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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Sahip ve Başır.-.ıharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi NL1riyat ve Yazı Müdiirü 
ETEM lZZET 

Heyeti Vekile Dün Akşam· Toplandı 
~-~~~~~~~~~~~~~~~~ ..... -~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İktısadi vaziyet Heyeti Vekilenin pazar günkü içtimaında görüşülecektir • 
• 
ktısat Vekili, fabrikatörleri bugün öğleden onra kabul decektir 

Gazi Hz. vatandaşları 
vazifeye davet ettiler 

Heyeti Vekilede dün 
görüşülen meseleler 

Gazi Hz. 
Relaicümhur Hz. dün 

akıam Boğazifinde mo
tlJrle bir tenezzüh gap
mııtardır. 

Yeni vekil iktısadi sigasetimizin 
istikametini fırkanın programı-

Dünkü içtimada birikmiş iş. 
)erle Düyunu Bu akşam j 

Ay tutulacak na ve fırka şef /erinin beyana
tına istinaden lıazırlamıştır •• 

•ımumiye meselesi görüşüldü 
tülmüt bu meyanda Düyunu umumi
ye meselesi etrahncla müzakerat ce
reyıın etmİftİr. 

Husuf her taraftan 
görülebilecektir ANKARA. (Telefonla Baı· ı bı clefildir. Hiç kimseyi ne ifrat 

ı:rıuharririmizden)- lktıaat ve- ile. ne irtica ile ittiham etmeje 
kaıetindeki tebeddül üzerine ik- hakkımız yoktur. İtiraz ve tiki 

lltuad.i meaelelw üerinde etraflı 
tetkikata devam eclüdijind• iktioa
di vaziyet heyeti velcilenln ancak pa
zar ııünkü içtimamcla priifiilmeye 
bafla ..... ktır. 

Bu aktam ay tutulacak ve 
memleketimizin her tarafından 
ııöriilecektir. Geçen aene ay iki 
defa tutulmuıtu. Bu oene bir de
fa tutulacaktır. 

hıadi itler ııünün meselesi ol. 
du. Efkarı umumiyenin iktııadi 
nıeselelere kartı ııöıterdiği bu 
alakayı çok hayırlı bir alamet 
olarak kabul etınek lizımdır.Bü 
Yük Gazi, Celil Beyin telgrafı
na verdikleri cevapta pek veciz 
bir şekilde iıaret buyurdukları 
gibi, 

" Bütün dünyada olduğu gibi, 
lrıemleketimizde de en batla 
bulunan mühim itimiz iktıaat 
i•iciir. Bu işte en yükaek mu
vaffakıyeti temine çalqmak ha
yatıdır. zaruridir. Bunun için 
bu İtle bütün devlet tetkilitı
nın, bütün yurttatların ve hepi· 
ll:ıizin ciddi duygularla ali.kah 
olmamız lüzumu vardır." 

Büyük Reisimizin bu sözlerin 
de yalnız yeni lktısat vekiline 
bir hitap değil, bütün milleti 
Vazifeye davet minuı vardır. 
Filhakika şefimiz diyorlar ki: 

"Muvaffakıyetiniz için be
nimle beraber bütün arkadatla. 
rımızm ve yurttaflanmızm 
ll:ıacidi ve manevi her türlü va
•ıtalarla yardımcınız olduğunu 
dütünerek müsterihana ve mu· 
Vatfakıyetten emin olarak ra
dikal surette çahıınız." 

Gazi H azretlerinin bu yük
•ek iltifatlarına mazhar olan 
l ktıaat vekili, evvelki gün Det· 
rettiği bir tamimde mesaisinin 
ana hatlarını çizmiıtir. Bu ta
tlı imden anlatılıyor ki, kendisi
ne fırka programı rehber ola
caktır. Fırka programı Türkiye 
Cümhuriyeti halkını ayn ayn 
•ınıflardan mürekkep değil, fer 
di ve içtimai hayat için it bölü
tııü itibarile muhtelif mesai er
babına ayrılmış bir camia lelik 
ki etmektedir. Ve yeni lktıaat 
Vekili c!e mesai arkadaılanna 
hitap eden tamiminde her ıey
den evvel bunu hatırlatıyor, 
Binaenaleyh yeni bir ıiıtem ku 
llılıııaıı veyahut llle9Cllt ıiı
~lllde eaaılı bir tel»edclül ya
Pılıııaıı menuu babia detilclir. 
'1abat, fırka ve meclis tara
fından kunılan nizam üzerinde 
durmaktır. Bu mabadı huıuıl 
ltephelerden mütalea ederek 
)-.ılq büküm vermek lıakıubk 
tır. Şahsi ve huıuıi prm1ipl• 
dejjL memleket prenaibi mev
.._ bahiatir. Fırlwun proara· 
~~· aykırı olan hareketlere 
-tı durmaktır. Hiiliaa niza
.._ hoanak detiL onu müdafaa ........ 

Bir zümrenin bqka bir züm
te üzerine bikimiyetini temine 
~tmak zihniyeti artık yeni 

.iirkiyede yer bulur bir ıey de
lildir. Gayemiz batka memle
ketlerdeki sınıf mücadeleleri 
hıine içtimai nizam ve tesanü 
dii t-in ve biribirini nakset
!"eyecek aurette menhatlerde 
11henk teıiı eylemektir. Bugün 
0 rtada devletçilik esasına mua
rl& bir zümre yoktur. İstenen r'• bu prensibin tatbikatında 
drka programında çizilen budu 

\ı geçmemektir. 
d Devletin bin bir tqkili.tı var 
L~r. Bu tetkilitlar c!ünyanm 
~ tarafında olduğu gibi, ted-
1 ırierinde ve kararlarında yanı 
dllbilirler. Devletin tetkilitm-

lln geliyor diye hatalara mü
~'ıı:ıaha etmek devletciliiin ica 

yellerin mevzuu tatbikattaki 
kusurlardır. Mevcut ıiıtem ve 
kanunlar ile telif edilemeyen 
hareketlerdir. 

Meseli çok iyi niyetl..ıe alı
nan bir karar vardır ki vesika 
ticaretine yol açmııtır. Bu. 
mutlak iyilik olsun diye yapıl
mııtır. Bqka türlü dütünmefe 
kimin dili varır? Şimdi görüyo 
ruz ki, bunun tatbikatında fay
da yerine zarar huıule gelıniı
tir. Bundan ric'at etınek, bunu 
tadil veya ıslah etmek esas 
programdan ayrılmak demek 
değildir. 

Herhalde yeni lktıaat vekili, 
iktıaadi siyasetimizin İstikame
tini fırkaamm programına ve 
fırka ı ıeflerinin beyanatına is
tinaden hazırlamakla en iyi 
bir it yapmıt oldu. Bu, bir vu
zuh ifade eder. Ve ortada vu
zuh olunca. ne tereddüde, ne 
kararsızlığa, ne de bedbinliğe 
meydan kalır. 

Büyük tefimiz de yeni lktı
sat vekiline gönderdikleri tel
grafta bu itıninanı ifade buyur 
muılardır: Celil Beye hitaben 
demiflerdir ki: 

Tetlıllıata devam eden 
lktıut oeklll Celil B. 
ANKARA, 13. (Milliyet).- He

yeti Vekile buııün -t on ,...ıide 
hmet PafllDJD riyaıetlnde toplan
mıfbr. içtimada birikmit itler görii-

Ofis ml1dür/1nl1n izahatı 
ANKARA, 13. (Milliyet) - lktı

ıat Vekili CeW B. buııün ofis müdü 
rü Cemal Beyle uzun müddet p
riiıtü. Vekil Bey Cemal B. in seya
hat intibalarını dinlemittlr. 

Harlolge oeklllnln izahatı 
ANKARA, 13. (Milliyet) - Ha

riciye Vekili Tevfik Rüttü B. lktı
ıat Vekili Celil Beyi buııün maka
mında ziyaret etJniı bir oaat kadar 
kalmı9tır. 

Fabrlkatllrler 
ANKARA, 13. (Milliyet) - Fah

rikatörler heyeti bugiin reldi. Heyet 
reisi Nazmi Nuri B. lunet P9. tara
fından kabul edildi. lkboat Vekili 
heyeti yann <.n dörtte kabul edecek, 
arzularını dinleyecektir. 

Ticaret odası ra
por hazırlayor 

Ticaret ocla11nda İkboat vekili 
Celil Beye takdim edilecek mub
bra büyük bir faaliyetle hazırlan 
maktadır. Oda bu muhtıranın e
oaılannı bizzat alikadarlardan 
alıııut olmak için bine yakm tacir 

(Devamı 6 rncı sahifede) 

Bu akf&lllkİ ay tutulmau hu-

aufu cüzidir. Kullanmakta oldu
ğumuz Türkiye aaati ile huauf 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Türk dili 
Kurultayı 

Dahiliye vekilinin 
vilayetlere tamimi 

Feahedllen Relchatag mecllal içtim• halinde 

"Yıllardan beri büyük ve cid 
dl iktıaat itleri içinde bizzat 
uğraıtmız. Görgü ve tecrübele 
rinizi çoğalttınız. Bu defa lktı
aat vekiletiıri daba yüksek a
meli vasıflarla denıhte etmit 
bulunuyorsunuz. Bundan çok 
memnun ve müsterihim." 

ANKARA, 13 A.A. - Dahili
ye vekaleti tarafından bugün Vi
layetlere atideki taminı gönderil
miıtir. 

26 eylülde latanbulda Dolma- Çelik mliJf erlllerln geçit 
bahçe aarayında toplanacak Türk 
Dili kurultayında konuıulacak reamlnl aegreden Alman 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

menular cihanı alakadar edecek (Devamı 6 ıncı sahifede) Baıoelılll oe harblge nazırı 
ehemmiyet ve kıymeti haiz ola- ı-------~-----------------
caktır. 

Heyet 
Geliyor 

Kurultayın gayeai Türk diliııi 
bugünkü ve yarınki medeniyeti 
kemaliyle kuçaklıyabilecek en gü 
zel ıiveli ve ahenkli bir ifade va
aıta11 halinde getirmek olduğuna 
göre Türkleri Türkiye Cumhuri
yeti Yatandaflarmı alakadar ede
ceii ve Türklerin karultaydaki 

Yeni buğday kararna
mesi mi hazırlanacak? 

Ozüm ml.stalısll
lerinin 

mtlfkül vaziy•tl KiJprlnlbı ortnaından uldınlM lııaım oe lıapntılan 
bllf tnrnfı11daa bir mnn211r&. 

(Devıımı 6 ıncı sahifede) 

Yunanlılarla 
Takas 

Bazı vilayetler kendi mınta. 
kalannda buğday 

Unkapanı köprüsü 
nihayet tarih oldu 

mübay:aa edilmesini istediler 

Köprü kapabldı, sökülüp 
kaldınlacak .. 

Enis Bey, Hariciye 
nazırile görüttü 

ATINA, 10. - Aıılıanıclan a•clet 
eden Türkiye sefiri EBia Bey, bu

rün blıinııı reiı 
vekili M. Mihala
.._ı.,.u ziy
edereklı- Pa
ta ile Tevfik Riit 
tü Beyin selİim!a-

H nru tebliğ elmİf 
Eter İfe yarayan dubalar vana alicin v e Cemiyeti ak-

ba'ka bir yerine köprü kurulacak vurun önümüz-
deki içtimaıncla 

Unkapanı köpriilünün nihayet 1 yeai aon defa köprÜyÜ muayene kendiıile görii-
hiç kullam~~cak •e tehlikeli 1 etmlfler ve artık . ~~ §Üp görütmiye-
bir hale ııeldığı anla91ldığınd11n ima rapor vermı~lerdır. .Kopru Vce~~ruli: THe~~f: 
dün aabahtan itibaren açılarak de dün sabahtan ıb'baren ıki ya- ""° 
mururu ubur menedilmiıtir. na açıhnıt. Unkapam köpriiaü ta- ENiS B. Rüttü Bey namı- Zlrut oeklll Muhlla Beg 

F 1 rihe L-- na ııonnu9tur. Yu MUIJıaf.a ev:ıl E'f. Köprü - uman arda - ...,.,fllllfhr· 
• "'-'" nan haricı'ye nazırı, intihabat ANv • n • 13 (M'll".-) rünlerini y..,..yordu. Belediye bu· Köprü yakında aoaUıecek ve ~ ı ı,,-. -

MANİSA. 13 (Milliyet) - radan araba ve otomobillerin ankazı bir yerde bınolunacaktır. münaıebetile, aileb.i ihtimal Ce- Bazı vilayetler kendi mıntaka
Üzüm ve incir piyaıaaınm bu geçmesini menetmit, yalnız yaya- Evvelce rahmetli Unkapam miyeti akvam içtimama ittirak i- larında da buğday mübayaa e>
aeneki vaziyetini, müstahsil ve larm geçmesine müsaade edilınit· köprüsünden ıeçen büyük manda çin Ceaevreye ıidemiyeceği cevabı- dilmesi için biik6mete müraca-
ı ·· • tın B ti. Fakat bu suretle de seyrüsefer arabalan, ııebae Ye e,ya arabala- m vermittir• ti 
uccann temeımıya 1 •ıvo- itkü edilmit oluyordu. Belediye n badema Galata köprüsünden Müteakiben Yunaniıtanın takaı at etmitlerdir. Bu müracaa ar 

kil İsmet Pata Hz. ve lktıaat bundan bir müddet evvel köprii- geçeceklerdir. Ancak bundan aon ve mübadele esasına müstenit bir tetkik edilmektedir. İcap eder
vekili Celil Beye arzetmek üze nün sene fÖyle bir tamir edilerek ra Galata köprüsü daha metrul mukavelenin akli için Atinaya iki üç ıe yeni kararname tansim edi
re nçilen heyet şehrimizden araba ve kamyonlann geçıneaine bulunacafı için, bu _,,; vaaaiti Türk murahhaoının izamıaa muvafa lecektir. 
hareket etti. Heyet meb'uılan- müoaade etmek iatemifti. Ve ta· nakliyenin ııeçme zamanlan ta- kat edip ebnediğini aormu9tur. Türk 

d M f F · K 1 h mirata batlandı. Fakat tamirat yin edilmiıtir. Etya, manda ve noktai nazarına ııöre Türkiyeden Buğday tacirlerinin mız an usta a evzı, ü a • 1 Yunanı'ıtana v·'-' olan ihracattan 

na Ziraat Benhe•mcle• ~ 
mühim bir mine-alla ... ~ 
lardD". 

Tiirk buiclaymı k--a ı.a.,.. 
nu - lıa baaaataki ıu.r.._.... 
mgdiacı Ziraat ••ke•ı mem .. 
leketia her tarafında bafday •il
bayaatıı ya-ı.tadır. Karar
name mucibince bankanın aJdıjJ 
buida:rlar için lıtanburda idi.ar 
merkezlerinden biridir . 

Banka mübayaa ettiti but· 
dayları depo için - sünlerde 
HaydarpafA depolarmı tutmafa 
batlamı9tır. Fakat banka silolar
dan bir çoiu tüccar elinde oldu
ğu için banka bu tüccarlara on 
gün sarfında depolannı bankaya 
teaU.. etmelerini bildiınnittir. 

Bu •aaiyetten 10D derece tel&,. 
diifen tacirlerTicaret odaama mü 
racaatla bu hale bir çare bulun· 
maamı iatemitlerdlr. Oda derhal 
vaziyeti lkboat veklı.tlne bildir. 
mittir. Gelecek ce•ap alaka ile 
beklenmektedir. 

Fransanın Alman
yaya verdiği ce
vabın metni 6 ncı 
sahlfemizdedir. 1 devam ettikçe köprünün cüriik e- sebze arabaları aabahleyin oaat .., ı 

daı oğlu Rıza Sa ihaddin ve ri gittikçe artıyor, tehlikenin bü- sekize kadar ve akf'UD da oaat ae- bir kıımmın bedeli, Yunaniıtanclan mfiracaatı 
Ziraat Bankası müdürü Rütlü Tüftiyeye vaki olan ithalat lıedelile !l!!ll••••••••ml! -ı..:.y_üJk~~~d.u~tud.JmBeley~d~~iıraa~ı~ı.kı~y~~~rd~u~·~L---..IJ..!n:i!1!1,!.L.lln~c:ı_~--~Ll!· t~~tfi~J_,--...Lı,,..JiuuJLI1ıdü·....ıı....ı;·;....,nı1ıır.-............ ...ı... .... =But:2:da~y!:...::ta~c=lrl~en;::.:' ~T~ieare==~t;....::od:a=11=·~.,;: Bevlerden mürekkentir. ....,, • 



2 MiLLiYET Ç,\;lŞ.\i\lliA 1-l EYLÜL 

Dil itleri l • I 
· lTürk Dili Kurultayı Kapısında 

Dilimizin tarihinde yeni bir safha açılı
yor. Bir taraftan dilin menşeleri, diğer 
taraftan da ihtiyaçları tes,,it edilecek. 

Stresa 
Konferansı 

Fransa, ltalya ve 
Almanya murah
hasları anlathlar •• 

STRESA. 13 (A.A. ) - Fran 
sa. ltalya ve Almanyanın an

Türk dilinin tarihi tedvin o- ancak tanzimattan sonra bula- ıa,mış bulundukları proje zabi 
!unsa dilimizin bir çok safha- bilmittir. relerin tekrar kıymetlendiril
lardan geçtiği görülür. içtimai Tanzimattan sonra dil me- mesi huausuncl'.an maada mali 
hayatta tekamül düz bir hatla selesi hemen hemen bugünkü meselelerde kullanılabilecek ve 
gösterilmez. ,ekiller altında günün fikir ve AVl"\lpa tarafından tahsis olu-

Daima kıvrım kıvrım gider Li kalem sahiplerini itgal etmit- nacak ll'ebaliğin ihdumı der
sanda da böyledir Bir devreden tir. Ziya Paşa'nın "Şiir ve in- piş eylemektedir. Bu mebaliğ
ötekine geçerken, bir müddet şa .. makalesi, Emil tercümesi den zahirelerin ihraç fiatlannın 
eskinin de yeni ile at batı bera- mukaddemesi, Basiret gazete- heyeti uınumiyeıinin yükselme 
ber yürüdüğü görülür. Zaman sindeki neıriyat, Namık Ke- si için lüzumlu olan mikdar ay 
bu kıvrımları tesviye ettiği ınal'in bazı mektupları. o za- rılacak ve bu suretle son 3 sene 
vakit, ortada tekamülü itaret manlar dil meıeleainin doğru lik iatibsalat vasatisi olan sene 
eden muhaaaılayı görürüz. bir köteden görülmeğe ba,la- vi 40 milyon kental buğday. yu 

Türk dili, bilinen mazisi i- dığını göıterir. laf ve mıeırın iştirası imkinı 
1 çinde, bir çok devrelerden ğeç- Bu halkçı hareket te bu de- huıule belebilecektir. Akdedil-

ı 1 mittir. Elimizdeki en eski ve- fa batka bir membadan ilham mit veya edilecek iki taraflı iti
l sikalar bizi Miladın yedinci alan yeni seçmeler takımı tara- laflarla muvafakat edilmiş olan 
! asrından geriye götüremiyor. fından sanılmı,tır. Edebi te- rüçhan haklarından her devle-

l . Fakat gene bu vesikalar gen- ceddüdün Fransa He olan rabı- tin hissesi hesaba alınacaktır. 
de çok uzak bir mazinin var- taaı. dilin üzerinde yeni bir süs Beynelmilel tamirat bankası 
lığına şahadet ediyor. havası geçmesine ıebep oldu. nezdinde ict;ma eden beynel-

Bu zamandan itibaren elde Recaizade'de. Hamit'te, bü- milel komite bu hususun itmam 
kalan eserlerle tekamülünü ta- tün Servetifünun edebiyatında ve tatbikını temin eyleyecek 

ı kip edebildiğimiz Türk dili, halktan uzaklatan. güzidelere ve yarın alıcılarla satıcılar tali 
kuvvetli bir milli dil halinde mahsus bir lisan kendini gös- komitelerine VP iktısat ve zira
üç asır kadar Asyanın muhte- terdi. at encümenine bu bapta ihzar 
lif parçalarında hüküm süren İşte bütün bu safhalar gös- edilen metin tevdi olunacak
T ürkler arasında anlaıma va- teriyor ki Türk dilinin milli, tır. 

I ı sıtası olarak yaşamıttır. halkçı. temiz, saf bir dil olarak 
1 lsli.mlığın Türkiıtanda in- konuşmada ve bilhassa yazıda 

Muazzam bir 

Gandinin 
Tehdidi 
istedikleri olmazsa 

açlıkla 
kendisini öldürecek 

LONDRA. 13 {A.A.) -
Büyük Britanya hükiirnet. Hin
distandaki aşağı sınıf halk için 
tamamen ayrı bir intihap siste
mi tatbikına ait teklifinden sar 
fınazar etmediği takdirde Ma
hatma Gandi açlıkla kendini öl 
dürmek niyetindedir. Gandi ey 
liilün 20 inci ııünü öğle vaktin
den itibaren perhiz yapmağa 
baılaaycaktır. 

Bu hal, Gandi ile Sir Samuel 
Hoııre ve M. Mac Donald ara
sında cereyan eden muhaberat
tan mütehassıl bir neticedir. 

Tahliye ediliyor 
SIMNA, 13 (A.A.) - Hint 

teşrii meclisi koridorlarında is
tihsal edilen haberlere naz aran 
hükumet. 20 Eylulde Gandiyi 
tahliye eyleyecek ve mumai
leyh derhal perhiz yapmağa 
başlayacaktır. 

SIMLA, 13 (A.A.) - Hü
kumetin Gandiyi Ahmetabat 
civarında Salıhamati Ashrada
ki hususi malikanesine naklet
tirmek r;yetinde olduğu söyle
niyor. Gandi tehdidini file kal
bettiği takdirde mumaileyhin 
azami bir ay kadar yaşayacağı 
tahmin ediliyor. 1 tişarı Türk dilinin milli varlı- kullanılması arzusu asırlardan 

ğını bozmuıtur. Türk milli beri ara sıra kendiıini göste
birliği müalüman ve gayri müs rip gene kaybolan bir gaye, bir 
lim diye ikiye ayrıldığı gibi. emeldi. Fakat her defasında 
Türk milli dili de konutma di- buna karşı gelen &.miller zu
li ve edebi lisan olarak iki kıs- bur etmiştir. Ekseriyetle bu 
ma ayrılmıştır. İslimi Türk amiller de doğrudan doğruya 
eserlerinin en eski nümunesi milletin ruhunda doğmamış. 
olarak elde bulunan Kudatkubi milleti idare edenlerin başka 
lik'te yüzden ziyade arap ve a- milletlere duydukları incizap-

hacerisemavi Dokunulöma:zlar 

MOSKOVA, 13 (A.A.) LONDRA, 13 (A.A.) 

cem Jrelimesi vardır. Birçok tan ileri gelmiştir. 
' serlavhalar Arapça ayet, ha- Avrı..•>a medeniyetine inti-

dis veya kelamı kibardır. Bun- bak müc~deleleriyle geçen bir 
dan sonraki bütün eserlerde git buçuk asır içinde bunun misa
tikçe artan arabi ve farisi nü- lini bizler ele yakından gördük. 
fuzunun Türk yazı diline hi.- Halkın içindeki mukavemet 
kim olduğu görülür. duygusu bu İntıbakı geciktirdi. 

Baskır cümhuriyeti dahilinde Gandi'nin açlık grevi yapmak 
Belebey şehri civarında muaz- tehdidinde bulunması Hindis
zam bir hacerisemavi düşmüt- tan meselesini vahimleştirmek 
tür. Geceleyin düşen bu haceri tehlikesini arzetmektedir. 
semavi gözleri kamaıtıracak de "Cemaatlere ait" yeni plin
recede müthiş bir ziya neıret- da "Dokunulamazlar" ın parla 
miş ve şiddetli b;r gök gürültü- 1 mentoda mü0>essilleri buluna
sü yapmıştır. F ,.., akademisi cağı muharrer İse de bunların 
mahallinde tetkil<atta bulun- mikdarı mecusilerin mikdarın
makta ve ıukutun hangi şart- dan çok daha mahduttur ve in 
lar dahilinde vuku bulduğunu tihapları ayrı olarak yapılacak-
aramaktadır. tır. 

Konutma dili. nisbeten bu Avrupaya doğru gösterilen her 
nüfuzdan oaha geç ve daha az temayülün firenklik. züppelik 
müteessir olrruştur. Bununla dinsizlik, gavurluk.. ilh gibi .. 
l:.eraber asırlarla süren bir nü- Vasıflarla halk dilinde fena gö 
fuzun yanlız yazıda kalması rülmesi bizzat mütahede etti-

' mümkün olamazdı. Yavaş ya- ğimiz vak'alardandır. Eskiden 
vaş bir takım arabi. farisi keli- arap ve aceme karşı gösterilen 
meler. hatta terkipler konuşma itibar ve ihtiramın da ayni 
diline de geçmiştir. veçhile halk arasında fena gö-

Ara!> dili bütün müslüman 1 rüldüğüne tahitler vardır. 
aleminin din ve bilgi lisanı ke- Denilebilir ki Türk dilinin 
sildiği gibi, acem lisanı da is- islamiyetin Türkler arasında 
lam imparatorluğunun şark intişarından beri tarihi, halk ru 

Terki teslihat 
CENEVRE, 13 {A.A.) 

Terki teslihat konferansının 

Milli Müdafaa encümeni dün iç 
tima etmiş ve bilhassa Sovyet
lerle Bulgaristan. Romanya ve 
Yugoslavya gibi muhtelif büku 
metlerin n~~arı dikkatlerini 
celp için serdedilen müliihaza
ta kar,ı verilen cevanları tet
kik eylemiştir. 

nısfında n.üşterek edebi dil hiyle beynelmilel ruhlu impa- A •k d 
hükmünü aldığı zamanlarda ratorluk temayühi.nün müca- merı a a 
Türkler içinde yetiten ilim- delesinden ibarettir. Halk ru- ff 
ler, filosoflar birçok eserlerini hu her zaman öz ve temiz ko- arp 
arapça. edipler ve şairler de nuşma türkçesini özlemiş im- ----~ 
acemce yazmı,Iardır. Farabi- paratorluk rubu d,. bilakis. B • "hk 
nin. 1bni Sinanın kitapları. tarktan veya garptan gelen te- ogueron ıstı amı 
Mevlinanın şiirleri buna delil- sirle'" altında , halk ile yüksek zaptedi1mi-,tir 
dir. tabaka arasında bir Cin seddi BUENOS AIRES. l3 A.A. 

Türkler Asya ve Afrikada kurmağa meyletmiştir. BP iki B 
1. 

l I f d B · ı · · 1 • f b" "b" · d Jd - - o ıvya ı ar tara . ır an o-ıs am ımparator ugunun enka- sını ırı ırın en ayn ııırı za- . . 
zı üzerinde birçok milli hükii- manlar yazı dili ya doğrudan ı gueron nammdakı ufak istih
metler vücuda getirdikten son doğruya ecnebi bir lisan (arap kamın zanlı haberi mevsimsiz
ra. mili.dm 13 üncü asrına doğ ça ve acemce) • yahut ecnebi dir. Bu istihkam etrafından ce
ru yeni bir milli uyanıt hareke bir lisanın tiirkçe ile karışmış reyan etmekte olan muharebe
ti görüyoruz. Türk tairleri, ve ona tegallüp etmiş bir hali- lerde Bolivyalılar dikiş tuttura 
edipleri, ilimleri Türkçe yaz- tası olmuftur. Bilakis iki sınıf mamaktadırlar. 
mağa meylediyorlar. biribirine yaklaştığı ,,p milli 

Hatta bir aralık saf türkçe birliği duyduğu devirlerde ec
yazmağa heves edenler de olu- nebi tesirlerinin kuvveti azal
yor. Yunus Emre'de. Yazıcıo- mıt, yazı dili konutma diline 
ğullan'nda, bilhassa Kabusna- yaklaşmıştır . 
me mütercimi Mercimek Ah- Sınıf VP tabaka fikirlerini 
met'te halka doğru akan bir ce- kat'i bir hamle ile silerek. mil
reyanın eserleri görülür. letten ayrı bir devlet, halktan 

13 üncü. 14 üncü asırlarda ayrı bir münevv..,r tanımamağa 
izlerini ııösteren bu hareket, azmeden halkçı cümhuriyet 

Brezilyada ısyan 
BUENO" AIRES, 13 (A. 

A.) - Rio de Janeiro'dan bildi 
rildiğine ıır;)re. Brezilyanın 

muhtelif yer:erinde çıkan İs

yanlar Saopaulo ihtilaline sıkı. 
sıkıya merbut bulunmaktadır. 

Bu sor. ihtilali kökünden tenkil 
çabuk boğulmuttur. Bunun devri. halk dilini milli dil, ko- için, hükumet, karıtılıkların ma 
sebebi Osmanlı imparatorluğu nu,ma lisanını yazı lisanı yap- halli vukuuna mühim kuvvet
nun milli bir hükiimet yerine mak için en müsait bir devir- ler göndermiştir. 
bir Bizans kayserliği, bir lran dir. 
şehintablığı. bir müılüman Eskiden Yesevi'lerin, Yu-
halifeliği vücuda getirmek yo- nus'larm, sonraları Şinasi'lerin alan Türk dili tetkik cemiyeti 
!undaki temayülüdür. Böyle Ahmet Mitat'ların yapmağa ça ve onun ilk adım olarak davet 
milletleri idare eden impara- lıftıkları öz Türkçe yazı dili- ettiği Kurultay hem genişlene
torlukların içtimai bünyesi ta- nin hakiki tefek.külü, ona mü- cek. hem de kolaylaıtırılacak-
bii olarak bir nevi mü, terek sa it bir içtimai bünyenin tees- tır · 
vasıflar mecmuaeı arar. lıte süsüne bağlı id;. O bünye an- Kurultay ruznamesinde 
bunun için Osmanlı İmparator cak şimdi vücut bulmuftur. Türk dilinin 
luğu içinde milli dilin yennı Bir taraftan Türk dilini es- 1 - Menselerine. 
çarçabuk arap. acem. türk dil- ki halita haline bağlıyan arap 2 - İlmi ~e medeni ihtiyaç-
lerinden mahlüt bir yazı dili alfabesi ortadan kalktığı. diğer lanna. 
tutuvermittir. f T k h · I · tara tan ür mu arrır erın- 3 _Müstakbel inkişafına. 

Fatih'ten sonraki edebiyat- de bir hususi zümreye değil, Göre tetkiki var. Bu da dili-
ta bu cereyanın kuvvetlendiği halka hitap ihtiyacı artık mu- mizin bütün geçmişi ve gele
ve tekamül ettiği görülür. kavemet edi~mez bir zaruret ceği üzeri1'de bir tetkik de~ek-

Osmanlı İmparatorluğunun teklini aldığı şu zall!anda dili- tir. 
inhitat devrelerine kadar bu mize milliliğe, halkçılığa, özlü Kurultayın toplanmasına 
hal böyle devam etmiştir. O ğe doğru bir hareket vermek el az bir zaman kalmıştır. Bunun 
zam:m yeniden yerli şiveye doğ zemdi • la beraber, bu meseleleri ana 
ru b!r temayül kendini gösteri- Zatım epice bir zamandır hatlariyle bu sütunlarda tetki
yor. Nedim,de, Vasrfta Türk kendi kendine başlamış olan bu ke yetişebileceğimizi i\mit ede 
~alip'te bı;li~li. c_>~ar_ak __ görüne~ hareketi Türk dili üzerinde rız. 

Diğer larafta11 

POONA, 13 A.A. - (Hin
distanda) Gandhi aç kalıp öl
mek azminde olduğunu ilan et
mekle beraber, kendisi hakikat 
te marpesteki hususi dairesin
de şahsı için bilhassa yaptırılan 
bol bir koltuk üzerinde rahat, 
rahat oturmakta ve her gün 
kendisini tedaviye ıı-elen bir diş 
çiye yeni bir diş takımı yaptır
maktadır. 

Harbinde 
Musademeler 

PEKİN, 13 A.A. - Harbin 
tehrinin, yeni rejime aleyhtar 
gayri muntazam Çinlilerle Japon 
ve Mançuri devleti kıtaatı araım .. 
daki müıademelere aahne olduğu 
zannediliyor. 

Çin ıönüllüleri Harbin iıtika
metinde yürümekte ve Çin mena
biinden verilen malümata göre 
şehrin 23 mil tarkında ve 30 mil 
cenubunda iki noktaya kadar gel 
miş bulunmaktadır. 

Bu arada, Japonlann öldüğü
nü işaa ettikleri meşhur Çinli ce
neral Ma Chan Shan'da Japon 
ve Ma::ıçuri devleti kıtaatına kar
şı birçok &'alibiyetler kazannu, 
olduğunu söylemektedir. 

Uçan aile 
Kurtuldu 

KOPENHAG, 13 A.A. - An
l'masıalik'den alınan bir telıiz, 
lord Talbot l'emiainin bu aabah 
saat 2 de lteru .. k yak.ininde bir 
plajda Famille Volente iımindeki 
deniz tayyaresinin nakletmekte 
olduğu 8 kişiyi bulmUf olduğunu 
bildirmektedir. 

Tayyare tamamen harap ol· 
mutaa da y~lcular, Mi Te salim .. 
dirler. Bunlar, Şarki Groenland' 
da ki.in Finnsbu'ya nakledilmit
lerdir. Bugün, bir Norveç ,..-apuri
le döneceklerdir. 

Bir feribot kazası 
daha 

TOKlO, 13 A.A. - 100 yolcu 
yu hi.mil olduğu halde kazaya 
uğrayan bir feribotta bulunan 
Kure tersaneıi itçilerinden 24 ki .. 
şi boğulmuşlardır .. 

M. Vinston Chur
chill hasta 

LCNDRA, 13 A.A. - M. Win
ston Churchill'in hali hazırda Sal
zbourg'da bulunmakta olduğu ha 
ber alınmıştır. Mumaileyh, tifo .. 

Adliye 
Tayinleri 

KendHerine tebligat 
yapılanların isimleri 

ANKARA, 13 {Milliyet)
Adliyede yapılan yeni tayinler
den kendilerine tebliğat yapı
lanlar şunlardır: 

Konya kadastro hakimliği
ne İzmir kadılığından müteka
it Mehmet Suphi. Akhisar ceza 
hakimliğine mülga Kargı sulh 
hakimi Hüseyin Fehmi. Buna 
aza mülizimliğine Gerdus müd 
de;amumisi Abdullah Adnan. 
Korkuteli hakimliğine Bursa 
aza mülazimi Necati, Sungurlu 
Hukuk hakimliğine Korkuteli 
hakimi Dery;ş Beyler tayin e
dilmişlerdir. 

Ankara icra reisi muavinliği 
ne Akhisar ce-ıa hakimi Adil, 
Kemalpa~" müıtantikliğine Da 
day miistantiği Nuri, Erzurum 
müıtantikliğine Bayburt müı
tantiği lbrahim. Adana ikinci 
müstantikliğine Erzurum müs
tantiği Mehmet Vasfi. Manisa 
müddeiumumiliğine Muğla Ye 
nicekoca Sulh ha.kimi Dündar. 
Sabri, Ankara aza mülazimliği 
ne mi;lga Sapanca sulh hakimi 
Hasan Basri. Ankara müddeiu
mumi muavinliğine Simav ce
za hakimi Hasan Basri, Maraş 
müddeiumumi muavinliğine 
mülga Altıntaş sulh hakimi 
Mehmet Faik. Ödemiş sulh ha 
kimliğine Maraş müddeiumu
mi muavini ismet Sebati, Anka 
ra sulh hakimliğine Ödemiş 
sulh hakim; Ali Kemal, Kütah 
ya ceza hakimliğine mülga 
Mustafapa,a sulh hakimi Meh 
met Emin. Manisa ıulh hakim 
liğine Kütahya ceza hakimi Ab 
dülkerim Ankara aza mülazim 
liğine Ankara hakimlerinden 
Fuat Beyler tayin edilmişler
dir. 

Maarif vekili 
Geliyor 

ANKARA, 13 (Milliyet) 
Maarif vekili Es1't B. bu ak
şamki trenle İstanbula hareket 
etmiştir. Vekil Bey lstanbulda 
20 gün kadar kalacak Dil ku
rultayında bulunacaktır. 

ismet Paşanın 
seyahatı 

ANKARA, 13.- Batvekil lımet 

Kurultaya aza olmak isteyenler 
ISTANBUL, 13 A.A. - T. D. j 

T. C. Katibi Umumiliğinden: 
26 eyliılde toplanacak olan 

kurultayda aza olmak arzuaile 
müracaat edenlerin isimlerini net 
re devaın ediyoruz: 

Şükrü Bey Darülbedayi drama 
turl'\l, Şevki B. lst. Maarif müdür 
lüğü ilk tedriaat müfettiılerinden, 
Kiniye Abidin Hanım muallim, 
Abid in Haıim Bey, Refik Bey lıt. 
mıntakası aanayi müdürü mühen
dis, Ali.ettin Cemil B. İatanbul 
meb'uau, Hayati B. eski hocalar
dan, Ş. Sırrı B. Konya mebuıu, 
Emin B. 61 fırka K. V. Miralay, 
Veaime Hanım muallim, Semiha 
hanım muallim, Cemile H. mual
lim, Refik Bey muallim, Ahmet 
Refik B. Darülfünun Türkiye tari 
hi müderrisi, Yusuf Kemal B. · 
Kul. As. La. Tarih muallimi mü
tekait erkanı harp binbaıı, Dr. 
Ziya Cemil Bey, Darülfünun Tıp 
fakültesi eczacı ve dit tababeti 
şubeleri tedriı heyetinden, Vehbi 
Bey, Ticaret ve a.anayi odur umu
mi katibi, Ziya Bey, latanbul ilk 
tedriaat müfettişi, Ferit Celil B. 
Mersin mebusu, Mitat Cemal B. 

Beyoğlu 4 Üncü noteri, Sait Hay· 
dar B. Mısırda münteşir, Elbeli.i 
gazetesi Türkiye muhabiri, Y aıaı 
8. Ziraat müderrisi., Aksaray me· 
buau, Bürhan Cahit B. Köroğlu 
&'&zeteai sahibi, Y. Ziya B. Mual· 
lim, Nevzat Ayaa B. Sabık yük· 
sek tedrisat umum müdürü, ALİ 
Rıza B. C.H.F. lıtanbul Vilayet 
idare heyeti izaaından, Niyazi 
Tevfik B. muallim, Saim Nuri B. 
lktıaat vekaleti harici ticaret mü• 
dürü, Hüseyin Siyret B. muallim, 
Ali Ekrem B. müderriı, llısan Ve
li B. muallim, ismet B. Sabık orta 
mektep muallimi, Mümtaz B. mu 
allim ve muharrir, Etem izzet B. 
Milliyet &'&Zeteai yazı iıleri müdü 
rü, lbrahim Oıman B. Mülga dil 
encümeni aza:ıundan, Gurdikyan 
B., Ahmet Mazhar B.. muallim, 
Saniye iffet hanım, timal Türk 
şair ve muallimlerinden, Zakiri 
Kdiri Bey, Hamit Zübeyir B. A. 
A. ve müzeler müdürü, Raif Nec· 
det B. muharrir. Fazıl Nazmi B. 
Profeaör, Dr. Ştı-krü Bey, Leman 
Cevat Hanım., Raşit Devlet Giray 
Bey, Topkapı posta telgraf mü
dürü. 

Mahmut Esat Beyin makalesi 
lZMlR, 13 (Milliyet) - Sabık Adliye vekili Mahmut Esat 

Bey iki gündür Anadolu gazetesinde şiddetli makaleler neşrey
lemekte, müstahsilin vahim vaziyetini teşrih eylemekte, çifçinin 
arazisinin sekiz kuruştan tütünün yedi sekiz kuruştan satıldığını 
yazmakta ve bu acıklı hale çare bulunması lüzumunu müdafaa 
etmektedir. Mahmut Esat Bey müstahsilin borçlarının tevhit ve 
taksitlere raptını istemektedir. · 

lstanbul - Ankara treni 
ANKARA, 13 (Milliyet) - İstanbul treni bugün bir buçuk 

saat teahhurla gelmi,tir. Bu teahhur yolların tamiri yüzünden 
ileri gelmiştir. Birkaç gün böyle devam edecektir. 

Sarhoşluk güzünden cinayet 
IZMIR, 13 (Milliyet) - Dün gece yarısı Bayram ve Rama 

zan namında iki kiti sarhotlukla kavga etmişler ve Bayram ha
mil olduğu kama ile Ramazanı vücudünün muhtelif yerlerinden 
yaralayarak öldürmüttür. Katil yakalanmıştır. Hadiseye sebep 
Bayramın karı zannile Ramazanın üzerine hücum etmesidir. 

Bir tayyare filomuz Mersin'de 
MERSlN, 13 (A.A.) - Tayyare filomuza mensup bir avcı 

tayyaresi. bugün Eskişehirden buraya geldi. Çarşamba günü de 
10 tayyareden mürekkep bir tayyare filosu şehrimize gelecektir. 
Filomuzun büyük tezahüratla karşılanması için hazırlıklar yapı
lmaktadır. 

Gorgulof bu sabah idam ediliyor 
PAR1S. 13 (A.A.) - Reisicümhur Lebrun selefini öldüren 

Gorguloff hakkındaki af istidasını reddettiğinden katil yarın sa
bah fecir vaktinde idam edilecektir. 

Meoılekette 

Eniştesini öldürdü 
Hatır için adam 

vuranlar 
P"l& ıelecelı: hafta içinde Malatya BEYPAZARI, - Kazamızın Ak
ve Diyarılıekire hareket edecektir. çakank çiftliğinde geçen gün kanlı 
Baıvek.ilin Adana ve Gaziayıntaba ı bir bidiıe cereyan etmittir. Memiı 
uğramalan da muhtemeldir. Nafia zade Hafız Sadık Efendiyi. uyurken 
Vekili Hilmi Bey de Samıun - SiY&I kayınbiraderi Saim birkaç kitiyi pa· 
hatt1nın küıat resmini icraya ve hat ra ile kandırarak öldürtmÜftÜr. 

Çatalcada sığırtmaç Halili feci 
bir ıekilde katledenler ile vak'a 
hakkında dünkü nüahamızda taf. 
sili.t vermiştik. Son tahkikata na
zaran katillerin maktul Halili ta
ruına.dıklannı ve para mukabilin
cle olmayıp bir hatır meaeleıin
den dolayı öldürdüklerini itiraf 
etmiflerdir. Aaıl cinayetin müıev 
viki olan Ozeyrin ifadesine göre 
meselede bir de kadın parmağı 
bulunmaktadır. 

tın teftişine gidecektir, Cürüm ~ahit olmuş ve mücrimler 

P t - d- yakalanarak Adliyeye teslim edilmif os a gun uz )erdir. 

yapılacak 
ANKARA, 13. - lstanbul Edirne 

araa1nda trenin gündüzleri sefer et
mesi kararlattmldı. Avrupa postala
n tarifelerinin ona göre tanximi için 
karar Brükoeldeki tarife kongresine 
bildirilecek ve orada tetkik edilecek 
tir. 

Gourguloff'un mü
dafileri reisi

cümhur nezdinde 
P ARiS, 13 A.A. - Gorguloff' 

an müdafileri, M. Lebrun ile u
zun bir mülakatta bulunmuılar
dır. Mahkumun akibeti, bu müla
kata bağlıdır. 

Müdafaa vekilleri, mülakat hi
tamında §Öyle demiılerdir: 

Reiaicüm.hur, izahatmıızı, bü· 
yük bir dikkatle dinledi. Ve bize 
meseleye tamamile vakıf olduğu
nu ıösterir bir takım ıualler sor
du. Miitarünileyh, naaıl bir karar 
vereceğini ibaaı ettirecek hiçbir 
söz söylemedi. 

Birkaç aydan beri gebe olan 
Mme Gorguloff'un Mme Doumer' 
e müdabele ebneıi için müracaat 
etmiı olduğu aöyleniyor. 

Yunanistanla ecnebi 
hamiller arasında 

LONDRA. 13 {A.A.) -
Yunanistan Maliye nlıırile ec
nebi hamiller meclisi ve Millet 
ler Cemiyetinin istikrazlar ko
mitesi arasında bir itilaf hasıl 

Kurt sürüsü 
ıehirde! 

TRABZON, 12~ Bu mevsim i
çin ıayaru hayret olan bir vak'a ce
reyan etmİ! tir. 

Sürmenenin Arakh çarıısına bir 
sürü kurt inınİ4, halk, korku ve he
yecan içinde kalıruttır. Mamafih halk 
kurtları kaçırmağa muvaffak ol
muttur. Kurtlar Ligeno köyünden 
&'eçerken iki çocuğu ~alamıılar
dır. 

Katil yakalandı 
SIV AS - Geçenlerde uvey 

annesile yengesini oldürüp ka
ça nlımail ismindeki terir Yddıze
linin bir köyünde yakalanınıt, bu
raya getirilmititr. 

Meyve sergisi 
OIARIBEKIR - Halkevimiz 

tarafından 15 eyliılde bir hubu
bat ve meyve serciai aç1lacakbr. 
Bu hususta hazırlanan pro&'J"am 
her tarafa daiılmııtır. Bu progra 
ma göre birincilik kazananlara 
nakdi mükafat ve ikinci, üçuncü
lere de birer takdirname verile
cektir. 

Milli .. nayi ve ziraatin inkita
fı makaadile Halkevi sekiz ay zar 
fında bununla üç büyük ve kıy
metli ııer&'i açmıı oldu. 

Bu sergiye birçok Ziraatçı "e 
Meyvacılanmızın iştirak edecek
leri anlatılmaktadır. 

Riyaziyeciler 
kongresi 

ZURICH, 13 A.A. - 5 eyliıl
de açılmıı bulunan beynelmilel 
riyaziyeciler kongresi bugün ka
panacaktır. 

Gelecek kongre 1936 senesin-

Talebenin teessürü 
Darülfünunda yapılacak ısla

hat hakkında geçenlerde gazete 
!erde tıp fakülteıinden bazı mü
derrislerin hariç bırakılacağı ya
zılmıftı. Bu neşriyat dolay11ile 
dün matbaamıza tıp fakülteain
dtn bet talebe gelerek şunlan sôy 
lemiflerdir: 

- Küraülerindeo ayrılacağı 
yazılan hocalarnnız fakültenin 
tedria heyetinin en kıymetli uzuv 
!arıdır. Billıaaaa senelerden beri 
bütün hayatını ilme •e fakülteye 
hasreden muhterem hocamız Sü
reyya Ali Beyin de bu meyanda 
mevzuu bahaeclilmesi bütün tıp 
fakülteaini fevkalade müteeuir 
etmiştir .• 

Sünnet düğünü 
Ayakkabıcı aan'atlr:iran cemi· 

yeti, yann akf&Dlı fakir 1&n'atkar 
çocuklanna mahauı olmak üzere 
DiYanyolunda eaki F eyziilti Lise
ai bahçeainde bir sünnet düğünü 
tertip etmi,tir. Sabaha kadar de
vam edecek olan bu düğünün mü
kemmel olmaaı için her JCY hazır 
lanmqtır .. 

Amerikada 
intihabat 

PORTLAND, "Maine" 13 A. 
A. - Halihazırda Maire hükiıme 
ti dahilinde icra edilmekte olan 
intihabat netayici, demokratların 
önümüzdeki intihabatta &'alip çılı 
maır ihtimallerini uyandıracalt 
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sarayında tima • ikinci •• • r bahçe Do 
Ekonomi Maarifte 

Çekoslavak'lar hükô
mete mühim 

Mua limler 
Ne istiyor? 

Ecnebi mektepler
deki Türk mual

limleri toplanıyor bir teklif yaptılar •• 
Ecnebi ve ekalllyet mektepler· 

deki tilrlı:çe, tarih, cofrafya ve 

Serbest şeker ihracı mukabi. 
linde ayni kıymette kuru 

yemiş ithal etmek istiyorlar 

yurt bilgiai muallimleri buııün Öf· 
leden aonra aaat üçte Halkenn· 
de fevkalade bir içtima aktede
ceklerdir. 

içtimaı tertip eden ecnebi ve 
ııayrİmilalim mekteplerdeki Türk 
muallimler cemiyeti içtimaa ce
miyete kayıtlı oloun olmaam bu 
kabil mekteplerde den okutan 
bilumum Türk muallimleri davet 
etınittir. Kongrede muallimlerin 
mealeld dertleri konutu lacak -
hu meyanda birçok tiki.yetler tea 
bit edilerek maarif veklletine ar
zedilecektir. Heyecanlı olacaiı 
tahmin edilen bugÜnkÜ içtima 
hakkında cemiyet umumi katibi 
bize fU İzahatı verdi: 

Haber aldığımıza aöre bazı 
miihlm Çekoalavak firmalan HÜ· 
lramete taY•m dikkat mühim tek
liOer yapmlflardır. 

Ba firmalar ayni kıymette aer• 
1 beat ,eker ithal edebilmelı: tartl
le manleketlmlzde.n kuru meyve 
ve bilhaua incir, fmdık ft hüm 
•imaja talip bul-maktadırlar. 

Allkadar m•kamat bu mühim 
müracaatı alaka ile tetkik etmek· 
tedirler. 

il1:hsat meclisi 
teşkili 

Ticaret odaaına aelen malllnıa 
la nazııran Yunaniıtanda bir ik· 
lııat meclısı i.liai tetkll edilmif. 
tir. 

Bu meclia, dlfer memleketler 
de olduğu ııibi memleketin: iktısa 
da, mali iılerlnde aali.hiyeti iati
tariyeyı haiz olacaktır. Daima 
baıvekil bu mecliain reiai tabiiai 
olacaktır. Meclisin ilk reisi M. 
Venizeloatur. 

Bor anın bir 
müracaatı 

Kambiyo boraaaı mecllai Tiea· 
tet odasının teıebbüaü Üzerine 
laveç kronunun bundan aonra 
horoada muamele ııörmeaine ka
ro.r vermif ve bu karann Maliye 
•ektıletine arzebnittir. 

Şimdiye kadar lsveç kronu bor 
la.ınıza kote değildi. Son zaman· 
lo.rda laveçle olan ticari münaae· 
Labmız inki§&f ettiğinden aüm
tiik ldareai reılm tahakkukunda 
Liiyük mlifküli.ta teaadüf ediyor
.!u. 

Fındık ihracatımız 
TRA~ON, 12 - İhracatı 

t..ıblt komiayonu bir hafta içinde 
300 bin liralık fındık ihraç edildi
iin.i kaydetınittir. 
'-'·· Piyaaaya külliyetli fındık dö
"'wmüıt:ilr. Fiat 18 • 19 kurut •· 
"-undadır. iç fındık kalbura ola· 
l'ak 40 ile 60 kurut araamda ya
Pıldığı için fiatler yükaelemiyor. 

Yumurta tacirleri 
toplandı 

ltalya 1 eylülden itibaren yu
lllıarta lthalind- kental batma 
250 Liret umumi lthalit reami va· 
ııederken Türk yumurtalanna da 
145 Liret asgari ithal reami va
~tınlftl. 

Şimdiye kadar Türk yumurta-

[~_B_O_Rl_A __ 
( lt Banlı:asından alınan emeldir ) 

13 Eylül 1932 
Alqam Fiatlan 
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Aunı ;ao rıı• 
tıa"'"' H,48.H Bur., 
lofyı 61.""·- Bolırat 
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lan halyaya bill reaim ithal edi
lirdi. Bu yeni resim halya için en 
hafif re.U.. olmakla beraber 
Türk ,...amurta ibracatcılarına a· 
fır ııelmittir. 

Bunu nazan dikkate alan İh· 
racat ofisinin daveti Üzerine yu
murta ihracat tacirleri dün öğle
den evvel Ofiate bir içtima yap· 
mıflardır. Uzun müddet devam 
eden bu içtimada mevcut vaziyet 
tetkik edilmit ve eaki halin iade
al için Ofiain tavaaautu iatenmİf· 
tir. 

Ceviz &atın alınacak 

- On aeneden beri ecnebi va 
aayri müalim mekteplerde türkçe 
tedrisat yapılmaktadır. Ve biz 
de bu mekteplerde hem hocalık 
ve hem de Türk hara:rnın mümea
sili sıfatile azami derecede çalıtı· 
yoruz. On aenelik yonıcu mesai· 

Franıadan milhim bir firma den aonra, bugün kendi vaziyeti
ihracat ofisine müracaatla iç ve mizi pek garip buluyoruz. Bu on 
kabuklu cevizlerimizdon mühiın aene zarfında maaılarımızın artı· 
miktarda mubayaatta bulunaca· nlmaaı aörle dunun ~.er aene ha: 
jiından ali.kadarlarla temasa ai· tı~d": yenı ~adroya gore deralen· 
rişmek Üzere Ofisin tavauutunu mız ıner, bır çok arkadaılanmız 
istemiıtir. 1 açıkta kalır, velhaaıl mesaimize 

mukabil yalnız zarar göriirüz. 
Ne kadar tütün Bi.z .her te.rden e:vveı m!'all~iği 

mızın kat'ı ve müspet bır ıekılde 
ihraç edildi? tasdikini istiyoruz. 

1 Muallimliğe tayin edilirken 
ihracat Ofisi, tütün vaziyeti Maarif idareai bizde birçok f"• 

hakkında mukayeseli bir etüd rait arıyor. Tayinden sonra bizi 
yapmııtır. Bu tetkike nazaran ı u?utuyo~. Biz. resmi mekte'!lerde
Şark tütünü yetiıtiren Türkiye, , kı mllall°!'l.erın evsaf'!'ı .haız ola
Yunanistan ve BuJgnriatan'ın lon da, nıçın onların ıstıfade ct-
1932 aeneai ilk altı ayında ihraç tikleri bilcümle hukuka mnlik ol
ettikleri tütünün miktar ve kıy.. mıyalrm? ." 
metleri, 1931 ıeneıi ayni aylar O b" ft f 
zarfındaki ihracatları mukayese- ç sene ır sını a. 
li olarak, fU ,ekildedir: 

Miktar (kilo) Kıymet 
Türkiye Lira 

1932 10.940.184 11.045,219 
1931 8.902.569 11.392.689 

Yunaniatan Drahmi 
1932 16.209.000 887.136.000 
1931 19.730.000 1.145.787.000 

BuJgaristan Le"a 
1932 7.305.000 477.300.000 
1931 13.84 7 .000 1.505.500.000 

Bu rakama nazaran bu Üç 
memleketin bir aene evvelki ne
tayice göre ihracatlarında vukua 
gelen tezayüt veya tenakua yüz
deleri şudur: 

Miktar' da Kıymett'e 
Türkiye: t '7o 22.8 -% 3.0 
Yunanistan - % 20.0 -% 22.6 
Bulgariatan - % 47.0 -% 68.3 

Bu vaziyet Türkiyenin 1932 
aeneıi ilk altı ayında bir sene ev
v~line. kıyasen miktarca %· 22,8 
nısbetınde fazla ihracatta bulun· 
duğunu göatermektedir. Maama
fih tütünler, fiyat dÜ§kÜnlüğÜn
den müteessir olarak, memlekete 
geçen aene ııetirdikleri paradan 
daha az getirmişlerdir. 

Rakip memleketler bu müd
det zarfında, bir sene evve1ki ne
tayice nazaran, miktarca daha 
az ihracatta bulunmu,lardır. Fi. 
at düşkünlüğü onların da vaziye
tinde kendini göstermiı ve ilıra
catlarına mukabil aldıkları para 
geçen seneden noksan olmuştur. 
Bununla beraber son zamanlarda 
hu memleketlerin Avrupada muh 
telif mukaveleler yaparak ihra· 
catlannı arttırmış olduklarmı da 
ili.ve etınek lazım gelir. 

Bir köyde sıkıntı 
var 

Bu sene Kilis kazasında hü
küm süren kuraklık bilhaasa El
beyli nahiyeaine merbut köyleri
de ,iddetlidir Bu köylerde e
kinler olmamış, halk yemeklik 
ve tohumluktan mahrum kalmış
tır. Elbeyli nahiyeıi ba,tan başa 
muavenete muhtaç bir haldedir. 

Suauzluk o dereceyi bulmuttur 
ki, 6-7 köy halkı bir köyün kuyu 
aundan su çekip içmek, hayvanla 
nru sulamak mecburiyetindedir. 
Sonbahar yağmurları vaktinda 
7aymazıa bu ııkınb kinunaevvel 
ayma, hatta kara kı• ve zemheri 
yağmurları yağıncaya kadar de
vak edecektir. 

Yüksek ziraat 
Mektebi • 

ANKARA, 12. - Yksek ziraat 
mektebine girmeğe talip olanlarm 
kinıilen kadro nazarı itibare alın~
madan mektebe kabul edilmeleri 
mukarrerdiı·. 

Hat değittirilecek 

Maarif vekileti lise ve orta 
mekteplere çok mühim bir tamim 
göndermittir. 

Şbıdiye kadar bir amıfta bir 
talebe azami ancak iki aene oku
yabiliyor ve iki aene nihayetinde 
gene terfi edemezse bir daha hiç 
bir mektepte tahsiline devam ede 
memek üzere kat'i urette ihraç 
ediliyordu. Bu şekil bir çok genç
lerin istikballerini baltalamağa 
aebep oluy<>r, memlekf't irfanı bir 
çok uzuv kaybediyordu. 

l';laarif vekaleti ahiren verdiği 
kararla bir talebenin ayni aınıfta 
Üç sene okuyabilmesini ve bu au· 
retle tahsilinin yarım kalmaması
nı temin etmiştir. Bundan ıonra 
l?.e ,. e ortamekleplerde ayni u
nıfta iki defa İpka kalanlar, O 11-

rufta bir sene daha olmyabilecek 
lerdjr. Ancak üçüncü &eneyi iki 
kere ipka kaldıkları mektepte 
değil, baıka bir mektebin ayni 
ımıfında takip edeceklerdir. Ma· 
arif vek8.letinin bu karan mem
leket irfanı için çok feyizli netice 
ler verecektir. Bu karar her ta
rafta derin bir ali.ka uyandırmıı
tır. 

Vefa orta mektebi 
Vefa orta mektebi bu seneden 

itibaren muhtelit olmll§tur. Mek· 
tebc bu sene 75 kız talebe kabul 
edilmi§Iİr. 

Muallimler maaş 
alamadı 

Li•e ve orta mektep muallim
leri yeni kadrolann tebliği müna .. 
aebeh1e hala maaş alamamışlar
dır. 

İlk mekteplere 
talebe 

Şehrimizdeki resmi ilk mektep 
!erde yanndan itibaren talebe 
kaydu kabulüne batlanacaktır. 
Birinci sınıfa 7 Yllfındaki çocuk· 
lar alınacak, fakat 6 yqmda olup 
da cüsseli olan çocuklar da kabul 
edilecektir. 

Bu sene 
Alamıyacaklar 

Ecnebi mekteplerinin ilk sını· 
fma bu •ene Türk tabiiyetinde o
lan çocuklar alınmıyacaktır. An
cak ikinci sınıfta İpka kalını, o· 
!anlar hakkı mükteaep olarak 
tah•illerine devam edebilecekler
dir. 

Avrupada tahsil ve 
bir konferans 

Berfin Darülfünununda Tarih 
tahail etmekte olan Halil Şaban 
B. yann ak,am· aaat altıda latan 
bul Halkevinde "Almanyada yÜk 
aek tahsil" mevzulu bir konferanı 
v~recektir. 

Tarih cemiyeti yeni 
bir içtima yapıyor 

Dil kurultayı da 26 eylülde 
Dolmabahçe'de açılıyor 

Türk Tarihini Tetkik caniyeti 
kongresi ikinci İçt.inıaını 10 gün son 
nı Dolmabahçe aarayında aktedecek 
tir. O zamana kadar, ilk içtimada 
ayrılan ihtiaas ııurupları ayn ayn 
toplanarak aldıklan vazifelere ııiire 
çalıpcaldardır. Guruplarm bu m&

aaisi, kendi kmmlarında yazacaldan 
faaılların hacmını ve müfredabnı 
t.eıbite matuftur, Eski Türk mule
niyetinin iktisadi ealıadaki hareket· 
!erini tetkik ve teabit vazifesini de
ruhe eden müclerria Nizamettin Ali, 
Zühtü, Vahit, Vehbi ve Hakkı Ne
zihi B. lerden mürekkep gurup ya
rın Ticaret Odasmda toplanarak me 
aaiıine batlıyacaktU'. Neticede her 
gurup tetkik mahaullerini kaear sa
hifede teabit edebileceklerini io gün 
aonra toplaaacak heyeti umuıniyeye 
arzedeceklerdir. Heyeti umuıniyede 
bunun Üzerinde cereyan edecek mü
zakerat neticesinde, yazılacak Türk 
tarihinin hacmi ve her ııurubun bu 
hacma ııöre yazacaklnn kıaunların 
takriben karar sahife olma11 ve her 

bahoe ne kadar yer ayrılmaaı tekar
rür edecektir. 

Ondan aonra, bu karar dabiliaı.de 
ber aurup tetkikata ve deruhte ettik 
leri kısımlan teııbite batlıyacaldar
dır. 1 Kinunaanide Konııre halinde 
toplanılarak, ııuruplarm ilk mesai ne 
ticelerine ittila huıl olacaktır. 

Guruplar, bir ıene zarfında ikmali 
meoai ederek, eylül 933 tarihinde 
toplanacak konııreyo hazırlamıı ola
cakları kıaımları tevdi edeceklerdir. 
Kongre. her ııurupun mahaulü me
aaisini tetkik ve herböri üzerinde mü
zakere edecek ve yeni T ürl. Tarihi 
bu •uMle vücuda aetinlmiı olacak 
hr. 
Diğer taraftan Türk Dili Kurulta

yına i.it hazırlıklar da hararetli au
rette devam etmekle "e her ciin bir 
çok münevverlerin müracaatlan t~ 
vnli eylemektedir. Dün de bu iıle 
m~gul Heyet aarayda içtima et
miştir. Hazırlıklar yakında ilana! e
dilecek ve Kurultay 26 eylülde, Ga
zi Hz. nin yüksek huzurlarile Dol
mab.-,h;e aarayınm büyük mera İm 
aalonunda açılacaktır. 

a vap u 
rı r 

Cu artesin en itibaren hu. 
susA vapur sah·p e i 

beyanna e verecekler 
Posta Vapurculuğunu Devlet in- l lemekle, ekı riıi itlerine gelmezse 

hisanna alan yeni kauwı, 3 gün son 1 vapurlarına ya hariçte müşteri arıya 
ra, meriyet mev!(iiıje ıeçecektir. A- . caklannı veya ıilep haline ifrağ ve 
ym 17 sinden itiharen. huıuıi va· 1 yclnt ecnehi sulannda, meaela Su
purcular hükiımet"T mutaaarrıfı bu· riye .. hillerinde çalıttıracaklanru 
lundukları ,·apurlary iiit malümatı söylemeldedirl . Bazr büyük huıu
havi beyannamelerini vcrmeğe baş- ai vapur şirketleri de birleşerek 
lıyacaklardır Beyltnnameler, lkti- Türk ve ecnebi limanları arasnıda 

-sat Vekaletine dcrilecek ve V.,. vapur ifletmiye hazırlanmıılar ve 
kalete gönderilmek üzere Deniz Ti- bu buausta bazı Yunan vapur şirket 
caret Müdürlüğünce de kabul oluna !erile de itiUflara giriımiılerdir. 
caktır. iki ay zarfında kabul edile- Kanan, 3 aün aoora meriyet mev
cek boyannameler, v•kaletçe teşkil e kiine girmekle beraber, Devlet Pôa
dilccck bir heyete tevdi olunacak; ta vapurculuiu lnhisnn, Seynsefain 
evvelce de yazdığunız veçbile bu he tarafından 17 K. evvelden itibaren 
yet, mevcut huıuıi vapurlardan poı- bilfiil itletilmiye batlanacakb•. Tah
ta vapuru ev,afmda bulunan ve ıey- min edildiğine göre, mevcut hususi 
rüsefere kabiliyetli olanlan tefrik e- vapurlardan 10-11 kadar matluba 
decekıir. muvafık bulunacak ve bunlarnı be. 

Bu auretle aeçilecek vapur- delleri, Tahlisiye lclare•İ fazlai vari
lara ela ikisi hüki'ımet, ikisi buıuıi dalından müterakim paradan teaviye 
vapurcalar tarafından aeçilecelı: bir olunacaktır. 
komiayonca ve Loit Kumpanyası lktıaat Vekaleti makamındaki aon 
mühendisinin iştirakile kıymetler ko tebeddül üzerine bazı husuai vapur
nulacaktır. Bu kıymetlerle vapurla- cular tarafından yeniden bazı te§d>
rm, sahiplerine maloldukları kıymet- büaat icrası düşüniilmütae de, bu hu 
leri - her •ene icin yüzde 5 nokaau ıuıtaki kanun derecattan ve meclia 
nazarı itibarc hnmak ıul"etile - va- ten geçerek keabi katiyet etmiı bu
satisi, .-apurlarıu mÜbayaa bedelleri- lundufu cihetle, bu kabil t~ebbüale 
ni t"'kil edecektir. Huıusi vapurcu- rin eaaaatı değitlinneai mümkün gö 
lar, bu bedellerin teayyününü bek. rülmemiştir. 

• 
iş bürosu tesisi mühim 

bir al"' ka uyandırdı 
Memlekette, yapılan tahmin. 
lere göre SOO liin işçi vardır 

Ne kadar ifsiz var? 

lıaizlere iş ..e ifÇİ ariyan müea-1 bassa böyle bir büro, itçi anyan 
aeselere işçi bulmak ü:ı;ere ~ükıimet- müeaaeaelerin emin, mücerrep, hüs
çe reımi bir büro tC!kıl e~lileceği ba I nü ahli.k aahibi ve yapacaklan i§te 
beri, her tarafta mem.nu.nıyetle kar- muktedir itçi temin edebilecelderi i
ıılanmııtır. Memleketımızde İfÇİ a- tibarile çok faydalı ııörülmektedir. 
dedi her ne kadar aşağı yukarı ma· lstanbul mmtııkaaı Sanayi müdiiril 
IUın iae de iııiz mikdan bilinememek Refik B. müdürliiğe müracaat odmı 
tedir. 97.7 senesinde yapılan tahrir- iısizlerin fabrikalara eaaaen tavsiye 
de memleketimizde 22~ bin itçi tea- edilerek it aabibi olmalan temine ça
bit edilmi§ti. !132 ıen~ınde bu yekii- lıtddığmı söylemiıtir. licanıt müdür 
nun hayli fazla oldugu muhakkak- lüğü de, ha 'Rdide it anyanlan mües 
tır. Sa-yi Birliğine ıröre lıu mik- seselere tavsiye etmek auretile çalq
dar takriben 500 bin nüfus olarak maktadır. Beledi,,enin de hizmeqi 
tahmin edilmektedir. Buna mukabil ve emaali için t.,.kiı ettiği Müstah
memleketimizde şimdiye kadar it ta. demin Büroau kendi aahaımda çall§ 
vassut büroları. İşçi siııortalan olma maktadır. Sanayi müfettişi Danıt B. 
dığı için işsiz ~dedi bilinememekte- İt Tavaaaut Büroaunun resmi bir 
dir. Bo itibarla, hükumetin merkez- teşekkül olınau faydalı olac:ainu,bu 
de umumi ve bazı mühim vilayet takdirde mües-elerin. ifÇİ)erİa ev. 
merkezlerinde tali bürolaı- teıkil e- tal, ıılıl&k Ye ibtiaaslarmda aldan
deceğİ, mühim bir eksiği tamamhya malanna imki.n kalmıyacağıaı aöy
cağı cihetle umumi bir memnuniyet !emiştir. 
hi.aıl etmqtir. Eaaaen iş kanunu pro Diğer taraftan bizde bazı huıuıi 
jeainde de, böyle ~ tavauut büro- iş idarehaneleri nraa da, bunların 
ları tesisi nazarı dikkate almmı' Ye aabalan heman hizmetçi -ve emaalini 
129 uncu maddeden 134 üncü mad- bulmağa inhisar etmektedir. 
deye kadar proje bu meseleye tah- lsviçre'de İf ..e itçi bulmak ıçm 
sis edilmiıtir belediyelerin tefkİL'ib mevcuttur.Biz 
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ANKARA, 13.- Ankara- Polatlı 
hattı tebdil ve takviye edilecelctir. 
Son kazada yaralanan at~çinin sıh
hati endi,e vermektedir. 

Konferans bilhaaaa Almanya
da tahsil arzuaunda bulunan 
ııençlerle Darülfünun talebesini 
alakadar etmektedir. 

Temas ettiğimiz patron ve i1çi de, de hükUmet merkezinde umumi 
zümrelerine mensup muhtelif kimae- ve vilayet merkezlerinde tali bürolar 
ler ·esıni tavaııut bürosunun çok tesisi halinde iıaizli.k hacminin müm 

1 fa:.ı..ıı olacağını söylemitle.-dir. Bil kön olduğu kadar küçültülebileceği 

Balık pazarı 
Temizlendi 

Eminönü kayma
kamlığı 

pisliği menetti 
Balıkpazannın pialiiinden ve 

bilhaua balıkların yerlwlle aatd
dığmdan bahoetmiftik. 

Bu neıriyaton.ızm Eminönü 
kaymakamlığınca ehemmiyetle 
nazan dikkate alınmı, olduğunu 
aördük. Kaymakamlık, Belediye 
memurları vuıtaSJ ile -fa ib
taratta baluamut, bahklarm dük
kanlarda oatılmaaı temin olun· 
mıqtur. 

Bundan maada bahkhanenin 
haricindeki halalar yanmda da 
aatıı ip menolunmuttn:r. 

Ayni zamanda Bahkpazan· 
nın aokaklan yıkattırılarak temiz 
lettirilmiıtir. 

Bol Palamut 
iki gün biraz azalan pali.mut 

dün pek ~oğalmıı ve bahkaneye 
külliyetli palamut gelmiftir. Pa
li.mutlar balıkhanede 1 kuruı, 
altmıt para, iki, üç kuruııa kadar 
aablmı~tır. 

Boğazdan tutulan taze balık 
lar ihracatçılan faaliyete ııetir
mİ§tİr. 

Hayvan sergisi 
Vilayet Baytar Müdürliiğü, bu 

sene de T. evvel nihayetinde Dol· 
mababçe'de eski Haaahırlarda 
bir Hayvanatı ehliye aergiai kü
§BI edecektir. 

Mahkemelerde 

• eşrıyat 

Davaları 

Cumhuriyet aley
hinde bir dava 

Dimitri İsminde bir tnhaın ka
rakolda dayak yediği hakkında 
vaki olan ,iki.yeti üzerine Cümhu 
riyet aazeteainde bir fıkra neşre
dilmiıti. Bu fikra, de..-let memur
lannm bayaiyetini kırıcı mahiyet• 
te görülerek Müddei umun:u1ikçe 
yeni matbuat kanununa t~fikan 
ba ııazete aleyhine bir daTa açıl
mııtı. Davaya dün 1 inci cezada 
bllflanmııtır. Cümburiyet neıri
yat müdürü Kemal Salih Beyin 
Vekaletini ifa eden irfan Emin 
Bey, davayı icap ettiren netriya
tın küçöik bir tahlilini yaptnıf Ye 
müteakiben dayak yediğini iddia 
eden Dimitri ıahit aıfatile dinlen· 
miftir. 

Di:mitri, dülrkinıoın önünü pb 
lettifi iddiaaile karakola ııötürüle 
relı: orada ke.udiaine dayak atıldı
ğmı aöylemittir. 

Duruıma karar verilmek Üze .. 
re bugüne bırakılmııtır .. 

Herıeyi inkar 
ediyorl r 

Küçükpazarda Azız baba is
minde birine hakarette bulun· 
mak, hamamcı Ali ef d n bq li
ra para istemek ve p rayı alama 
ymca adamc. gızı tt:hdı etmek, 
Memduh ef nin dükkan nda 30 
kuruıluk bir ıite rakının p ra mı 
vermemek ıı;.in k2!: nın c 
göstermek, Şükrü ef. nin c ren 
gramofonunu almağa teıebbüs et· 
mek gibi hareketi rinden dolayı 

Kadastro dava ı Muharrem ve Haydar İsmine! iki 
.. _ ,. • • • aeyyar satıcının 1 inci cezada mu• 

l!uyiikada da Fıtekane arazıaı 

1 

hakemeleri yapılmaktadır. 
namıle maruf 4500 metre murab- Dünkü =hede maznunlar bu 
baındaki '!'raziye ait Ali Naima'· fCYi inkar ettiler. 
larla Hazıne araaında tehddüa e· Şahit celbi içm durupna bıl· 
den dava bugün Büyükada Ka- ka güne kaldı. 
dastro mahkemesinde rüyet edile 
cektir. Sahte Yaverin 

Cumarteai eünü de Evkaf Mü- h k • 
dürlüğünce Abdülhamit'in kalfa- mu a eme l 
!arından Firitte Hanını aleyhine Kendisine yavet Naıit S...y ıü-
açılan İzmirlioflu Hanı davaaı aÜ:tÜ vererek Reiaicumhur Hz. 
İstanbul Kadastro mahkemeainde nin imzalarını taklit cür'etinde 
rüyet olunacaktır. bulunmakla maznun Hilseym 

Suiistimal 
Var mı? 

Fikri Ef. nin Afırceza mahkeme 
sine tevdi edildiği yazılmqtı. 

Günırük müdürü 
ediyor 

Hüseyin Fikri f, nin muhake 
mesine yann Ağırcezada h:>Jlana 
caktır. Ayni dava ile alakadar .,. 
lan Nermin Hanımla Fahreddin 

lehz.ip Ef. nin de durn§lllalan Fikri ef. 
ile birlikte yapılacaktır. 

Dünkü sabah aazetelerinden 
biri Haydarpa§a gümrüğünde mü 
him bir aui iatimal ketfedildiğini 
ve kontenjan itlerine ait olan bu 
aui iatimalin ehemmiyetle tetkik 
edildiğini yazıyordu. 

Dün kendisinden izahat iatedi
ğimiz Haydarpafa gümrük Bat· 
müdürü Niyazi Bey bu huauata 
demiJtir ki: 

- Böyle bir mesele yoktur. 
Kat'iyyen uydurmadır. Böyle ya
zabilirsiniz. 

Filim deposu 
Filim clepoau ittihaz edilmek üze 

re Fatih medreselerinden biri tami
re baflanmı9tı. 

Tamirat ikmal edilmiştir. Depo 
bu ay başından itibaren faaliyete ııe 
çecektir. 

Y enicami merdiveni 
Y enicami merdivenlerinin bazı 

kimseler ve seyyar aabcılar tara• 
fmdan süprüntü atılarak kirletil
diği görülmü~tür. Belediye bu ııi· 
bileri ıiddetle tecziye edecektir. 

Adana valisi 
Adana valiai Mümtaz B. dün 

mezunen §4iıhrimizıe gehnqlir. 

muhakkak a:örülmektedir. 

104 ıeki 
Ölüm ve muhtehf cezalara 

mahkam edile Ağn .tııkil~if den 
104 faki hakkındaki malıJreme 
zabıtlan ikmaledilrnek tize ıy o
lup bir kaç ııüne kadar ti!!. , ız 
mahkemeaine gönderilecektir, ----.. -- --
İlk talebe 
Gidiyor 

Haaip Beyin va 
fından 

istifadeye başlandı 
Darüştafaka Lisesine snb,k Tah

ran sefiri merhum Hasip Bey 927 
aeneAİnde 900 adet Şirkttibayriye 
hisse senedi vakfetmişti. Has!p Bey, 
iki sene evvel vefat ettifind bu va 
kıf teais edilmitti ki, bu tesıs kanu· 
numeden.i•nin neşrinden sonra ük 
leıiı olaa gerektir. 

Hasip Beyin maksadı, bu hi•se ae 
netlerinin temel tü ve fa;zi ile Da
riittefeka' dan bir veya iki tal enin 
Belçika •e Fransad11 mühendislik 
tahsil ettirilmesidir. 

Cemiyeti tedris.iye, iki senedir te· 
mettüd.., iatifadeye bafladağı için 
bu aene Darünefakadan eıkan 
Ali efendinin Fransa ya tahsile" gön· 
derilmeaine karar ve ilmiştir. 

Ali efendi, Daryşfafaka'ya ıı-irdi 
iinden beri bütün sınıflan birincilik 
ile ııeçmittir. 

Diğer taraftan, lıtanbulda topla
nan Ballı:ıuı konferwmda Bellen 
memleketleri arasında mütterek bir 
it bin>n. tesisi tzuım•i• imar • 
dilmqti. Buna ııiire her Balkan mem 
lekeli, kendi i,.Werinin mikdamu h 
teabit için birer büro te•İ• edecek.bu iKİ asılzade 
:,7~~ ~k.: İngiliz kadını! 
memlelretlerinin İfçİ muba.c:irlerine lngiliz asılzadelerindon Lady 
taahilit aöııtereceJ.. cınian, nerelerde Louia Mountbatten ve Marquise de 
it aahaaı aı;ıhroa haberdar edecekti. Milford Haven evvelki rün Londra
Meaela, Bükreş'te biiyük bir İf aaba dan şehrimize ııelmİfler ve lngiliz 
il açılınca bundan haberdar edilecek aefiri Sir George Clark'e misafir ol
muhtelif Balkan mmıleketlerinin it- muşlardrr. LadyMountbatteıı ve Mar 
aİz m11haorleri oraya aicitrek çalı,. quise de Milford Havcn Battenberg 
mak imkiınını bulacaklardı. Ayni •u ailesine -nsup olup lnııiliz Krnl ha 
retle Biikrqteıki it bitip te Atiaada nedaru ile aıhriyetlcri vardır f .ıa'ta 
it aahaaı açılınca Balkanlı itsiz mu- Trabhıgarp ve Afrika'da yapmış oJ. 
hacirlere oraya ıribneleri tavsiye o- dukları tetkik aeyahatlCTi ile tanın
lunacalrtı. Bu buauııta her Balkan mı! obn bu iki kadın şehrimizden 
memleketinde miit~ olan Bal· lran'a giderek çöllerde bir tetkik se 
kan Birliği buauai komiı.leri ve bu yahab yapacaklardır. 
meyanda bizim komitemiz, birer pro Lady Mountbatten ve Maı-quiae 
je hazırlamaktadırlar. Yakında Bük- Milford Ha ven cwnartc.i eiinü T o
reşte toplanacak 3 Üncü Balkan kon rgs ekispresile Suriye ve I'ilistin yo
feran11nda bu projeler tetkik ve Is- tile lran"a ı;deceklerdir, dün müze
tanbul lıonferansmda İ7har edilmiş !eri ve camileri !!ezmİ•lerdir. Bura'· 
.. ılunan temenni kati bir karara rap dan teoezziih için Y lllova ve Buraa-
tedilecektir. 1 va d.ıı !!'İtmeleri muhtemeldir. 
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t111•m•E:ı:ıııı•ıa•ı:11•11111ı!ııı. 1 toprağına girmeğe hak verir. .. \Mıı• '1At Eğer tahsen hakkında kanuni 
,;T ..,_ bir karar yoksa onu menetme

ye imkan yoktur. Amma biz
de Türk olsun, ecnebi olıun 
müsavi muameleye tabi tutu
yor. lıte burası tashihe muh
taç bir noktadır.. 'I'lirk kendi 
toprağına girmek için para ver 

1 
.,,., umd sı cMILLIYET» tor 

14 EYLÜL 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Tela-raf adresi: lıt. Milliyet 

Telefon N ıımaraları: 
Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbu. 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç içın 

L K. L K. 

3 aylıit 4- 1-

6 .. 7 5() 14 -
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Alaturka 
' meye mecbur olmamalıdır.. Mu:ııaffer Afabey alafranga :ıriyafetler çekmei• batladıimı 

yeaaelderin envamı bilir, ,öyle Zarif Raciden duydum. Yalnız Za 1 Buna tabii maliyeciler pler- kollarını uvayıp, ocak batma a:e- rif Raci bir ,.,.den tiki.yet ediyor, 
ler .. Hazinenin menfaati var fil' elcıejio:i ile yemek pifirmeie sen yalnız alafranııa yemek bilir 

ı derler.. de bayılır, pe..,embeden Zarif Ra de, alaturka yemek pifirmek bil-
Ne iıe bunu geçelim. Ma- ci ile aöo:lettiler, Zarif Raci o CU• meımıi"'in ve dostlannı yavan ya· 

' d ki b" büt ı__ - Mazaffer Ajabeye cid-ek, van frenk yemekleri ile battan .. 
j em k ır .. çelh llUlllUDlb pasa- Mu-ffer Aiabey de elceiiıı:ile ha varmıısm. 
port anunu e asd bu paranın :ıurladıfı yemeklerle Zarif Raci:ra Doiruau bu cehlin ıinirime do
cibayetlni snreden bir kanun bir ziyafet çekecek, _.-a efeadi- kundu, bu hafta sana Zarif Raci· 

1 
var, ona uymak tabiidir. An- me söyleyeyim karııhkh çene çala nin misafir g.elecejini de duydum 
cak. bir taraftan hükUmet ga· caklar. ve şu ojlana inat aana gizlice ala 

/ zetelerle resmen bir Türk lira· Muzaffer Ağabey cuma saba- turka yemek tarifeleri a:öndemıe 
hı erkenden kalktı, mutfaia indi, ie karar verdim. Çorbuından bo

smm 12 fnnk olduğunu ilan yeni aldığı ıaz ocaldarmı ispirto ıafma kadar aana bir li•te ve bu 
edip dururken diğer tarahan ile kızdırdı. Maltıza kömür koy- listenin tarifesini cönderiyorum. 
vize barcı için alınmasını kanu du, ateıe domatesli pilav tencere Tarifeyi elfakir, abdibakir 
nun emrettiği bef liraya muka- sini yerlettirdi. Sonra efendim Mehmet Ki.mil Efendinin 1280 ta 
bil 80 frank yerine nasıl olu- ıöyle bol maydanozlu bir kuru rihinde baaılmıf Melceüttabbahin 

köfte hamuru yaptı, bir kaba da isimli eoerinden alıyorum. 
yor da 75 frank almıyor. Ya- kör'8 Malbz patateai dilimledi. Bu eserin altmcı sahifesinde 
ni neden Türk lirası ıs frank iki •az ocaiına iki tava koy- çorba töyle tarif edilir: Evvela ko 

1

. üzerinden hesap ediliyor. E- du, birisine köfteleri, diierine pa yun etinin yailıcaaını ufarak kuş 
~--------------1 ğer bir vatandat• 75 frank yeri- tates dilimlerini dizdi, bu suretle batı dojrayıp kaç taahk çorba mu 

BUGONKO HAVA 1 L- r k b" iki iti birden yapacak, aai eli ile rat olunursa ol mikdar su koyup 

Gelen evrak seri veril- -
Müddeti seçen nüabaler 18 ka
ruıtur. c...te ve mathaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz illnlann DM>

s'uliyetini bbul etmez. 

ne ~ ıranrn resmen mu a ı· köfteleri, sol eli ile patatesler kı· ocaı:.a vazoluna. Tamam et pare-
Y"tilköy ukmi naat merkezin ı· 1 60 fr n b • 1 O an a gı vene ve u •artacak, araura da pilava gciz a- leri bittikte hemen mikdan kifa-

dea verilea maliiımta ırönt bu- paraya nazaran bizim konsolos tacakb. En sonra komposto yapa· ye Dakikı ha .. 1 elekten geçirip 
gün ban açık n mutel-.vvil ola- hane ona avdet vizesi vermese caktı. Tam köfteleri, patatesleri bir mikdar su ile bulamaç kıvamı 
rak riizslrb devam edecektir. bu adam mahkemeye müracaat tavaya dizdiği zaman kapının zili na getirip ol kayniyan tencerenin 

13-9-32 ı.rfhinde bava tazyiki ederse hak kazanmaz mı?.. deli deli öttü ve postacı içeriye içine kanıtırarak kokusu gidince· 

1

759 milimetre en çok sıcaklık 29 B uf k • • · bir mektup uzattı. Zarfın üstü ye kadar tabholunup atetten İn· 
u a ııtıtrab resmi mua Muzaffer Ajabeye yazılmııtı, Mu dirile. Sonra hemen birkaç yu· 

en az 13 santigrat lıaydedilmİ.ftİr. melelerimizde halkın ve bükıl zaffer Ağabey mektubu aldı ve murtayı vafi sirke veyahut limon 
metin hak ve vazifelerinde gö- mutfaia girdi, zarfı yırttı, okuma ile bir kap içinde çalkayıp hafif 
aetilmeıi elzem olan müvazene ya batladu atette bir mikdcr kanttırarak ko· 
noktasından yazdım. yoksa "Muzaffer Ağabicim, yulunca bitirüp ol tencerenin içi-

Senin yeni bir pan&İyona ta.tın ne mükaddem un bulamacı ko
' 75 frangı kuzu gibi verdik.. dığını ve öteden beri arzu ettiğin nulduiu gibi tiz ve tiz kefçe ile 
1 Benim vize yapılırken İçeri mutfak takımlarını nihayet satın karııhrarak aheste konula. Bade 

ı-------------_, odadan konsolos beyin miıafi. alarak kendi yemeğini kendin ha· bu ta•lara tevzi <>luna ve bir az 

FELEKTEN 
Seyıh.t mektuplan .. 

•Kavun ve 
Ofis 

Par Is 

iki gün evvel avdet vizesini 
almak için bizim konsoloshane 

· ye gittim. Başka yerlerde na-
sıldır bilmem amma Pariste 

1 ki bizim konsoloshanemiz mut 
: tası! taşınır. Onun için birkaç 
ı sene fasıla ile seyahat edenler 
onu eski .yerinde bulamazlar. 
Bu sefer de onu Pariain hücra 
bir kö§esinde buldum sakin 
ve gölge bir çıkmaz sokaktaki 

· kapıdan içeri girdim. Kartımı 
verdim • Pek nazik bir genç o
lan kançılann yanına girdim. 

' ri olan zat. arkasından da kon zırladığını ve hatta doıtlarma da darçm ve buber "kip tenavül buy· 
aoloa bey çıktılar .. Mioafir o- -···----·-····-······ .. -·- rula. 
1 h Ze b itte Muzaffer Ağabey çorbanın 
an zatı ep tanınz. ngin ile kapatılını,tır. Bu sene un- tarifi, gelelim ikinci yemeğe. Ge-

ve iyi bir aıker olan mütekait !arın çıkarılmasına imkan yok- ne bu kitap Müstatabm yinni ikin 
bir ceneraldir. Konsolosu se- tur. ci sahifesinde alafranga üstü fato 
bebi ziyaretini öğrendim .. Ga- Şimdi kavunlar nasıl sevke '".m Ma~aronr!' denilen yemek 
rip bir ıey! Bu zabn uzaktan dilmiş oraya ~lelim .. Bizim l 'oyle tanf .e~ılıyor: 

h · beb.I k ba fb t Of" · · • dek" ·· Sığır etının but tarafından yek ve sı nyet se ı e a ra sın- ra~ ısı 11mın • ı muea- pare iki kryye kestirilip üzeri ör-
dan olan bir zat Fransaya gel- seaemız lstanbuldakı toptancı ' tülerek sirke içinde yirmi dört oa
miş ve kaybolmuş .• Şimdi ne- kavun tüccarlarından birine at terkdenaonra yıkayıp bıçakla 
rede olduğunu bilmiyorlar. Fransa' da filin müessese namı derince dilerek aanınaak ve Bübe 
Konsoloshane vasıtasile polise na bir baılangıç olarak bir va· 1 riye otu ve tunı~ç ka?ufu sokuştu 
falan müracaat etmialer. Ben kavun göndermesini tav ' rulup hasılı halı yen kalmayınca 

T g_on • - . badehu tencere içme yüz dirhem 
o zatı da tanırım amma çehre- sıye. eder. ~u bıçare zat ~a ke aai yaiı koyup aralıkta çevirerek 
sini.. . malı hulüs ıle ve derhal bır va- 1 üç dört saat biıtikte üzerine doma 

İri yarı, muazzam bir zat ol gon kavunu Praga vapuruna tez suyu ile bayatı su koyup biş· 
mauna rağmen güç görülen yükler Marailya'ya gönderir. ti~te lahmi t"ncered'"! çık~np ~a 
k 1 bey k d . · kd" K 1 I' t fi b kı kalan suyu pek az ue bıraz aa onao os e en ımı ta ım : avun arın ma ıye a h" .11 - . b" k d'" 

• ı •• • b"I ı ı ve ve uzernıe ır ıyye U· 
ettım: ' yuksek bır ,ey tutmasa ı e dük makarnası koyup suyu karar 

- Bir şey mi arzu ediyor- nakil masrafı bir hayli tutar.. kalıncaya kadar kaynayıp ta-
sunuz?. dedi. Şimdi kavunların ne olduiwıu marn biştikte bir büyük lenger ;. 
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nun hamcalarından tedarik birle 
iki fakkedip kabuğunu küçiik ça• 
kı ile soyup çekirdek mahallinin 
kırmızılarını ayıkladıkta vasice 
bir kap içine dizip Üzerine kesil
mit teker vaz'ile bir mikdar kay
naya. Tamam ezilme dereceıine 
•eldikte ateıten indirip uaulilo ta 
haklara dizip baki şekeri Üzerine ı' 
koyup sojiudukta tenavül buyuru 
la. Enfes olur. 

lıte elfakir, abdi hakir, Meh· 1 

met K8mil Efendinin Melceüttab- ı 
bahin isimli eserinden bu hafta İ· 
çin sana aeçtifi.ırı yemek liıteai. j 
Bu yemeklerin pek nefia olacaiı· 1 
na ben da kaniim. Fakat ne çare 
aize baakm veremeyecejim, çün
kü ben bu cuma Fifi ile Yakacıia j 
a:idiyorum. Siz Raci ile karıı kar· 
flYa geçip kemali afiyetle atıştı-
nn Muzaffer Aiabicim. Baki hür 
metler. Ahmet Vait" 

Mu:ııaffer Atabey mektubu o· 
kuyup bitirince: 

- Budala diye söylendi... Şu 
Zarif Raci amma ge•eze ha .. San 
ki benden Vaide bahaetıneae ol-
maz. 

Fakat bu sırada da sojukkan• 
ldıfından umulmaz bir feryatla 
taYalarm üzerine kapandı. itina i 
le hazırladıiı köfteler o mektubu 
okurken k~mür •ibi olmuttu, pa
tateıleri hiç aonnaym, neredeıyae 
kıpkızıl ateı olacaklar. Ya canım 
domateıli pllav, tencerenin içinde 
kapkara kütük keailmit. 

Muzaffer Ağabey bermutat hiç 
kızmadı. Gaz ocaklannı söndür
dü. plavı maltızdan indirdi ve 
bunları tabaklara boıaltınaya Jii. 
zum görmeden yemek maaa.11na 
götürüp bıraktı. Biraz sonra re· 
len Zarif Raciye de bu ağza alın· 
maz yemeklerin karşmna götürüp 
oturttu. 

-- Bak cancağızım dedi, aen 
botboğazlık yaptm. Gittin Vaide 
benden bahsettin ve bugiin bana 
misafir olacağını söyledin. O da 
ukalalık edip bana bir mektup 
yazdı. Tam ben mutfakta ıana 
yemek hazırlarken postacı bu 
mektubu getirdi, ben mektubu o
kurken yemekler yandı. Şimdi ıe
nin arzuna bağlı iki hal çaresi 
Vat'! 

Ya oturur bu yanmıf yemekle
ri yerıia, yahut mutfağa girer 
Vaidin mektubunda tarif ettiii ye 
mekleri pİşiri.rıin, bence nefaıet 
ve lezzet itibarile her ikiıi biribi 
rinden farkaız olaca~ gibi. 

Zarif Raci daha pratik davran· 
QI. 

- r.!uzaffer dedi paran var 
mı? 

- Eh .. biraz. 

Bu akşam MELEK SiNEMASINDA 
Tam manasile büyük bir fihn göreceksiniz. 

DEMİR KAFES 
Hakiki hayat sahnelerinden alınmıt bir ,aheıer. 

Mümessili: SILVIA SIDNEY - Türkçe k111mlarda YAŞAR ve KE
MAL B. Filme iliive: Bimbo, ıeıli reıimler. 

Harik Hayat ve 

Sirgortalarımzı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

maynuz. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Kayseri - Sivas hattı üzerinde 439,482,800 ve 5ı2.SOO kilo
metrelerde vaki ocaklardan verilmek iizere 5000 M 3 derece ba
lastın kapalı zarfla münakaaası 3 Birinci Teşrin 932 salı günü 
saat ıs te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpaşa ve Ankara veznelerinde beheri beşer 
liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. ( 4811) 

İstanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürlüğünden: 

Adet 
ı 

Kap 
Sandık 

Marka 
M C 
C B 

No. Kilo 
bila 37 

Cinai eşya 
Matbu resimli kağıt rek 
lam 

5 
1 

16 
2 
2 

Sandık 
Sandık 
Sandık 

Parça 
Kutu 

S F R ı;5 
KHK 7 

M bili. 
TCDD 3072/73 

J F btla 

2 Ronlken ampulu 
28.SO Adi kağıt katolok 

326 Döşemelik tuğla taşı 
34 El ile işler raymane val<>ı 

0,9ı5 Nümune kahvt' 

- Hah .. Aliı .. Gördün mü hal 
tarzını. Neye mutfağa giı·ip tel<· 10 
rar ujraıacakıın. Doğrusu ben ae 5 
nin üzülmeni iıtemem. Madem pa 

s. 
s. 

JS 
BB 

M S 
1/10 
2674 

1124 Çamaşır tozu 
180 Bant izeio 

s. BCMH 
s. 

8 
11 Perdelik istor 

420 Talk 1 
İtizar etti. Konsolos Beyin 

yanında misafiri olduğu için 
beni kendisi kabul ettiğini söy 

: ledi. )'daksadım mutlaka kon
i ıolos beyi ziyaret değil bir bu 
1 çuk aydır hasret olduğum bir 
l vatandat yüzü görmek ve türk 
, çe lif etmek idi .. 

- Hayır! Bir gazeteci sı- bilmiyorum. Fransa'daki tica· çine n.!"ı beri-; üzeri!'r ince ren· 
fatile Pariıten geçerken konao rethane bunların Iaviçreye ge· delenmıf peyı;ıır ıerpıp ve ~rtaıı· 
1 h · · ed · ·ı · 1 • .. 1 na Matbuh etı koyup tenavül buy 
oı aneyı zıyaret etm en geç çırı mesıne ça ışacagını soy e- nıla. 

medim. Bu fırsatla vizemi de mİ! amma pek emin değil. 
aldım. dedim.. mif .. 

Biraz görüştük. Elinde tut Bana konsolos bey sordu : 
tuğu (Milliyet) gazetesindeki - Bu Ofis denilen müea-

Bu yemek aalataıız yenmez 
Muzaffer Ağabey, kitabın yedin
ci. sahifesinde ıalatanm naaıl ya. 
pılacağı da şöyle tarif ediliyor: 

ran var, kalk turada bir lokant&· 
ya gidelim. Ne diye akıama kadar 
mutfakta kendini benim icin yo· 
racakıın. Ben öyle miişkiilpeaent 
misafir değilim. Ha aenin elceği .. 
zinle piıirdiğin nefis yemekleri yi 
yeceğim, ha lokantanın.... Hep.si 
bir .... Maksat letaif. 

Ve bu pişkinlikle Zarif Raci 
Muzaffer Ağabeyi lokantaya ıÜ· 
rükledi. Maamafi Mu~affer Ağa
bey hem gider!<en, hem lokanta
da karnını doyururken Vaidin ta
rif ettiii yemeklerin leziz ve ne· 
fiı olup olmayacağını dÜ!ÜnÜyor .. 
du, ne dersiniz, iyi olur mu bu ye 
mekler? ... 

1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 

s. 
s. 
Külçe 
Sandık 
Fıcı 
Fıçı 
Fıçı 

AO 11/15 
TJCM 1 
BH 303 

ssw 651 
Adres 311 
D S 21 
F 20 

DS 40 

115 Yazılı çam CŞY· 
65 Cam 
30 Kalay 

9 Gramofon maa plak 
53 Potas şap 
56 Potas şao 
57 Potas tap 

Uzatmayalım. Bizim vize
yi yapblar ve Fransız akçeaile 
5 frank harç aldılar .. 

Maliye vekaleti ,imdi bura
da yapacağım bir iıtitrata ne 
der bilmem amma mantık yo
lundan gidenler bu söziere kar 
fi akan suların duracağım gö
rürler ... 

Baıka memleketlerde bir 
vatandaş yabancı bir toprak
tan vatanına dönerken para 
vermez. Çünkü böyle bir pa
rayı tllhsil etmenin her şeyin 
fevkinde vatandathk hukuku
na nazaran müeyyidesi yok
tur.. Neden? .. O adam bu pa
rayı vermezse ne olacak? Vize 
alamıyacak ve memlekete gire
miyecek değil mi? .. Di;nya ka
nunlarının üzerindeki toprak 
ve vatan hakkı o adama kendi 

bir haberi gösterdi: ıeae hangi memleketlerde ne 
"KavunJarımız hakkında gibi §eyler kontenjana tabidir, 

konsoloıhaneden mütemmim bizim ihracat emtiamız nere
malılmat istendiği,. yazılı idi. lere ser!>eat girer, nerelere gi
Bu münasebetle bana kavun remez .. Bunları bilmiyor mu? •. 
hikayesini anlattı. Ben pek ga Böyle eözü kapalı iş yapı· 
rip olan bu hikayeyi aynen nak lırsa tabii tüccar mutazarrır 
!ediyorum: olur.. dedi. • 

Bundan birkaç günler ev- Hak verdim .. ihracat Ofi-
vel, konsoloshaneye lstanbul- sinin zanneder;m birinci is~ bu 
dan bir telgraf gelir" (Praga} dur. Fransa'ya kavun serbest 
vapurile Marsilya'ya bir vagon girer mi giremez mi? .. Kon
kavun gönderildi. icabına ba- tenjan varsa liste dolmus mu-
kmız.,, dur, dolmamış mıdır? Bunu 

Konsoloshane hemen bu ka tahkik etmedPn, başkasının 
vunların gönderildiği ticaretha malından sevkiyata kalkmak 
neyi bulur, haber verir .. Tica· en hafif tab;rle lakaytlıktır. 
rethaneden derler ki; Alelhusus bizim Marsilya' c!a 

- Kavunları çıkaramayız.. bir de ticaret ate§emiz var ki; 
Çünkü Fransada kavun kon- i•i sadP bu gibi meselelerde 
tenjana tabidir. Bu kontenjan bizi tenvir etmektir. 
da İspanya ve İtalya kavunları ı FELEK 

Yetil salata cÜmlenin malılmu 
ise de nefiaçe yapılmasınnı tariki 
şöyledir. Evvela •alatanın göbek 
yaprakları üçer, dördeı· pare edi 
lip cüz'i na'na' ve midenüvaz ve 
eğer bulunursa tere ve kerefiı 
cümlesini ince <loğrayıp salata ile .._. ÇANAKKALE 
bir yere karıttırıla. Badehu mİk· 
darı kifaye limon yeya ıjrke veya 
tuz kovup iyice k:arı~tırıhp aüzü .. 
le, badehu Üzerine Ruganızeyt ı 
konulup mezkUr ı;Üzülmüş :sirke 
gene üzerine konulup süzüle. Böy 
le üç dört defa idile. Ta ki •irkc 

Şehitlerini ziyaret 

15 EYLÖL 
GÜLCEMAL vaourlle 

ve Rugan her y:ıprağa sirayet e· lıtanbul ikinci iflas memurluğun· 
de. Bulunursa Erı;cvan çiçeji da- dan: Müfliı Yuıuf Ziya beyin tetki. 
hi Üzerine za~mol_una. . . . ki duyunu hitam bulmus ve tanzim 

Şu yemek lıstesı Zarıf Racı ıle . . 
· k"f d b lı'ıteye b"r 

1 

kılınan sıra defterı daırede ealıabı 
gıze ı ayet e erse u ı · . . 
tatlı tarifi de. ili.veaini zaru_ri ~~rü matlubun tetkıklerıne hazır bulu~ .. 
yorum. Şimdı meyve mevaınııdır, durulmuı ve kanunen yap•lması la· 
Muzaffer Aiabcy. Kitabın müelli zım ııelen ikinci toplanma İçin ala~ 
fi kitabın elli aekiz~~ci ıab~fea~- caklıların 4-10-32 •alı günü ıaat 14 
de §eftali tatlısını şoyle tarıf edı- "ki • "fi" d . · d h b te ı ncı ı as aırc.11ın e azır U· 
yor: · • 1 Malümülmikdar yarma teflalu 1 lunmaları ılan o unur. 

3 
7 

K. San. 
Sandık 

PAC 7 
HB 463802 

8 

66 Demir karyola 
534 Matbaa hurufatı 

Sandık A Z H 5ô 8 77 Asit borik 
Cuval 550 Çekirdek kakao 

Yukandaki eşya 26-8-932 tarihinden itibaren müzayedeye 
konulmuştur. lhalei kat'iyeleri ı4-9-932 tarihinde İcra kılınaca 
ğından talipleri malları görmek ve fazla izahat almak üzere her 
gün öğleden sonra İstanbul ldhalat gümrüğü satış ambarına 
müracaat etmeleri ilan olunur. ( 4361) 

Konya Memleket hastahanesi 
Baıtabipliğinden: 

Bedeli keşfi ı745 lira 80 kuruı olan meml.cket hastahanesi 
su tesisatı s. ı 0-93.'! tarihine kadar aleni münakasaya konulmuş
tur. Yevmi n:;ezkiirda saat on beşte encümeni vilayet odasında 
ihale olunacaktır. Taliplerin ve etraiti anlamak isteyenlerin en
cümeni vilayete ve memleket hastahanesine müracaat etmeleri 
ilin olunur. ( 4806) 

Milliyet'in Edebi Romanı: 92 lis komiserine müracaata ka- dirilere müteallik umu.ru ve· Komiser bey nakledilen ha- miş .. Koyunlar darma dağın ol Efendi - Bahçede gizle
rar ver!r.. zaifile iştigal eder. Uhrevi hu- diseleri tabiat makulit fevkin· muf .. Çoban köye kaçmış .. Fi- nen kimse yoktur emin olu

•• Komiser ilk uzunca ifadeyi susata a!t tetkilitımız yoktur. de mübalağalı bulmakla bera· lan filin .. Şüphesiz bu rla o ka nuz .. 
dinledikten sonrll aklından bir Bir diri polis bir ölü caniyi ke· ber keyfiyetin r.e olduğunu bilden.. Polis -Sizin bahçenin öte. 
zoru olup olmadığını anlamak lepçeleyip merkeze getiremez.. tahkik iein tekinsiz haneye iki Yanlarına gelen ev sahibi- sinde ne var? 
için Abdüllitif Efendiyi yuka- Maneviyat vezaifimizin budu- 1 polis göndermeyi ihmal etme- ı· ne Efendi - Komtunun bahçt 

Olüler yaşıyorlar mı? 
(Fı:luli lantastİqaı: roman) rıdan aşağıya dikkatle süzme- du haricindedir.. üfürükçülük di. - Efendi henüz bir zuhu- ıı .. 

Yazan: HÜSEYiN RAHMİ ye başlar... memnu olduğu gibi biz de böy- Polisler gece saat ona doğ- rat yok.. Ecinli görmeğe çok Polis - O halde bu tat orı 
Zabıta men urunun düştüğü le ruh, cin. peri masallarına ka- . ru eve girdiler. Her tarafı gez meraktayım... Lifıru işitirim dan geldi ... 

- 49-

Ruhlar polislerin 
hatlarından aşağı 

taşlar yağdırıyorlar 

Görünüşte tezahür manevi şüpheyi farke<ıen efendi: I pılmış olanların fikirl~ı:ini tas- diler. HPnüz SP.S VP bir li'areket amma timdiye kadar kendisi· 1 Efendi - Komşumuz ken 
fakat ugranılan zararlar maddi - Maruzatnr.a inanamıyor- ı hih ile mükellefiz.. Sızınle be- yok.. Saat on ikiyi geçti .. Ay- le hiç kar,ılaşmadım. Bu gece 

1

. di halinde ihtiyar karı koca 
idi. Evde kırılan dökülen eş- sunuz galiba? raber biz de böyle §eylere İna- 1 ni sükunet.. sayenizde bu göze görünmez- dır .. Bir de yaşlı hizmetçiler 
yanın, burtolan kap kacağm Komiser bey ciddiyetini mu nırsak vazifemizi suiistimal et- . Şerir ruhlar pelitlerden !erle müşerref olursam size çok vardır. Orada ta! atacak çoluk 
haddü hesabı yoktu. Hane hal- hafazaya büyük bir itina ile: j miş oluruz... korktular mı? Y okıa AbdÜ.lli- müteşekkir kalacağım.. çocuk yoktur. 
kı rahat uyku nedir bilmiyor, - Sözlerinizin inanılacak 

1 

- Affedersiniz efendim.. tif efendiyi yalancı çıkarmak Dedi .. Polis henüz sözünü Polis - Bu taş gökten düş 
Bu müthiş derdin müteda- uğradığı tasallutun dehettin- tarafını göremiyorum ... Ev et· Bendeniz hata ettim. Maruza- azizliğile mi kıpırdamıyorlar- bitirmemişken yumruk kadar müyor ya? Mutlak bunu b·.r 

visi kimdir, Hekim mi? Hoca den sararıp solan kız ölüme yasının kendi kendilerine ha- tımı yolile yürütemedim. Sizi dı? bir taş bulundukları odanın insan el! fırlatıyor .. 
mı? Efsun mu? ilaç mı? Bu doğru gidiyordu. f rekete gelmeleri, sağlıklarında ahrete müteallik bir vazifenin İki zabıta memuru evde dev pencere camını deldi. Ortaya Efendi - İşte taşı gördıı-
davanm hakimini nerede bul- Hüki'imet asayiti muhafaza · ıevmit oldukları bir kıza iki tahkikine çağırmıyorum... Bi- ı riye dolatır gibi atağı yukarı düttü.. nüz .. Atımı keşfetmek s;ze ait 
malı? Yerde mi? Gökte mi? ve halkın mal ve canını vikaye 1 ölünün tuallutta devam etme- zim ev.le ikameti nakabil bir gezinirlerken biribirile ıöyle Biraz faşalayan polislerden bir vazife .. 

Bir çok gizli üfürükçülar bu ile mükelleftir. işte geceleri !eri zannederim ki iki akıllı a· hale getiren bir takım gürül- 1 konuşuyorlardı: biri: Polis - Elbet timdi bula· 
ruhani tasalluta türlü türlü 1 içinde bir saatçik istirahat ka- rasında mezvuu bahsedilecek tülü hadiseler oluyor .. Bu iz'a- ı - Haniya cinler, ruhlar? - Bu ne? cağız .. 
namlar vererek Abdüllatif E- , bil olmayan bir ev .. Uğranılan hadiı~lerden değildir.. catın faillerini keşif ve defede· Öteki yan tarafa a11lı rovel- Abdüllatif efendi cevap ver- Birden bire cam yine §an-
fendinin cüzdanını boıalttılar. zararlara da nihayet yok .• Bu - Söze inanmazsanız vak'a· miyoruz. Bunlar her halde 1 ver kılıfını göstererek: di: gırdadı.. Bıı sefer ortaya kos 
Fakat hiç bir fayda görüleme- felaket kaq11ında ne yapmalı? yı da reddedemezsiniz ya? dost kimseler değil... Bu dü§- ' . Bundan ürktüler gali- - itte başladılar.. kocaman bir temel ta~ı düt-
di. Nihayet kız babası. nefes- Büyük bir teılimiyetle kol ka- j - Ne demek isteyorsunuz? manlarm taarruzundan bizi ba .. Bu ruhu da deler cinliyi de - Bu taşın bir ruh veya pe tü ... 
!erinin uydurma kutsiyetile vuşturup olacağı beklemeli mi? - Bendehaneye iki polis kurtarmanız için size müracaat yere serer.. ri tarafından atıldığı ne ma· Poliıler taşla çiviyi muaye-
raat geldikleri saf dilleri dolan- Bu hadiseleri akıl almayor. gönderirsiniz. Ölülerin dirilere ediyoruz... Geliniz. Ba'kınu:. j - Aslı yok canım kim bi- liim? Bu bir İnsan işi olacak... neye giriştikleri esnada: 
dıran bu hilebazların hepsini Fakat ne olursa oluyor bunlar taarruzlanna §ahit olduktan Söderimin sıhhati tebeyyün lir ne katakullidir .. Geçenlerde Taşın geldiği taraf ? Efendi - Asıl tetkike şa· 
kovdu, polise müracaat ıztıra- 1 vukua gdiyor. Menedilmele- ı sonra gördüklerini size hikaye 

1 
etmezse her cezaya razıyım. ortaya çıkar<İıkları mezarlık Efendi - Bizim bahçe... yan olım bu düşenler değil on-

rın~a kald_ı. Ç~ckü e.v~e barı- i rinin çaresi y~_k mudur,. . • . ' ederler. O vakit iıtibaha mahal '"!•~kat sabi~. olduğu tal dirde va~'a.sıt ı biliyorsun . Y~:· .. G~e 1 Poli~ .. Mutlak orada giz- lann camdan gece~ken . açtık-
nabılmek ımkan hancıne çık- Şaıkma donen Abdiıllatıf kalmaz... bızı bu tecavı•zlerden kurtar· kefınıle dolaşan bır ölu agd lenen bırı&ı bu oyunu yapı- j ları muntazam delıklerdır 

~ .. .... , . ,_· · · · -~-~ ....... 



Lilian Gish sahneye 1 
avdet ediyor 

Sinema aleminden çekilen ar
tistler nasıl vakit geçiriyorlar 

Fakat sinema ile tiyatro 
o kadar k~pı komşusu ki •• 

. Sinema oemaaı yıldızlarla do- ' .. 
lu... Onun içindir ki, bu aemada 
parlayabilmek için ya büyük bir 
tana ve yahut harikulade kalıi· 'ı 
liyet aahibi olmak lazım .. 

Maamafih bir taraftan yeni 
yıldı7.lar yÜkoelirken, diğer ta
raftan sönenler de yok değil .. 
Bunlar her hangi bir oebeple si· 
nemayi terkederek, kendi kötele 
rinde oturmağı ten:ih ediyor· 
lar .. 

Yeni doğan yıldızlardan çoiu· 
nun da ö.,.ürleri hatti. bir sene 
bile sürmiiyor. Halkın zevki öy
le har.aaa §ey ki, bir yıldızın aön 
maden yerini muhafaza edebil· 
meai için, terazinin bu kefeaini 
daima müvazene halinde tubrıa· 
aı lazımdır .. 

Oiyecekainiz ki, beyaz perde
den çekilen artiıtler ne yapıyor 
lar? 

itte bir iki taneai : 
Loruiae Brooka - Seaaiz film 

de aık sık kendiaini görüyorduk. 
Bilbaaaa "Güzellik müaabaka-
11., iımindeki filminde töhreti 
dübala olmu,tu. Seall film çıkın 
ca Louiae Brooka ta HollyYood· 
dan aynldı. Franaaya döndü. 
Tekrar aeoli filmde çahfmak ni
yetile Amerlkaya döndü. Fakat 
angajman alamadı. Halen Nev
yorktadır. Ve gazetelere göre, 
gut)ağına kadar borçludur ve pa 
raamı verememektedir. 

Vilma Banky - Ronald Col
mann ile çevirdiği birçok filmler
den ıöhret alan bu macar artiı· 
ti, aeali film çıktıktan az gonra, 
sinemayi terketti. Kocaaı Rod 

, 

1 

Düşman Kadın,. fllmfnde Lillsn Gl.,h ve 
· La Rauque ile beraber tiyatroya 

Rslph Forbes avdet etti. Mamafi büsbütün film 

b lilian Giıh arhk sinemayı j •esli sinemanın. . biribirinden 
ırakıyor. "Kırılmış Zambak" büsbütün başka ıkı alem oldu· 

111 bu güzel mubdiası da biz- ğu ~on zamanlarda sinemadan 
: ':~ ayrılıyor demek.. Vakıa sahneye dönen artistlerin çok
·1lıan Giah Kalifomiya'nm di- luğundan da anlaşılıyor. 
~er bir çok artistleri gibi, film- Lilian Gish'in şimdiki arzu
e, hem de kendisine müaa~t. su sahnede en kudretli bir ar-

t
t.eni roller almamıt ve bunlan 
tc '"be F ld tiıt payesine erişmektir. Mese-~ tü etmemiştir. akat a ı 

•.1 rollerde de 0 kad'ar kendi la "Ladam o kamelya" dan baş 
hlllden vermiştir k1 ileride bir lamak isteyor. Şimdiye kadar ' 
~!kasının ayni muvaffakıyeti kaç kişi bu piyeste baş rolü al
~0ıterebileceği şüphelidir. Li- dı. Fakat hiç biri Sarah Ber
,:;n Giıh de Greta Garbo'ya, hard kaciar bu rolü yaşatama
k •rlene Dietrich'e hullsa en mı,tı.Alexandre Dumas Fila'in 
b lıdretli artistlerden hiç birine Margueritte Gautier'si belki 
k enıemeyen. seyyal ve bambat atk ve lüks kadını olduğu için 
~-~İr şahsiyet vardı. Mesela hiç modadan dü,meyor. Lilian 

'~.q filmlerinden "Beyaz hem- Giıh'in daha ziyade sahnede 
§ıre" de Lilian Gish ne kadar yükselmek için bu rolü beğen
~Yrı bir kadındır. mit olması da buna bir delil
d litian Giah tiyatroda başla- dir. Şu var ki. sahne ile film o 
~ 1' Yine tiyatroya dönüyor. Bir kadar kapı komtusu ki, bir gün 
t lınıuılar sesli si-anın tiyat Lilian Gish'in yine bizi ziyare-
0Yu öldürecejjini zannedenler te ııeleceğini pek ala ümit ede 

Çok olmuftu. Fakat tiyatro ile biliriz. 

Clarcke 
Gable 

Clsrcke Gabfe 

Sinema Haberleri J 
* Bir mütehassısa göre Ho

llyvood' da hakikaten ıar19ın üç 
yıldız vannıt Onlar da tunlar: 
Ann Harding. Greta Garbo. 
Marlene Dietrich.. Diğerleri
nin hepsinin de saçları oksijen
li imi§ .. 

* Coatance Benett en çok 
para kazanan yıldızlardan biri· 
dir. Geçenlerde bazı yaz ayları 
nı geçirmek üzere Nice taraf
lannda bir köşk satın almıf· 
tır. 

"' M. G. M. Wallace Berry'
nin mukavelesini tecdide ka-
rar vermittir. ı 

"'Vilma Banky ve Luis Tren 
ker "Asi kadın" filmini çevir
mek üzere Berline gidecekler· 
dir. 

"' Carlie Chaplin'in Japon. 
yadan Amerikaya dönerken 
yanına bir kaç Japon artisti a
larak, Amerikada turneye çıka 
cağı söylenmektedir. 

"' Bundan böyle Londrada 
on bet sinema cumartesi günle 
ri öğleden sonra sırf çocuklara 1 

mahıua olmak üzere film göa-
termeğe karar vermişlerdir. 1 

den de uzaklaşmıf değildir. 
Bilhaaaa müzik hollerde çaht· 

mağı sinemaya• tercih etmekte· 
dir. 

Lon Chaney - "Yüz çehreli 
adam,, Ünvanını alan Len Cha
ney'in 26 ağuatos 1930 da, söy. 
lendiğine göre, fazla makiyaj .. 
dan kanı zehirlenerek uzun ve ı 
ızhraplı bir hastalıktan sonra öl
müştü. 

Ogen c,.eighton timdi aincnuı
da çalıııyor ve babaaının yerini 
tutmağa namzet görünüyor. 

Francis Buahnıan - Ben .. 
Hur'da Ramon Novarro'nun eı
ki rakii>i timdi müzik hollerde 
çalışıyor. Bir otomobil kazaıında 
ağır surette yaralanmıftı. Bu 
kaza neticesinde 10,000 dolar 
zarar ve ziyan İıtemitti. Bir mü .. 
lakatta kendisine talip çıkacak 
en zengin kadınla evlenmeğe 
hazır olduğunu söylemek garabe
ti~ile bir kat daha töhret kazan 

Soldan sağa Lonise Brooks, Eleonor Bordman, 
Francb Bushmsn, Olive Berden 

mışh. 1 vakti yerinde olduğu için, ne za· 
Olive Borden - ~8 mart 1931 man caıu isterse, o zaman film 

de, Theodore Sp.;ctor iaminde çeviriyor. Söylendiğine göre, bir 
bir artiatle evlenerek ıinema a- kaç mühim film çevirmek Üzere 
leminden aynldı. Fakat söylen- geçenlerde bir mukavele imza et 
diğine göre, aila bayatını hıra· mittir. 
kıp tekrar sinema ve tiyatroya M d Beli Seui f'I 
avdet edecekmit. · ba !f': ·· I ~ny -- I z • '." 

El B d B
. mm u ırı goz u guze artistı, 

eonor oar rnan - ır se-
ne kadar evvel ......ti sinemaya uzun müddet Nevyork gazetele-
avdet etmişti. Ve eakiıinden da- rinde san'at münekkitliği ettik.
ha güzel ve cazipti. Fakat bir- ten sonra, ahiren Hollyvood'a 
den bire sinemayi bıraktı. Şim- dönmüıtür. 
di Madam Kine Wicher olarak 8 • Ba · ı 5 · fil 

· · ğ ·ı b eaaıe rrısca e - eıaız kocaaı ve ıkı çocu u ı e eraber • .. 1 d b" 
yafıyor. mm. en cuzel aantm arın an ı· 

Monte Blue - Beyaz gölge- ri... Kocaaı ile birlikte müzikhol 
!erde bu iami hatırlanııuz. Hali )erde çalıııyor. • -

Poliste 

az e ·ı n ey 
mü h · ş bir cinaye 
Kazlıçeşme tren yolanda 

cesedi bulunan 
adam nasıl öldürülmüş? 

•••••••• 
Bu müthit cinayetin esran anlaşıldı 

, Geçen cuma gÜnÜ akfamı Ye- ı yor, odanın içi alt üst oluyor. Be. 
d!kule_de Kazlı ÇCfDlede, Cambez- kirle Kadri, Şakirin tarafmdan 
di ~e!" fabrikası amele~den H~- Üçü birden Hüaeyine 1 

aeymm, Kazlı Çe§llle cıvarındaki - Sen bizi bıçakla mı tehdit 
tren hath üzerinde ayaklan ke- ediyor1UD, diyorlar ... ve Hüseyin 
ailmit ve ölü olarak bulu~d~u karga tulumba aırtlıyarak sokağa 
yazmıttık. O zaman bu olumun, çıkarıyorlar, üzerine çullanıyor· 
bir tren kazası neticesi olduğu lar, taıla b&fJDı yarıyorlar ve son 
zannedilmitti• ra boğazını sıkarak öldürüyor-

y aptığmıız tahkikata göre bu lar. 
ölümün Ye keailen bacaklarm Hüoeyin ölünce hu cinayeti 
çok e1rarengİz ve içinde kadın aaldamak lazım. Hatırlanna bir 
parmağı bulunan bir cinayet ...,_ kurnazlık geliyor. Cesedi trea 
ri olduğu meydana çıkmııtır. lı- hattına aürüklüyorlar ve raylana 
tanbul emniyet müdiriyeti ikinci üzerine yatırdıktan sonra baeak
ıube cinayet maıaıı bu eararengi.z larmı kesiyorlar. 
cin.ayeti bütün teferruatile orta- Banlan yaptıktan sonra aUTa 
ya çıkarmı,lar ve katiller yaka- kadem baaan arabacı Şakir, Kad
lanmışhr. ri ve Bekir timdi tevkifhaned& 

Katil maznunlan Y edikule Cam dir • 
bezdi deri fabrikaar ameleainden 
arabacı Şakir, Kadri ve Bekirdir. 
Polia, dün bu üç katili evrakı ile 
birlikte Adliyeye tealim etmİftir. 
Cinayete takaddüm eden hadise
ler ve vak'a fU fekilde cereyan 
etmiftir: 

Geçen perfembe günü akpmı 
Y edilrulede bu fabrika ameleain
den birinin evinde aünnet düğünfl 
var ... Düğüne fabrikadan bir çok 
amele arkadatlar davetli .. O ıe· 
ce aabaha kadar eflenti ve itret 
devam ediyor. Sabaha karfı mec
liain neteaini bozan bir feY var: 
rakı bitiyor ... Rakı bitince davet
lilerden hemen hepsi gidiyor. 
Y alıuz ev aahibinin aıkı fıkı arka 
datı olan bir kaç kiti kalıyor. Sar 
hotlukla, düfün evinden fazla gÜ 
rültü çıkbğııu duyan civar polis 
devriyesi, aabaha kartı. artık vak 

Kuyuya düştü 
Samatyada Arabacı Beyazıt 

mahalleainde Ramazan ef. aoka· 
imda 18 No. evde oturan Ha,,.,.. 
H. bahçesindeki kuyuya diiferek 
vücudunun muhtelif yerlerinden 
yaralanmııtır. 

Bir otomobil kazası 
Beşiktatta Bayat pazarmda 

toför HulUsinin idaresindeki 
2460 No. otomobil 7 yatında Q. 
haneae çarparak baımdan yara
lanmasına sebep olmu~tur •• 

Hırsız kim? 

bn geç olduiunu, içkiye nihayet 
vermelerini ihtar ediyor. Ev aa
hibi itiraz etmiyor, fakat tez el
den Y edikuleye bir arkadat yol
lanarak tekrardan rakı almıyor. 
Ve kuytu bir odaya kapanarak 
abpapça bq alh arkadat İç· 
meğe devam ediyorlar. içe içe aa· , 
bahı ediyorlar. Günet doğarken 
arkadatlardan biri: 

Feriköyünde Baruthane cad
deainde F abna hanımın evine hır 
aız girerek ve bazı qya çalmıt
tır. Yapılan tahkikatta hıraızın 
Şiılide aakitı Mehmet iaminde bı
risi olduğu anlatılmııtır, 

Eşyayı çalmış, 
kaçmıt 

Fmdıkhda Kumrulu sokakta 
22 No da oturan Muhabbet hanı
mın evine aabıkalı Şükrü girerek 
bazı eıya çalmıt ve kaçınııtır. - Haydi, diyor, bi•az da ıride

lim Japonun evinde içelim. 
Artık cuma olmuftur. Bet altı 

arkadq kalkarak Japon dedikle 
ri arkadatlarmm Aia çayırmda
ki evine gidiyorlar ve maaa kuru
luyor. Gün cuma oldufu için fab
rikadan mezun bulunan amele
den Bekir, Kadri, arabacı Şakir 
de Japonun evine celiyorlar ve 
içınefe bqlıyorlar. 

Fakat sonradan gelen bu üç 
kiti mecliain tadııu bozuyor, aar
hotlukla bir kavca çıkıyor. Ara
bacı Şakirin konu9tuğu kadınla 
gene o mecliate bulunan Hüseyin 
de konutmaktadır. Ve bunu Be
kir, Kadri biliyorlar. Şakir Hüoe
yine: 

- Sen benim dostumla konu· 
§uyormu,nn. Bana buradaki ar
kadatlar aöyledi, diyor. Bunun Ü· 
zerine Hiiaeyin belinden bıçağı 
çekiyor ve arabacı Şakirin Üzeri
ne atılıyor. 

Ev sahibi Japon onları ayır· 
mak isterken parmaklan kesili-

Tayyare ile 
Hindistana •• 

Tayyareci Londra
dan şehrimize geldi 

lngilterenin Hindiatandaki Ran
gun eyaleti aular ve Orman idareai 
memurlarından M. C. W. Scott, ve 
Aung Bard iaminde iki kiai evvelki 
gün Hindiıtan'a gitmek üiere tay· 
yare ile şehrimize ıelmi,lerdir. M. 
Scott, Rangun' da keoretle bulunan 
teck ağacı yetittiren onnanların mu 
hafazasına, bu ormanlarda kahya· 
tın tanzimine memur olan teıtkilita 
menıup bir zahittir. Teck ağacı aert· 
liği baaebile gemi İnfB1ında ve ge
mi direği imalinde kullanılmaktadır. 
Bu ağacın keailmeai aon zamanlarda 
sui istimale uğradıfmdan Rangun 
hükıiıneti bu hususta tedbirler alma 
ğa mecbur olmuıtur, 

Bir çocuk bulundu 
l.tildit.I caddeainde katolik 

Sent Antnvan kliaeai avlusuna tah 
minen 2,5 ayhk olan bir erkek ço• 
cuk terkedllmittir. Üzerinde çı
kan kağıtta isminin Jean ve mez
hebinin de katolik olduğu anlatıl 
llUftır. 

Yaralan ı 
Galatada Umur yerinde 

Bahar ef. ye ait gaz depoaunda 
çalıtmakta olan amele l11Dai1 ı 
yapılmakta olan bir duvarm albn 
da kalarak yaralanmııtır. 

Kartalda yangın 
K ... rtalm Samandra civarmda

ki fundalıklardan dün yaqın çık 
mtftır. Yangının aöndürülmeıi i .. 
çin tedabir ittihaz olunmuttur. 
Kartal telefon hatb bozuk oldu
ğundan fazla malılınat alınama
mııtır. 

Yol mu, 
Ray mı? 

Muhtelif yerlerden 
cevaplar geliyor 
Ticaret odaaınrn biitün mem ... 

leket için açbfı yol mı, ray mı? 
mevzulu ankete bir çok yerler<!• 
fayanı dikkat cevaplar gelmittir 
Gelen cevaplardan memlekette 
böyle bir meoelenin mevcut oldı 
ğu anl&fllmaktadır. Bilhasaa 92l 
den aonra memleketin her tara 
hnda otobüs ve tren re~ 
kendini fiddetle biaaettirmekte
_dir. Bir kıaım husuai demiryollar 
ıdareleri bu halden endite ile 
bahsetmektedirler. Difer taraf· 
tan bu halin timendifer idareleft
ni dikkat, teyakkuz Ye halk lebi
tıe birçok fedakirhklara aevket
tifi anla,ılmaktadır. 

M. Scott ve refiki M. Aung Bard 
mezunen lngiltereye gitmi,ler Ye o- fngı•liz fı"lo•u 
radan Hindiatana avdet için M. 

l;ı ll1t son günlerde Hollyvood'un 
tb~ .~•alları yeni bir artistle meı· 
ili,. lt~ler. Bu artiat Clark Gable· 
~el Şıındiye kadar beı altı film 
ıt. "' Çeviren Clark Gable ne-

Scott'un satın aldığı _bir tayyare ile Gelecek cuma cünü Maltadan U 
beslemektedirler . yola ~ı~ıılardır. iki arkadat geçen maıumıza lngiliz filolU kumandanı 

Bazı münekkitler ise Rudolph salı gunu Londradan hareketle çar- Contre • Amiral Tottenhan Refi 
ıı.., J>ek göze çarpmıyordu. 

riıı," "~at oon zamanlarda bu bü
ı..,. ıstidadı ketfeden rejiaör
~'id lı1tınınalı faaliyetlerle bu yeni 
'lı,ı,1 tı • kendilerine mal edebll-

ıçın uğr~ıyorlar • 

Valantino'dan sonra onun yerini tamba gÜnli akf11nı Kolonyaya ve j kaaı Sady Tottenhan'in zncine i)tj. 
bütün dünya ekranlarında tut- 1 1 ertesi günü de N~rembttg'e vaaıl bak etmek üzere bugün Prağa Y&pn• 
muı olan Ramon Novarro'nun bi olmuşlar. oradan Vıyena. Budapq- rile ıehrimize gelecektir 
le kabiliyet ve artistik kıymet te,B~lgrat.Bükreş yolu ile latanbula • ,,. ,,. 
itibarile Clark Gable'den aıağı gelmişlerdir Buradan Halep. Bai· 
olduğunu iddia ediyorlar. Clark dat, Karaıi, Kalküta tarikile Ran· lngiliz filoaunun celmeai cuma 
Gable'in ismi etrafında bu kadar gun'a gideceklerdir. ya tesadüf ettiğinden amiral Va. 
büyük bir reklam yapılması Ü· li muhiddin beyi T etvikiyedekl 
zerine büyük finnaludan biri I vali kona - mda ziyaret edecek ve 
kendisile be~ senelik bir kuntu- Halkevinde intihap vali de gemiye giderek iade! ıı:iya 
rat yapmııtır. . ı . rette bulunacaktır. 

Bakalım Holly.ood e>raren- HalkeYi köycülük ıubesi yarın le ! Amiralm zevcesi de cumartesi\ 

11 
1 

1 

' ı ~0n. ı:elen Avrupa ainema ga-
1 

'<l)•krınde gördüğümüz vcçhile 
~ •İnema münekkitleri bu 

~'>le Aınerilmn artiatini bundan l 
«~ıl>~ •ene evvel vefat eden Ru- 1 

Yalnntino'dan daha yük-
• • .. • 1 

giz crkelc :ırı: ,ti aöyliyenlere . ıekkül edecek ve idare heyeti İntiha , gÜnÜ Pireden vapurla ,ehrimize • 
~-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-~~~~...__.._ ........... ~~~~ .... ~~~-----;,..;:.--~~~~~~~-''--~~~~"'--~~~-~---'"-~....;.~-~~~~~ 
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Fransa cevabında d·yor ki: ''Yeniden silah. 
lanmak matlup olduğunda 

artık hiç bir şüphe kalmamıştır •• " 
PARIS, 13 (A.A.) - Fr";"'&· I ~tal~ ki, bu talıir, milleti• cemlye j fakat edebilecetfni beyan etmekıe.1-

nın Alman muhtırasına vermıı ol ti mısalmım kullanmıt olcfuiu tabu- di. 
dufu cevalıın_ -ini. ıudar: : _ rin. aynİclir. Alman,_... milli .,..,,..a Şu halde, milletler ceaniyeyi, ı..-

Te fabrikatllrün fikir ve mütalea· 
ı~nı tahriren •-uıtur. 

Oda bilha- ıu noktalar etra· 
fmda malômat toplamaktadırc 
Kootenjan hakkındaki umumt 
mütalealar, son tatbik şekli ile 
hiad olan vasiyet, kontenjanın 
tatlılldnd- ....etki vasiyetle tat• 
bikinden ıonraki vaziyetin müka 
yeaeai, bu kararnameler ticari 
•aziyetlm.iııode miiabet teoir mi, 
yolua menfi teoir mi yapmııtır? 

Batveldl, kanunu esa&inin 33 llllcü 
maddeıiae iıtinadea bu talepte bu
lanmuıtur. Bu maddeye .-öre hükü
met mü.meaaili, rüzname haricinde 
IÖz ıöyleıe bile, dinlemek İcap eder. 
Fakat Reichatag reia.i, kanunu esa
oinin lıu madcleoiai kale almomıt ve 
batvekil iki defa IÖz istedifi halde 
müınaileyhi sükUte davet elmİftlr. • 

Bu karar ve azimli hareket 

• 
yüzünden bir çok 

vatandaşlar ekmek yıyor 
Fransa hiikümetı, 31 agtu- oelimete hakin oldutuna yazarken kim mevkiinde balwwyor. Cemly• 

tos tarihinde Almanya harici_y~ ~u bir surette .. hatırlatmakta ol- te kartı gİriflllİt olduğu taaJaloiltleri, 
nuın tarefından Almanya milli dugu nokta, bu luzum ve zaruret- ifa elmanek Franuam eliad.ı 1.ı. 
müdafaa nazın hazır buhınchığu tir. Bu. beynelma1el bir kiııotröl ile .... Ve Almuyanm ymaiden oiljb.. 
halde Fransa sefaretine tevdi edil bütün milletlerin temin edilmesi il- ı..ft7 k talelıine muvaffakat etn:ıek-
mif olan veoib.yı almııtır. zı1t1 .-elen bir :ranwıdır. ten keadiaiai _.Meııı •balıo ;--.. 

Evvel beevvel teobit edilmeoi .Kı,.- ve ı......etleriai ııiyley-1e da milJetler cemiyeti huZ111"11ada lala 
icap eden nokta, Almanya lriilni ria nuai me.ı.i "" malıiyetlerindeıı "" teınn etmek lıaklnno amhafua 
metinin tahdidi t .. libat kODfer&D• alan IOD lıeyan- ı.u tabirin "Fnn eder. 
....... ldfııyatııizliii ihtimalini lııa- H -psyalliıminia mu( eııi'' olchı- Fra-Nn ... defa ,.._ ..w.. 
tırlamakıa olmaaıclır. fu lıeyaa w teyit edilmittir. Bu. lu tetkikat, her ae olurııa o1-

Bu mütaleamn fimdiye kadar doiru defjldir. Çiinki Fnuua, biç- nıiDetler camiyetiala aJıki.nı Ye ni
sarfedilmiı olan ıayretı.i na:aan bir imtiyaz _u.clea ko-1rta, zıımatına sadık kahnaktan iboft• lıa 
itibara almalunım atiye ait bir ta yalnız herkesin talep etmekte oldu- lunan Ye bu not-. biclayetindenlıe 
kon tahminleri ve ümitleri iade lu emnii oe!Uaetteki m9'"1 lıiaHli- ri t"frİll edilmİf Olan azmini ~ 
etmekte oldufunu ıöylmnei'e ha- ni istanektecllr. ye ve teyit .,.ı..iftir. 
cet yoktur. Fraaaız tekliflerinin faide " • Nihayet:, mahdut ve mebı,.. Wr la 

Franoa, konferan11n muvaffa- bemrniyeti, diler 1'al Alftlleri ...,. lam mii2alı:erat ile Ameriıa.- ııı.. 
kiyete nail olması İçİa elind- ... nılclıiı ~ tesadüf ol.nan miifki· kukun- balelcı... oı-.- BMydaa 
leni yapmıfbr. Fr---. ~en li.t ile ~it olımldHır. Fakat bu - Yermek tehlik..- .-öze aJan.yız.A. 
maaraff~d_an 1500 milycm sele baldlnc!a ela tahdidi talibat k.. ınerilra ile A'-aya aruıncla 25 .. 
fr~ tenzilat . yap-k rn ~tik fenınsnun ııalihlyed claireoine dahil ğuıtos 1921 tarihinde imza ..ı•Lriı 
t"!li_h~tmı tahd!t huauuundaki aa olan diler lıiitila noktalarda oldufu olan nıJb muabeclenameai, Amerıilw-
mmı 11bal ebı:uflir. gibi, miizalı:ere kapı11 açıktır. y aVenallles maabedesinia betiac::I 

Fraııaa, Hoov• teklifi aibi ba r, kll'i t tklk ı.t kısmında miiıı~ ahlıimdan ud-
zı meoe!e~eria tetkikini kola:vlat· e 1 ' e '1f faıleyi temin eylemektedir. 
bmıak ıçm c-re, gayret sar- Franoa, AlmNtya tıındmclan ııerde Almanya h"Lu•.....: bızım' • d~ : • .: 
fetmekten kat'iyyen hali kalma· dilnıeoi muhtemel olan tekliflerin rak etmekte ~.h;~uz bir t:.kin 

tetkikini kabul etmekle iktifa etmea, "~ 
mıı~tan ve. hare!'lt~ hak!'ıo· o teldınerin ileri oürülın...ıni ve dl- bil:"~= h~e =s~::: 
daki mQh!elıf tela~ki v~ te!url~- fer devletlerin de tekliflerde bulua zak bir atide yea.ld.ı ıiliblanma ya 
~ mukabıl bu hadıselen ıo•ten· ınalanru arzu ve temenni eder Fran n;ına ve milit:arlzmin uyamrvısme 
nz sanın nuarında cihanın aulh ve mü 

• --L---..,nı· t-:- '-'- hu'"t"- dun-ya. aebelıiyet verecek mahiyet teki ted Konfera111 bundan sonra mesa ,.....,,_, ~·~ ..,.,, un birlerin umumi lktisadiyatm !dün 
i.i icin de Fransa cümhuriyeti, ay run hayrmı ve iyilijini aramak bu- be.balnde do!urncalı tehl:Jı:eye naza. 
aı ruhi haletı muhafaza etmekte ınsunda, Franaa ile Almanyamn tet n dildıati celbeder 
Ye misakın, ıulhun muhafaza., riki ~aislnden daha faideli, biç Fnuısa Lıw.......;,.c!a UJllWDllB 

keyfiyutinin m111i teılihatmın mil bir ıey yoktur. menfaati' naır..ma Joitaraf hakemlerin 
li emnü ıelimet için kabili telif Bu premi;>lcr, lıu ıuretle tesis e - ehemmiyetini kabul ve teslim etmİf 
olacak askeri bir miktara indiril dildikten sonra Fransa, Alman nota oldnldan bir taknn fedaldrlıkl:ım 
m~ini ve Alman notasına ihtar e ımm ikinci uasuru 1 n herıeyden muvaffakat ehniıtir 
~ekte ol~u~ veç.hile b dev evvel ordunun yenidm tensiki mev- Bütiln bu esbaba• binaen Fransa, 
letm huau .. uaını Amır bulunan 8 zuu bahsolduğunu tasrih eden kıs- girişilmiş olaa taahhiıtlere riayet ,._ 
inci maddeıine iıtinat etmektedir nunda Fransa açıkça cevap verecek- dilmek f&rlile, harlıt hazırlamalı ;.... 

franaamn böyle bir eoaoa isti lir. tibdaf eden • usnllue rucu tariki 
na! e~ekte olan İçtihadı,_ kont"! Fransa, bu metnini yanlıı birta:rz le doğil, ıulhun tensiki lahaımda te 
I': tabı. tutulacak umum bır t'.'hdı da tefsir etmc:liğinden emin olnıaaı rakki etmek yolile yeni ahklm ara
dı tealıbat ya!'ılmau ?""'kezınde i~n Al n milli müdafaa nıızırmın mak için Almanya ile birlikte çal,.
olup devletlenn huswıı ıuretle ye New-yok Times, Heİlnat • Dimest m:ııı mümkün oldulu mutaleasını 
~de.n silahlanmalarına matnf de· ve Resto deJ l..arlin gazetelerinde İn serdeder. 
gıldır , tiıar eden etraflı lıeyanatma Alman 

Bu programm müeuir bir ıu- ya için hava muharebeleri veııaitl, 
rette tahakkuk oahaıma iıali için, tanklar , aill' topçu kuvvetleri, hava 
milletler cemiyeti büyük meclisi kuvvetlerine karaı lotimal olunacak 
tarafından 1927 haziranda vaki toplar n deniz altı gemileri, tayyare 
olan ve Almanlar tarafmdan da gemileri ve zırhlılar istemek lıusu
kabul edilmiı bulunan beyanatta ıunun maksut olduğuna kanaat ba
lüzumu tasdik ve teıllm edil..., 111 ~tir. 
hır takım merhalelere ihtiyaç var Silahlanmak 
dır. 

Tahdidi teslihat konferaa11 da 
ayni keyfiyeti 19 nisan 1932 tarih 
li karar sureti ile kabul ve tes
lim edihııiştir, 

Şayet Almanya, hali hazırda 
bazrrlanmakta bulunan tahdidi 
teslihat mukavelenamcsinin neti
celerini gayri kifi bulmakta oldu 
ğunu il.-ri sürerek, kendi te&liha 
tının vaziyetini değiştirmekte hak 
h olduğğu iddia edecek oluna 
yalnız imzalamış oldufu muahe
dennmede miinderiç sarih taah
hütleri tutmamış olmakla kalmı· 
yacak, ayni zamanda tahakkuku
nu temenni eylenuıkte olchtiwnu 
beyan eylediği umumi tahdidi teı 
lihatm ileride tahakkuk 1ahaaına 
isal edilmesini imkansız bir hale 
getirecektir. 

Y eaiden siw.larunak ım.tlüp oldu l 
kurula artık hiçbir §Üpbe blmam1ır 

tır. Şu ciheti nau.rı dikkate vazede. l 
riz ki bu yeniden ailahlamnak bir 
takını dev !etlere de zaruri olarak si 
rayet edecektir, 
Şu halde lıöyle bir ~yi ya.pmak 

met'kez1 ve şarki Avrupaya ait bü
tün mcoeJ,.!cri clolayis.ile ortaya at
mak demektir. 

Su hald , bu kadar ıumUllii ve et
raflr bir meseleye buıuıi bir surette 
cevap Yenneği kalıul edemiyecek <>
lan Fnınııaya irat olunan aual ve o
nL•r> öniine atılan 111e'lele ilP. bütün 1 
cihan alôkadar bulunmaktadır. 

Almanya, mutaelıetmda lıabri hu- 1 
ıusata da tqmil etmekte olduiunda 
onun ı.. aah2daki talebi ile bütün 
devletlerin hahri vaziyetleri lıabse 
me?ZU edilmit dmıek oluyor. 

Binaenaleyh, huıuai surette cevap 
..,rmeı. jhtiyah12lığı. cihanın askeri 
vaziyeti me•elesini İ4İn içine sokmak 
oı..:.1mr. 

Şehit 
Jan arma 

bidesi 

\ 

Hekz olunan abide oe 

Taba itl•inden doğan netice
ler, lıeld- .-ticeler, takaım 
malınıç piyasalarda bU1Ule .-etir
dili t.irler ve bumm dahili piya
oadaki akitleri, miiotaluile kadar 
teoiri, takas neticeııi takaaa tabi 
tutu1aa .. yana hariç piyaaa.larda 
ufradıjI fiat -züliiaün dahili 
piyıuadaki aluülameli •• 

Sanayi yaafyeti, maddei İpti
daiye fiklyetleri, tat- tedbir
ler, almabilecelı tetbirl•, mu.
le •eraiai meaeleleri. Plyaaanm 
lıedlıia olDfQDdald sebepler, eııdj. 
te •e terecldat uyandıran nokta
lar, ea çok ıiklyet celbeden aok· 
talar, i.tikrar meaeleoi. 

Bu akşam 
Ay tutulacak 

(Ba~ı l inci uhifede) 
aaat 21,18 de baılzyacak ve 
24,43 de nihayet bulacaktır. Va
satı hwıuf denilen aym en fazla 
kapah bulunduğu zaman oaat 
23 e iaabet edecektir. Bıı andaki 
husufun cesameti lıinde 981 dir. 
Ayın maıf kutru vahit olduğuna 
göre de husufun cesameti yüzde 
98 dir. 

Hava açık oluna bu akıamki 
husuf hadisealni baıtan oona ka· 
dar oeyretmek mümkün olacak· 
br. Bu aktamki ay tntnluıunda, 
ayın DUllll!aruı panltılı bir mii
cevher ııekr nde tecelli edecektir. 

En l(Üzel anzara husufun ni
hayetinde görülebilecektir. 

Tark dili 
Kurultayı 

(Ba:ıı 1 inci sahifede) 
munaı.a.a ve ıvütalealan dikkat
ve hauaa.iyetle takip edecekleri 
tabiidir. Bu alaka ve takip Türk 
vatandaflan için milli ve harıi 
bir ihtiyaç halinde tecelli edecek 
tir. V atandatlann bu ihtiyaçlan· 
m tatmin edebilmeleri için Dol
mabahçe sarayına telıiz gönder
me tertibatı yapılmıttır. 

Kurultayın müzakere ve mft. 
nakaıaları tebiz telgraf müdüri
yetiyle derhal faaliyete geçerek 
ve mevcut vaeıra ve imkinlardan 
istifade ederek telıiı: alan maki
nalan halkın toplanabileceği U· 

mumi yerlere kurmak auretile iı
tifadelerinia teminine timdiden 
teşebbüa etmeleri lazımdır. 

Umumi ve Hususi müesseseler 
deki telsiz alan malüaelerin bu 
hizmete karp kolaylıkla temin e
delıileceii ıibi Yatandqlarm tah· 
u cihazlarmdan da İstifade müın
kündiir. 

Aıkeri garnizonlar amirleri
nin C.H. Fırkası teıkilatmm hal
kevleri erk&nmm ve ıelıiz maki
nalan aatan tüccar ve acentalann 
mua•enetlerin.in temini maksadı 
latilıaale kıymetli birer hadim o
lur. Teşebbüs ve faaliyetlerden 
Yeki.letin malilmattar edilmeılni 
aynca rica ederim efendim. 

Dahiliye veldli 
Şükrü Kaya 

Fesih kararnameai, lıe§vekil tara
hnclan hemen Reichstaır reisine tev
di edilınlttir. 

Fesih, bu tevdi ile katiyet k•bet
mekte olup Reicbıtag'ın ariya mü
racaata tevesslil etmesine hakkt kal 
mamıfbr. 

iti. Von Papen meydan 
okuyor 

BERLIN, 13. A. A. - Volff a
jansmdan: M. von Papen'in dün 
Reicbstaı'cla okunma11 li.ıum gelen 
büyük prograın nutku, dün radyo İ· 
le ııetredilmiıtir. 

M. von Papeu, Reicbıtag'm ka
aunu esaıiye muhalif olan hattı ha
reket~ dolayiıile mecliste bükümet 
pro.,..mmı okuyamamaıma bais o
lan §Ayanı teesdlf ahvali beyan ve i 
uh ettilrten sonra Alınanyanın ha
li hazırda yeni bir devrin ba§laniı
CJncla olduğu ı.a-atinde lıulunduiu 
au beyan etmiıtir. 

Baıvekil, Lauııanne'cla elde edil
miş olan neticelerin tamirat faslmm 
kapa1UD1f oldufunu göıtermekte bu 
lundufunu tekrar etmiıtir. Alman
yanın bütün devletlerle müıavi mua
mele görmesi meselesi daha o zaman 
rüznameaine dahil olmuıtur. Şimdi 
Almanyıımn teslihat aaha11nda müsa 
vi hukula sahip olması, diğer devlet 
!erle müştereken teslihatın tahdidi 
m~vzuu bahiıtir. 

Mümailcyh, demiştir ki: Almanya 
için pek tabji olan hukuk müsavatı
nı arzu ediyorum. Bunu her ne ba
basına olursa obun elde edecektir. 
Almanyanın tahdidi teılihat konfe 

ransına ittiraki müsavat mcıcleainin 
Alır.an noktai nazarına ıröre balledil
me•me bağlıdır. 

Dahili oiyasette işsizler meselesi, 
en "o.kim noktadır. Daha timdiden 
saltıh alametleri ve buhranın tevak
kuf ccleceğİne dair bir takım emma
reler görünrncğe başlaınııtır. Her 
tiirlü "para" maceraımdan tevakki 
eılilecektir. 

Hükumet, fnb.larla koalisyon 
yapmak leyhinde olduğu igibi dik
tatörlütün de akeyhindedir. Hükü
met. "Hlndenlıoure ile ve Almanya 
için!'~ remzi altında imar ve ihya 
planmı tahakkuk ettirmeğe azmet
mİ§tir 

Von Papen'in M. Goerina'e 
şiddetli bir mektubu 

BERLIN, 13. A. A. - Volff a
jansından: Ba§velıil M. von Papen 
ınefıuh Rayiıtai meclisi rei.ine .-ön 
derdili bir mektupta, kendiıinin ha§ 
vekile aöz vermekten imtina etmekle 
Ye Feııih kararnrunesinin kıraatinden 
sonra müzakereye devam ettirmek, 
verilen takrirleri reye koymak ve 
c:alseye ılenm etmekle kanunu esasi 
ahkamına muhalif hareketlerde bu
lunmut olduğunu ibli.i eylemiıtir. 

Bat•ekil, Rayiıtatm !e$heclilmİf 
olmaaı baaebile itiyon akdedilecek 
herhangi bir celsenin veyahut itti
haz edilecek herhanci bir kararın 
Alman kanunu esasisine sarahaten 
mugayir bulunacağını da ilave et
mqtir. 

Gazetelerin mütaleaları 
BERLIN, 13. A. A. - Volff •· 

jan~ınclanı Raylttaiın clünkü f..&i 
ve müteakiben müzak ... ta devam • 
clilmeaini ve mefıub mecliac:e ademi 
itimat takrlrlerlnln reye konularak 
kalıal olunmasını mevzuu behiı e
den gaze~ler, bu hareketlerin umu· 
miyetle fırkaların eleylünde olduiu· 

Almanyanın vaziyeti 
Şayet Almanya, milletlere ha

kiki teminat bah1Cd cc.>k bir mu
kavelename v\icude getirmek 
maksadile Fransa ile ve diğer 
devletlerle teşriki meaa.i etmek ar 
zuaunda ise Frana.a, tama.mile Iİ· 
beral bir zihniyetle onunla teniki 
meni edecektir. Bu auretle bir 
hAkem usu]ünün ve bir kontrölün 
himayesi altına konulacak sulhun 
umum Yaziyeti dahilinde Alınan
ya'nın vaziyeti ne olacağını tayin 
ve teıbit etmek mümkün olacak· 

Almanya. niyet ve tasavvurların
da i.rar eylecliği takdirde UlllUmİ faa 
liyete devam olunacaktır, f~kat bu 
faaliyet tahı!idi testihat konferaaaı
nın Üzerinde yöriimekte oldufu saha 
da masruf olmıyacaktır, zira Alman 
yanın talebi, bu konferansm mevzu 
ve ıra:raine .,, .. itibarile muhaliftir 
ve oulh muahedenamelerine i,tirak 
etmemi, olan .W.letlerin -rahbas
ları ela bu konferansta hazJT bulun 
maktadırlar. 13 temmuz 9:r-! tarihli 
itimat ibl&fnanıesini latbul etmis o
lan devletleT iı•e etmeksizin za 
nıri olan müzakerata giriımen.in ve 
lıu müzakeratı takip eylemenin im
kaaı yoktur. imdi. Almanya da bu 
metni, reımen kabul ve buna muvaf 
fakat eylemiıtir. 

şehit jaııdarma nu yazmalı.ta ve büküıneti bazı mer-U nkapanl ıe1ıe ıas.ip eylemektedirı ... 
1931 aeneai mayıom 22 inci ıe- Merk• fırkumm ll&fİri efün o-

(JT, 

Meaele, evvelbeevvel lıukuki 
bir şekilde mevzuu ba.h.olmakta
dır. Almanya, tahdidi teolibat 
konferanıınıo bukukan Versaillea 
1<1uabedeai yeriıae kaim olmau ve 
Alnı.onya İçin lıiçbir buauai "Mad 
d., ve hüküm" derpq edilme-i 
liızun geldiğini l>eyan etmektedir. 

Vt>rsalllrtJ muahedesi 

cesi Çorum . Merzifon ..,.... Üze- Ko·· pru·· su·· lan Cermania ıuetesi diyor ki, Ra-
rinde ooyğtıocularla yalnız batyııa yittafın feshi bir emri ....kidir. Bu 
yaptığı müsademede kahramana bapta yapılan bukulı.i münakatalar 
şehit olan Kaymakçı Jandarma (Başı 1 inci sahifede) lıi&üt n faideoizdir. 
karakolu efradmdan Bünyaalı kizden oonra seçeceklerdir. Bu g-uete ati i~in birtey söyle-
Osman namına Kaymakcı kö,.ü Bot kalan Unkapanr köprü"1 manekte ve ihtiyatldr davnuulmak
sırtında f(>sa kenarında yaptın· yerine inta edilecek Gazi köprü. tadır. 
lan muhte•em abidenin küıat rea- ·· '-'- Beledıy' e hazırbklannı ik 

• ıu ......- • Rayiştag ac·ılıgor mi 1932 ağuıtoaun 25 inci per- mal elmit. tartnameler hazırlan-
temlıe ırünü fevkalade merasimle mıfbr. Bu huauata lazım olan 3 BERLIN, 13. A. A. - Rayittaf 
icra edilmittir . milyon liradan bir milyon ve kil- mediıi reioi M. Goering, uzun uza. 

Meraıimde: Çorum valisi Ce- suru da vuaiti nakliye ücretleri- dtya diişündülrten oonra lıuaün Ra
ınal Bey ve Çonımda bulu- ae ,_olunan on para rea.im J'iıtaiı içıimaa davet etmemdı kara 
nan Tapu Kadastro umum müdü- deıı. lıİrilmıİftir. fakat Gazi kö11- rmı vermiıtir. 
rü Cemal Bey ve maiyetleri ve 38 riioü intaamm munak:atay• kon- Dahili oazlget 
inci alay zabitan ve Çorum Vili- ınaaı için Dahiliye Vekaletinden l alıili' 

· M ·.ıe ·· k ·-ır· h-ı-ı--~kt--'ir. Fak.at bu m" BERL N, 13. A. A.- D ye na-
yetı ve ecıuozu azası memur- ~· ..,.._ - • zın von Gayle lıiilôlmetia lıukuku 

EDİRNE: Edimede bugü· 
nün ticaretini ellerinde tutan 
bir Muaevi galabalıiı vardır. 
Bunlar vilayetin her tarafına 
yayılmıtlardır. Muntazam tet
kilitlan. klüpleri ve mektep
lerile nazan dikkati celbetmek 
tedirler. Bu vatandaılar her ite 
ırirerlet- ve para ka:ı:anmanm yo 
lunu bilirler. Bir taraftan arazi 

ne pirincidir. İstanbaldaki tüc• 
carlar bu pirinçleri bombay eti
ketile satmakta Unitler ! Bura· 
da toptan fiatı 32ı33 kurut• 
İstanbul tı~ılimi sablmaktadır· 
Bu pirinçler Haliç fenerindeki 
çeltik fabrikasında itlenmelr
tedir .. 

AHVALİ SIHHiYE 

ve emllk satın almakta bir ta- Viliyetin ahvali sıhhiy~İ 
raftan da Musevi haramın te- çok ıayanı memnuniyetti,·. Sıt· 
rakkiıine çalıımaktadırlar. maya kartı devlet sıhhiye teı-

Edirne Musevileri buralara kilitile ufak mikyasta mücado 
Kanuni Süleyman devrinde la- le tertibatı alınmıtlır. Vekalet 
panya ve İt&lyadan gelmiıler bu sene bol kinin ırönderecek· 
ve ilk önce tarapçılıkla ite baı- tir. Bundan baıka hususi idare 
lamıılardır. Edirnenin tarapla- bütçesinden de kafi mikdards 
rile gül yağlan bir takım husu- kinin tahıintı alınmııtır. Dev· 
ai memurlar vaaıtaaile müb... let kinini aatııları da teşmil e
yaa edilerek Franaaya ve kral dilmektedir. 
saraylarına götürülürdü. Bura- Frengi ehemmiyetli derece 
nın mamullfından en mqhur- de değildir ve muntazaıran te
lan fıçdar, tehaasürdan'lar. ve davisile uğratılmaktadır. Ve
kayı'klardır. Bu kayıkların Ve- rem için maalesef bir mucade
nedik ve İıtanbula kadar götü- le teşkilatı yoktur ve veremle 
rüldükleri rivayet edilmekte- mücadeleye şiddetle ibtıyaç 
dir. (Müıebbek) denilen kafes- vardır. Hususi muhaseb ile 
li tahtırev nlar burada Türk , belediyeden tahsisat alınarnok 
aan'atkarlan tarafından imal o bir v~em mücadele cen.ıyeti 
lunup Bahriaefit havzaama ve teıkili beh mehal elzemd r. Va• 
Hindistana gönderilinniıl 1 Ii Ozdemir Salim Bey~n bu ci· 

beti nazarı dikkate alacağın· 
KARAAGAÇ dan eminim. 

Edimeden 2,5 kilometre me Dahil viliiyette Keşanda. V· 
f de b 1 b 

. • . zunköprüde ve ır rk zd hu~u 
ıa e u unan u fırın ııtas· • uh be · h ı 
yon. iki tarafı ağaçlıklı munta- sı K akİ ~e aıt d •;tan k~r 
zam bir şose ile şehre merbut- vl et ava dı b~zad~m a c a ve a· 

B d 
• b' . e emrın e ır ıspanser var· 

tur. ura a ceaım ır ıatasyon 1 d B"" t•• k 1 d hh' • b 1 · d .. t ır. u un aza ar a sı ıye 
Hlfl'.'"8hına 1 aıdanmıd11 1&e e ~u 8 memurları. doktorlar, ecza· 
va ı arp er en o ayı muyeıı· 

ser olmamıştır. Buranın hava- neler ve nahiyelerde ebeler 
sı ve manzara11 ve bağ bahçe- 1 mevcuttur. Her on beş giir de 
liği hasebile Edirnenin bir say 1 bir kere Edirne ıehri hekimle· 
fiyeai mesabesinde ise de maa- ri muntazaman içtıma e <..ek 
lesef elı:J<trik tesisatı yoktur. ilmi müsamerelerine devam ey 
Halbukı karşı tar~fta Yunanlı- lemektedirler. Halkevınin kiı· 
lar tarafınd~ tesıs olwı~ ve tadında İçtimai vazife! r içiıı 
Altın Karaaııaç namı venlen 
kasaba pırıl pırıl elektrikler i- mevki de alınmııtır.Merkc.ı:i vi 
çinde yanmaktadır. Demiryolu liyette 20 kadar doktor vardır. 
kumpanyası acaba bizim tara- Çok mühim ameliyatlar yapı· 
fa da bu elektriği almaz mı? lır ve hekimlerin ailevi şeki ııe 

P1R1NÇ ZER1YATI 

Edirne viliyetinde geçen 
sene pirinç zeriyatı (1200000) 
kiloya baliğ olmuttur. Edime
nin kıymetli gençlerinden Ka
ra Bekir Beyin tirketi tarafın
dan bu sene 2 milyon kilodan 
fazla pirinç çıkarılması ma

muldür. Bu ziraat ltalyalı iki 

mütehuaraın nezaretinde ve 
nehirlerden motörlerle au ıev
kedilmek suretile gayet fenni 
bir tekilde yapılmaktadır. 
Memleketimizin heT tarafında 
külliyetli pirinç hasıl olduğu 
halde yine yabancı memleket· 
lerden pirinç getirilmesine mü

saade olunmaaı iktuadiyatnnı
zın harabiaine sebep olmakta
dır. EğeT ki hükfunetlmiz kon
tenjan mecburiyetile hariçten 

pirinç ithali zaruretinde iıe bu 
nun çeltik halinde ithalini mec: 
buri kılmalıdır ki memleket aa 

nayü ve itçileri de iıtifade ede
bilsin. Nitekim Romanya ve 
Yuğoalavyada iklim müsait ol
madığı cihetle pirinç yetiımi· 
yorsa da hariçten bir dirhem 
pirinç gelmesine müıaade et· 
memelde ve çeltik halinde it
hal edilmektedir. Edime pirinç 
leri İtalya tohumudur ve ıslah 
olUDJ11Uftur. lıtanbulda ıarfo· 
lunan pirinçlerin % 70 i Edir-

bir de birlikleri vardır ~ e pek 
aamimidir • 

Viliyet dahilinde seyyar 51h 
hiye memurlan gezerle.-. Bun· 

lar ayın yirmi gününü köyler• 

de ve 10 gününü de merkez· 
de geçirirler. Bu sene belediye 
bütçesinde bir (süt müşavere 
evi) teklif edildiğindeıı açılma· 
sı kaviyyen memüldür. Gerek 
merkez ve gerek mülhakatta 
sabit ve ~eyyar etüvler mev· 
cuttur. Kanun mucibince bü· 
tün vilayette aşı tatbik edil· 
mektedir, 

OTOMOBİLE BiNEN YOi< 

Edirne münevverlerile me· 1ı murlan tehir dahilinde otomo
bile binmemeğe karar vermit· 
imdir. Burada otomobile an·. 

cak uzak yerler için binilir O· 

nun içi şehir dahilinde araba· 
lar çoğalmıttır ve herkes araba 

ya binmektedir. Bu arabalar erı 

uzak yere 25 kuruta müıteri 
taıımaktadırlar. Şu sayede 

hem arabacı esnafı ve hem ele 
arpa satanlarla koıumcular ve 

nal mıh imallthaneleri geçiıı• 
mektedirleT. Diler vilayet met 
kezinde ve büyük kazalarda d• Fransa. hukuki nalrtai nazar

dan bu tezi kabul ecle-z, zira 
ne Versaillea muahed...__ıiwle 
ne de milletler cemiyeti miMJr-. 
d'.ı mezkür maaJ..edenaawcle ma. 
deric; bulunan daimi .... hiyetteki 
ahkimm merİyetten ...ıo.tu- ;... 
taç edebilecek hiçlıir madde gör
memektedir. 

Bundan 1ıa4ka, müzakerata hakim 
olan yek cihet ol.aırak tadili mümkün 
olmıyaD Versai.lles muahedenamesi i 
le ikinci fıkrası. Almanyanın millet
ler cemiyetine aza olarak kabul edil 
cliö;i ıriin, muahedenamede teıbit e
dilıniı oLan teılibat hududunu geç
mi1ecejiini taahhüt eyliyece~i na
bk bulunan 164 üncü maddedir. Bu 
te•libat, yalnız milletler cemiyeti ta 
rafından tadil oılunaı.iH• ve Alman
ya cemiyetin bu husustaki mukarre 
ratına harfiyen riayet etmeli miiteah 
hittir. 

lan mektep muallimleri ve cemi· taat kambiyo qile alakadar olein- esasiye aoktaoın•n Reichıtag nb-
yet n müeuioeler mlaıeaailleri j-undan bu hıuusta hükümetia yİİni .., suretle teli.kki ettiilni p- 1 •!1!!!11-!!!ll!!l--!!!!lm!!m_!!ll_ 
ve civar köylerden ....J-1. kadın, nokta~ aa:ıan beklenmektedir. ecil nl ~•~ denit"- F bük' - etinla 

fU usul tatbik edilae çok İyi o
lur. Edirneliler bu yüksek dii· 
tüncelerinden dolayı ıezavatl 
tebriktirler. 

Bu hukuki ihtirui kayıt tahtıada 
Fransa, bütün alikadarlula lıeralıer 
konferansın bundan ıonra elde ede
ceği netice ve ter.ıldo1eri hesaba kat 
mak ıuretile meseleoin tetkiki mak· 
sa dil teşriki mesaiyi kabul eder. 

Cenevre konferansı mü:ıakeratı 
mcvzuunun eanuna gelince, takip e
deceği hattı hareketi beyan etmek 
Fransa İçin hiç te müşkil Jeğildir: 

Biitiirı millrittrin yülde-ini hafif. 
!etmek arzusunda bulunan Fransa. 
sulhun tensiki emrinde ne kacloır faz 
l•temi""t ... ıu ... •:ıhdi.li teslihat 
yolunda o de-ece ilui Pidecektir. 

Fransa, ( Emnü •~l.ômft) filuini 
Ye tabirini kullan1st ı'otayla.ile ~ 
hazP ~diJmi. tir_ F1'frat ı-u ciheti hatw 

Bu metin. Almanlann s.erdetmi§ 
olduğu bir mektupta izah ve tef•ir 
edilmittir. 

Bu ye.ika, moahecknamenin aske 
ri ahkiımındaki bazı tadiliob bildir
dikten t1onra muahedtnamenin tes
bit etmq olduğu teslihatın bünyesin 
de Almanya, milletler cemiyetine luı 
bul edilinciye kadar hicbir güna ta
dilit yapılanuvacafmı "' cemiy~n 
f8yaru arzu gördüiü tadilat• muvaf 

•- '· ı zel - • • ......., .. sonra '-"' tıra>ma ranıız um v•-" erkek binlerce halk ... lılr piyade ._, .. -~ _.. ! •!!!!!!11!!!!-!!!!!9!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!ll•ı .., ii cevalıa matbuata tevdi eyleyen M 
jandarma bölütü ve lıir aüvari la n çelenkler ııöze çarpıyordu. Şay"?ı esef~ ıp ne Chanceller ae Herriot, bu ve.ikanın klfi aarahab 
jandarma takımı buluamuıtur. Memleket hastahanesi bathek.im- de kabıoe Reıcbstal" ~u;ıurun~ haiz oldufu kanaatinde bu1unarak 
Abidenin en Üıtünde bulunan ve pro lar ıerb ve İ2alı etmege herbanıi mütalea ve lıeyanat ıerdln 
jandarma alameti Farika11 olan liği DalllllUl badt bekmtirel Ha!rİyke imk'f:':Uıa::'amıılardar. Reicbstaa' den iıtinkif eylemlıtir. 

1 ld it d ( hit Hanım tarafın an onu an çıçe • f b' . ka · • ___ ı • • · 
ıua 1 ay yı ızm a ın a "' lerle aüaleamit kırmızı bir hilal m e• ımn nunıyetı ~eaını un Bir Fransız balonu 
jandarma Bünyanla Osman ruhu- ek zarif ve san'atkarane idi. peratorluk mahkemeııne hanle et• 
na 1931) ibareıi vardır. Abide- P mek bu•usuncla muhalefete atfolu- Alman topraiJında 
nin cephelerinde (Millet uğrun- Müteakiben abide civarında nan niyete gelince kanunu esaıi me- LEIBNlTZ (Sileyzyada) 13.A.A. 
da can verdi) (vazife namus bor- İnşa11na batlamlan Kaymakcı selelerini halletmek. imperatorluk Bir Fran11z balonu diin Golclberı 
cudm·) (vatan oevıisi, tann atkı) Jandarma Karakolunun temel at· mahkemesinin •alibiyeti dairesine civarında karaya inmqtir. Balonun 
(yolcu lıu mezar senindir) cümle ma meraıimi yapıldı karakolun girmez. 3 rakibi geçen cumarteıl aünü öf-. 
leri kabartma olarak hakkedil- Temel Taşı Vali Cemal Bey tara- Bu mahkeme ancak İmperatorluk leden sonra Brüluele ırltmek üzere 
miştir. fmdan konuldu. Kurbanlar kesil- müesıesesi ile diğer Alman bükü- Pariılen hareket •tınlı olduklaruu 

Alıideye bir çok çelenkler ko- di. Bunu müteakiben Piyade ve metleri müeneaeleri araomda zuhur fakat yolda ticldetli lıir hrtmaya te 
nulmnt bunlann içinde Vilayet Süvari Jandarma kıtaatı tarafın- eden d~lıalan rüyet edebilir. sadüf ederek Goldberp'e kadar sü-
Jandanna Kumandanı Süheyl dan f01a üzerinde yapılan çok M. Herriol birşey riiklenınl4 lıulunduklarını ifııde et-
Beyia refikaJan tarafından konu• kanlı ve- canlı ye umumun taktiri- • miş.lerdir. 
lan (Jandarma analan) ve (Vi- 1 ni mucip olan cecit r<"smini müte- sil :ılemeyor Balon sahipleri Parise avdet ey-
lllyet) ve (Polis) namına konu- · ak<p merıbİme nihhyel verildi. l'ARIS, 13. A. A. -- Alman muh-. leuıi~lcrdir. 

Raııp KEMAl 

Yeni neşrl11at 

Holivut 
Memleketlınlzin yeflne s.in ..... 

mecmuası olan "Holivut" çok gÜ~,ı 
reıimler ve zeneln münderecatla İP" 
tişar etmiştir. 

ZA Yl - lıtanlıul ltballt Gümriltf 

nün 1201 No beyannamffine ait tı1 
No 16-6-932 tarihli teminat maki"'' 

zu zayi oldu. Hftlonü yoktur. 

Antalya Nakliyatı Umumiye ıirlo.,.ı 



Spor 

Bulgar atletleri cuma 
günü atlet

lerimizle koşacaklar 
Milletler teniste biribirlerile 
Tarabyada bugün oynayorlar 

Bundan bir ay mukaddem Balkan ıampiyonasına ittirak 
şehrimizde Bulgar ve Yunan at etmittir. 
letlerinin iftirakile bir beyne!- Nesim Davidofa gelinc.e bu 
ınilel atletizm müsabakası ter- ı yeni yetiteıı bir sür'atçidir. 100 
tibi kararlattınlmıştı. Derhal metreyi 11 2 / 10 ve 200 metre. 
Yunanistan ve Bulgaristan fe- yi 24 saniyede kotmaktadır. 
derasyonlanna müracaat edile- Daniel Muradof ise iyi bir 
rek atletlerinin İatanbulda ya- sür'atçi olup deerceleri 11 5/ 10 
pılması mukarrer bumüsabaka- ve 11 6/ 10 dur. 
la.ra iştirak edip edemeyecekle- Diğer atler de hemen hemen 
ri sorulmuştu. Uzun bir sükut- ayni &yardadır. Bizim atletleri
tan sonra nihayet Yunanlılar- miz hazan oyun esnasında 
dan cevap alındı. Bütün idareci yaptıklan iyi dereceleri bu mü 
ve atletlerin sıcaklar dolayısile sabakalarda da yapmağa mu
ıayfiyelerde olduğu bir kısmı- vaffak olurlarsa galebenin tara 
nın idmaaları tatil ettikleri ci- fımızda kalması ihtimali çok
hetle Yunan atletlerinin ittira- tur. ~ı 'il! 
ki imkansız olduğu bildiriliyor Biz cuma günü yabancı bir 
du. Diğer taraftan Bulgarlar rakiple kotmağa alıtmamış at
derhal cevabı muvafakat vere- !etlerimizden bir kısmının bu 
rek bu müsabakalara İftİrak e- vesile ile müsabaka tecrübesini 
debileceklerini bildirmişlerdir. arttıracaklarma şahit olmakla 
Bu müsabakaları tertip edenler memnun olacağız. 
behemahal bir beynelmilel te
mas yaptırabilmek için Bulgar
ların teklifini kabul etmişler
dir. Bulgarlarla yapılan muba
berat neticelenınit ve buraya 
o;elmeleri kat'i surette kararlat 
tırılmıttır. Bulgarların 1stanbu 
la gönderecekleri atletler hali 
hazırda Sofyanın en form olan 
atlerinden mürekkep bir kafile
dir. Bu kafilenin batında Bul
gar şampiyonu olan Pedan bu
lur maktadır. Pedan dereceleri 
tonlardır: 

400 metre 52 saniye 
800 metre 2.1.0 dakika 

15()() metre 4.17 dakika 
Diğerlerinden S. Stöimenof 

la dereleri iae 100 metre de 
11 3 10 ve 11 2 t l0 dur. ve 

Tenis müsabakası 
Evvelce de haber verdiği

miz gibi bugün T rabyada T o
katlıyan oteli kortlarında Bal
kan milletleri arasında bir tur
nuva daha oynanacaktır. Bu 
turnuvada milletler biribirleri
le yegln yegi.n çarpışacaklar 
ve bütün bu maçlar cuma günü 
aktamı bitecektir. Pazar günü 
Türkiye - Yunanistan milli e
kipleri karşılaşacak ve ayni gün 
de Sofya tenis kulübü oyuncu
larile F enerbahçe tenisçileri 
oynayacaklardır. Ancak Fener 
bahçenin renklerini müdaafa e
decek olan oyuncular milli eki
bimize dahil olmayan oyuncu
lar olacaklardır. 

Bugün ovnanacak maçların programı 
Sut 10 da 

Kort 
c 

Papadopouloı - Bot4' 
Saat 11 ele 

Jorcla.ııoff - Lavroff 

Kort: A. 

Kort 
o 

Bunea -A 

Stalyoa - A 

Nicolaides - Sciobıich 

S-t 14,30 da 
Kort 

c 
Suat - Trecuboff l Kort 

D 
Şirioyıan - O.aucloir 

~= A. 
Souroudjieff - D. Jaffe 

Saat 15,30 da 
Şirinyan - Suat - A. 

Saat 16.30 
Kort 

D 
Stalyoı - Nicolaides - P.apadopoulos - Chaud 

Kort 
.c 
'i 

Lavroff - Treııuboff - Bunea - Bote:ı. 
Kort: A. 

Jordanoff - Souroudjieff - Ohanesyan - Another 

YAZIHANEMi 
Galata, Nazlı han 6 numaraya 

naklettiğimi ilin ederim. 
Tayyareci: 
Hayriin-z 

Fatih sulh 3 üncü hukuk hikimli

tinden: Cerrahpaıa hubyar mahalle 
•i Şeyhülharem sokak 26 numaralı 
hanede Hkin iken halen Bakırköy 
~razı akliye •e asabiye hastanesin 

de tahtı tedavide bulunan Sait oğlu 
!Camii efendinin hacri ile ayni hane 

de sakin zevcesi Serra hanımın 

22.8-932 tarihinden iti"8ren vui ta

Yİn edildiği alakadararun maliimu 
01tnak üzre ililn olunur. 

Beyoğlu Dördüncü sulh hukuk 
llıahkemeainden: Kasımpaşada Kap
lanpaşa mahallesinde Zincirli kuyu 
C..ddeıinde Havuz baıı sokağında 
12 No. lu hanede sakin iken 330 se 
lltsinde vefat eden Yavuz Zirhlııı 
ç_rkçı ha11lanndan Hüıeyin efendi
bİtı lerek.;.ine mahkemece vazıyet 
•dilmiştir. Tarihi i.lindan itibaren es 
hah, matlüp ve ali.kadaranın bir ay 
Ve rniraaclların üç ay zarfından Bey 
"ilu dördüncü •ulh hukuk mabke
lbeıine müracaatlan lüzumu ili.n olu 

r 

lstanbul mahkemei asliye birinci 
ticaret dairesinden: latanbulcla Fin
cancılarda manifatura tüccaranında.n 
llya Görmezano efendinin alacaklı
larile akdettiği konkordato berayı 
tetkik mahkememize tevdi kılınmıt 
ve emri tetkikatın 6-10-932 perıem
be günü saat 10,30 ta icrası mukar
rer bulunduğundan al.ikadaran yevm 
ve saati mezlrurda hazır bulunmala
rı ilin olunur . 

--
lıtanbul beJinci İcra memurluğun

dan: Mahcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen vitrin, sanda.lya, sec
cade, ve aynalı diğer bir vitrin ve 
kundura 19-9-932 tarihine müsadif 
pazartesi günü saat 12 den itibaren 
Beyoğlunda lıtikliıl caddesinde Ru
meli hanı derununda 3 No. lu dük
kin önünde r:.'=.Jk artt[nna ile satıla

cağı ilin olunur. 

Dr. T AŞÇIY AN 
Zührevi ve bevli baıtalıklar. 

Eminönü. Köprübaıı Reşadive cad
deıit Hüseyin efendi han. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha· 
nesi Karaköy Börekçi fırını sıraınn-

• 

MiLLi)' r:T ÇARŞAMBA 14 EYLÜL 

İstanbul Tramvay Şirketi Müdüriyeti, 15 Eylfil 
1932 tarihinden itibaren ikinci mevki tramvay arabala
rında tenzilat ile seyahat hakkını bahşeden mektepli 
kartları venneğe başlayacağım muhterem ahaliye ilan 
ile keııbi şeref eyler. ı 

Bu kartlar, yüksek mekteplerden gayrı mekatip ta
lebesine verilecektir. 

Mektepli kartları, şeraiti atiye dairesinde Galatada 
(Tünel arkasında) Söğütlü sokağındaki Tramvay Şir
keti Hareket Dairesinde tevzi olunacaktır. 

' 1 - Kart alacak mektepli, on beş yaşını geçir~ ol j 
mamahdll'. ıl 

2 - Mektepli, üzerine 15 kuruşluk pul ve mektep 

Sadıkzade Birad •-ler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Vapuru 15 Eylül Perşembe 

ırünü akıam ıaat 18 de Sirkeci 
nhtınundan hareketle Zonıuldak, 
lnebolu, Samıun, Ordu. Giresun, 
Trabzon Rize ve Hopeye azimet 

ve udet edecektir. 
F ula tahi • t içia Sirkeci Mey. 

ıneaet Maı altında acentaliiiU 
müra~t. Tde. 22134. 

1 

Dünya Güzeli Şerefine 
15 Eylül Per-embe akşamı saat 9 da 

TAKSİM BAHÇESİNDE 

MÜSAMERE 
Kraliçe Keriman Halis H. 

bu miisamerede halka takdim edilecektir. isteyenler 
ehven bir tabldottan istifade edebilirler. 

müdüriyetinin mühürü ile mühürlenmiş fotoğrafisi ya-
1 
.. ________ _ 

pqtırılmış olarak, hakikaten mezkUr mektebe devam ı Naim Vapur İdaresi• !' 

ettiğine dair bir kıt'a tasdikname ibraz etmelidir. ' İzmir sür'at postası 
3 - Mektepli, nüfus varakasını göstermelidir. j (20 Saat) il 

Fevkalade numaralar gösterilecektir. 
Biletler Taksim (Tel. 8. 1296) ..,. Tepebaşı (Tel. 8. 1823) 

L'ahçeleri gitelerinden tedarik olunur. 

Lükı 4--Mektepli,vesika eb'adında ikinci bir fotoğrafi ge- ı 

ADNAN 
3 üncü ko' ordu ilanları 1 

tirmelidir. 

vapuru 5 - İstanbul Tramvay Şirketi tarafından verile
cek olan kart üzerine yapıştırılacak 15 kuruşluk pul 
mektepliye aittir. ::f't. Perşembe 

6 - Evvelce kendisine bir kart verilmiş İse, mektep- günleri Galata nhrunından saat 
li evvela eski kartı iade ederek mukabilinde yenisini tam 18 de hareketle doğru 
alacaktır. ·ı 1 Z M 1 R ' e 

7 - f<1artm tevdiinde 2 1 2 kuruş alınacaktır. ve pazar günleri lzrnir'den saat 
8 _Mektepli kartları Tramvay Şirketinin mezkUr 14 l.ı 2 da hareketle lıtanbul'a av 

hareket Dairesinde Cuma ve tatil günlerinden maada 
1 

det eder. Tafıilat için Galata. 
ı Giımrük kar,ısında Site Franse• 

her gün saat 8 1; 2 tan 12 ye ve 13 1 2 tan 1 7 ye ve 'lan No. 12 yazıhanesine müracaat 
pazar günleri yalnız A.at 8 1 2 tan 12 ye kadar verile- Tel B. o. 1041. --• 

cektir. 
Muhterem halkın beyhude vakit kaybetmemesi için ' 

kart almak üzere mezkUr dairemize ancak yukarda İzah 
edilen şerait dairesinde ve tekmil evrakı matlubeyi ge- , 
tirerek mürıacaat etmesi rica olunur - 1 

İstanbul Tramvay Şirketi 1 

Müdüriyeti 
~~~~~~~~~~--~~ı 

İnhisarlar Müdüriyeti 
Umumiyesinden: 

13213 numaralı kanun mucibince ihracata mukabil o/0 

50 ithalat suretile yapılacak mübayaat listesidir. 
Şartname Şartname Nevi Mikdarı 1 

No. Sıra No. 
1 1 Renkli fantazl bez taklidi kağıt 5000 Kilo ı 

2 

3 

4 

s 

6 
7 

2 Sarı mukavva 15 lik 200 Adet 
3,4 San mukavva 20 lik 600 " ı 

5 Sarı mukavva 30 luk 300 " 1 
6 İngiliz kumlu bez 3000 Metre 

1.2,3 Birinci hamur Holsfre kağıdı 70000 Kilo 
4,5 İkinci hamur Mitelgrayn 30000 " 
6,7 Beyaz matbaa kağıdı 40000 " 

8 Renkli matbaa kiğıdı 15000 " 
1 Kute kağıdı 1700 " 
3 Mor hareli kağıt 15000 Adet 
4 Büyük boy beyaz cilalı kağıt 1500 Kilo 
1 Beyaz selleloz kağıdı 91 m m lik 40000 " 
2 Beyaz seUeloz kağıdı 96 m. m lik 25000 " 
3 Beyaz selleloz kağıdı 114 m im lik 70000 " 
4 Mavi selleloz kağıdı 114 mım lik 10000 " 
5 Beyaz selleloz kağıdı 273 m m lik 50000 " 
6 Mavi selleloz kğıdı 63 X 96 10000 " 
1 Krome Erzana 266 m 'm lik 15000 " 
2 Krome Enans 240 m m lik 15000 " 
3 Krome Erzans 250 m m lik 15000 " 
4 Krome Erzans 285 m m lik 10000 " 
1 70 No. düz beyaz karton 80000 " 
1 Kahverengi ambalaj kağıdı 82Xl 14 15000 " 

S.t:. Y Rı~'E.FAIN 
M~rlııea acenta: Galata Kllprti 

batı B. 2362. Şube A. Sirlrec· 
Vlilhllrdarsade ban 2 '740. 

TRABZON POST ASI 
(KARADENiZ) - 14 Eylül 
çarıamba 18 de Galata 
rıhtımından kalkar. Dönüıte 
Tireboluya da uğramlacaktır. 

15 Eylül perşembeden 

itibaren Bostancı - Mıltepe
Adalar hattı lağvedilmiştir. 

AKTARMACILIK 
İdare vapurlarının Ünye 

iskelesinde tüccar eşyası 

yükleme ve bo~altma mü
teabhitlifıi 18- 9- 932 tari
hinde münakasası yapılmak 
üzere mahallinde mUnakaaa 
açılını7tır. Talip'erin idare 
mübayaat kom:syonuna ve
ya mahı:lli acentesine mü-
racaatl•rı. 

Ahlat kitabeleri 
Erzurum Erkek Muallim mektebi 

tarih muallimi • Abdurrabim Şerif 

Beyin 9 senelik devamlı bir emekle 
mahallinde uzun tetkiklerle .. ücude 
cetinnit olduğu bu kıymetli tarihi 
eser Hamit Bey matbaası tarafından 
ııefiı bir surette tabedilmit olup Ah
lat'a ait 43 resmi ihtiva etmektedir. 
Bu eser her kitapçıda bulunur. 

_________ ı 

Üsküdar cihetinin bir aylık 1 kilo ekmek kapalı zarfla mÜn• 
kara nakliyatı müteahhidi nam kasaya konmuıtur. İhalesi S. 
ve hesabına pazarlığa konmuş- 10-932 çartamba günüdür. Şarl 
tur. ihalesi 14-9-932 çarıamba namesini görmek isteyenlerin 
günü saat 16.30 dadır. Şartna- her gün saat 14 te ihaleye itti
mesini almak isteyenlerin her rak edeceklerin vakti muayye
gün ve pazarlığa gireceklerin ninde Tirede satınalma komis
de vakti ınuayyeninde komis- yonuna müracaatları 
yonumuza müracaatları. (759) (4670) 

(789) (4799) ,,. .. .. ,. 
"" "" Manisadaki kıtaatın senelik 

Üsküdar cihetı kara nakliya- ihtiyacı olan 14720 kilo çekir
tı pazarlıkla ihale edilecektir. deksiz kuru ;;züm münakasaya 
Pazarlığı 14-9-932 çarşamba konmustur. ihalesi 24-9-932 
günü saat 15 dedir. Şartname- cumartesi günü ~a11t 15,30 da-

l sini almak isteyenlerin her gün dır. Evsafı komisyom:muzda 
ve paza~lığa iştira~ edecekl~rin 1 mevcut.tur. Talipl~rin Manin
de vaktı muayyenınde komısyo 

1 
da satın alır.a komısyonuna mü 

numuza müracaatları. racaatları. (728) (4455) 
.. (787) (4797) 'ı ,,. .... 

'1- '1- Cata!ca müstahkem mevki-
Konyadaki kıtaat için 21700 inde. bulunan Sanderson fabri

kilo sade yağına verilen fiyat kası mamulatından m•ıt oulluk 
gali görüldüğünden bir ay müd bir adet traktör (bir silindiri 
detle pazarlığa konmuştur. İha çatlak) m(;zayedei aleniye ile 
lesi 19-9-932 cumartesi saat 16 ıatılacaktır. ihalesi 4-10-932 
dadır. İhaleye İştirak edecekle- salı günü saat 10.30dur. T raktö 
rin vakti muayyeninde Konya- , rü görmek isteyenlerin Catalca 
da satınalma komisyonuna mü müstahkem mevkiine ve. müza
racaatları. (786) ( 4796) ı yedeye iştirak erleceklerin vak-

"°"",,. 1 ti muayyeninde komisyonumu-
Konyadaki kıtaatın senelik za ır.üracutları. (791) (4813) 

ıhtiyacı olan 12000 kilo sabun '<· "°,,. 
kapalı zarfla münakasaya kon- Konyadaki kıtaat icin kapa-
muştur. lhales; 26-9-932 pazar 1 lı zarfla münakasay~ konan 
tesi günü saat 15 tedir. Sartna 15000 kilo sığır etine yevmi 
meleri g~rmek İsteyenle~İn h~r ı ihalede verilen fiat pahalı gö
gün komısyonumuza, talıplerın rülerek bir ay zarfında pazar
vakti muayyeninden evvel Kon !ıkla haddi liyik görülürse 17-
yada kolordu ~atın alma kom is 9-932 cumartesi saat 15 te iha. 
yonuna müracaatları. le edilecektir. Münakasaya isti 

(729) ( 4456) rak edeceklerin vakti muayye.. .... 
lspartadaki kıtı:ıat ihtiyacı i

çin 1202201 kilo odun kapalı 
zarfla münakasaya konmuıtur. 
İhalesi 27-9-932 salı günü saat 
14 dedir. Şartnameyi görmek 
ısteyenlerin her gün vr- ihaleye 
iştirak edeceklerin de vakti mu 
ayyeninde İsparta Satmalma 
komisyonuna müracaatları. 

(752) (4606) 

ninde Konva Satın Alma komis 
yonuna mi~racaatları. 

(790) ( 4812) .. ,,. . 

2 Kahverengi ambalaj ki.ğıdı58X96 25000 " " 
200000 "(ıc) lstanbul asliye mahkemesi birinci '1- "' 

Kapalı zarfla münakasası 
yapılan Çorlunun 105000 Tekir 
dağınm 140000 kilo sığır etine 
verilen fiat gali görüldüğünden 
pazarlığa konmuştur. ihalesi 
lS.9-932 pazar gi.;nü saat 16 da 
dır. ihaleye ittirak edeceklerin 
vakti muayyeninde Çorlutla sa 
bnalma komisyonuna müraca~t 
ları. ( 782) ( 4768) 

8 
9 

O Sigara kağıdı bobin halinde J Tiredeki kıtaatı için 82000 
1 2 B. · · h k' • t 15000 " hukuk daire•i ticaret kııını riyase-

' ırıncı amur agı kilo ekmek kapalı zarfla müna-
3 ık. · h k' • t 15000 ,, J tinden: Suvarisi bulunduğu Kemal 

ıncı amur agı k~saya konmu•tur. lhal-ı" 26-
1 ef ik k d 2500 " vapurunun hamuleaini kuru ~me - "! -

4 nce pembe t r" i.ğı 1 9-932 pazartesı· gun·· u""du"r. Şart-( ) s· k 1 el k 1 b d"l f b "k ittisalindeki kömür deposu iıkeleıi-" ıgara ağıt arı evv ce ağıt an tecrü e e ı en on a n a nameyi görmek isteyenlerin 
mümessilleri ile yapJacak pazarlıkla temin olunacaktır. ne bo.aıtacaiı esnada bir ecnebi va h 

1 purunun hilafı nizam sür'atle seyrin er gün, ihaleye iştirak edecek 
Mi.;messi fere tebligat lazımdır. lerın· vaktı· muayyenın· de Tı"re-

B l' · "k 932 t "h 3 elen dolayi ha11l olan dall{alardan a-a ada nevı ve mı darı yazılı eşya 24-7- arı ve 1 213 de satınalma komı"syonuna mu·· 
1 k · 2.3 ddel · d 1 · dalet vapuru üzerine düşmüı ve bu numara ı ararnamenın .4 üncü ma erın e yazı ı şeraıt racaatlan. (759) (4670) 

dairesinde kaaplı zarf usulile mübayaa olunacaktır. Taliplerin şe yüzden vukubulan hasara binaen "' 
'ı mezkür Kemal vapuru süvarisi tara-raiti anlamak için her gün mübayaat komisyonumuza müracaat . -l-. "" 

etmesi ve 29-9-932 pertembe günü saat 15 te tel<lif mektupla- fından tanzim edilen deniz raporu- . 1:' efennıdeki ~taat hayvana 
ril~ yüzde yedi buçuk teminatı muvakkate akçelerini hamilen 1 nun tasdiki talep edilmekle deniz ti tı ıçın 127186 kılo arpa kapalı 
Gala tada mübayaa komisyonuna müracaatları ilin olunur ( 4650) j car~t kanununun l063 üncü madde- ! zarfla münakasaya konmuttur. 

si r.•ucibince bu bapta tetkikat icrası İhalesi 1-10-932 cumartesi sa-

TlCARET 1SLER1 UMUM MUDORLÜGÜNDEN: 11~-1-~-~32 tarihine müaadif cumarte 1at10_ dadır. ~artnam~yi g~r-
T .. k" _, H - H "k v__ . . 1 •1 al k ·· .___ , sı ııunu saat 14 te muayyen olup bu mek 11tefel'lerın her gun ve ıha 

ur ıyeue, ayal, arJ t n.aza sıgort.a ıı ene ç ıtma uzre a.auunı . ... I . . . . 

bükü. .. 1 da" . d ·ı dil k b .. r ı· bal' de bulu o ıtle alikadar olanlann .tanbul aslı leye ıştirak edeceklenr ,,.ktı 
m er ıresın e tescı e ere uırun aa ıyet ın nan nyon bk . b" · · h k k dai · · d 1 .ı. ı..! K 

O 
. . ka . ı ye ma emeıı ınncı u u re- muayyeuın e spartauaıu ...ı 

Hayat, nyon Harık kazaya ve muhtelif mubatarata rtı sıırorta kum- . d ih . k" da b' .. J ('"'G6 ) (4712) 
panyalarının Türkiye umum vekili haiz olduju selahiyete binaen bu kere 1 tın he tar buvl e yealvmı mez u:,_ -~-1• na muraacat arı. 

. H . ı zat azır unm an veya m.c ve.aı ı 1t 
müracaatla lstanbul'da açacağı acentalığa tırket namına ayat, Harik ka • - dermd . r· .11 "° "° 
sigorta işlerile metgul olmak ve bu işlerden doğacak davalarda bütün I num g-on en uzumu ı n o- K. O. ve 1. F. kıtaatının ih-

ıf ti ·ı h 1 unur. tiyacı olan 60000 kilo una tek-mahkemelerde müddei, müddeialeyh ve üçüncü şahtı ~ •. a~ı e az.ır bu-
lunmak üzre l•:ıl< Kohen Ef.yi tayin eylediğini bildırmıttır. Keyfiyet 1 lif edilen f;at komisyonca had-
siıorta ıiı ketlerinin teftiı ve murakabesi hakkındaki 25 Haziran 927 ta- lstanbul ikinci iflas memurluğun- di liyıkında görülmediğinden 
ribli kanun hükümlerine muvafık ıörülmüş olmakla ilan olunur. dan: Müflis Fadıl beyin 13 numa- pazarlıkla münakasaya kon

Münakasa temdidi 
Edirne Vilayeti Daimi Encümeninden: 

raya kayt olunan alacaklı Melikyan muştur. İhalesi 14-9-932 çar
efendinin 85 lira 69 kurut alacağı şamba günü saat 14 tür. Sart-
6 ıncı sıraya kabul edilmit olduğu nameyi almak iıteyenlerin. her 
n arra defteri düzdtildiii ilin olu- gün. ihaleye iıtirak edeceklerin 
nur. vakti muayyeninde komisyonu 

11-9-932 tarihinde pazar günü ihalesi ilr.n olunan (Edirne 
Mıntaka San'at Mektebine) muktazi tezgah. mengene ve saıre 
gibi malzemenin ihaleıi görülen lüzum üzerine 18-9-932 tarihi
ne müsadif pazar gününe tehir edildiği ilan olunur. (4804) 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkerneıinclen: T erekeıine ma.bke. 
mece vaziyet olunan müteveffa Hü
•eyin efendiye ait olarak: Kaaımpa-

Konya Memleket hastahanesi şada Kaptan paşa maballeıinde Zin 
• cirli kuyu caddesinde HavuzbaJı ao 

Başta hipliğınden: kağında 12 No. lu hanede mevcut 
Yeni yapılan memleket hastahanesi binasının elektrikle bir mikdar "fya ile bq adet inek a

tenviratı 5-10-932 tarihine kadar kapalı zarfla münakasaya ko- ·ık arhrma suretile 20 eyliıl 932 sa
nulmuttur. Yevmi mezkiirda saat on beşte encümeni vilayet oda- lı •aat 9 da satılacaktır. Talip olan
sında ihalesi yapılacaktır. Talip olanların ve şeraiti anlamak . lann mezkur ~ün ve saatta mahallin 
isteyenlerin memleket hastahanesi baştabnbetine müracaat et- de h"zır bulunmaları lüzumu ilan . . . 

muza müracaatları. 
(778) (4764) 

* * * Tıbbiye mektebindeki 41 ka-
lem köhne efya pazarlığa kon
muştur. İhalesi 17-9-932 cu
martesi günü saat 14 tür. Şart
nameyi almak isteyenlerin her 
gün, ihaleye ittirak edecekle
rin vakti muayyeninde komis
yona müracaatları. 

(779) (4765) 

ILA N 
Zirde irae etlilen müessesat 

veznelerinin açılma ve kapan
ma saatleri 16 Mayıs ili 15 Ey 
liil 1932 devresi için ııraaile 
saat 9 buçuk ve 15 buçuk ola
rak tesbit edilmit idi. 

Mukaddema olduğu veçhile. 
ayni müessesat veznelerinin, 
17 Eylı'.il cumartesi gününden 
itibaren saat 10 da açılacağı ve 
saat 16 da kapanacağı umumun 
malümu olmak Uzere ilin olu
nur: 

American Express Cy - Ban 
ca Commerciale haliana • Ban
co Di Roma - Banque F ranco -
Asiatique - Banque General 
Pour ı~ ComD'erce Etranger -
Chrissoveloni Bankası - Credit 
Lyonnaiı - Deutscl>e Bank und 
Disconto Geıellachaft - Deuts
che Orientbank - Emlak ve Ey 
tam Bankası - Felemenk Bahri 
sefit Bankası - Oımanlı Banka 
sı - Seli.nik Bankası - S. S. C. 1. 
Ticareti Hariciye Bankası - Şar 
kıkarip Ticaret Bankası - Tür
kiye İş Bankası - Türkiye Zi
raat Bankası .. 

Ml"':hur Pehlivanköy 
HAYVAN VE ESYA 

PANAYIRI -
Her sene Eylülün 19 uncu "'ünü 

& 

açılmakta olan Pebliv~nköy hayvan 
ve eıya panayırı bu sene de 19-9-932 
de bir hafta müddetle acılacağı ve 
gelecek muhterem esnaf ve tüccaraR 
nın her türlü istirahatlerj temin edil 



1 
1 
1 

• 
Etabll•maa OROZDI •BAK t.taa~ 

14 ve 15 Eylül 932 
Çarşamba ve Perşembe günleri 

Pek ucuz fiatla satış. 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Kifiye 750 lira 
1 " 250 

" 10 
" 

1000 
" 10 " 500 " 

1 
Teırinevvel'de 

Saraçhanebaıında ünir Paıa konağında 
Leyli Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif •eklleti celileainin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmiı olan mektebimizde talebe kaydına 
baılanmıtbr. Ecnebi liııanlanna ilk sınıflardan itibaren batlanır. Ne'ıari talebe mektebin 
huıuıt otomobil ve otobüslerile nakledilir. Her gün aaat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

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

Ana - lık 
Orta-Un 
ıınıflan 

.... Nip.ntaımda tramvay cadde•inde 

Mabeyincilik Ye Ş.kayık aokağında Hr.lil Rifat P,. konaklarında ·---· Şişli Terakki Lisesi F·::·~~~~:!'°' 
Te•ia tarihi: SS nne evvel 1879 tarihinde Selanikte 

Kayıt muamelul: Herglln 10 daıı 17 ye kadar Halli Rifat Pf. konağında yapılır. Ayrı 
ayn blııalarda kıs •e erkek talebeye mahıua leylt teıkilltı mev
cuttur. Leyli Ye nehari llcretlerinde mllhim tenıdllt yapılmıftır. 

Talimata••• sr6nderllir. Telefon: B. O. 2517 

-.----
• . L ... ~; 

/fr HAKiKi ~\ 
~o-o o: 
~\t RADiUM JJ 

M~BTEBEM Y 1 TlNDl~tlBIMIZIN $/L ~ADiUM ~~ 
{'o o o! 

Nazarı Dikkatine \ t HALiS ISVEÇ ÇELl~i Jf 
HAKIKi RADİUM traı hıçaklanmızın küçük ve büyük kutularını sarmak için şimo1ye 

kadar ince beze müıabih kağıtlar ve albn yaldızlı etiketler kullanmakta idik. Her hususta 
asrın terekkiyatından geri kalmamak maksadile işbu eski tertip bendiyelerimizi Eylülün 
on yedisinden itibaren kaldırıp yerine ince tranıparan kiğıtlan kullanmata başhyacağız. 
Çünkü bu kağıtlarla sanlı kutuların renkleri ve yazılan gayet açık ve parlak ıurette gö
rüİ mektedir. Muhterem ahalimizin bugüne kadar işbu HAKlKi RAD:UM traı bıçaklan
mıza gösterdiği rağbeti hundan böyle dahi diriğ etmeyeceklerine kani olduğumuzu arz 
ile işbu tebeddülatı muhterem halkımıza haber vermeği bir vecibe biliriz. 

RADİUM TİCARETHANESİ ~:!;~:::: ::~:~.::.:~ul 

Su Tarifelerinde Tenzilat 
lST ANBUL LİMAN ŞİRKETiNDEN: 

lstanbul Limanından gelip geçen gemilere bir kolaylık olmak üzre, 
Liman şirketince vapurlara verilen tatlı ıu tarifelerinde aıağıki tenzi
lat yapılmışbr. 

1 - Şamandıralarda ve Beşiktaşa kadar olan sahada duran vapur
lara tonu 59 kurutlan, Haydarpafa, Kızkuleıj, Kuruçepne ve açıklarda 
duran vapurlara tonu 64' kuruştan ıu veriliyordu. 64 kuruşluk tarifede
ki hizmetler 59 kuruta indirilerek iki tarife birlqtirilmittir. 

2 - Gece alınan ıular için alınmakta olan yüzde 50 zam kaldınl
mıftır. Binaenaleyh ırece ve gündüz ayni tarifedir. 

3 - lıbu tenzilat l T eırinievel 932 tarihinden itibaren mer'i.tir. 
4 - Her türlii tahilat için (Galata; Yaikaparunda su ıubesine mü

racaat. Telefon: Beyoğlu 44962. 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

22,598 lira 87 kurut bedeli keşifli Tekirdağ-Muratlı yolunun 
17 552 kilometrosile 18 , 073 ve 18 l· 720 kilomerolan arasın

daki üç adet köprünün tamiri 28 8 932 tarihinden 19/ 9 , 932 ta
rihine kadar 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmu§tur. 

1 

1 - Şartname, ke9ifname ve proje suretleri Tekirdağ Yollar 
Başmühendisliğinden istihsal olunacaktır. 

1 2 - lhalei kat'iye 19-9-932 cumartesi günü saat on beşte 
1 Daimi Encümence icra kılınacaktır. 

3 -Talipler (661) numaralı müzayede. münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim ede
cekleri teklif mektuplarına yüzde yedi buçuk nisbetinde temina
tı muvakkateye ait vesaikle in,aatta iatihadm olunacak Fen me
murunun bir dairei resmiyeden musaddak vesikasını lef ederek 
yevmü ihaleden evvel Makamı vilayete göndermeleri lazımdır. 

(4677) 

.----•ARNAVUT KOY----• 

Amerikan Kız Koleji 
KAYIT MUAMELESi - 16 Eylül Cuma ve 17 Eylül Cumartesi 

günleri, 9 dan 12 ye ve 14 buçuktan 16 buçuğa kadar yapılacaktır. 

Tedrisat 19 Eylül - Pazartesi 8,30 da hatlar. Dühul ve ikmal imti
hanlar atağıda göaterilen ırünlerde İcra edilecektir . 

Türkçe 
Fransızca ve kimya 
Riyaziyat 
lngilizce ) 

ve ) 
Randaman) 

ıs Eylul, Perıembe ırünü saat 9 buçukta 
15 ,, ,. ,, saat 14 le 
17 ,, Cumartesi günü saat 9 buçukta 

17 günü ıaat 14 le 

İstanbul Mıntaka San'at 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mezuniyet ikmal imtihanları 25-9-932 tarihinde yapılacak
tır. MezkUr günde gelmeyenler tekrar imtihana giremezler, Ge
lecek seneye kalır. (4763) 

Makine - Motör - Elektrik - Mektebi 
1 - ihzari sınıf tedrisatına 1 tq- -"'ll"--~-:-:;::r:::-----; 

rinievvel 1932 de batlanacakbr. 
2 - Aynı tarihte DIESEL, MO

TÖRLER ve ELEKTRiK ıubeai i
le TELSiZ TELGRAF ıubelerinde 
de tedriaala batlanacaktır. 

3 - lllanektep mezunları içjn 1 H 
ZARI sınıf vardır. Bu sınıfı bitiren
ler ıubelere girerler. 

4 - Orta mektep mezunlan ile 
meslek müntesipleri doğrudan doi
ruya meslek ıubelerioe alıoırfar. Bu 
tubelerin müddeti birerden iki ıene
dir. 

5 - Mektep yalnız oeharidir. 
6 - Tqrada bulunan makioiıtle

re muhabere ile ders verilir. Kayda 
başlanınıtlır. izahat veya kaydol
mak için: Galatada Çinili Rıhbm Ha 
ru arkasında Şarap iskelesi sokağm
da kiin mektep idaresine "Kuto 
Han" müracaat edilmelidir. 

1 t .. t. Mr. Kumandanlığı Satına.ma k om . rı ] 

Mikdarı Cinsi 
38000 Ot Açık ) 

141340 Ot Kapalı ) Ayn ayrı ıartnamelerle mün•' 
69000 Saman Açık ) kasaları 

106000 Samım Açık ) 
Merkez kumaı.danlığı müe11eaatı ihtiyaçı için yukarıda nıiİ' 

darları yazılı ot ve samanın 15 Eyliil 932 perşembe günü 141 bıO 
340 kilo otun kapalı zarfı saat 14.30 da diğerleri aleni münakaS8 

!arı saat 15 ten 17 ye kadar icra edilecektir. Taliplerin evsaf ve 
ıeraiti anlamak üzere her gün ve münakasaya ittirak edeceklerıO 
muayyen saatinden evvel teklif mektuplarını ve teminatlarile 
açık münakasaya iştirak için Merkez K. SA. Alma komisyonun• 
müracaatları. (13) ( 4283) .,. .. .,. 
15000 Kilo Soğan ) 
19500 Kilo Patates ) 

Bir ıartnamede 5-10-932 çarşamb• 
günü saat 10 da 

110 Ton Kok kömürü) 5tl0; 932 çarşamba günü saat 10 el• 
7000 Kilo Bulgur ) 5 110/ 932 çarıamba günü saat 11 de 

Harbiye ve merbutu bulunan mektepler ihtiyacı için yukarı· 
da yazılı erzak ve mahrukat ve sebzeler ayrı ayrı üç 9artnamedt 
ve hizalanndaki tarih gün ve saatlerde aleni münakasa suretile 
satın alınacaktır. Taliplerin ıartnamelerini görmek üzere hergiiO 
Tophanede merkez kumandanlığı satınalma komisyonuna nıür• 
caatları ve iştirak için de muayyen vaktinde komisyonda haııl 
bulunmaları. (68) ( 4807) 

.,. • * 
Harbiye mektebi ihtiyacı ı. 

çin 1200 kilo taze üzüm paır.ar
lıkla satın alınacaktır. Pazarlı
ğı 14 Eylul 932 çaqamba günü 
aaat 10 da Tophanede merkez 
kumandanlığı satın alma ko
misyonunda icra. kılınacaktır. 
Taliplerin izahat almak için 
her gün ve pazarlıta ittirak İ· 
çin de muayyen vakitte komis
yonda huır bulunmaları. 

• 
ır.arlığı 14 Eylul 932 çarşanıb• 
günü saat 10 da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satınal• 
ma komisyonunda icra kılı11•~ 
cakbr. Taliplerin izahat alnıa 
için her gün nümunelerile ve ef 

safı kimyeviyelerile beraber 
muayyen vaktinde komisyond• 
hazır bulunmalan. ) 

(67) (479Z .. ...... 

ASipin-Kenan 
Tabi.deri Sıhhat ve Muaveneti içtimaiye Vekileti celileıinin ruhsab ream"yeaile imal edilen bu tabletler 
bat ve dit ağrıları, nezle ve soğuk algınlıtının en birinci ilicıdır. Kıymeti olmadığını isbat edene 

(66) (4772) 

• • • 
Maltepe lisesi ihtiyacı DJulı' 

telif vatta 730 ampul pazarlı~' 
la satın alınacaktır. PazarlıS~ 
21 EylOI 932 çarıamba gii11 
saat 10 da Tophanede merl<~ 
kumandanlığı satma!ma koıtl 1 

Mikdarı Cinai 
16 kilo Gaz yalı 1000 Lira Mükafat verilir. 

lstanbul Emniyet 
Müdürlüğündenı 

Otomobil n motörlerde kullanılmak üzere bet ili sekiz bin 
kilo benzin mübayauı alenen münakaıaya çrltanlmıttır. Taliple
•rin teraiti anlamak üzere idare Komisyonuna •e münakasaya iı
tirak için 28--9-932 tarihine mü•adif Çarıamba günü saat 15 de 
Vilayet Defterdarlık Dairesinde mübefekkil mübayaa komisyonu 
na müracaatlan ilin olunur. (4619) 

Birinci •ıml Mııtahau11 
BAKTERiYOLOG 

Dr. l H SA N SAM l 
Bakteriyoloji Liboratuvarı 

Umum kan tablilib. Fttnıri noktai 
nazarmclan (Wuserman Ye Kabn 
teamlllleri) kan kiireyvab oayılma
sı, tifo n 111tma lıutalıldarı tetbiıi 
idrar, balıram, carabat, kazurat ve su 
tablilitı, Oltra mikroskopi husuıi 
aıılar İstİbZBl'I. Kanda üre ıeker, 
klorür, kalleaterin mikclarlarının ta
yini. Divanyoluoda Sultan Mahmut 
türbesi No, 189, Telefon: 20981. 

ROBERT KOLEC .... BEŞ1KTA3 

~-- Dikiş Yurdu Kolec kı•mı - Mühendi• kı•mı 
Sanayi kurlan. 

Pa:ııardaıa baıka har glln 6ileye kadar kayıt yapılır-
---• 17 Eylülde derslere başlanacaktır. ___ .. 

Edime Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizin Fransızca muallimli~ine tayin edilen Sadiye 
Abdurrahman ve Fizik Kimya muallimliğine tayin edilen Sıdıka 
Ratit Hanımların vazifeye bulamak üzere idaremize müracaat
ları icra olun•·- ( 4738) 

Talebe kaydına lwılanm•ıtır. 

Biçki, clilOı, nakıı, f8pka, aun'i 
çiçek, ı.u..., boya).,, ile realm n 

tezyinat, Biroirafi öiretilir. Tu-
diJdi ıalıadetoune verilir. 

Serıri lB Eylulde açılacaktır. 

Akaretler No. 64 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve Bevll baatalıklar 

tedavibaneai - Beyoflu Mulen
ruj yanında Zambak aokak No.4J 

s kilo Ostüpü 
Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 3 kilo Vazelin • k 3 kilo Gres yalı 

Istı lal Lisesi 7~~~: ~ ::~~:mobilayil] 
iLK, ORTA VE B~t~;u!!,s~~v:~_INI HA VIDlR. ~ ~~:t ~::;:kaynak ma· 

KA YiT MUAMELESiNE DEVAM kinesi · 8 kutu Kaynak 
OLUNMAKTADIR. 250 gram Asitsülfirik 

H• sün -t 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 1 kilo Odistile 

._Ş•E•H•Z•A•D-E•B•A•Ş•l•P•OT~ı!~u~t~KEZ1 ARKASINDA Topçu Abt mektebi ihtiyacı 
••••••••mll I için yukanda cinaleri yazılı 11 

----------------------- kalem muhtelif benzin ve yağ 
pazarlıkla sabn alınacaktır. Pa 

yonunda icra kılınacaktır. 'f•; 
)iplerin izahat almak için 1ıe~ 
gün ve ittirak için de muayye, 
vakitte komisyonda hazır ~) 
lunmaları. ( 70) ( 48u• 

• • • 
Süvari Binicilik mektebi~: 

ait beı tay müzayede sur~tı j 
satılacakbr. Müzayedelerı ı 1 
Eylfil 932 çarıamba günü ~·', 
10 da Fatihte Atpazarında ıc~ı 
edilecektir. Taliplerin mezl<", 
gün ve saatte Atpazarmd_~::ı 
ır.ır bulunmaları. (69) (~ 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Feyziati Lisesi MüdürlüğündeJ1 
17 Eyl61 cumartesi 11ünü umum sınıflarda derslere batl•11': 

caktır. ilk kıaım ve lise talebesinin mezkUr günde mektepte lııl Komisyonumuza merbut mekteplerin kuru meyva. keııme 

teker, hayvan yemleri ile Çamlıca kız mektebinin aebzesi Ye Ga
latasaray, Kabatq, Kandilli, Erenköy, Çamlıca mekteplerinin 
ekmekleri kapalı zarf usulile mevkii münakasaya ve komisyonu· 
muza merbut mekteplerin ekmek kırmtılarile yemek artıklan 
kapalı zarf usulile mevkii müzayedeye konulmuıtur. 4-10-932 
tarihine müaadü salı günü saat 16 da ihale edilecektir, Talip o
lanlann yevmi mezkUrda Cağalotlunda Maarif daireaindeki Li
seler Alım Satım komisyonuna müracaatları. (4620) 

Konservatuvar Müdiriyetinden: 1 
Yeni derı senesi için 14 Eylul 932 den itibaren kayıt ve"',. 

dı yenileme muamelesine ve 1 T eırinievvelde derslere bati••',. 
caktır. Cumartesi, Pazartesi ve Çar,amba günleri birden beşe )< 

dar müracaat edilmesi. Telefon 21482 ,A 

MlLLlYET MATR...v\
51 


