 
batlayacaktır. 

İnkılap mü af ı 

inkılap ve demokra i hak

kında en İyi eser ya:o:an zat ve

rilmek üzere Darülfünunun ih
das ettiği Gazi Mustafa Ke.,-ıal 

mükafatı için gönderilecek e
serlenn kabul müddetı perşem

be günü bitmekteclir. Fakat bu 
ıene Darülfünun emanetine an 

cak iki zat eıer göndermiştir. 
Bu eserler müderrislerden müte 
tekkil komisyon tarafından tel 

kik edilecek bu mükafata li
yık görülüı-se e.eı- ve muellif 
ilin edilerek 2500 lira verile
cektir. Bu mükafat altı sene ev 
vel ihdas edilmiı ve şimdiye ka 
dar henüz aranılan şeraitte bır 
eter yazılamamıştır." 

lçtimaa davet 
Ecnebi ve Ekalliyet mektcp

lerindeki Türk muallımler cemi 
yetinden: 

Ecnebi ve ekalliyet mek ep
lerinde türkçe, taı ib. ccgrafya 
ve yurt bilgisi okutan. cemiye
timizeo-kayıtlı veya kayıts bİ-
1\lmum muallim ı.rk ... daş arin 
çaışamba giıniı ögleden son a 
aaat üçte Haılkevinde akac ı e
cek fevkalade içtim..a gelme- erı 
ehemmiyetle rica olunur. __ ............... _.. 

Ziraat 
A 

müdürleri 
ara a 

me, çabuk gitme demektir. ANKARA, t) - Tali z~raııt 
Gene Hint - Avrupa lisan aile mekleplerınin programları hak 

si cezirlerinden "Vak,. ce2rİ kında :sıraat vekaletinden direk 
vardır ki söylemek demektir. tif almak üzere Adana ziraat 
Ayni şeye Çagataycada V akıla- • .. .. .. İ h" • 

k olarak ıeaadüf ederiz. Bu mektebı muduru bra ım Fa-
:iaaııer çoğaltılabilir. 

1 

zıl, Burıa müdürü Siıleyman 
Şu iki mühim noktayı kayd.-t- ~ehmi, lıtanbul. mü.dii_~ü .. Te~-

mek lazımdır: fik Dundar, İzmır muduru Hıl-
1 _ Türk dilimin kelia.leri i- ı mi Tevfik Beyler buraya geldi

çin ıimdiye kadar ortaya ablma- ler. 
mıf ittikak kaideleri mevcuttur. 1 

2 - Türk dili için mevzu olan 
bu kaideler lisan ailesinin bütün lnhisarlann tevhidi 
unsurlanna kahili tatbiktir. 

Yeni merkez 
memurlan 

inhisar idaresinin mulbakat te,
kilitlannm tevhidine devam edilmek 
tedir. 

Jiiıhil/te:eı·in ulahı • • uıı a ' ......_ tir. 

Deri fabrikatörlerinin 
bir talt'bi 

Deri fabrikatörleri Ticaret o
dasına şayanı dikkat bir müraca
atla bulunmuşlardır. 

Sıhhiye miistefan Polis merkez memurluklan-

gl"tti na terfi eden birinci kcmais« 

Manisa tütün ve müskirat inbı
aar idareleri de tevhit edilerek <Ma
nisa 1 nhisarlar Müıtakil müdürlü
iü) teşekkül etmlıtir. 

Fakültelerin ıslah ve tensikine 
~ce: Edebiyat Fakültesi Türk 

ınm, Türk içtimai ve medeni 
ıli;bının esaslanna ırôre ıslah e

ktir. 
Edebiyat fakültesinde Türk har 
" eıaılarına mugayir görülen 
1.,,.in programı 11lah ...:ileceği 

. dij.,,. dersler de son ilmi teliık
a~ ve esaılltra göre tanzim edi. 

\' r. 
<oni layihanın bilhassa ıslah ede

mueueoelerden biri de hukuk 

E•ki paralar 
Bundan bir kaç ırün evvel Ka

lekapmnda fınncı Mehmet ağa
nın tamir ettinnekte olduğu ha
nesi duvanndan Sultan Ahmet 
demne ait 1080 adet gümÜJ para
nın bulunduğunu ve bunlann za· 
bıtaca müsadere edildiğini yazmıt 
tık. 

Maarif Vekaleti, bu paraların 
AnkarayA ırönderilmesini ve tami
rabn derhal durdurulm .. ıru vili-

Reddedilen bir 
müracaat 

Bu yakınlarda Açmıyazinde Er
meni Katogikoıloalufu intihabı yapı 
lacaktır. Bu İntihaba iıtirak etmek 
için fehrimizden de bazı Ermenilerin 
murahhaı olarak ıönderilın.i iıte
ailmiı, bunun iç.in makama ınüraca .. 
at edilnıiıtir. 

Türkiye liyik bir devlet oldnğun 

Deri fabrikatörleri bu mür-a
caatlarında te§viki sanayi kanu
nu muafiyet Jiateıinin kanunen 
tasrih edilen vakitten tam 40 gün 
evvel me.,.kıi tatbikten kaldınldı
ğını iddia etmektedirler. Fabrika 
törler bu 40 günlük zayi olan 
hakkın iadeıi için HükUmet nez .. 
dinde Odanın te§ebbüaatta bulun 
maamı iıtemektedirler. 

Deri fabrikatörleri diğer ta-

Sami. Muıa Kbım. Eıref, Ke-
Sıbbiye müıteıarı Hüaamet nan. Celil. Tahir; Hulmi; Hi 70 liralık hisseler 

tin ve Hıf:s1111bha umum müdü dayet ve sabık merkez memur- Cümhuriyet Merkez Bankası, 
rü Asım lamail Beyler, Marail- larmdan Cemil Beylerin ,ebri• yüz liralık hine almayı taahhüt edip 
yada toplanarak Beynelmilel mizde münhal merkez memur- hunun yetnüı lira11nı teeviye eden 
Hıfz111ıhha kongre9İoe ve mü- luklanna tayin emirleri dün tel memurlara muvakkat makbuzlar ver 
t --•·-b C evredeki Cem' eti rafla elmittir. Banlardan Ce- 1 meğe başlamıştır. lnhiaa~I".' memur 
C1UU en en ıy ıı . ıı icl Beyi . ·ı !arının makbuzlan gelmıttır. 

Akvam hıfzısaıbilıa k-itesi iç- mıl ve H ayet er 11~1 ' Maliye vekaleti de, yaluncla iati-
timalarma ittirak için dün Tat-! merkez memurluklarına tayın yen memurların makbu:darnıı bedel 
la v~puru ile Marıilyaya sJtmİf j ~i.lmifl~rdi. Yakında merkez- leri nıukabilinde mübayaaya ~by• 



tikten sonra da deYam ediyor Hazin bir irtihal 
~ .. il '"VA4' ve (yo-yo) sizin ilk verdiğinia 

'
' • ,Jfml ıl l .J ~1- hareketi devriye tesirile ipe sa- Seli.nik etrahndan merhum 

" - nlıyor ... İp ucundaki siz ona Ebat Efendiniu mahdumu ban 
I \sr~~ wndeai cMILLIYET» t.r doğru inmediğiniz için 0 size ker Tevfik Ebat Bey berayı sı· 

1: l
ı llda2reh~~: AOrkLa·alc9ad3d!i, doğru. ipe sarılarak çıkıyor; ı. aıı: bir zaman e't"t'el gelmit ol ~ . _ tekrar fırlatt)'onunuz, yine gi- dutu lstanbulda lllla bir huta-

diyor ve tel<rar ipe sarılarak h4ı müteakıp tebammülfersa 
lOO No. çıkıyor ve İşte (yo-yo) oyunu ı•tırabat içinde hayata gözleri-

Telgraf adresi: lıt. Milliyet bundan ibaret.. ni ebediyen yummuftur. 
Telefon Numaraları: Ze · N 'be H h '.J.ahirde yaptıf' ı tesir. hani vcesı ası an1D1 ma • 

Başmı:u'ıarrir ve Müdür: 24318 1 ucunda ince lasti bağlı• top- , dum ve kerimeleri, annesi Fat-
Yazı itleri Müdiirlüg·ii 24319 lar vardır. Savurursunuz, tek- ma Hanım ır.ahdum ve kerime 

1 - idare ve Matbaa 24310 rar lastik teıirile elinize gelir.. )eri ve kayınpederi Mustafa 

ı ABONE OCRETLERl · Tıpkı onun gibi ... Şu farkla ki Fadıl Bey bu feci haberi iblağ 
Türkiy~ için Ilariç içı~ bunda lastik, yay gibi şey yok. ile bugün saat ikide Nişantaşın 

j L K. L J(. Sadece hareketi devriye kuvve- da Vali Konağı caddesinde Ata 
3 aylığı 4 _ 8 - ti var .. Baait şey amma tam Refik Bey apart1D1anından kal 

l 6 ,, 7 50 14 - bir fizik oyuncağı.. dırılacak . cenaze merasimine it 
I! 12 ,. 14 _ 28 - Yalnız dikkatinizi celbet- tirak etmelerini bütün kendisi· 
( mek istediğim bir nokta var.. ni ve ailesini tanıyan ve seven-
i Gelen evrak geri veril.-z - ı 1 d d !erden rica ederler. Cenaze na· 

!
, , Müddeti g ... en nüshalar 10 lw- pi sağ an sola sar ığınız za- T 'k' .. d k 1 

..,. i man (yo-yo) yu fırlatınca ( yo- mazı etvı ıye camım e ı ına 
nıttur. Gazete ve matbaaya ait d d cak ve Üsküclarda aile kabrista 

1 
yo) aksi İıtikamete önea- e-

ifler için müdiriyete müracaat ğil mi ya? .. Çünkü ip bofalır- nına defnolunacaktır. 
; edilir. Gazetemiz ilinltu'ın me- ken sardığınız İstikametin ak-
t ı'uliyetiıü kabul etmez • •k 

,
,

1 

ı....------------11, sine bdoşalır .. Evd~t~ ~u kuıatı a
BUGONK Ü HA VA mete oğru ver ığınız vvet 
Y~illıoliy askeri ruet muke ' (yo-yo) yu İpe tekrar sardırır

zinden verilen malümata göre, ken tabii ters İstikamette sar
ı, bugün ba ... az bulutlu olacak dmyor. Öyle ki; bu inip çık

rıizgar fİmal iıtikametlerden kuv ' malarda bir sağa. bir sola dö

irtihal 

Sabık Adliye müsteşarı ve 
Darülfünun müderrislerinden 
avukat Kenan Ömer Beyin oğ
lu Metin lasa bir hastalığı mü
teakıp dün gece dokuz buçukta 
irtihal etmiştir. 

1 ' ı 
' 

1 

vetle eeıoektir. 
11-9-32 tarilıinde hava tazJi

ki 762 milimetre - çolı: sıcaklık 
28 en az 13 ıantigrat kaydedil 

nerek çıkıyor. Bu noktaya dik
, kat etmeli ... 

',ı L_F_E_L_E_K_T_E_N __ , . Seyahat mektapları .• 

1 Ben bir çoklarını bu (yo-yo) 
oyunca~ına benzettim... Ne
den .... Oy leleri vardır ki; tıpkı 
{ yo-yo) gibi kar omdan bağlı
dır ve tıpkı onun gibi manevi 
değil maddi rabıtalarla bağlı-
dır ... Tabiatı ve arzusu çıkmalı: 
tır ... Siz onu fırlatır atarsmız 
o sağa döner ve size kadar go
ne gelir, beğenmez yine fırla
tırsınız (yo! yo!) deniniz ... 
Bu sefer sizin reddetme kuvve-

Yo. Yo 
Parls, 3 Egliil tinin akıüllmelinden iıtifade 

Zannederim. (Dovil) de do. eder ve sola döner yine tırma
ğıın ve sonra (Canne} a çe nır ... Ve muhakkal< elinize ka-

Cenazeısi bugün saat on bu
çukta Küçük Çamlıcada ika
met ettikleri kötkten kaldırıla
rak aile kabristanına defnedile
cektir. 

Kenan Beye Ye kederdide ai
lesine beyanı taaiyet ederUı. 

Uf!lk'taki kadise 

BeledlgB Reial malı1mat 
göııd•rdl 

' (Vichy) ye gelen bir oylHl dar gelir .. Böylelerinin de kıy
var ki; genç, kadm ve çocuk- meli (yo-yo) gibi itibaridir. 
lan Pariıte de metgul etmekte Çünkü bu yuvarlak iki tahta 
dir. parçaaırı (10) franga satıyor-

Cuma ııüntai niialı.anuada !a
mir gazetelerinden naklen Utak 
Belediye nİIİfe bir köy halkı ara
amda bir ara:ı.i meaelesinden ça
kan bir bidioeyi kayd..ımittilıı:. 
Dün u,.k belediye relıi Alieddin 
beyden aldıimua bir teıp.ftaıı 
hadi .. nin yanlıt yauldıfı anlafll 
maktadır. Bitaraflığımıza binaen 
bu telgrafı da kaydediyoru:a: : 

Bu oyunun İımi (yo-yo) lar halbuki 2 frank güç eder. 
1 dur. Ne liaandan geldiğini bil- .\< Jt. Jt. 

miyorum. Yalnız oyunun tabi- Ef-dim, dünyanın sakallı-
atına nazaran bizim lisana pek !arı muhakkak Fransaya top
uygun geliyor.. lanmış. yahut Fransada sakal 

.ı::vvcla bu oyunu. daha doğ- dünyanın her tarafından fazla .. 
rusu oyuncağı size tarif ede- Hem ne sakal gölgesinde öğle 
. .. ' ' yım; yemegı ye .... 
LSakın bana Fransada oyun- Bu sakalların, süpürge. top, 

cak tetkikine mi gittin diye didon. favori, cember denilen 
sorrLayın çünkü bu oyuncak şekilleri olduğu gibi bizde em
burada adeta salgın halindedir. sali görülmeyen bir nev'i var 
Korkarım ki; lstanbula da ıel- ki; ekseri artiatlerde teaadüf 
mc.sin.j , edilir. Ben Vichy'deki reaim 

(Yo-yo) bir nevi lopaçtır. ' aergiıinde gördüm. Şakağın· 
Amma yerde dönmez İp üstün- dan itibaren çenesine doğru 
<!e döner. İpcambazı gibi.. ve çene kı:ınıiğinin köşesine mü 

Orta boyda iki tane acıba- vazi bir hatla suratın cephe kıs 
dem kurabiyeai teklinde iki hat mını traş ediyor, geri kalan 
tayı tam merkezlerinden biri- kısmında da kısa bir sakal bı
birine iki milin:etre uzunluğun- rakıyor ... Ne rle tirin oluyor 
da bir tahta veya demir mih- yarabbi! .. Hem genç adamlar .• 
verle bağlayın. Bu mihvere de Bu şeklin artistlerde çok gö
bir metre uzunluğunda bir İp rülmesine ve artistlerin tabiat 
raptedin. Amma ip mihverin sahibi oldul<ları tevatürüne na
üferinde dönmesin .... lşte (yo- zaran dtmek ki; bunda bizim 
yo) budur. Bunun hüneri ne,.. ketfedemediğimiz bir cazibe 
Nasıl oynanıyor?.. var .. Her halde benden uzak .. 

ipi bu mihverin üzerine ve Fransada bu sakal bırakma 
iki kurabiyenin arasına sarı· zihniyeti erkeklik iddiaımdan 
yonunuz ... Boşta kalan ucun- ileri geliyormuş ..• Bir yatlı ha
ııaki düğüme de sağ elinizin nım tanırım, hocalara kızdığı 
orta parmağını geçırıyorau-- zaman: 
nuz. Ondan sonra topaç fırla· - Keçide de var ... derdi ... 
trr gibi (yo-yo) yu fırlatıyor- Sakal vakıa sözü dinlenmek 
sunuz ... Tabii aizden uzakla- alametidir. Lakin, yemeğimiz
çırken İp çözülüyor V'! bu çö- de kıl çıkınca ne hissediyorsak 
zül üş tesiri le (yo-yo) ya bir şimdi kıllı çenelerin sözünü 
dönme hareketi veriyor.. Bu dinlerken de onu hissediyoruz. 
dönme hareketi ipin boyu bit- • FELEK 
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Ölüler yaşıyorlar mı? 
( F dsefi fantastique ronıan) 

Yazan: HÜSEY.N RAHMi 

8-19°19311 Tarihli ıaaetenizia 
üçüncü ıahifeoinde toprak yÜziin 
den bir facia serlevhalı yasıyı gör 
diim. Bu yazı hakikate uypn cle
gildir. Hadiae Akoe köyü ile U,.k 
helediyeai araamda bir &raai me
ıelesidir. 2 - Hiclioecle dört ya
ralı yoktur. Yalnız bir kitinin bıv 
tına bir tq iaabet etmiştlr. Tara• 
fundan ıilab atdmamı§trr. Arazi. 
ye tahıen tarafımdan ta..,,,.f 
yoktur. 

Tetkikat 

Yapılıyor 
Almanya, lngiltere ve Aaıo

rikada birkaç seneden beri ma
den kömürlerinden mayi mah
rukat istihsal edilmektedir. El 
de edilen bu mayi motörlerde 
kullanılmaktadır. Ticaret oda
sı bizim maden kömürlerimi:z
den de motörlerde kullanılmak 
üzere böyle bir mayiiıı iıtlhıa
li kabil olup olmad1ğını tetkik 
etmektedir. 

Sünnet dökünü 
Malulgaz;i/er Cemiyeti Umuml 

Merk~z:.inden: Cemiyetimiz ma .. 
lul çocuklarile tehit yavnılarını 
aünnet ettirecektir. Gerek maliil 
çocukları ve gerekse evladı ıühe
da velilerinin bir hafta zarfında 
her gün öğleden sonra ıaat 16 ya 
kadar Vezneciler'de cemiyet mer 
kezine müracaatla iaimlerini kay 
dettirmeleri ri.ca olunur. 

l 
lerin vukua geldiğini işitmiş
liğim vardır. Biz lstanbulda i
ken Halcılar mahallesinde bir 

1 kız kendini asmıftı .. 
- Evet hatırlıyorum .. Bu kı 

zın gelip ailesine göründüğünü 
söylerlerdi. 

- Katil, cinayet vak'aların
da cıa ara sıra böyle oluyor .. 1-

Bu hıyanet adamı keft için 
hocaya, falcıya gidelim? Ne e
delim? .. 

ğil... dam edilenlerden b~ılannın 

Abdüllatif Efendi - Nere
ye gideceğimizi şimdilik biz de 
bilmiyoruz. Bakalmı bu gara
betin ıonu neye varacak? 

Hanım leyendeki kömür to
zuna bulanmıt kırık yumurta
lara bakarak: 

- Bu ne ziyankarlık Alla· 
hım .•• 

- Ekzabert leyene eğilerek: 
- Fikrime öyle gelorki om-

let edeceklermiş amma atet 
yakmaya ütenmitler ... 

Ortalık temizlenir. Mutfak 
düzeltilir. Fakat muammanın 
garabeti aydınlatılamaz. Karı 
ltoca baıbata kalınca: 
Hanım - içime korku dolu

yor efendi .• Nedir bu ba§ımıza 
gelen? 

ft"nd" - Akıl alacak İş de-

- Zihnime bir !ey tebellet göründükleri hakkında rivayet 
oluyor fakat söylemeye çeki- ler vardır. 
nıyorum. - Eceli kazaya uğrayanlar-

- Senin aklına gelen benim dan bazıları hortlayorlar öyie 
de beynimi kurcalıyor.. mi?. 

Karı koca bir müddet biri- - Bu türlü vak'aların emsa-
birinin gözleri içine bakarak li yok değil... 
zihinlerini saran teametin deh- - O halde ne dütüneceğiz? 
ıetinden ürküp suearlar.. Ulvi Nadirle Sakıp Cemalin 

Nihayet Hanım: hortladıklarını mı?. 
- Beyefendi erkeksiniz. Bel- - Bu faraziyeyi kabul ıztı-

ki bu bahisler üzerinde mütale- rarındayız .... Evimizde olan ga 
anız vardır. Söyleyiniz hiç bir rabetlere bundan batka bir izah 
yerde böyle bir şey okuyup işit- aureti bulmak mümkün mü? 
tiniz mıi,. - Bir ölü nasıl hortlar beye 

- Frenklerin mort violente fendi bunu aklım hiç almıyor .. 
dedikleri bir şey vardır.. Ölümden sonra hayata avdeti 

- Ne elemek o? andıran bu hal cismani midir? 
- Eceli kaza... Ruhani midir?. 
- Peki bu hadise ile müna- - Meselenin kat'iyyetle hal 

sebeti? li kabil değil.. Fakat hadise ru-
- Bu nevi gayritabii ölüm- haniye benzer.. Çünkü bOyle 

!erin bazılarında böyle garabet 1 görünenlerin mezarlarını actık 

Adana icra Dairesinden: Ada
nada lkbaat bakkaliyesi sahıbi 

Haıan Bey borçlanm veremiye• 
oek derecede halı acze düttüiün
den bahaile on altı bin bet lira bet 
kuruftan ibaret bulunan borçları
nı iki aone sonra ba.tlamak ve ae
nede yüzde on niabetinde dort 
takai.t ve dört senede vennek Üze .. 
re alacaklılanna konkurdato tek 
lif ile icra ve iflia kanununa tev
fikan iki ay mühlet verilmesini 
ba istida talep ve bir bilanço tev
di eyl.,mittir . 

Konkurdato teklif ve mühlet 
talebinde bulunan Hasan Bey ver 
diğı bilançoda on altı bin beş lira 
bet kuru§ muhtelif kimselere 
borçlu olup dükkü.nmda mevcut 
mal ve demir bat etYa•ile ethas 
zimmetinde sekiz bin üç yüz ıek
sen üç lira alacak ve mal mevcu

du gÖ•lermektedir. htidasmdaki 
beyanatına ve alınan ifadesine na. 
zaran mumaileyh Hasan Bey mü· 
tareke senelerine kadar lıtanbul
da icrai ticaret ederken mütare

ke haıabile birdenbire düten em
tea fiatları sermayesinin tenzilini 
mucip olduğundan ticareti bozul
muş ve Adanaya 11elmiştir. A.da
naya geldikten sonra kainpederi 
Salih efendinin açtığı kredi ile 
birbakkaliye açarak ve icrayı tica 
rele yeniden bqlıyarak lıtanbul
da bıraktığı yirmi bin lira mikta
nndaki borçlann kıamı külliainl 
bu arada ödemit ise de son sene
lerde yine emteııda hasıl olan fiat 
diitkünlüiü ve eınafların biribiri
ne rekabeti ve alıt verişin luaalığı 
yüzündeD bit- kazanç temin ede

mi~k aermayeden sarfiyata 
_,,,... bldığını ve bu ıe~pler 

tahtında hali acze düttüğünü be
yaa eylemitt.ir. Mumaileyh Hasan 
Bey bakkaliye perakendeci eına
fından olup kanunen defter tut
makla milkellef bulunmadığı ve 
eM18n fimdiye kadar aleyhinde 
bir takip muamelesi cereyaa et
mediti gibi alacaldılan tarafın

dan bir şikayet vaki olmama~ma 
ve işlerinde bir aui halı ifidilme
mit bulımmasma göre talebi mu
vafık görülerek icra ve iflia kanu 
nunun 277 ve 278 inci maddeleri 
mucibince alacaklılarile konkur
dato mü:aakereaine girişebilmek 

için iki ay mühlet ita11na ve bu 
kanunda yazdı ifleri görmek ve 
iftiğal ettifi ııünlere münballll' ol
mak üzere üç lira yevmiye ile a
vukat lz:ııet Beyin komiser tayini 
ne ve kaaunu mezkôrun 279 un
cu maddeai mucibince İ.fbu mühle 
tin ga~eı. ile ilanla beraber icra 
daireaile Tapu aicU memurluğuna 
tebliiine karar verildi. 2416 

Eyii.p Sulh icra Memurluiun
dan: Bir borcun temin iıtifuı için 
tahtı hacıza alman 200 lira kıy· 
met taktir edilmit olan iki düve 
ve 200 lira taktir edilmit olan bir 
adet oağmal inek ve 200 lira kıy
met tahmin edil- bir adet aağma 
lı inek 40 lira kıymet konulmut 
olan diğer bir adet düvenin Eyüp 
icraaından 17-9-932 tarihine mü
aadif cumarteai günü ıaat 10 dan 
12 ye kadar açık arttırma ıure
tile At pazanndan satılacaktır. 

Arttınnaya ittirak için yüzde on 
teminat alınır. Tellaliyeıi müıteri 
ye aittir. Müzayede pefin para i
ledir. Fazla maliimat isteyenlerin 
mezkur icra daireıinde 929/1495 
numaralı dosyaya müracaatları 

ili.n olunur. 

t 3 üncü l o'ord:ı ilanla~ı 1 
'------'-"----' 

K. O. ve 1. F. kıtaatının ilı- ı martesi günıi saat 14 tıi,, Ş t 
tiyacı olan 60000 kilo una teklif nameyi gt.rmek isteyenlerin h r 
edilen fiat komisyonca haddi l:l gün kcmisyonumuza ihaleye ış 
yıkında görülmediğinden pa- tirak edeceklerin de va!.ti muay 
zarlıkla münakasaya konmuş- yeninde Isparta alım satım !w 1 Wii~il? 
tur. İhalesi 14-9-932 çartamba misyonuna müraacatları. 
günü saat 14 tür. Şartnameyi (746) {4576) 3u a~"şar.1 
almak isteyenlerin her gün, iha .,. Jt. .\< : ~HA.,1H. Sineıı:nsın 

Am~rika'da Parsmauut' ~ 
ihzar, İstanb:ıl\!.ı İPEK
FİL 1\1 sh.ıdyosun l<ı itmam 

leye iştirak edeceklerin vakti HI K. O. namına pazarlık 1 

muayyeninde komiayonumuza ıuretile dört ili\ yedi yaşlarında , 
müracaatları. (778) (4764) binek ve koşum hayvanatı s:ıtın 

* * * alır.acaktır. Komisyon D:;fma-
T ıbbiye mektebindeki 41 ka bahçede hayvan revirinde 11-9-

lem köhne eşya pazarlığa kon- 932 tarihinden itib11rc•n vazifeye 
muştur. İhalesi 17-9-932 cumar başlayacaktır. Taiiplcrin evsafı 
tesi günü saat 14 tür. Şartrıa- almak ve hayvanatını gÖ5 ter
meyi almak isteyenlerin her mek üzere her haftanın pazar , 
gün, ihaleye i,tirak edecekle- ve salı günleri saat 9 30 dan 12 ' 
dn vakti muayyeninde komis- ye kadar komi~yonumuza müra 

1 yona müracaatları. caatları. (749) { 4579) l 
(779) (47ô5) 

-;.· * * 
Birinci fırka b.ayvanatının 

300.000 kilo kapalı zarfta tek
lif edilen fiyat komisyonca ga
li görüldüğünden bir ay müd
detle pazarlığa konmuştur. lha 
lesi 20.9.932 çar9amba günü sa 
at on dörttedir. Şartnameyi 
görmek isteyenlerin her gün, 
ihaleye iştirak edeceklerin vak 
ti muayyeninde komisyonumu
za m;\racaatları (781) (4767) 

~· J(. .,. 

K. O. ve 1. F. kıtaatının 
22050 kilo mangal kömürüne 
talip çıkmadığından tekrar pa· 
zarlığa konmuştur. ihalesi 20-
9-932 çar9amba günü saatl 4.30 
dadır. Şartnameyi almak iste
yenlerin her gün. ihaleye i'tİ· 
rak edeceklerin vakti muayye
ninde komisyona müracaatları. 

(780) (4766) 
.. J(. .,. 

Maniaadaki kıtaat için sene
lik 84960, Mer.emendeki 58960 
kilo sığır etine teklif edilen fi. 
at komiayonca ııali görüldüğün 
den pazarlığa konmuştur. ihata 
ai 17-9-932 cumartesi günü sa
at 15,30 dadır. ihaleye iştirak 
edeceklerin vakti muayyeninde 
komisyona (Manisada) müra
caatları, (783) (4769) 

• 
J(. J(. * 

lzmitteki kıt'at için 147,550 
kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. ihalesi 
20-9-932 sah günü aaat 10 
dadır. Taliplerin Jzmitte satın 
alma komisyonuna müracaatla
rı. (737) ( 4509) 

"' ... 
lzmitteki kıt'at için 51800 

kilo kuru fasulya kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İhale
si 21-9-932 Çar9amba günü sa
at 10 dadır. Taliplerin vakti 
muayyeninde Izmitte satın al
ına komiıyonuna müracaatları. 

(738) ( 4510) 
* • • 

lspartadaki kıtaat içio sene
lik 70607 kilo sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konnw9tur. 
ihalesi 25-9-932 pazar günü sa
at 15 tedir. Şartııameyi görmek 
isteyenlerin her gün komisyo
numuza, taliplerin vakti muay
yeninde İspartadaki satın alma 
komiıy0<1una müracaatları. 

(7336) (4508) 
• • • 

lspartadaki kıtaatın senelik 
ihtiyacı olan 11026 kilo sadeya 
ğı kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. İhalesi 24-9-932 cu 

edilen 

Ejd :in Kızı 
iln.11 goste ilec t \lume~ : 

feri: SESTE llAY\K\\'\ -.\ 
'\'.\ ' \ Y \\il 'C ve hT.\ 'Hl 1 

fJ \ROi llED \ \I ,\il"~ !~Ti.ERi 
Dl•:;-; ZI 'l IR \ 1 IA -;ıM - Zil 1 't 

* * 1' BFY 
llA•·e olarak. ın:FIJ, il. '1u sene Ankaradaki kıtaat ve müea-. ki fılmlcrimiL ı- •• kındı Turi<çe tzo 

sesat ıçin 750000 'lo odun ka 1 h ıt , r~cektır. Ayrıc• , .• "ere , 
palı zarf usulile münakasaya 

h 1 T ,<arkılar, 
konmuştur. a esi 1 qriniev- ,-------------
ve) 932 T. cumartesi günü sa- ŞIK SiNEMADA 
at 15 te yapılacaktır. Şartııam~ 
yi görmek isteyenlerin her gün, i Talebi umumi üzerine Ye 
ihaleye ittirak edeceklerin vak İstanbul' da son defa olaeak 
ti muayyeninde komiayonumu- halkın pek ziyade beğen-
za müracaatları. (762) ( 4673) ı diği fi:m 

Pulatlıd: ~~Unan kıtaat i- KÜÇÜK DAKTiLO 
çin senelik 250000 kilo oduna- 1 \l.~R\' Cl.UH\ ırıfından 
leni münakasaya konmuftur. 1- jı ••••••••••••ı .. 
halesi 29-9-932 perşembe günü ÇANAKKALE 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör- . 
mek isteyenlerin her gün, ihale ' Şehitlerini ziyaret 
ye iştirak edeceklerin vakti mu 1 1 S EYLÜL 
ayyeninde Pulatlıda satın alma O 
komisyonuna müracaatları, G LCEMAL vapurile 

.... (765) (4695) 
••• 

Konyadaki kıtaat hayvanatı
nın Eylül 932 den l kanun 932 
nihayetine kadar dört aylık ihti 
yacı olan 372000 üç yüz yetmit 1 

NAKİL-
Yaııhanemiı sabık ~:ldor.do 

biaasındın (;aıataya, .\sikürazıo

r.i Generali ilanı N». JS ( Sel~· 
nik Baıık•<ının ti>ıün d" ) nakil 

iki bin kilo arpası kapalı zarf ' olunmu<tıı. 
usulü ile münakasaya konul- :.iiiiiiiiiiiiiıiiii• Bcnz acenta>ı --
muıtur. 18 Eylul 932 pazar· gü
nü saat 15 te ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün komisyonumuza, 
taliplerin de vakti muayyen ve 
saatinde Konya'da askeri satın 
alma komisyonuna müracaatla 
rı. (711) (4313) 

lst. Üçüncü icra memurluiiın 

dan: Galatada Çinili nbtım ha· 
nında mukim S. Hofman nakliye 
Şirketine: 

Türkiye Tütün lnhiaar idaresi 
umum müdürlüğünün lıtanbul 
Mahkemei Aıliye Birinci Ticaret 
dairesinden iıtihaal eylediği 5 
May11 926 tarih ve 264 No. lu 
ili.ma müsteniden ezhayri maa
raf "10535" liranın tahsili talebi
le i'ta eylediği 22-10-931 tarihli 
takip talebi Üzerine adre•inlzo 
gönderilen ödeme emrine müba .. 

tir verilen meıruhata nazaran ad

reainizin me~hul olduğu anlatıl· 

Dllf olduiundan ilinen tebligat i
fasına karar verilmiştir. Tarihi i· 

landan i'tibaren bir ay zarfında 
müracaatla şayanı kabul itiraz 

dermeyan etmez ve bunu takip e

den bet gün zarfında borca kaff 
mal ve aaire irae ebnez i.eniz 
hakkınızda gıyaben muamelei ic
raiyeye devam olunacağı mezkiır 

ödeme emrinin tebliği makamına 
kaim olmak üzere ilin olunur. 

lst. Üçüncü icra ilfemurluiun· 
dan: Galatada Mumhane civarıa 
da Loit hanında mukim iken ika
metgahı meçhul bulunan Avuıtuı 
yalı Okıtiya kumpanyaıına. 

Türkiye Tütün inhisar idareal 
umum müdürlüğünün Jatanbul 
mahkemei Asliye Birinci Ticaret 
dairesinden iatihıal eylediği 27 

· temmuz 337 tarih ve 98 numaralı 
ili.ma müsteniden ezgayri maaraf 
630 liranın tahsili talebile ita eyle 
diği 22.10-931 tarihli takip tale
bi Üzerine adresinize gönderilen 
ödeme emrine mübaşir tarafındarı 
verilen meıruhattan ve zabıtaca 
icra ettirilen tahkikata nazııran 
adr;ıinizin meçhul olduğu anlaşlı 
llUf olduğundan ilinen tebligat 
ifasına karar verilmiştir. Tarihi 
ilandan itibaren bir ay zarfında 
müracaatla ıayanı kabul itira:J 
dermeyan etmez ve bunu takip 

eden bet gün zarfında borca kafi 
mal veaaire irae etmez İaeniz bak 
kınızda gıyaben muamelei icralye 
ye devam olunacağı mezkür öd.e
me emrinin teblifi makamına ka
im olmak Üzere il&n olunur. 

ZA YI - Beıiktaı aakerlik şu· 
. beıinden almış olduğum aakerlilı 
veaikalanmızı kaybettik. Yenile
ri çıkartılacağından zayileri• 
hükümleri yoktur. 

316 numaralı lamail Hakkı. 
318 numaralı Muıa Kazım. 

ları vakit cesedi çürümek üze- durursa ne yapacağız?. ı · - 4'1-
re veya çürümüt bulurlar .. Ö- - icabı hale göre hareket .. Ayıe ile Ekzabertin 

lar biribirine atfile sabahlara 
kadar dalatıp cıuruyorlardı. 

-48-!ünün aynen dirilikteki kıbalile Kı ı 11 · d 'l"h 
-.. ~ on arı e erın e sı a batına gelenler gezindiğini gören veya gördük la gormu§. . 

!erini iddia eden şahitler çok- E t T athktan. mutfaktan, ki-
t H kik t . oldug"u m - ve ... l-den batiayan gı'zlı' kuvvet 
ur.. a a ın ne eç- - Rovelverlerini kullanabi- ;~va9 yavaş odalara rirmeye. 

hu:._ Bu görünenlerin dirilere lirlerse halimiz neye varır?.. merdivenlerden üst katlara 
bir zararları dokunur mu, Aman yarabbi beynim karınca yükselmeye batladı. Bilhassa 

- işte böyle evin altım üs- !anıyor.... Ayte ileı Ekzaberte musallat 
tüne getiren terirleri de var- - Ölülerin ıilih attıkları· olmaktan hoşlanıyordu .. 
mış... Dl hiç işitmedim.. Böyle olıa İkisi bir odada yatan biz-

- Kurtulduk sandıklarımı- bütün milletler muharebede metçiler bir gece lambalarını 
zın ölümlerinden sonra böyle telef olanları tekrar eanana it- aöndürüp döteklerine uzanır· 
taarruzlarına mı uğrayacağız?. hal ile birer mezarlık ordusu lar .. Tamam uykunun batlan

- Bakalım hal ne şekil ala- teşkiline kalkışırlardı ... Hiç ak gıç tekerleme dakıkaaında dö-
cak?. hm ermiyor amma bu ııörü- şeme tahtaama güm güm bir 

- İti azıtırlana bunların nüfte bir ciamaniyet olmalı... kaç yumruk indirilir .. 
tasallutlarından hangi zabıta- Bunlar bize hakikat hiaaini wt- Ekzabert. kapaklarına uyku 
ya? Hangi mahkemeye? Müra- ren birer hayaletten batka bir nun ağırlığı çökmlif gözlerini 
caat edeceğiz?. ıey olmayacak.. aralamaya uğratarak: 

Karı koca meselenin çok - Ciıı.mani bir kuvvete ma- - Ayte bırak ki uyuyayım.. 
garip vehameti önünde yine lik olmayan hayalet tabak kı- Şakanın sırasıdır timdicek? 
dalgın bakışlarla bir kaç daki- rabilir mi? Yumurtaları kiler- Ayte uykunun rehaveti ara
ka dü9ündüler. Ve aonra ha- den liyenin içine nasıl tatıdı- ıında kendini bulmaya uğrata· 
nım dedi ki : !ar? Bu iki hayalet kıza o hu- rak; 

- O halde kıza göründükle- 1 ıumetkir vaziyette nasıl gö- - Ne fal<aıı kuzum? 
rine İnanmamız 15.zım geliyor .. · rünebilıdiler? K1Zı korkutmak - Ne bileyim ki ne 9akaaı?. 

- Maalesef evet.... . ,. için mi, Yoksa biribirini bir da- lremezan oldu ne oldu? Tahta· 
- Bu görünü9leri her hal- ha öldürmek içiu mi?. !arın üzerinde güm ııüm davul 

de ilk ve sonuncu olmayacak.. - Dirila::ek olduktan ıon- çalıyoraun? 
- Bu cihet le müellim.. ra öldürmek neye yarar? Mu- Sebeplerini kqfedemeilikleri 
- Bu dehşet tek~ı·rür edip ı harebenin ne manası kalır?... bu rürültüleri hizmetçi kadın-

Sakıp Cemal ile Ulvi 
Nadirin ölümlerin

den sonraki 
hayaletleri 

Hal böyle kala idi belki de 
bu gizli kuvvetin iz' acma ta· 
hammül kabil olurdu. Lakin 
felaket gitgide tahammül de
receaini a9tı. Ev halkının yürek 
lerine emniyet vermek için Ab. 
düllatif Efendi zabıtadan gizli· 
ce hocalar getirtti, hanenin 
dört köşesine okutup üfletti, 
her tarafı tütsületti. Hep bu 
tedbirler aksi tesir yapıyoı 
ruhların azgınlıkları arttıkça 
artıyordu. 

Bir gece yarısı Şehametin 
odaaında acı çığlıklar koptıı. 
Masalar, sandalyalar, etajerler 
devrildi, aanki bir çok kimse· 
!erin arasında sokak kavgası o• 
luyormu9 gibi şamatalar .. Dö· 
Yenlerin dövülenlerin hırıltıla· 
rı. iniltileri •. Gadup sesler .• 

(Devamı var\ 



Muhabir mektubu 
1 Birinci Sahifeden Geçen Y zı ar Poliste 

aracabey haras n a ' · . 
~erşeyyo)undagidiyor Fransa lkbsat vek.li 

. • .... • . Cevabını verdi Celil Beyin 
aşvek"le 

Verilecek 
Muhtıra 

c 
ret ve 

sa
fa Haradaki 110,000 dönümlük (Başı 1 inci sahif<de) ' Tamı·mı· 

mit olduğunu tasrih eylemektedir. 
e a 1 

flrazi nasıl işlenir Ve De yapılır? Hukuk nıiisavatı 
Fransız notası, Almanya tarafın

dan talep olunan hukuk müsavatının 
Almanya'nın askeri vaziyetini t~
bit eden V eı-aaill<S muahedesinin 
beşinci kısmında münderiç maddeler 
de ~ >:enilik teşk~I edeceğini ve bin 

1 nebcc · Hukuk musavab., meaeleaı
nin ancak bu muahedenameyi imza 
etmiı olan devletin itilifı ile halledi
lebileceğini hatırlatmaktadır. 

(Başı 1 inci sahifede) (Ba~1 ı incı sahifede) 
di menfaatlerine daha uygun fC" rinin büyük istifadeler temin ede
killere koymağa çalıtmak ebem- 1 C'.!ğine kani bulunmaktadırlar. 
miyet verdiğimiz huıuılardandır. Bugün yapılacak içtin1ada müza
F ırka pro~ramı (üçüncü kınını kerat neticeıinde Vekil Beye tak

Pangaltıyı soyan m şhur hır 
sız Ali'yi bir kadın yakaladı 

Bu meıele hakkında kati bir 
karar, mantıki olarak ancak Cenev .. j 
rede inikat eden tahdidi teılihat kon 

1 
feransı tarafından ittihaz olunabi
lir. 

Bilmukabele Fransa hükılmeti, 
her türlü kararların ittihazı huausu, 
tahdidi tealibat konferansına bırakıl 
mak f&rlile, hukuk müaavatı ve em
nü ıelimet meaeleleri baklnnda Al
man hükumeti ile noktai nuar teati 
sine amade ve müteıtoayil bulundu
ğunu beyan eder. 

numara 888) ithalatın ihr cattan tim ediimek üzere bir muhtıra ha Polis ikinci şube müdiriyeti yardımlarile ikisi de yakalan
fazla oln1aaı ve en nihayet ayni zırlıya~aklardır. Bir heyet Anka üç sirkat faili olan sabıkalı Ali- 1 mışlardır. Hasanın böyle dolu 
kıymette olmaıı tediye mUvazene ra.ya d k b ht · k 1 5 b k 1 gı ere u mu ırayı vere- ı yı ya a amı•tır a ı a ı Ali tabarca ile n için ve kımı bek-
sinin lemini için ebem addettiği- ceklır- Madenciler birliği heyeti Şehz d b ' d • 
miz iştir. idııreaı dün toplanarak Celal Be- a e · şın a oturan Bilal I lemekte oldugu tahkik ed;lmek 

Fırka umumi ı·iyaa<t beyanna· ye şu t lgrafı çekmiılerdır: Efendinin evıne. pencereyi aç- tedir, 
mesi milli vaziyeti:ınizi refah ve • . . . mak surE'tile girmıştir. Ali, çal Ü 
inkitafa doğru hareketli bir gidiş Celal Beyelendı lktıaat Vekılı dığı eıya i!e kaçarken bekçiler Ç sabıkalı 
haline koymak husuaund.,ki dü- Ankara j tarafından görülmü•tür. Hırsız 1 t b 1 f b k l l 
şüncelerimize kuvvetle bağlıyız. • s an u un maru sa ı a ı a 
Fırka umumi riya.et beyanname· Büyiik ümit ve aevinçlerle kar· eşyayi bırakarak kaçmıştır. A- rından Salahaddin Ömer ve 
si ve fırka programı (üçüncü kı· tıladığımı~ Vekaletinizde :ükaek li buncan sonra Fatıhte Ahme Mehmet isimlcrind~ Ü ki · h k 

dd 18) 'k l"h muvaffakıyetler temenm ve en d" • k"" d t A k" B 1 1 d • . . c. - .~ı a 11m ma e ı tısadi mü a a- d . h'" ti . . 1 b "ki . ıye m<:V ıın e o uran ş ı e arm a nafıa ışlerınde ı•t•hdam 
zalanmızda herhangi veki.let ve erın urme erımız e te rı erı- . ·ı . . k d . ı • . . 
makamlara taallıik eden bütün mizi takdim eyler ve yakında is- ym aı esını? yat~ ? a~ına gı- 1 Kararı venlmıştır. Bu i.ıç sabı-
devlet itlerinin milli iktıaat nok- tirhamatnmzı arzeylemek üzere rerken Aşkı Beyın aılesı hırsızı kalı nafiada çalıştırılmak üzere 
tai nazanndan mutlak karlı ve bir heyet~n ziyareti ."amilerinde bacağından yakalamış ve: evvelki gün Vana sevkedilmi _ 
faydalı olmaaı kaidesini umumi- , bulunacagmı arzedenz. p 1· d" b - t i lerdir - o ıs, ıye agırmış ır. · 
yetle eaas tutarız. Türkiye Madenciler B .. · ı· 1 1 o 

Riyaıet beyannaıneai ve fırka Birliği un~~ uzerıne po ıs er g.e ~ fferoın kaçakcılığı 
pro~a~ı <.üç~'.'cü kmm numara 1 rek Alıyı yakalamıştır. Alının • 
4) çıftçılerımızı kredi ve istihsal Pangaltıdaki sirkatlerin faili ol Polis ikinci şube rnüdiriyeti 

'<aracabey harasında iki çift olarak arabaya 
koşulmuş arap kısrakları 

Bunu müteakip Franaa hülnime
ti, Almanya hükumeti tarafından 
kendiaine W ağustos tarihli ""HüJa
aa,, tevdi edilmit olduğu ande bu dip 
lomaai vesikanın Alman milli müda
faa nazın Jeneral von Schleicher'in 
beyanatı ile ikmal edllmit olduğunu 
tebyin eylemektedir. 

kooperatifleri gibi iktısadi tetek-

8 
duğu da anlaşılmı§tır. yeni bir heroin kaçakçılığı mey 

külere mazhar etınek ve bu t8'ek- UrSantn dana çıkarmıştır. Kaçakçılığın 
külleri terakki ve t•kimüı ettirmek Tabancalı adam bir şebeke tarafından idare edil 

HARA: (Milliyet) - Öteden 
heri Karacabey Haraamın aena
~fhı işitiyor ve orasını çok görmek 
ııtiyordum. Ve bu defaki ııeyaha 
liınde zaten yolum da oradan 
teçtiğinden bu fırsatı kaybebne
diın ve bir geceyi orada geçir
diın • 

HARANIN TARiHÇESi VE 
SURETi iDARESi 

Karacabeyle M. Kemal Pa-
knın hemen ortasına tesadüf e
den Haranm meaahai satbiyeai 
\tıo,oooı dönümdür. Ve tarihi 
leıisi 924 aeneai haziranındadır. 
lluraa.ı evvelce hazinei hassaya 
llıerbut bir çiftlik halind"' idi. 

O zaman dahi hayvanat yetit
~İrilir ve fakat ticaret gayesi ta
l ip olunurdu. Bir taraftan ıaray 
~ra hayvanat ve yiyecek gönde
t-ılir ve fazlaıı aatılıp ticaret ya· 
~ılırdı. O zamanki mevcut bina
lara timdi 180 bin liralık inşaat 
ijhe olunmuttur . . 

Saltanat devrinden kalan bina 1 

'-•da tadilat yapılarak daha fen- ' 
~i ve daha sıhhi bir hale konmut. 1 

> sazdan yapılan agıllann yeri
l\~ Üzerleri ÖTtülü ki.rgir ve mun
~zam agıllar vücuda 1retirilmiş, 
~Yni tarzda olan inek ve al ahcr· 
arı da asri bir tekle ifrağ olun· 
"1uıtnr. Bu Hara hükılmeti cüm
buriyenin eline geçtikten sonra 
1akip olunan ıraye: Memleket 
~yvanatınm ıalahı İçin damızlık 
'<ilyvanlar yetittirilmesi olmuş
tur. 

NELER YAPILMAKTADIR? 

d Bu viai arazide at aığır, man
a ve koyun çoğaltılmakta ve bir 

la.raftan ziraate ehemmiyet veril
llıektedir. Gerek hayvanat ve ge
~ekoe burada çalışanlann ia.şeler 
~in 9000 dönüm arazi ekilmekte 
~ de yakın >ıamanlarda bu dö
~iiın 18000 ne çıkarılacaktır. Çün 
~(i gittikçe hayvanat artmakta
~ır. 100 kadar hayvan bu zira
\lte kullanılmakta ve aynca da 
ltaktörler çalıttırılmaktadır. Ha
t'lnın havaaı iyi ie.e de auyu bi
'•• kabacadır. Buranın sütleri 
;• ınahsulatı hayvaniyesi müzaye-

e suretile satılmakta ve Hara 
~~ aarfolunmaktadır. Çiftlik ken 
' Yağile ka'l'rulmakta ve ( 181, 
~) liralık bir bütçe ile idare e· 

1lrnelctedir. Müvazenei umumi
l'~den bir para alınmaz yalnız se
~~ nihayetinde açık miktarmı ve- ı 
'illet kapabnak suretile yardım 
'Ylemektedir • 

FAALiYET 

Her sene vilayetlere damızlık 
'-Yrırlar sablır ve müvazenei u
llluıniyeyc tabi depolara da mec· 
~l'len ıönderilir. Ahaliden heı· 
~~~ iaterae buradan bedeli muka. • 
~ •lınde iıtediğini alabilir. Bu se-
1 • Bursa, lzınir ve Aydın vilayet
'•irıe 60 boğa aatılmııtır . 
t Bugünlerde Eakitehirdeki ay
ç'' depoauna 20 genç aygır ve 
t,,11tıkırıya da 20 boğa gönderile-

lctir • 

MEŞHUR BiR PROFESôR 
TETKiKAT YAPIYOR. 

~ liaralarda tetkikat yaparak 
ı '•kici ve tekamül için daha ne
~~· Yapmak lazım geldiğine dair 
~'! rapor hazırlamağa memur e
~lltiı olan Macar baytar mektebi 

Doktor 

lfafız Cemal 

rektörü ve Zeotekni profeaörü 
doktor V elman Oakarı ben bura.da 
buldum. Mumaileyhin refakatine 
baytar ve Zeotekni itleri müdürü 
umumisi Ali Rıza Beyle Zeotekni 
tube müdürü Nurettin ve Zeotek
ni laboratu.-ar tefi Salahattin 
Beyler memur edilmitlerdir • 

gayemizdir. K t J •• •• Fırka umumi riyaıet beyanname- Ur U UŞ gunU ne yapacaktı? ~ekte olduğu anlaşılmıştır. Ha 
ıi ve fırka programı (üçüncü kmm dıse henüz tamamilc tekemmül 
numara 5) küçük san'atlar erbabını (Başı 1 ınci ıabifede) Galata polis devriyesi evvel etmemiş olduğundan bu ~usua 

M il h
. . • b" Al vke eınafmkı müıkül vaziyetlerden aonra Bursa Mueaaeaelerin itleri- ki gece dola•ırken caddede bir ta ketumiyet muhafaza edi:mek 

uma ey ın nım resnu ır - urtanna ve onları daha kuvvetli ni yapar vaziyette aüalenmiı oto· T tedir. Şebeke efradı arasında ba 
man mecmuaaı olan Der Heimat- ve emniyetli bir vaziyete sokmak ve mobillerha geçitleri filme alındı. birahanenin önünde Hasan is- zı ecnebiler de bulunduğu tah
dienst'de intiıar etmi~ ve il Reato onlara kredi müeıseaeleri yaratmak Bunlardan malulgaziler, lpekİ§, minele bir adamın elinde taban- min ediliyor. Zabıta bu hu•uata 

Alman ordusu 

del Carlino namındaki ltalyan ve 1 düıündüğümüz eaaalı noktalardan- havlucular, ipekçiler, mensucat- a 
AT ŞUBESiNDE Tbe New _ York r=-- iıımın" deki 1 d·-. ·ı 1 h ca ile beklemekte oldug'unu muhtelif İp uçları elde etm"ı•tı-~ • 

....... _ I..& cılar, konz.ervecı er, avcı ar, ara 'f 

Bu tubenin mütehaaaısı Alman Amerikan gazeteei muhbirlerile yap- Fırka proııramı kıaım 3 numara cokeyleri ve binlerce atlı köylüle gö~~.şt.ür ... ~.asan ~emurla~ Bunların Galatada bir yerde ç, 
yada tahsil gören Ihsan Beydir. mıı olduğu mülikatlarda vaki ol- 11) kredi ve aigorta i,Ieriyle ibtiya- rin canlı ıurette gecitleri çok tak- geldıgını gorunce bırahanenın lıttıkları anlaşılmıştır. Tahki 
Burada saf kan arap, saf kan m~ı olan beY"ll:"tı, Almanyamn ~u çın talebettiği ehemmiyette iıtigal br edildi. Bilhaaaa Halkevince kapısının kenarına saklanmak kat devam ediyor. 
İngiliz atları ile yarım kan Arap, muzakeratta takip etınekte oldugu 

1 

olunacaktır. Kredi de ucuzluk ve ko yapılan harpte yakılınıf ev hara- i t · d b h k t• ·· ··ı 
h k.ki . ı h k k .. ı .. "'-- s emışse e u are e ı goru • ı Balatta a Nonyüı ve Haranın yarım kanla- a ı gayenın ya mz u u muaa- aylık temını -.lıca emelimizdir besile içinteki alil anneler hatıra- . I d I Y ngın 

tı 1 belki b·ıh Al Fırka · be 1 - miıt ve e in e çıp ak tabanca i-rile Nonyiia aygırlarının birleıme va o mayıp ve ı assa - nyaaet yannamesj ve fırka arını canlandırmıt halka goz )"•f 
sinden Karacabeyin (Nonyüa) at man ordusunun yeniden lenaik ve programı (kıaon 3 numara 5) milli- ı lan döktürmüttür. Geçit remıi le yakalanmıştır. Memurlar Ha Balatta Dimitri isminde bir 
Iarı namı verilen hayvanlar tek· Ahnanya'mn aakeri kuvvetlerini toz- yetci Türk amele•i ve iıçileri mev- iki buçuk aaat devam etti. Alay sana ne için silahla beklediğini ' bakkalın dükkanından dün yan 
air olunmaktadır. yit etınek olduğu dütünceıini tevlit cudiyetleri ve emekleriyle Türk ca· halkı guç halle yararak fırkaya sormuşlar ve cevap vermeyince gın çıkmış, dükki.nnı üstündeki 

Arap ve yarım kan Arap atla- etmektedir. miaaının kuvvetli uzuvlarıdır. tehitler abide.ine giderek teza- karakola götürmek istemitler- oda tamamen yanmııtır. Yangı 
rı binek istikametinde, İngiliz. h;~n•a 1~ükumet:, bu 

1 
iti·IT ile Bu itibarla amele ve iıçilerin ha- huratlandı, Şehir baıtan bata do- dir. Bu sırada Hasanın Abidin nı söndürmek isteyen Dimitri 

ler yarış iatikametinde, Nonyüı ta. 'ı· tes 1 ~t ve, yneğlmı eh.em- yat vo haklarını ve menfaatlerini nanınıthr. Şehrimize bu tezahura isminde dig" er bir arkada•ı da- de vücudünün muhtelif yerlerin 
ve Karacabey Nonyüs atları ise nu se amet sıyasetıne aa am ır ıu .. .. .. d t ta tı görmek için fıtanbuldan, Anka T 

hafif kotum istikametinde yetişti- rette merbut olan Franıa'nın hiç goz onun e u nz 1 radan pek çok miaafir gelmittir ha gelmi§ ve memurların Hasa den yanmış, hastahaneye ka dı-
rilmektedirler. Arap ve damız· bir bal ve karda Almanya'nın ne ye Fırka programı (üçüncü kısım 930 kraliçesi Mübeccel Namik nı karakola götürmelerine mi- rılmıştır. 
lıkların bir kısmı Urfa ve Bağ. niden ailahlanmesini ne de Alman or numara 5) aay ile aermaye araımda Hanımda merasimde bulunmut- ni olmak istemiştir. Bu sırada Kendi "( 
dattan ıniibayaa cdilm:ş ve kısmı dusunun vaziye!inde baki1?tte Al- a_henk te~i~i ve ~ir it _kanun,u ile ih- ı tur. DERViŞ yeti!en diğer devriyelerin de arzusu 1 C 
azamı da Harada yetiştirilmiş- ı manya"nın aıken kuvvetlerını tez- tiyaca kifı hukümlenn \'8.z ı fırka- gı" tmif 
tir. lngiliz aygır ve kısrakları ya yit etmek clacak ve yeni teılihat n.n mühim işleri ara11nda görülür. ' --·-·-···-········-·------
rıt ve .. ı .. h encümeni alisi tara- müaabakası tehlikesini tevlit eyliye- Fırka umumi riyaaet beyannam... Masonlar F ernand Gra vey Çatalcanın Bakla köyün le 
fmdan Fran•adan celbolunmu~· ı cek olan tadilatın icra edilmesini ka ai, sanayi kredisine ehemmiyet veı-- oturan İhsan Efendi ismin le 
tur. Nonyüı damızlıkları kısmen bul edemiyeceğini tnarih eyler. mckteyiz. Gidiyor bir çiftçi dün Adliyeye mürac•-
Macariatandan . cel~e.dilmiş olan İn illet enin nokta{ nazarı FırkA programı (uçuncü kıaan at etmit ve kızının kaçırıldığn•ı 
12 hayvandır. Şımdilu mevcut g numara 5) Sanayi ve Maadin Ban- haber vermİ•tir. lbsan Efencf-
Harada yetiıtirilmiştir. LONDRA. 11 (A.A.) - Sir kasım bııreketli bir aenıınye ile teç- Bir beyanname · ..,. · · · ı k nio ıddiaama göre. Necmiye i ı 

IRK GOZELL/GI John Simon, Fransa kabinesınin ıçtı hiz etınek asli düıuncelerimizdendir. neşrerii ece · 
b. buld • ·· • · · be mındeki on altı ya,ındaki kı21 

maının ıtam ugunu ogrenır Fırka umumi rıyaıet yan..- Şehrimizde toplanan Beyne! T 

Harada yeliten gerek Arap 
ve gerek yanm kan Arap ve Ka· 
racabey Nonyüaleri validelerine 
nazaran gerek kamet ve gerekae 
siklet ve zerafet noktaaından her 
hususta faik bulunmaktadırlar. 
Bu güzel neticeler, ilmi ve fenni 
bir tarzda baknn, teraiti aıhhiye 
ve gıdaiyeye dikkat ve ekaeraİg.. 
)ere itina sayesinde elde edilmiı
tir . 

öğrenmez, M. Mac Dodanld ile gö- , si üzerinde yaıadığımız vatanın ser- k Eyüpte Topçularda oturan Ah 
rüımüş ve sonra Londra'dan müfa- vet membalarını İ§letınek ve bu ıu- milel Mason kongreain~ İştira met isminde birisi tarafından 
rakat eylemiıtir. retle istikbalimizi açmak ve aydın- eden murahhaslardan bır kısmı kaçırılmıttır. Bu ihbar üzerine• 

M. Mac Donald'ın hükumetin nok !atmak için yapılabilecek olan her 1 evvelki gün memleketlerine Müddeiumumilik derhal hare-
t~i . nazarını pazartesinde~ evvel tedbire t:'vessül olunacaktı~. Fırka dönmüşlerdi. Dün de Fransız kete geçmit ve meseleden zabı-
bildırmesı pek az muhtcmeldır. umumı rıyaıet bera~e>:.ınde ve murahhaslarmdan Jeneral Vi-

----·- fırka progranu ıkıncı kısım C fıkra- M M l .1 y l ~a da haberdar edilmittir. Tah-
sı ferdi mesai ve faaliyeti esaa tut- ye. · areşa 1 e ugoı. av ki kat neticesinde Ahmet ve 

tc. bankasının makta beraber miu:.,,kün old~ğu ka- m~rahha~larr 01emleketlerı~e • 1 Necmiye Eyüpte yakalanmış-
~ ı dar az bir zaman ıçınde nulleti re- muteveccıhen mufarakat etmış lar, Necmiye adliye doktorları 

A k b • fah ve memleketi mamariy.ete erittir lerdir. Fransız murahhasların- tarafından muayene edilmiştir. n ara ŞU eSI' mek için ~~e~n umumi v~. yüksek da M Groasine ve M. lstep Necmiye, babuı tarafından ya 

M 
•• d •• •• menfaatleanın ıcap ettırdıgı ıtlerle b" n.k. · .. d b h . . d k BALKANLARDA VE NIS

TEKl MUVAFFAK/YET U Uru b;Jbassa iktnadi ,ahada devleti filen ır ı ı gun a .a şe nmız e a pılan kaçınlmak iddiaı;ını red-
alôkadaı· ve faal kılmak mühim eaaa lacaklardır. Beynelmilel Mason l detmiş, Ahmede kendi arzusu 

Balkan Olimpiyatlarında Sof· 
ya'da büyük muvaffakıyetler 
kazanan ve Franaanın Niı ıehrin
de beynelmilel binicilik müsaba
kalarında ikinciliği ihraz eden at, 
Karacabey Harasının yetittirmiş 
olduğu yarım kan Rrap atların-

dan biridir. Hara yarım kanlan 

(Başı ı inci sahifede) lar1mızdandır. ~u nı:ıdde. fırkanı~ teşkili.tının Cenevredeki umu- ile kaçtığını söylemittir. 

B "'-k b · ·· salahiyettar liıamyle !oyle ızah edıl mi merkezi katibi umumisi M O b"l 
man ey ~ ara şu esı mu- . . I · [ tomo ı çarptı 
dürlüğüne tayin edilmiştir. mıştır: - Massez de iiç gün şehrimizde 

Mı·ııAı sermaye ve Mülkiyet hakkı ikamet edecektir. M. Mauez. Danimarka sefarethanesi a~ 
k '- t t b"t ı· çısı Vasi!- du"n Bomontı" ı"atas. Memleketi" biıtiin istihsal mem ongre mut< arrera mı es ı ve , . . . w 

apartmanlar balan ve va•ıtalarını devfotlefti- bu hususta bir beyanname ih- · Şehrımızde çok sevılmı~ u- yonunda toför Muhiddinin ida
rcn serb,,.ı ıicarelin mülkiyet hak zar etmektedir. Bu beyanname lan bu genç artistin bu sene bi- resindeki otomobil çarparak a
hını tanımayan .ub•st •ermaye- bugünlerde matbuata verilecek rinci göreceğimiz filmi "Kadın ğırca yaralamıştır. Şoför yaka-çok metin ve mukavim olarak ANKARA 11 _ Hükumet 

yetişmektedir. Bu atlııı:_dan. ~e! piyasadaki tereddüdü, endiıele-
a.ltı adedi de İstanbul Suvarı Bını 1 • • l · fk t · d k 
cilik mektebine verilmek Üzere rı .~~ e. ısdb_rİrı . e';l'hın e ece 
tefrik olunmuştur. Nis'teki mü· !mu ımif tle • ır er ıttı dazını esaks 
sabakalarda kazanan "Kısmet,, l vaz e erı meyanın a görme 
te böylece o mekt be 600 lir ... ya tedir. Sermayelerin apartıman
aatılmı,tı! Avrupa beynelmilel lar yapılarak toprağa dökülme
müsab9.kalannda ikinci olsak da· si usulüne nihayet vermek za
hi bir mevki almak büyük muvaf nıanır.ın geldiği kanaatı vardır. 
f~kıyetlerdendir: B~ ko!ura Ame Yakında )azı kararlar verilecek 
rıkadan ve Ar1antın gıbı uzak 
memleketlerden gelen meşhur hay • 
vanlar içinde hiç birisi kazana
mamıştır. Bu yarıfta birİnçifiği iki 
saniye gi.bi pek cüz•i bir farkla. 

tir. 

lzmir ve r.1anisa 
l~1e b u.:;ıarı 

Portekizli almıştır ... Bi~i':' (Kı•- Verilen malumata göre İsmet 
met) ( 18) mann dusurmeden . 1 . · · 
atlamış ve Türk bııyra.iı uzun ı f'.ş. ~a7~-e~.en .. zm~r "" h~va~ıs~ 
müddet şerefle dall{alandırılmış· çıftç:lerın:n muşkul vazıyetım 
tır. Bu (Kıometl Belçikada yapı tetkık tlme!< v-:ı müşkülatlarını 
lan müıab,.,kalarcla da ~hm ma.· refedecek tet'birleri tczekkiır 
dalya almı,tbı~.d.5u mi uvaffakıy<'t etmek üzere İzm!r ve Manisa ' 
ler ve ecne ı ıyar arındaloi şu 
mazhariyetler, Haralarım•zın 111_ meb'uslarını Ankaraya davet 
tikbali için bizim kalplerimizi bü eylemıştir. 
yük ümitleri,. tloldurm9ktadır. 

Ra<rıp KF~AL 

Göz Hekimi 
Profesör Dr. ESAT 

Sanayi ofisi 

nin falıfmasm~ mü~aade. etme: tir. Diğer taraftan öğrendiğimi lar Berberi" dir. lanmıttır. 
yen ve batun ı:ıtı ~'ldı faalıyetlerı ----,ı----------------------·•---ber.ımseyen asri d•vletçilik fikri- ze göre. beynelmilel kongreye, 1 1 
ne yol açamayacak bir vu>ıuh var yeni Türkiye Mason Mahfili İş ç O C U K 
Jır. Kanaatimce memleketin iktı· tirak etmemittir. İki tarafın te- • 
şal ve faaliyet ıahasında Feı tlerin lifi beyni için yapılan teşebbüs 
müfterel<en devletin mesai..ile ya- !erin müsbet bir netice vermedi 
rahlacak yapılacak sayrsı3'. iıler 

h . · ·ıı- 'k d" g"i anla•ılmı•tır. ııaı·dll'. Bu mü ını 14 mı ı ı tısa ı • • 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galo.tasarayda Kanzük ec

zahaneai karşıamda Sahne ao· 
kağında 3 numaralı apartunan
da 2 numara .. 

yatım:%.ın inkifafı için selerber edi 
lecek olan bütün bu mil!i kuvvet
lerin faaliyeti arasında hesiıplt ve 
samimi &!r ôherık temin etmek.tir. 
Türk içtimai ve milli. heyetinde 
namuskcirone liyakaııle •ay ile 
ten1in edilecek hazunçlar içt~mai 
bir §aibe dejild~r. Bun~n u:ıaine o 
!arak muhitimizde sayı olan telıik 
kilerin e~aş prt!n!İpletinıiz.le ala-
1'a.sı yoktur. Milli servete bir :zer. 
re daha ilôve edebiln1ek muvalfa- ···-.. ·-··········-•••••••••••·•••••••••• .. --
kıy.eti bilôkU hepımi~ için sevinç j 
uesileaİ olmalıdır. Umumi b:.ı.lıran 
münas .. betile içinde bulunduğu
muz •·a..ı:iyete tek bir kifi de oUcı 
biraz dcoha ekmek verebilmekte 
memleket heıabına ihmal edilme
yecek bir fayda oldueunu kabul 
etmelidir. 

nacak tedbirlerin hududunu tubi 
te yarayan en doğru mikyas paı·a 
mızın kıymetini muhafa~ eaası
dır. 

Kontenjcıntman yolu ile İtti
haz edilen bütün tedbirlerde bu 
estıJJ bir cız;İmet noktası olacaktır. 
Bu meyanda büyük bir ümit ile 
giriıtiğimU aanayi har•ketinin in
lıiıaf ına çalıtmak kararında ıabit 
bulunuyoruz. 

Kibrit çöplerile resimler 
. IJ 

/.7~. 

j}ll ~ (ij "' 
~il 

' 
• • • 

., 

( 

Dahiliye hastalıkları 
mütehauısı 

ı ,llabrnli ı ,\nknrn ca(t '• '• 1, t l 

ANKARA, 11 - Değittiril 
mesi istenen iktısadi kanunlar 
arasmda bilhassa sanayi ofisi 
teşkili hakkındaki kanun da var 
dır. 

Nerede if hayatı, sanayi ha
yatı kazançlı ticaret ~ayatr, zirai 
faaliyet ııersa o muhdte mutlaka 
nisbi bir refah ııe hu:z;ur fazlalığı 
vardır. Onun için memleketin her 
taraluıda fUurlu t•kniğe ntüate
nit iı yaratmak ııe himaye etmek 
eaaalı bir gayemiz olmalıdır. 

Memleket ticaret ııe iktuıcıt ha 
yatının fUurlu ve devamlı m•Nİ
ye ihtiyacını ııe yukarıda izah etti 
ğim pren•ipleri daima gö:z önün
de bulunduraralı me&ai arkadGfla 
rımın deruhte eyledikleri INUİle· 
lerde kendilerinden beklediiim 
ciddiyet ııe feratlatla çcılıtmaları· 
nı ehemmiyetle rica ed•rim. 

Cıımadan maada here-ün öğleden 

"' ~ra aaat (2,30 dan 5e; kad..,. ls-

bulda Dıvanyolunda 1 W ruma-
"t ıı.; hususi <laıresmde dP.hili hasta· 

il( '>tı nuayene ve tedavi eder. T t• 1 
~Q, latanbul 22398. ' 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıt mütchassı! 

(Babıali) Ankara caddeS' No.60 

Marne muharebe
sinin yddönümü 
MEAUX 11 (A.A.) - Bu- ı 

gün Marne muzafferiyetinin 18 
ir.ci yıldönünıü te,•;t meıa~imi ! 

1 yapılwı~tır 

Milli paramızın lııynıctini mu
hcıfa:ıuı etmek eşas/ı ııe milli bir 
umdedir. Tediye müvaz.enemi.zin 
tanzimi için ticari ve iktıaadi ha
yatımız iaerincl~ ba.zı tedbirler 
almak zaruridir. 

Bu z.Nııretin derecesini "' alı 

,,,,_ 
lktı .. t vekili Mahmut Celıil 

Kibrit çöpleri ile - qlenceler yapılmaz. Valrlt ıeçlrmek itin kibrit 
çöpiı kadal', in- doet bulunmaz. Kibrit çöpl.-ile iateraeniz, reaim de,._ 
pabiliısiniz. Yalnız çöpleri yeril yerlerine koymasını bilmek IUım. lıte, 
aize birkaç modeli Bu modellere göre yapacağınız resimlerden aonra, ken-1 
eli kafanıza cöre daha iaıediğina kadar bir çok resimler yapabiliraiııiz.l 
Modellerimizde tunlar var: Bir v, bir yeldeğirmeııi, lııir köpek, bir asker, 
1>ir ıemi ve saitt 

1 

ı 

1 

1 
; 

i 
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Memlekette 

ı 1 Uzunköprü 
'
1 Belediyesi 
1 
1 

1 

Belediye reisi 
izahat veriyor 

1 

Uzunköprü Belediye reisi 
' ıazetemizde intiıar eden bir 

'Duhahir mektubu münaıebeti
j e atideki cevaplan ve izahatı 
' rermektedir: 

(Uzunköprüde Belediye itle-
• ri iyi gibneyor) mevzuu dahi-
· \inde bir çok teYlerden hahsedi 

'yor. 
ı Geçen Niıan ayı zarfında ga 
ızetenize menaup Ragıp Kemal 

1 

( Bey isminde bir zat seyyar mu-
1 babir ııfatile kasabamıza gel-

1 mitlerdi. O günlerde memleke-

l timiz hakkında bir makaleleri 
de intiıar etmiıti. Mektuba na
zaran Belediyemizin tanzifat 

i ı teşkilatı azami derecede faali
' ;yet aöatermektedir. Belediye 
ı -ydanı kasabanın en temiz 

' mahallidir. Bütün temizlik itic
i tri ne kadar mükemmel olursa 
ı olıun on bin nüfustan ibaret 
. bulunan halkın yüzde yetmiti 
' çiftçi olduğu ve bunların birçok 
hayvanatı her ıün kasabaya ge 1 

1 
lıp gitmek mecburiyetinde oldu 

1 iu unutulmamalıdır. 
ı 1 Memleketimizin İçecek su- ı 

yu vardır. Yirmi sene evvel fen- , 
ni aurette i ıale edilmit ve o.n j 
iki çqmeye taksim edilmiştir. 
Mikyası ma 8 ve kabili 4ürp su
lardan bulunduğu raporla sa
bittir. 

Diler vesaite gelince Ara
zöz, su ve elektrik işleri biribiri 
nUı lazımı gayri müfariki adde 
dilmektedir. Projeleri hazırlan 
m14 ve tatbikata geçileceği se
neden itibaren cihanın mütees
ıir olduğu buhraıu ikt1&adi bun 
lara da mini olmuştur. Bazı bu 
auıi ve idari tedbirlerle yapılma 
ıı mümkün olmayan ıeyleri 
tenkit etmekte de bir mlna gö
rülemcmittir. 

Sokaklar köpeklerle dolu 
fıkrasma gelince; Her pazar 
pü köylunün peıine takılıp 
kasabada kalan köpeklerle hila
fuıla mücadele edilmektedir. 
931 aeneai zarfında (369) ve 
932 aeııeti bidayetinden bugü
ne kadar da (~iSOJ adet köpek 
itlif edildiği kaydı reımile sa
bittir. Şu halde hu da yalandır. 

Belediyemiz mecburi vuifele 
rim mehmaemken idare edebil
mek için ayırdıiı tahıisattan 
maad;ı yirmi bin lıralık bütçe 
ıinin Mkiz hin lirıısmı aıhhat 
•e içtimai muavenet kıımına 
aarfetmeie mecbur l<almıt bir 
nıriyettedir. 

Demirle b&flm 
yarmıtf 

ADANA 11 - Şehrimizde çok 
ıarip ve çok feci bir hadise ol
..,u,, birdenbire deliren Zülfo ot
lu Halil isminde bir tahıa, ayni av
luda birlikte oturmakta olan hem 
teriıi Ahmet otlu Azizi d•mirle 
batmdan ağır surette yaralamıı
tır. 

Çoruma 
gönderilecek 

ADANA, 10 - Çorum mahke· 
me başkatibi ve vezneden iken 
zimmetine para geçirip ihtilaa e
den ve Adanaya firar ettiii ma
hal! inden bildirilen Atif ef. bura• 
da zabıtaca yakalanmış ve müd .. 
dei umumilik makamına tealim e
dilmittir. 

Sulh hakimliiince hakkında 
tevkif müzekkereıi kesilerek hap
ae konan Atif efendinin Üzerinde 
350 lira bulunarak muaadere edil 
m~tir .Paralar Çoruma ıönderil
mek Üzere bankaya Yerilmit olup 
Atif efendinin Çoruma gönderil
mesi için emir verilmi,tir • 

Yollar tamir 
ediliyor 

MERSiN, 10 - Otomotoriale
rin ~ledilebilmeai için tamir edil
mekte olan demiryolları iki güne 
kadar ikmal edilmek üzeredir. 
Tamir gören bu yol otomotoriale
rin ağır sikletini çekebilmesi için 
daha yirmi ırüıı kadar takviye e
dilecek ve ondan aonra Konyada 
hazır bulunan otomotoriıler geti
rilerek işletilmeie bqlanacaktrı. 

Pamuk balyası 
altında kaldı 

ADANA 10 - Ziraat Baoka-
61 mcnıuca t ( abrika.,nda amele
den Bedir oğlu Ahmet, ameleler 
tarafından bir kaza neticeai devri 
len pamuk balyası altında kala
rak ağ'r aurette yarulünınıt ~e te-

MiLLiYET PAZARTESi EYL L 1932 

• • 
Spoı Açık Art rma ile Satış ilanı ı·ur aarif 

unanlılar B ikan te- Mersi r a , _ nımı ~ muvaıalatı bekbnen: 

(,e.niyeti 
Müesseseleri 

e 1 1 B k d VIENA vapuru 13 eylul Salı (l-nl• s şamp· ıyonu o u ar an asın an: talya Mısır, Suriye 'e Rodoı) dan 
ASIRIA VllPUnt 13 eylUI Salı 

1 -Buna Kız Liı.esi leyli ve 
neharidir. Lisenin bütün 
sınıfları mevcut olduğu 
gibi r esmi liaelerle mua
deletı Maarif Vekaletin
ce tasdik olunmuıtur. 

Sıra Kariye ve Mevkii Cinai Dö. Maliye de Muham (Batum ve Anadolu) dan. 
No, mahallesi vir K.Lira men K. Limanımmlan hareket edecek 

Suat. Sedat. Nicolaides. 222 Yaka köy Çomak Tarla 70 700 700 vapurlar: 
223 " " " 12 Yz hissesi 110 MERANO vapuru 12 eylul 
224 " " " 60 600 650 pazarleai (Selanik, Voloa, Pire, 1 

2 - Ankara Ana mektebi ve 
ilk mektep. 

225 '.Akdam Kızılyer " •;o 1600 1500 Patraa, Brendizi, Ankona, Vene-
226 :Yalına yak Allah al/ah T_ " 30 400 650 dik, Trieste, Fiume ve Trieste) 

Stelyos'a ve 3 - Eskişehir ilk mektebi. 

227 " " " " 50 600 1050 ye. 
228 " Kovanlık " 45 550 550 QUIRINALE vapuru 12 eyliil 

Botez de Stelyos'a yenildiler Leyli talebe de kabul e
der. 

l- lstanbul Talebe Yurdu. 

Dilnkil /Jalknn fent.~ şan 
piyo11a.~uıın finali oy11a-
11ır/len (soldan sağa do,r;
ru) ( Nlcolııide.~ - Stelyos) 
ı•e(Sedaf-Suat) nıa(' esna
Si11da. Aljagıda Bolez -

Stelgos nıar ara.nnda 

iki eylul cınna gününden beri 
oynanan Balkan T.,nis Şampiyo
nası dün bitti. 

Sinılde Romanya ve Yunanis
tan finale kalmıtlardı. Dünkü 
nüshamızda da yazdığımız eibi 
Vaaati Avrupanın en iyi teniaciıi 
olmağa namzet olan Stelyoı Ro· 
manyalı Botez ile çarpıftı. Botez 
haddi zatında çok kıymetli bir 1 

oyuncu olm"oına rağmen dün sırf 
asabiyeti ve çabuk kızmaaı dolayı 
aile kaybettiğini gördük. 

Botez her topa çıkarken asabi 
davranıyor ve ekaeriya bundan 
dolayı istediği vuruşu yapamayıp 

puan kaybediyordu. Halbuki kar 
tıaında oynayan rakibi hiç bir te
ye ainirlenmediği için her vunı· 
4unda muvaffak oluyor ve puvan 
kazanıyordu. Bu minval Üzerine 
Botez ilk seti kaybetti. ikinci set
te biraz: iyi oynıu!ıak iatedise de 
Stelyoa artık Botez'in oyun siste
mini kavradığı için ter5 toplar 
yapıyor ve onu ıinirlendirdikten 
sonra kolaylıkla puvan alıyordu. 
Böylelikle maç 6/3 6i2 6/2 Yu
nanlının galebe&i)e neticelendi. 
Ye Yunaniatan Balkan Singl şam
piyonu oldu. 

Öileden sonraki maç Türkiye 
ile Yunanistan arasında duble 
ıampiyonasi için oynandı. 

Fakat teessüfle kaydediyoruz 
ki oyuncularımız aabalayin Botez 
in düştüiü hataya düştüler ve on
lar da ainirli oynamağa ba)adı
lar. Sedat - Suat dün o kadar fo
na oynadılar ki inaan onlarm dün 
kü oyununu görünce imkin yok 
Sedat - Suat oyniyor diyemezdi. 

A~abiyetten hiç kurtulamayor 
lar v~ daima toplan rakiplerine 
lop olarak veriyorlardı. 

Yunan dublt:'in tetkil eden 
Nicolaides - Stelyoı ise çok iyi ve 
geriden ıima.tç yapan oyuncular 
oldukları için havalanan bu top
ları kolaylıkla puvan haline geti
riyorlardı. 

Böylelikle Suat - Sedat 6/2 6/2 
6 '4 mnçı kaybettiler, Yunanlılar 
d;. singl de olduğu gibi dublede 
de Balkan fampiyonu 'oldular. 

Tenis 

FOREST HIU.S 11 A.A. -
Müttehidei Amerika tenis tampi
yonaaı neticeleri: Tek erkekler 
dömi finalinde Vines, Suter'i 15 
bin seyirci muvacehesinde 4/6, 
8110, 12/10, 18'8, 6 11 ile mağ
lup etmiştir . 

Dömi finalde Cochet, AUison'u 
8/1, 10/12, 4 6, 613, 715 mağ
lup etmittir. 

Finalde Vines, Cochet'yi 6.ı 4, 
8 '4, 6 4 ile maflUp etmiştir. 

YQzme 

LONDRA, 11 A.A. - Ma~'ı 
yüzerek geçmek teıebbüsüne gi-

-···-···-·····-······-···-·-----
davi edilmek üzere hastaneye ya
brtlmıt iae de kurtulamayarak 
dün ölmüştür. Meseleye müddei 
umumilik vaziyet ederek tahkika 
ta başlanmıttır. 

Bir infilak 
DIY ARIBEKIR, - Burada bir 

infilik faciaaı oldu. Hadiae fU
dur: Varidat Müdürü Bedri Bey, 
içinde iştial edici bir madde bulu
nan bir odaya girmiı, bu sırada 
müthif bir infilak olmuı ve Bedri 
Bey feci bir tekilde ölmiiftür. in
filakın, Bedri Beyin aöndürmect.. 
yere attıiı bir kibritten ileri ıeHli
ii anlqılmıttır• 

229 " Eminlik " 40 800 850 pazartesi (Pire, Katanya, Napoli, 
230 " ArpaçBülükmurt " 30 600 1300 Marailya ve Cenovaya. 
231 Mersin T. Tırmıl " 40 800 1300 HELOUAN vapuru 14 Eylul I 

k · bad Jl 1 5191 Çarşamba ıabah tam 10 da ( Lloyd • 

Y alnı2 Yüksek Mektep 
ve Darülfünun talebesi
ne mahsustur. 

1 -Yu arıda evsafı yazılı gayrımü i ere ait emva • Soria Ekıprea) olarak (Pire, Ro-' 
932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin para ile müzaye- doa, Limaaol, Larnaka Beyrut, 
deye çıkarılmıttır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale Hayfa, Yaffa, lıkenderiye, Sira
göre hak sahiplerine verilmit olan gayrimübadil bonoları da na- cuıa, Napoli ve Cenova) ye. 

5- lzmir, Çorum, Adana 
talebe yurtları. Lise ve 
Orta mektep talebesine 
mahsustur .. 

kit makamında kabul olunur. Şimali, Cenubi ve merkez'i Ame- Türk Maarif Cemiyeti 
ıukanda yazılı olan müesse
_elerine girmek istiyenler ka 
:,u) şeraiti için Cemiyet şubc
!erine ve yahut bu müessese
erin idarelerine müracaat el 
'.nelidirle:-. '3i51' 

2 - MezkUr fmlakin ihalesi yirmi altı Eylôl 932 pazartesi rika ile Avuıturalya, yeni Zeyland 
ve Akaayı ııark için doğru bilet ve-

günü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında mütetekkil he rir. "ITALIA'' vapur kumpanyası-
yet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müza- nın lükı vapurlarile müttehit serviı. · 
yede mahııllinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri la- , Her nevi tafailit için Galatada i 
zımdır. Merkez Rıhtım Hen (Lloyd Triea-

3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde tino) - acentesine Tel. B. 771 ve 
yedi buçuğu niıbelinde teminat akçesini müzayede saatinden 4878 veya Galatasarayındaki yazıha-

. . · ne. Telefor Beyoğlu: 2490. 
YEN I 

Türkçe Gramer 
-

evvel Banka veznesıne yatırılıp temınat makbuzu almmıt olması l · 
icap eder. Alemdar Z. Mehmet M. B A H A 

• 1 k d h • d Ortamcklcp 1-2 için 
4 - Satış ve müzayede teraitıni an anıa ve a a zıya e Vapuru ciltli 100 kvru~. 

tafsilat almak iateyenler Bankada Yunan emvali servisine müra- Müıterilerine azami sü- ••• 

' caatedebilirler, (4753) h!-llet ve ~yalara fazla IKüçiik Gramer 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

13213 numaralı kanun mucibince ihracata mukabil % 
50 idhalit suretile yapılacak mübayaat listesidir 

Nevi Mikdarı 

Kırmızı Tipo mürekkebi too Kilo 

dıkkatle ragbet kazananı' 
ee M BAHA 

BULENT llkmcktep 4-5 için 
1 ciltli 25 kuruf. 
'ı Smıflarınız için kitap seçerken 

V 12 E ı 1 · lütfen bunları da bir görünüz. 
apuru y.ü pazartesı lst. iKBAL KÜTÜPHANESi 

günü Zonguldak ln~bolu, Sam-
sun Ordu, Gireson, Trabzon ve 
Rize için yük, yolcu alarak ha· 
reket edecek. 

Acentesi: Alliye Han No. 1. 

İat. Mr. Kumandanlığı 

Sabnalma kom. ilanları 
Yetil Tipo mürekkebi 250 » 

Kahve Tipo mürekkebi 200 » 
Telefon 21037 

·-----------· 1 Harbiye mektebi ihtiyacı i-l çin 1200 kilo taze üzüm pazıır-Kırmızı Lito mürekkebi 100 » 
Kahve Lito mürekkebi 70 » 

:;_ _____ .. _.....__,..I Kırmızı Otomatik mürekkebi 300 » 

ritmit olan Amerika'lı Zilber
mann, bu te,ebbüsünden vazgeç
miştir. 

Y .efil Otomatik müı·ekkebi 500 » 

Beyaz Otomatik mürekkebi 100 » 
Sarı Yaldız Otomatik mürekkebi 300 » 

Boks 

LONDRA, 11 AA. - Larry 
Gain, lıalyan Salvalore Ruggirel
lo ile ayın 29 unda Londra'da 10 
ranvuntluk bir maç yapacaktır. 

VIY ANA, 11 A.A. - Cihan 
&İnek aikJet tampiyonu Tunus'lu 
Young Perez, 16 ey!Ulde Viyana' 
da bir maç yapacaktır. 

Balada nevi ve mikdarları yazıtı eşya 24-7-932 tarih ve 
13213 num .. ralı kararnamenin 2. 3. 4 üncü maddelerinde yazılı 

şerait dairesinde kapalı zarf usulile mübayaa olunacaktır. Ta

liplerin şeraiti anlamak için her gün ve teklif mektuplarile bir
likte yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçelerini 26-9-932 
pazartesi günü saat 14 buçuğa kadar Galatada Mübayaa komis
yonuna vermeleri. (4651) 

• • 
Beykoz 
Ne diyor? 

Deniz yarışları, 
Galatasa

ray ve Beykoz? 
Geçen nüshamızda Beykoz 

apor klübü hakkında bir yazı in
tişar etti. Beykozun noktai naza. 
nnı ifade t.:den "·e g·azetemize 

Gedikpaşada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Mevcut nümuneai gibi elli adet mahruti çadır ile bet yüz 

adet portatif çadınn kapalı zarf münakasası 2 Birinci T etrin 932 
pazar güııü 6&at on birde yapılacaktır. Taliplerin !artname ye 
nümuneleri görmek üzere her gün ve münakasaya iştirak için 

t~minatlarile beraber mezkôr günde muayyen saate kadar ko

misyonumı:za mürRcaatları. ( 4757) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanlar 1 
gönderiie'\ bir mektupta bu hu- Kıymeti muhammenesi Lira Bedeli müzayedesi 
auata ezcümle ,öyle deniyor: 

latanbul kürek birincilikle- 870 801 
ri münaoebetile dünkü "Milliyet" Eyüpte Bahariyede mudut Mevlevi tekkesinin dedegin o-
gazeteainde imzasız bir yazıya "-1 'I kh tb · L h kı 1 h k' j 

k b . t. · .. . ..,. arı e yeme aııc. ma ıtn, amam sım arının a ıap ve ar-cevap verme meç urıye ını gor· 
düm. Milliyet'teki makaleyi tah- gir ankazıra verilen bedel haddi l&.yıkında görülmediğinden bir ı 
lil edelim: hafta müddetle temdidine karar verilmittir. ihalesi Eylôlün oın ,. 
.. ( .... Senelerden beri bu bir~n-1 yedinci cumart~i günü saat on beştedir. Taliplerin İstanbul Ev- 1 

~;~ik .~:1:~: v;a;;:',~:1~:f.~a~uk:~ ı kaf Müdirİyetinde Mahlulat kalemine müı·acaatları. (4754) 1 
ne hiç bir müsabakada Galataoa- 1 

rayı tam bir kadro ile maatte- . . 1 
esaüf göm·.edik. Bunun içindir ki ı' n_e a.ldıktan .ve Bey!~rb~yınde ye- ı ı • • 1 
aarı kırmızılı denizcilerin kürek- tışmıt "ŞeyFı Efendı yı kabul ';t- iş Ve lşçı• 
teki vaziyetini bilmeyoruz .. ) tikten aonr8 clereceler almaga l ı ___ .;;.. ____ ...;:.;;:.,. __ _. 

Evvela muharrir beye haber başladılar. Bunları da unutuyor 
verelim ki, Beykoz 1931 h:ürek musunuz? .. Milliyet bu aütunda İf ve qçi 1 

istiyenlere tavassut edi)·or • lı ı 
ve ifçİ iıtiyenler bir mektup
la lı büromuza ınüracaat et· 
melidirler. 

f&lllPİyonudur. Bunu geçen sene Geçen sene haksız yere "pr~ 
Galatasaraydan hakltile ka:r:an~ı. feıyonel., dir diye it~iham edi~~n 
Bundan maada, bu ~enenın ıJk Seyfi bu yarıfta hllkıkaten Tur
te,vik müsab~k~snıda . Galataaa- kiyede kıdemli tek çifted_e raki-
ray yan§lara ıtlırak ctlı ve kuvve bi olmadığını bir daha ısbat et- f • • • 1 
tini orada gösterdi. Bir çifte tek- mi· etmiş oldu.) deniliyor. 'ÇI ıstıyen er 
nede iki birincilik aldıktan ve 'Biz yalnız bilivoruz ki "Bey- 509 _ Berber hanım aranı- 1 
arka arkaya iki çiftelerde dört lerbeyı·" klu-·bu·· "Seyfi Bey" içın· B ·kJ· d • • 
yant kayb~ıtikten sonra taman- • d yor: ecen ı. ta,ra a müaaıt 

· ı kliiplere bir tamim gon ermİ§ti. tartlarla çalıtacak bir hanım ' dıraları balu•ne ederek nümayıf e Makalaleri t"hlile devam edelim: 
çekilip gitti. berber arıyoruz. Müracaat: Sir 

1 

Makaleyi takip edelim: (Beykozda yapılan her mü.sa-: keci Viyana otelinde Ahmet 
Muharririn bahı.,ttig' i Bebek- bakayı diğer Uiiplerin kazanına- C I B 

· k.. d ema eye. teki yanf 30 aihJstoa "°refine ya- aı çok zordur. Çiın u -~ra a mev-
pılan miqterek yanşlıudı. Beykoz cut sulara göre her gun antrene- fş arayanlar 
ve Galataaaray kürekçileri ekse- man yapan Beykozlular artık o 
riya ayni tekne içinde yarışlara suların kurlu olmuş vaziyettedir
girdiler. (Senelerden beri kürek ler,) Artık mugalatalar başlıyor. 
flllllpiyonu namını haklı veya hak Peki amma, "Seyfi" bilmediği 
aız !r:azanmıf olan Galatasarayın l 
bu vaziyeti .... ) Yukarıda aöyledi- Beykoz •ularmda naaı yarıt ka-
fim gibi elyevm fampiyon Beykoz zanıyor? Beykoz sula~ının, Bo
dur, muharrir bunu daima unu· ğaz aulan içinde ayrı hır karakte .. 
tuyor. Sonra Galatasaray için ri olduğunu •İzden işliyoruz. ( kı
baklı veya h.aka!z tabirini kulla-ı yı sulan, açı~. ıu!arı) tabi'.i ~a~
ruyor. Fenerlılerın tam mana.sile dır. Bunlar ruzgarlara gore ıstı .. 
kürek müsabakalarına girdiği ta-

1
. kametlerini deiiittirirler. Fakat 

rih muharririn dediği kadar yeni hepsinden sarfı na7ar, iki ıaman· 
değildir. Ellerindeki vasıtalar la- 1 dıra aruında kur'a ile me,·ki R· 

tanbulun en iyi futalarıdır. An- 1 lan Futalar için vaı.iyet tamamile 
cak Ortaköy denizcilerini içleri. ; müaavidir. 

506 - Almanyada yülnek tah•il 
gÖrmÜf ve Bolonya konservatuva· 
rından mezun almanca. franıızca, 
İtalyanca, türkçe ve rumca liıanlan· 
na vi\krf iyi bir aileye mensup bir 
hanım kız piyano dersi vermek ve 
kJL mekteplerinde muıik.i muallinJi
ei yapmak arzusundadır. Milliyet 
n1atbaaıına nıüracaat. 

507 - Hususi piyano dersleri. 
Tecrübeli bir Madmazel, hanım kız 1 
lara huıusi piyano dersleri vermek 
arzuııundadır, arzu edenler Milliyet 
i~ bürosunda L. rümuzu ile müra
cav. tlan rica olunur . 

Naim Vapur İdaresi 
lzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri C..lata nhtımından aaat 
tam 18 de hareketle doğru 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri lzmir'den saat 
14 1/2 ela hareketle lıtanbul'a av 
det eder. Tafsilat için Galata, 
Gümrük kartııında Site Fransez 
han No.12 yaz.ıhaneaine müracaat. 

Tel. B. O. 1041. 

NAiM VAPUR DARES 

ADANA 
vapuru 12 Eylill PAZARTESi 
günü saat 18 de Sirkeci nhtımm
dan hareketle (lzmir, Antalya, 

ve Merıin'e yolcu ve 91yay1 ti
cariye alarak azimet ve avdet 
edecektir. 
Tafsilat için: Galata, Gümrük 

kerııısında Site Fran•ez Han No 
12 yazıhanesine müracaat. Tel. 

B. O, 1O4 1 

~t.. 'i Ki~t:..t' AIN 
Merlııea eceı>ta : Gala ta 1[6prll 

\'"'fJ B. 3362. Şube it.. Sirkeci 
'd'.Uhill'darnde i1P ı. 1740. 

IZMIR - PİRE - tSKENDE
RİYE POST ASI 

(ANKARA) 13 Eyllil Sah 

11 de. 

TRABZON POST ASI 

(KARADENtz ) 14 Eylül 

çartamba 18 de. Dönütte 
Tirebolu'ya da uğrayacak

tır. 

İZMİR· MERSiN POST ASI 

( INEBOLU) 14 EylBıl çar

tamba 10 da Galata nh
tımmdan kalkarlar. 

15 Eylül pertemheden 

itibaren Bostancı ·Maltepe

Adalar hatb llğv.-dllmlftir. 

AKTARMACILIK 
idare vapurlarıuın Tekir

dağ iıkeleıinde tüccar et· 
yası yftkleme ve boşı;ltına 
müteahhitliği 15 eyllll 932 
tarihinde ihale edilmek 
üzere mahallinde münaka-

1 lıkla satın alınacaktır. Pazarlı
! ğı 14 Eylôl 932 çarşamba günü 
, saat 10 da Tophanede merkez 

1 
kumandanlığı satın a!ma ko-
misyonunda icra kılınacaktır. 

• Taliplerin izahat almak için 
1 her gün ve pazarlığa iştirak i
, çin de muayyen vakitte komisi yondıı hazır bulunmaları. 

(66) (4772) 
,,_ ,,_ ,,. 

Merkez K. emrindeki mües 
sesat ihtiyacı için 328 ton yer
li kok kömürünün 15 eylul 932 
perteınbe günü saat 14.30 da 
kapalı zarfla münakasası var
dır. Taliplerin evsaf ve şera;ti 
ni anlamak üzere her gün ve 
münakasaya ittirak edeceklerin 
muayyen saatten evvel teklif 
mektuplarile komisyona müra
caatlan. (6) (4239) ...... 

Ordu ihtiyacı için 120 kilo 
Baryoaıin pazarlıkla satın alına 
caktır. Pazarlığı 21-9-932 çar
tamba aünü saat 14.30 da Top 
hanede Merkez Kumandanlığı 
aatınalma komisyonunda icr. 
kılınacaktır. Taliplerin şartna
mesini görmek için komisyona 

i
l müracaatları ve iştirak için de 
muayyen ,·aktinde komisyonda 

! hazır bulunmaları. 

i
l (61) (4638) 

* * * 
Gülhane hastahanesi ihtiya-

cı için 50 çeki odun 15 t,m ia-
ve maden kömürü ayrı ayr: pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazar 

1 lığı 13 - 9 - 932 salı günü saat 
1 10 da Tophanede Merkez Ku
mandanlığı ıatın alma komisyo 
nunda icra kılınacaktır. Talıp
lerin izahat almak için her ı;ün 
ve ittirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
malan. (62) (4720) 

Merkez kumandanlığına 
merbut müessesat hayvanatı i
çin 3 ton kuru ot ve piyade a
tıf mektebi için 150 kilo silin
dir yağı ayrı ayn pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Pazarlığı 14 ey 
lôl 932 çartamba günü ıaat 10 
da Tophanede merkez kuman
danlıiı ıatm alma komisyonun 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
izahat almak için her gün ve pa 
zarlığa ittirak için de muayyen 
vaktinde komiıyonda hazır bu-

[ lunmaları, (64) (4746) 

Ordu ihtiyacı içio küçük ko~ 
sası ilin edilmiştir. Taliple- ça alınacaktır. Talip olanlar niJ 
rin Seyrisefain münakasa ınunelerini 13 Eylul 932 T. sair 
komisyonuna Yeya Tekir- günü saat 12 ye kauar Toph•· 
dağ acenteliğ ne müraca- ı nede Merkez K. satınalma ko
~t'Rn. j ınısyonuna getirmeleri. , 

._ _ ______ _, (65) (4747. 



Dünkü Keşidede Kazanan Numaralar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Dercettiğimiz numaraların hizalarındaki ikramiyeler Beyazıtta Yeni İkbal ve Fatihte itimadı 
milli gişeleri tarafından derhal tediye edilecektir. 

No. 
16 
75 
82 

124 
142 
214 
312 
364 
522 
544 
547 
553 
569 
642 
804 
981 

1008 
84 

216 
432 
490 
576 
624 
699 
834 
839 
917 
945 

2344 

Lira 
1000 

30 
llO 
30 

150 
50 
50 
50 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

150 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
50 
30 
30 
30 

No. 
891 
918 
943 
965 
976 

4002 
13 

163 
234 
304 
335 
386 

400 
483 
623 
702 
715 
752 
803 
828 
848 
855 

5058 
146 

258 

296 
312 
322 
469 
588 
658 
816 
815 
853 
863 
912 

Lira ı No. 
30 387 
50 539 
30 542 
50 548 
30 747 
50 761 
30 781 
30 856 
30 988 
50 8114 
30 126 
30 149 

2500 165 
30 208 
30 253 
30 535 
30 537 
50 545 
30 598 
:;a 615 
30 678 

15000 684 
30 730 
30 765 
30 860 
30 904 

150 969 
50 971 
50 9190 
30 257 
30 365 
50 382 
30 399 
30 S31 
30 599 

Lira No. 
30 100 
30 112 
30 172 

150 187 
30 248 
50 309 
30 415 
30 436 
30 438 
50 547 
50 570 
30 11583 

1000 653 
30 682 
30 704 
30 784 
30 919 
50 991 
30 995 
50 12001 
50 17 
50 253 

1500 275 
50 447 
30 475 
50 514 

150 523 
30 552 
30 624 
50 989 
30 13032 
30 58 
30 136 

1000 144 
30 276 

Lira No. 
50 845 
30 855 
30 925 
30 94!' 
30 988 
30 993 
30 15203 
30 250 
30 252 
30 398 
30 

301 
150 

30 
150 

30 
50 
30 
30 
30 
50 

406 
491 
582 
iiı!9 

711 
734 
808 
892 
933 
941 
964 

30 967 
50 16234 
30 251 
50 328 
50 344 

150 497 
30 549 
30 578 
30 598 
30 601 
30 705 
50 839 
50 846 
50 857 
30 928 

Lira No. 
150 871 
50 !197 
30 918 
30 930 
50 950 
50 976 
30 18000 
30 
30 
30 
30 

10:1 

22 
129 
248 
310 
495 
594 

50 813 
30 897 
30 918 
50 935 
311 977 
30 19112 
30 115 
50 224 
30 288 
30 315 
30 481 
30 497 
30 577 
30 775 
30 885 
30 899 
30 982 
30 988 
30 20068 
50 96 
30 135 
30 176 
30 191 

Lira No. 
:1!1 395 
30 577 
30 606 
50 833 
50 928 
:i, 22037 
30 
30 
50 
30 
30 

:ı 
30 
30 
30 

49 
82 

237 
275 
282 
333 
376 
535 
556 

558 
15'1 579 

30 22592 
30 744 
30 736 
30 817 
50 865 
50 972 
:ıo 23211 
30 229 
30 256 
30 303 
30 316 
30 435 

150 443 
30 476 
50 508 
30 604 
311 796 
30 828 

Lira No. 
30 26066 

1500 162 
50 490 
30 581 
50 590 
30 677 
30 686 . 
30 697 
30 703 

150 831 
50 962 
50 27027 
30 130 
30 397 
30 407 
30 438 
30 464 
30 584 
50 685 
50 738 
30 818 
50 924 
30 938 
30 965 
30 28015 

30 1 47 
30 1 53 
30 64 
50 77 

1500 160 
30 277 
50 434 
30 443 
30 497 
30 569 

Lira No. 
30 726 
50 743 

150 767 
30 860 
30 937 
30 30013 
30 150 
30 
50 
50 
30 

~ ı 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

228 
337 
399 
444 
523 
546 
672 
693 
732 
800 
817 
921 
939 
958 

150 967 
50 31033 

10000 34 
30 S8 
30 107 
50 269 
30 286 

150 290 
30 301 

150 306 
30 374 
50 377 
30 449 
30 517 
30 571 

Lira No. 
50 753 

50 856 
30 905 
50 957 
30 970 
30 33236 
.50 288 
50 274 
30 275 
30 344 
30 346 

150 3S4 
30 · 366 

50 403 
30 603 
30 634 
30 664 
3Q 672 
50 724 

30 
30 
30 
30 

728 
800 
955 
990 

30 34011 
58 30 

: ı 
50 1 
50 

Lira No. 
30 419 
50 527 
30 551 
30 592 
511 35605 
30 612 
30 683 
50 888 

E ı~ 
30 1 239 

150 418 
30 513 
30 514 
30 555 
Sil 789 
30 836 
30 863 
30 874 

150 990 

50 37069 
30 96 
30 251 
30 268 
30 280 
50 295 
30 387 
50 490 
30 706 
50 759 
50 842 
30 965 

30 172 
150 241 
:ıo 392 

Lira No. 
50 460 
30 533 
30 795 

1000 798 
150 851 

30 946 
30 952 

150 40019 
30 36 

150 
30 

sn: ı 
30 

150 
50 
30 
30 
30 
311 
50 
30 
311 
50 

92 
153 
158 
204 
301 
320 
387 
512 
737 
761 
795 
797 
896 
900 
944 

50 976 

30 ı 41102 
150 182 

30 206 
30 287 
30 315 
30 319 
30 363 
30 432 
50 447 
30 491 
30 504 

Lira No. 
30 469 
30 588 
30 633 
30 776 

150 794 
50 906 
30 950 
30 43076 
50 83 
50 98 
30 

: ı 
30 
30 
30 
30 
311 

El 
50 1 
50 
30 
30 

129 
220 
283 
351 
353 
356 
371 
572 

602 
630 
644 
653 
812 
835 
839 

150 959 
50 44087 
30 94 
30 141 
30 362 
50 397 
30 501 

150 612 
30 656 
30 782 
30 38101 

Lira No. 
50 18 
50 45 
30 123 
30 208 
30 344 
30 366 
30 386 
30 423 
30 486 
30 867 
50 920 

150 977 
50 984 

150 47279 
1000 298 

30 302 
30 359 
30 451 
30 454 
30 5(15 

50 506 
30 624 
30 674 
30 906 
30 961 

150 48024 
30 36 
30 131 
30 145 

1500 164 
30 204 
30 214 
50 304 
30 526 
30 537 

Lira 
50 
50 
30 
50 
30 

150 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
:ıo 

30 
30 
30 
30 
311 
50 
3fl 
30 
~o 

30 
30 
50 
30 

471 
524 
651 
673 
703 
748 

3036 
152 
1711 
229 
270 
317 
328 
333 
376 
398 
401 
413 
416 
452 
501 
552 
586 
659 

150 
30 
30 
30 

6020 
70 
80 

155 
419 
436 
499 
613 
723 
745 
975 

30 618 
50 639 
30 686 
30 709 

50 466 
50 480 
30 759 
30 792 

1000 976 
30 17005 
50 14 

50 222 
30 232 
30 257 

30 863 
50 971 
30 24264 
50 357 

30 
2500 

30 
30 

619 
749 
950 
959 
995 

30 579 
30 722 
30 738 
30 807 

30 
30 
30 
30 
30 
:ııı 

30 
30 
30 
30 

81 
109 
139 
158 
199 
202 
240 
326 
340 
350 
431 
525 
527 
580 
651 
666 
685 
810 
851 
911 

30 477 
50 487 
30 Sil 

30 559 
30 647 
50 687 

1000 866 
50 929 
30 45026 

30 594 
30 643 
30 645 

150 676 

150 
50 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
Sil 
31) 
30 
3n 
30 
:ıo 

30 
30 
30 
30 

30 ı 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
50 
30 
50 
30 

150 
30 
50 

7154 
217 
234 
243 
288 
312 

30 805 
30 829 
30 10019 
30 170 
50 211 
30 366 

150 374 
50 428 
30 434 
50 628 
30 720 

150 771 
1000 909 

30 11005 

Konservatuvar Müdiriyetinden: 

30 ı 870 
30 945 
50 971 
30 14049 
30 85 
50 237 

1000 334 
30 463 
50 604 
30 675 
30 703 
30 723 
30 782 
30 828 

Yeni dere ıeneıi için 14 Eylul 932 den itibaren kayıt ve kay 

dı yenileme muamelesine ve 1 Teırinievvelde derslere başlana
caktır. Cumarteıi, Pazartesi ve Çartamba günleri birden be~e ka-

dar müracaat edilmesi. Telefon 21482 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

1 - Diyarıbekir ve Sıvas Nümune hastahaneleri için (265) 
kalem iliç ve sıhhi malzeme. 

2 - Zonguldak hastahanesi için (91) kalem ilaç ve sıhhi 
malzeme. 

3 - Elaziz Akliye ve Asabiye hastahanesi için {40) kalem 

ili.ç ve sıhhi malzeme. 

4 - Balıkesir, Erzurum, Konya, Malatya Doğum ve Çocuk 

bakını evleri için (169) kalem ilaç ve sıhhi malzeme. 

Dört kısım ve ayrı ayrı olarak olbaptaki şartname ve mer

butu listeleri mucibince kapalı zarf usulile münakasaya konul

muştur. 3.10.932 pazartesi günü saat 15 te Ankarada Sıhhat ve 

içtimai Muavenet vekaletinde komiıyonu mahıusunca ihaleleri 

yapılacaktır.Şartname ve liatelerini görmek isteyenlerin lstanbul 

da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne, Ankarada İçtimai 
Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin her 

bir kısım için ayrı ayrı ve şartnamelerindeki tarifat veçhile ha

zırlanmıt teklif mektuplarını. teminat akçelerini muayyen zama 

nında Vekalete irsali ve komisyonu mahsusuna tevdi eylemeleri 

ilan olunur. {4744) 

1 Bankası ilanları 1 Emlak ve Eytam 

'faksitle Satılık Konak 
Bankamızın malı olan Mahmutpaşa mahallesinde Çifte Sa

raylar caddesinde atik 48 ili 58 ve 25 ve 33 ve ced:t 1 No. lı ko

nak 'eraiti atiye dairesinde satılmak üzere müzayedeye vazolun 

nıuştur: 

1 - Müzayede {kapalı zarf) usuliledir. 

2 - İhale birdir ve kat'idir. 

3 - İhale 26.9.932 pazartesi günü Ankarada İdare Meclisi

ıniz huzurunda icra edilecektir. 

4 - İhale bedeli birinci taksiti ihaleyi müteakıp ve diğer 

yedi taksidi müteakıp yedi senede ödenmek üzere ıekiz taksitte 

tesviye edilecektir. 

5 - Tal iplerin 1864 lira veya bu mikdarı na tık teminat mek 

tubu ita edeceklerdir. 

Taliplerin daha fazla malumat almak için şubemize müra

caatları ve müzayedeye iştirak etmek istedikleri takdirde bir lira 

tnukabilinde şubemizden bir şartname almaları. ( 4774) 
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Dr. A. KUTiEL Dr. HORHORUNİ 
Cilt ve zührevi hastalıklar teda-riha
neıi Karaköy Börekçi fırını ID'&lln· 
da 34. 

Zührevi ve Bevli haataldr.lar 
tedavihaneai - Beyoğlu Mulen
ruj yanında Zambalı: aokalı: No.41 

Dr. T AŞÇIY AN 
Zührevi ve bevli lıastalddar. 

Eminönü, Köprübaşı Rqacliye cad
desi, Hüseyin efendi ban. 

Oıküdar Hukuk Hôkimlifin
den: KadıköyÜnde Hünkar ima
mında Fratıkb çıkmaz sokaiuıda 

10 No. lı hanede sakin Nazire Ha-

lıtanbul Befİncİ icra Memur- 1 BONO 
luiundan: Satılmaaına karar veri- •••• <1••m[! 

nımın Kadıköyünde Mmrlı oğlun 

da ve sokağında bili. N o. hanede 
sakin lran tebaasından Veli efen 

len birçok lokanta etyaaı 21-9-932 Bonolar, mazbatalar ve deyin il
Çartamba günü &aat (13) den i- muhaberi veoair vesikalarla i§ler 
tibaren Galatada Rıhtım cadde- yapar. Balıkpa,.-ar Maksudiye Han 
•İnde 56 No .lu dükkanda satıla- No 35. Telefon 23397. Uğurlu 
cağından • isteyenlerin mezkılr Zade M. Derviı 
gün ve saatta ınahalJinde hazır ----------'--- - - ı 

di aleyhine ikame eylediği teocili bulunmaları ilan olunur. İHTiRA iLAN 1 
akit ve talik dava11ndan dolayı "Şmendifer yollannın parça· 
aklin ve teli.kın teaciline dai.r Ü&küdarda Çinili camiıerilincle larla tamir ve yeni tollar "vazet· 
sadır olan ilimın bir sureti bera- 32 numaralı hanede mukim iken mek wulü" hakkında iatihMI o
yi tebliğ müddaaleyhe inıal ve i- elyeıım nerede bulunduğu meç- ı lunan 9 Eylül 341 tarih ve 345 
kametgihı meçhul olduğu ıerhile hııl olan Şerif Mehmet Ali Bey. numaralı ihtira beratı bu defa 
bila tebliğ iade _ edildiğinden lstanbal icra dairesinden: Ha- mevkii fiile korunak Üzere abere 
tebliğ makamına daim olmak Üze ı ~· :uauf efe~di veledi Yu~a.nd~n devriiferağ veya icar edileceğin
re bir sureti mahallesi heyeti ibti- ıstıkraz etmış olduğunuz ıkı bın den talip olanların Galata'da Çi
yariyesine tebliğ ve bir sureti de yedi yüz altmış beş liraya muka- nili Rıhtım Hanında Robert Fer
mahkeme divanhanesine talik kı- bil dayin mumaileyh uhdesine ve- riye müracaatları ili.n olunur. 
lınmış olduğundan keyfiyet gaze.

1 
te jlede ili.n olunur. 

faen mefruğ bulunan Beyazıtta. 
Eminbey mahalleıinde Eminbey 
camişerifi sokağında Atik 8 mük-

. I kerrer No. ile mürakkam bir kıta 
lstanbul ikinci Ticaret Mahke t · 'deyn d'I · . arsan'n esvıyeı e ı memesı 

me•mden: Mukaddema ilanı ifla- ı h b ' I d · mum ·ı h' k ' 
aıe ı e ayın aı ey ın va ı 

sına karar veri) mi§ olan Beşiktaf· I .. t u"zer· <--- -

1 
o an muracaa ı ıne me1 .-ug-

ta vapur iskelesinde Çivi ve Tel b'h k 1 f" ·· h 
. . ı gayrı men u un uru tunu ta· 
ı!lerıle mefgul Keork Riter efen· I I · tarafın t-'-1. - · . ~ ı ep ey emıt ve ıza eu ıgı 
dının maaa. mevcudu aıhabı mat- kt · ' bb me ·k • b . mu ezı ı arna ı ametga ı , 
luba tevzı edilmit olmaıına bina- h h ı · t' b ' 

azırınızın meç u ıye ıne ınaen 

en yapılacak baıka bir muamele bl ' - k 1 rak t hl'" · te ıg ı ınamaya e ıgatın ı-
olmadığından masanın kapatılma 

sına karar verildiği ilin olunur. 
Jinı icrası tekarrur etmit olmak& 
la tarih ilandan itibaren birmah 
zarfında 926 6448 dosya numara 

l.ıanbul ikinci iflas memurlu· sını müsteıhiben daireye bilmüra 
ğundan: Müfliı Gömlekçi Roben 1 caa deyni müstekrız bihin ademi 
Hüıyan efendinin kayıt olunan tesviyesi halinde veya İcrayı tehir 
alacaklılarından maada 1 O ve 11 edecek kanuni bir itiraz .serdi be
numaralı alacaklıların alacaklı· yan etmediğiniz takdirde mefruğ 
ları kabul ve aıra defteri düzel- / bili gayrı oıenkulun bilmüzayede 
tildiği ilin olunur • fürühtü suretile İstifayı matliip 

edileceği malümunuz bulunmak 
ve ihbarnamenin tebliği makamı

lstanbul ikinci illü memurla- na kaim olmak Üzere keyfiyc ili.n 
g• u: Müflis Madam Kokinoya ait 

olunur. 
olup Beyoğlunda Aznavur Paıa-
jrnda mevcut kadın Şapka ve · le· ZA YI - Bursa Ziraat m.,k:e
vazımına müteallik mallar açık t bi;ıden 328 senesinde aldığım 233 
arttırma ile 18 9 932 Pazar gü- numaralı 'ehadetnamemi kaybet. 
nü saat 10 da mezkUr paaajda 

1 
tim. ) " enisini alaca gımdan hükmü 

sablacağı ilin olunur • yoktur. Hilmi 1 

lstanbul Üçüncü icrasından: 
Bir borcun temini için mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer A. 
E. C. marka ferit makine•i Tak
ıimde V al de çetmeai sokağında 

ki.in marangoz fabrikasında bi
rinci açık arttırma ile 15 Eylül I 
932 tarihinde saat dokuz buçuk-
tan on buçuğa kadar satılacaktır. 
Taliplerin mahallinde memuruna 

müracaatlan ilin olunur. 

(; 

~ s?.r.~r~1 7:' 
an Han 27 numarada Y:.I 

dtm evi Tel. 22114 

16tanbul ikinci Ticaret Mahke
mesinden:: Mukaddema ilanı ifli 
sına karar verilmiş olan miiflia 
Hattatzade Ihsan Ali Beyin masa 
mevcudu olmadığmdan masanın 

kl\patılması lüzumuna 29 5 / 932 
tarihinde karar verildiği ilin olu .. 

nur. 

ZAYi - 1927 sicil numerolu 
arabacı chliyetnamemi zayi et
tim. Yenisini alacağımdMt hükmü 
vnt t ur . Necip Muhsin 

451 30 880 

Hali tasfiyede bulunan 

Uşak Terakii Ziraat 
Türk Anonim Şirketi tasfiye heyetinden : 

Şirketin ta•fİyesi münasebetile a~da 1 No. cetvelde yazılı men
kul ve ııayri menkul mallar 17 Teırinievvel 932 tarihine müaadif Pazar
tesi gunü ıaat 14 ten 18 e kadar pazarlık suretile ve 2 No. cetvelde ya
z.ıh mallar için arttırma suretile satıla.cağından talip olanların o gün~ 
kadar tf kliflttrİni tahriren bildirmeleri ve mezkür gün ve saatte Uşak 

Şeker fabrik .. ında teşekkül edecek olan tasfiye heyetine müracaat ey. 
lemeleri ilin olunur. 

1 - Pazarlıkla Satılacak Mallar Şunlardır ; 
8Ana?: i ı. taıyonunda kiin bir bap hane, U-tak'ın Ciğeroğlu mcvkiin. 

de 22 .lönüm to•la. 
Demirhane ve marangozhanelerde kullanılan küçük aliı.t ve edevat, 

her türlü ziraat makineleri ve parçaları, kamyon ve otomobilleı· ve y e

dek parçalar, kimyevi gubreler, muhtelif kayışlar ve saire mütefer rik 
malzeme. 

Pazar!: kta uyu§ulduğu takdirde müfteri tarafından bedelin yarı· 

sının derhal ve diğer yan bedelin dahi bir hafta zarfında tesviyesi me! · 
rutlur. Mallar ancak bedelin tamamen tediyesinden sonra kaldırılacak· 

tır. Mii~tcri bir hafta zarfında ikinci nısıf bedeli tediye etmezse mal ye
niden pazarlığa çıkarılacak ve yeni satıt bedelinde fark hasıl olurı• 

bu fdrk birinci müşteriye tazmin ettirilecektir, 
Satılık mallar hakkında izahat istiyenlerin Fabrika idare.ine her nki· 

mlirac.a.at edebilecekleri ilin olunur. 

2 - Açık Arttırma S Jretile Sablacak Mallar Şunlardır: 
Her nevi traktörler, pulluklar, kültivatörler, çapalar, biçer bağlar o 

rak makineleri, tohum ilaçlama ve sökme makinaları, tınaz ve harr:ıar 
mal..inalan, merdivenler, borular, ufak kuyu ve dranaj motörleri, Ford 
ve Şcvrole kamyon ve otomobillerİi motosiklet, beygir ve öküz araba
ları, lüks lambaları , bekçi kontrol saatleri, fenerler, mÜ'8rnbl\lar, yan
gın tulumbaları, yangın söndürme aletleri, sinema makinaJarı, mutfak 
alat ve edevatı . dekovil ı·ay ve arabaları ve traverıleri, ve apartunanlar

da ve memurin ve müstahdemin evlerinde kullanılmakta olan karyola, 
yatak levazımı, her nevi kanape ve koltuk ve perdeler ve dolap ve masa
laı, aynalar, sandalyeler, etajer ve portmantolar, her türlü oda ve salon 

ve yemek ıobaları ve mangallar ıribi ey eşyalan ve rnüstabzer ilaçlar 
ve eıyayi tıbbiye ve saire .•. 

Talipler muhammen kıymetlerin yüzde onu nisbetinde pey akçesini 
vezneye tevdi edeceklerdir. 

Satılacak eıyaların cinsi ve vasıflarım tetkik etmek ve ııatdık malla
n görmek ve muhammen kıymetlerini anlamak istiyenlerin ilin tarihin

den itibaren her gün Fabrika idaresine müracaat edebilecekleri ve del
Iali.ye ve pul resminin müıteriye ait olacait il&n olunur. 

Gedikpaıada Jandarma Satınalma 
Komisyonundan: 

Altlı üstlü altı yüz demir karyolanın kapalı zarfla münaka· 

sası 2 Birinci Teşrin 932 pazar günü saat on beşte yapılacaktır. 
Taliplerin şartname ve evsafı görmek üzere her gün ve münaka

saya iştirak için de teminatla rile beraber mezkur günün muay

yen saatine kadar komisyonumuza müracaatları. (4758) 



NESTLE 
ETİKETLERi 

Büyük Müsabakasının Keıideıi 
20 Eyllll 932 Salı ıt-G ubeh Mııt 9,1/2 da 0.yofta 

Tepebqı'nda ASRI ilin•- ..&o.anda, len aclllecektlr. 
Ketidedea •••al clabuli1e kartına beaıİ olmp tetrlf ede· 
cak muhterem haıır- ••ccıul bir llDama ...__. 
remi verilecektir. 

Senelerclea bari de••• et.ekte olu katldaks' isin 
gördütıı feYkalAde raibet kartıaında numarab knpon· 
larımı:ıı hlmil toplayıcılanmııııa bepliııi istiap edecek 
vasi bir sinema aalonu balunmadıtındaıı duhuliye kartlan 
tevziine mecbur olduk. 

Bu itibarla markalarımm yqataa muhterem mtlıteh
liklerimiz den öztlrler diler •• Iİnemaya gelmek lateyen· 
lerin Galata'da Mumhane'de 96-98 numarada klin ya· 
zıbanelerimizdaa yetlerindeki 10 numaraL kupona mu
kabil bir duhuliye kartı almalarmı rlcıa aderlı. 

İstirahati umumiye naı:an dikkate almarak duhuliye 
kartlarının adedi (1000) olarak tahdit adilmittir. 

Etiketlerin aon kabul giln6 17 Eyl61 
cumarteai ~tidür. 

NESTLE ŞİRKETİ 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi 14406 lira 88 kuruıtan ibaret Ankara· A
ya, yolundaki l&J ihzaratı kapalı zarf usulile münakuaya kon
muıtur. 

2 - Yevmi ihale 15-9-932 perfembe gönü aaat on beşte vi
layet daimi encümeninde icra olunacaktır. 

3 - Talipler münakasa kanunu veçhile yevmi ihaleden yüz 
de 7,S nisbetinde 1081 liralık teminat ve teklif mektuplarım ve 
Ticaret odasından musaddak iktidan mali vesikalarım Encüme
ni Daimi riyasetine tevdi et.mit bulunmalıdırlar. 

4 - Keşif, tartname ve sair evrakını tetkik etmek isteyen
lerin her gün Baımübendislife müracaat edebilecekleri ilin 
olunur. ( 4473) 

=KA-80 --
??? 

• • 
Açık Artırma ile Satış ilanı 

Sıra 
No. 

201 
202 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Karye veya 
mahallesi 

Nuaratiye mah. 
Karacalyas K. 

Mevkii Cinsi Emlik Maliye de Muham 
No. vir K. lira men K. 

Hane 158-160 yoktur. 4.S50 
Köyiçi Anbar ve dönümü » 1.300 

bahçe IS 
203 Buluklu » Hane 2 » 210 
204 Fındıkpınan » Arsa 1 » 210 
205 Soğuk au Yeni köy Arsa 1 » 650 
207 Karııa.ylas Takran Tarla 60 800 1.650 
208 » Uzun tarla » 100 2000 1.050 
209 » Armutlu » 140 2800 1.200 
210 » Deliçay » ISO 3000 2.350 
211 » Zeytunlu » 100 2000 1.650 

1 - Yukanda evsafı yazılı gayri mübadillere ait emval 29· 
8-932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin para ile müzaye 
deye çıkanlmıttır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale 
göre hak sahiplerine veirlmit olan gayri mübadil bonolan da na
kit makamında kabul olunur. 

2 - MezkUr eunlikin ihalesi 19-9-932 pazartesi günü saat 
onda Mersin Ziraat Bankası binasında müteıekkil heyet huzurun 
da yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede mahallin- ! 
de hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye iıtirak için muhammen kıymetin yüzde 1 

ıedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede aaatinden ev
vel banka veznesine yatınlıp teminat makbuzu alınmıı olması 
icap eder. 

4- Satıt ve müzayede ıeraitini anlamak ve daha ziyade taf
silat almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine mürııa.at 
edebilirler. (4419) 

~ Nişantaşı lngiliz High 
lr SCHOOL ERKEK MEKTEBİ 

Kayıt ve kabul muameleıi Cuma ve Pazardan maada 
hergün saat (10) ile (1) arasında icra edilir. Tedriaata 
22 Eylül saat (9) da ba,lanacakhr. Telefon: Beyoğlu 1078 

Mersin Vilayeti Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Mersin memleket hastahanesinin 77 kalem mualece ihtiyacı 
28-9-932 pazar günü saat on beşte pazarlık suretile ihale edilece
ğinden talip olanla rın ,eraiti anlamak üzere Mersin Vilayeti En
cümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Klıiye 750 lira 
1 

10 
10 

" 250 
" 

" 1000 " 
': 500 " 

Kur'a 

1 
Teşrlnevvel'de 

Çekiliyor 
~ ro • _. ,.. .• , r. • .. 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncil Vakıf Haa latanbul 

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

Ttirkiye lı Bankaaı tarafmdan teıkil olunmuıtur, İdare mecliai ve 
mlldtirler heyeti ve memurları kAmilen Türklerden mürekkep yegane 
Tilrk Sigorta Şirket~dir. Ttirklyenin her tarahnda (200) ti geçen 
acentalarmm hepal Ttirktilr. Ttirkiyenin en m<&him mtieaaeaelerinln ve 

bankalarının aigortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitJe yapar. Hasar vukuunda zararları siir' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

Saraçbanebaıında Mlinir Paıa konağında 

Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif vekaleti celilesinin 5-4-932 tarih ye 18676 numaralı emrile blitün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmiı olan mektebimizde talebe kaydına 
başlanmıtbr. Ecnebi liııaıılarına ilk sınıflardan itibaren başlanır. Nehari talebe mektebin 
hususi otomobil ve otobüalerile nakledilir. Her gün aaat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

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

Sabah uylnıdaa uyaıuaca dDla 
paslanm 'f hainmme• mlcSrnt.a 
ramtsı•heıoa allızıdtlr. 1'ab& 
hamıi tem.in ft '"k1ı.nhw mo:ıa. 
Ycllit aTarı&dao ınl4 .oı.,.. 

edecek olan Eııo'ı "P'nılt Salt -
m6stahzaruu almak lçlll aıeıııdi 
laalltua hıadaauıııa bclde.ıMyiDi&. ~ 

'sabah w akşam bir bardak ıu 
derununda bir kahve kllfıgl 

mıkd•" .Mfidil'. ~ U 1 T SA 
of• •• ,,, ,.,.. 

.~ __ , --\ ~~ -- vz!-E~ 

Leyli ve Nehari ~ 

Kız F eyziati Lisesi 
Boğaziçi • Arnavutköy - Çifte Saraylarda 

Ana ıınıfı - ilk kısım - Orta ve Lise aınıf 1arı 
~ün mektebe müracaat edilebilir. 
Telefon: Bebek 210 

Yüksek Orman Mek
tebi Rektörlüğünden: 

Talebe kayıt ve kabul muamelesi kapanmııtır. Müracaat o• 

lunmaması. ( 47S2) 

Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA VİD1R. 

Bütün mufları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazartesi, Çar§llmba giinleri aaat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir, 
ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZİ ARKASINDA 
--------• Telefon : 22534 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Göztepe Amerikan mektebi lise kısmını bu sene ikmal edip 

Yartbilgiıi dersinden imtihanlan yapılmayanların Eyl6lün oıı 
beşinci perıembe günü sabahleyin saat onda lıtanbul Maarif 
idaresinde imtihanlan icra edilecektir. Alakadar talebenin mek• 
tepten alacaktan vesikalarla idareye gelmeleri beyan ve ilin olu· 
nur. (4773) 

- -- --
:::::--'----~__::__ Teıviki Sanayi 

t
nımlar Biçki ve Dikiş Mektebi 
yıt baflamııbr. Program mektepten alınır. 
Çarııkapı, Karababa aokak. Telefon: 2.2994 

lstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mezuniyet ikmal imtihanları 25-9-932 tarihinde yapılacak· 
tır. Mezlrur günde gelmeyenler tekrar imtihana gi:emezler, Ge
lecek seneye kalır. ( 4763) 

Basurlulara: Hedensa 
Emaalıiz bir devadır. Kanı ve ağrıları keaer. Memeleri kurutur. 1 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli kqfi (22893) lira (3) kuruıtan ibaret Ankara• 
lıtanbul yolunun Ayaş • Beypazarı kısımları araamda (15574 
m3) t&J ihzan kapalı zarf uıulü ile münakasaya konulmuıtur. 

2 - Yevmi ihale 26-9-932 pazartesi günü ıaat (IS) te Vi• 
layet Daimi encümeoinde yapılacaktır. 

3 - Talipler münakasa kanunu mucibince bedeli ketfin yüı 
de 7,S olan (1717) lira (3) kurutluk teminat mektuplanm ib
razla münakasa ittirak edebilirler. 

4 - Kqif, ıartname ve sair eYrlkını tetkik etmek iıtiyeolet 
her gün Batmüherıdiıliğe müracaat edebilecekleri ilan olunur• 
(4554) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Nevi Mikdan 
ispirto Şiıesi 10.000 Adet 
Rakı Şiıeai 1.500.000 Adet 
Esanı Bergamot 400 Kilo 
Çember 17,500 Kilo 

Yukanda nevi ve mikdarları yazılı eıya 21-8-932 tarih ve 
13259 numaralı kararname mucibince ve takas suretile satın alı· 
nacaktır. Taliplerin ıartnameleri görmek üzere her gün ve P11' 

zarlığa ittirak ~tmek üzere de yüzde yedi buçuk teminat akçesi· 
ni hamilen IS-9-932 perşembe günü saat 15 te Galatada Müb'" 
yaa komisyonuna müracaattan. (4703) 


