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anayicilerin te ...... 
eveti Ve i ey 

• 
erı aaa...ı::.u.rı dikkat al nacaktır. Celil B. Pazara teklif erini 

kara tır. ismet Paşa seyahata 

Vesika ticareti devaml Sanayiciler lehine Gazi Hz. 

etsin mi? 1 · mühim Reialcümhur H:ı. dOn 
Florya'da ve BeyoiJlu 
cihetinde otomobil ile 
bir gezinti yapmışlardır. 

Yanlış kararlan tashihte te_ 
reddüt edilmez. Y an!ış yolun 
neresinden dönülse kardır •• 
ANKARA, (Telefonla 81lf-

111uharririmizden) - E•aa mak 
•at, ihracata prim vet"mektir. 
Her tedbir ıibi bunun da iyi bir 
ınülihaza ile alındığı muhak
lıaktır. Fakat tatbikattaki neti
celeri. bu neticelerden kimlerin 
İstifade edeceği ıösönüne alı
llınca vuika uıulünıcleo fayda 
Yerine zarar geldiği kolaylıkla 
•nlllfılır. 

T etkiklerimizin neticesini 
leıbit ediyoruz: 

İhracata verilen primden 
lnüıtahaile bir ıey kalıyor mu? 
Burası tüphelidir. Primi alan 
ihracatçı iae. malının fiyahnı 
İndirerek satıyor. Onun düşü
ııeceği ıey maliyet fiyatıdır. 
Daha az kira kanaat ederek ma 
lını ucuzca ıatmaıı tabiidir. Bu 
Yüzden mal mukabili olarak 
ınemlekete girecek dövizin mik 
darı tabiatile azalır. Eıaaen ih
raç mallanmızın fiyatlarında 
ınühim tenezzüller vardır. 

Malı biraz daha ucuz vennek 
ihracat mikdannı arttınnaz. 
Çünkü rakiplerimiz de malları
tıı sünnek için ayni niabette 
lenzilit yapmaktan çekinmez
ler. 

ldhalatçılar ne yapacak? lh
raçat veıikaıı tedarik için va
•ati olank yüzde yinni niıbe
tinde bir prim vermeğe razı o-
1.ın idhalatçı. memlekete getire 
ceği mallara ne niıbette bir 
:ı:am yapacak? Her halde bu 
tıiıbetin yüzde :ııinniden fazla 
olacağı, hatti bazı maddeler ü
:ı:erinde yüzde elliyi bulacağı 
ınuhakkaktır. Demek ki müı
tehlikin yüklendiği mükellefi
)et. ihracatçıya verilen prim 
ınikdarının iki miılidir. 

V uika uıulü etya fiyatlan
hın iıtikrannı da bozacakı Pa
lıalıya veıika alan tacir malını 
'Pahalıya aatacak. Ucuzca veai
lı:a bulabilen tacir de ucuz ıata
bitecektir. Etya fiyatlarında ia
tikrarın bozulmaaı iyi bir fer 
değildir. Paranın istikrarından 
~enen bir ıey de fiyatlarda 
••tikrar temini detil miydi? 

Bütün inaanlan melek ve 
dürüıt farzedemeyb. Veaika u
~lü. gayri metru kazançlara 
da kapıyı açık bırakıyor. Bir 
inal üzerine muhtelif merkez
lerden iki veaika alınması ka
hil oluyor. Bunun kontrölü o 
kadar güç ki, derpi9 edilecek 
kanuni minilerin hiç bir teıiri 
olmaz. 

İhracatı teabit komiıyonu
tıun faaliyetini tanzim etmek 
te mühim bir ittir. Tatbikattaki 
torluklarm hududu yoktur. Ko 
lrıiıyonun kapılannda beyanna 
lrıe ve vesika kaydettirmek için 
tünlerce sıra bekleyen tacirle
l'İh bileti rubiyelerini. muay
Yen müddeti zarfında itini bi
tirıneyerek vapuru kaçıranların 
lıalini, teahhur yüzünden taah
lıütlerini ifa edemeyeceklerin 
~ararlannı da ayrıca dütünme
lidir. Bundan baıka dütünüldü 
iü gibi bu komiıyonu İyi iılet
lrıek, tatmaz bir intizam ve dU-
1\iati ile yürütmek için elimizde 
•ihirli bir vasıta yoktur. Birkaç 
tünlük tatbikat. mütkillitm de 
"ece.ini daha iyi giMtennittir. 

İtin bir de politik ciheti var
dır: Bu karar ve tedbir en bü
Nkb: hüınü niyetle tatbik edilıe 
ile efkirı umumiyeyi ifaat e-

dal rivayetlere. propaıandala
ra. ıuilıtimallere yolaçmama11 
temin edilemez. Umumi harp 
e1naımda men'i ihtikir komia
yonunu teıkil eden zatlar, o 
devrin en namualu adamlan 
idi. Fakat o tedbirin uiradıiı 
'-· telikkilerin; m&-viyab 
bozmakta ve hükiimetin m.in&
vi nüfuzunu kınnakta çok teal
ri olduğu hatırlardadır. 

İhracat itlerile metgul olan 
birçok zevat vesika uıulünün a
leyhindedirler. Bunlar meml&
ket aleyhinde olan bir kararı. 
kendi menfaatlerine muvahk
tır. diye müdafaa etmiyorlar. 
lı Bankaımın teşkil ettiği İt 
Limited'in müdür ve hiaaedar
lanndan bir zat dedi ki: 

- « Veıika usulünün ıirketi
mize bahıettiği müıaade ve ıa
li.hiyetten istifade edersek bir 
kaç yüz bin lira kazanabiliriz. 
Çünkü bu mevsimde mühim 
ihracat faaliyeti içindeyiz. Hal 
buki sırf memleket mülihaza
sile bu uıule taraftar bulunmu 
yonız. Hatta timdiye kadar 
mevcut müaaadeden iıtifade e
derek bir vesika bile ıatma
dık !» 

Memleketçilik ve feragat fik 
rile hareket edenleri takdir et
mek borcumuzdur. Zaten husu 
ıi menfaatleri memleket menfa 
atlarile telif edemeyenlerin mu 
vaffakıyetleri me,ldiktür. Bir 
gün kazanaalar bile ertesi ıü
nü mutlaka zarar görürler. 
Şunu da ilive edelim: Sureti 

umumiyede ihracata. prim ver
mek aleyhinde değiliz. Bir çok 
mallanmız var ki, bunlan ih
raç için muayyen blr prim ver
mek mecburiyetindeyiz. Ancak 
bu primin İltihdaf edilen gaye
yi temin etmesi lazımdır, bil
ha11a herkes için müsavi ve 
muayyen olması lazımdır. Prim 
eaaıı kabul edildikten sonra 
muayyen bir formül dahilinde 
ihracatçılara verilebilir. 

İtle zarar ve mahzurlarını 
anlattığımız vesika itleri ve tat 
bikattaki tecellileri böyledir. 
Muhterem lktıaat vekilinin de 
tetkikleri neticesinde ayni bük 
me varacaklanna eminiz. Yan-
lıt kararları tashihte tereddüt 
edilmez. Y anlıt yolun nereain
den dönülse kirdır. Hükumeti
miz, bunu herkeatıen iyi bilir. 
Ve yapar. 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

M. Troçki'nin 
Seyahati 

Çekoılavakya'ya ıideceğini 

yazdiiimiz M. Troçlri henüz pa
aaportunu vize ettirmemittir. Çe
koalovak bükfuneti M. Troçki'nin 
tedavi için iki ay kadar Çeka.lo
vakya'da ikametine eau itibarile 
muvafakat etmİf ve paaaportu
nun vise edilmeal için tcbrimiz
deki konaoloılupna emir vermİ§ 
tir. M. Troçki'nin paaaportu bazı 
muamelabn ikmalindt:n aonra vi
ze edilecektir. M. Troçki, Çekoı
lovakya'da tedavi müddetini ik· 
mal ettikten aonra tekrar lıtan
bul'a avdet edecektir. Çekoılovak 
yada bulunduiu müddet zarfında 
mubafa:zaaı için tedabir ittihaz e
dilecefi gibi, oradaki faaliyeti 
bükfunet tarafından nezaret altın 
da bulundurulacaktır 

kararlar verilecektir 
Ne gibi şegler serbest girecek? Başvekil 

Seyahate 
Teıviki aanayi kanununun hahfettiğl Ç k 

istisnaları lağveden kanun- 1 1 yor 
1 yi il 1 hi e t d ") dil k ANKARA, 14 (Milll~t) -ar sana c er e n a ı e ece sa,.,.kil ,_ Pı. önama.Jalıi 

clı. içtimada biribııit itler ıör&- paa<ırfe•İ 11e;ya aalı giinü Anadolu 
tilldü. Pazar gününe kadar lkb- •eyaluıhna çıkacaktır. 
1at Vekili Celil B. tetkikatını i-
leriletecektir. Ayni ılin toplana
cak olan heyeti vekilede ikbaadi 
vaziyet ıöl'Üfülürken tekliflerini 
i:zab eyleyecek, karar alacaktır. 

Sanayi h•11ellnln temasları 
ANKARA, 14 (Milliyet) -

lk-t Tekili Celal B. fabrikatör
ler heyetini aaat on dörtte Hİlna
yei Etfal konferanı aalonunda 
kabul etmİf, iki aaat memleket 
aanayiini ali.kadar eden bütün 
meseleler hakkında onlarla gö
rütmüıtür. Heyet reisi Nazmi Nu
ri B. meaeleleri üç kıama ayıra
rak vekile İzahat verdi, izabatin
da bunlardan birinciıinin kanun 
iıi, ikinciıinin karar iti, üçüncü 
kıamın iae doğrudan doğruya ve
ki.lete ait olduğunu beyan ve teı
viki aanayi kanununun neıri tari
hi olan 927 aeneainden beri ııeçen 
seneler zarfında bir mevcudiyet 

ismet Pş. Ce1'1 Beyle bir· halini alan memleket aanayiinin 
ilkte iş bankasından iıtikbllle endiıesi:z tereddütaüz 

çıkıyorlar.. yürütülmesini ı.ımenni etti. 
ANKARA, 14 (Milliyet) - ı Celal B. kendisine verilen iza

Heyeli vekile buırün on yedide bati derin bir alaka ile dinlemif. 
ismet Pı. nın riyaaetinde toplan- (Devamı alhncı Mıhilecle) 

" 

Ekalliyet mekteple
rindeki Türk 

hocalar toplandı 
• 

Muallimler Maarif Vekili 
ile görüşmek 

üzere bir heyet a.yırdılar 
Türk hocalar ne istiyorlar? 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rinde türkçe, tarih, coirafya ve 
yurt bilıisi muallimleri dün öile
den aonra Halkevinde Abidin Da
ver Beyin riyaaetinde aaat 15 de 
fevkalide bir kongre aktetmİfler 
dir. 

içtima çok hararetli olmuı ve 
muallimler ayn ayn fikirlerini 
aöyliyerek bir çok münakaıalar 
cereyan etmiıtir. Kongrede mual 
)imler bilhaua vaziyetlerine iıtik 
rar verilmeai lazım ıeldiğini ileri 
aürmüılerdir. 

Bu meyanda ıon tebeddüller 
mevzuu bahıolmuf ve bazı mual· 
!imlerin mektepleri değiıtirildiği 
gibi çok defa esaslı teftiılere iıti
nat ettirilmeden berayı tecziye 
den saatleri haftada 10-15 sa
atten 4-5 ıaata kadar indirildi-

ii n bazan iki aa.at için mektep
lere muallim bile ıönderildiiini 
anlatmıılardır •• Bu İae bir çok 
muallimlerin fena vaziyete diif
melerine oebebiyet vermektedir. 
Halbuki bu mekteplerdeki mual
limler resmi mekteplerdeki mual
limler ıibi yeni neıli yetiftinnek, 
iıtikbali hazırlamak vazifeıinden 
maada bir de ekalliyetleri ve ec· 
nebileri Türklüğe mndınnak ve 
bu vatandaı unaurlan kazanmak 
gibi dahamühim bir vazifeyi üzer 
!erine almıt bulunduklannı aöyle
mi§lerdir. Bu itibarla ekalliyeti 
ve ecnebi mekteplerdeki Türk 
111\lallimlerine bu bakııtan daha 
ziyade ehemmiyet verilmeıi la
zım ıeldiği ileri ıürülmiittür. 

(Dı>vamı 6 ıncı sahifede) 

Cemal Bey 
Döndü 
Ofis müdüril Anka

rada Vekil 
Beye izahat verdi 

lktıaat Vekileti tarafından 
vaki olan davet Üzerine A'l)kara
ya giden ihracat 
Ofiai müdürü Ce
mal Bey dün av
det etmiıtir. 

Cemal Bey 
dün kendiaile ıö
l'Üfen bir muhar
ririmize demiıtir 
ki: 

- Ofiae ve 
aair bazı itlere 
dair yeni lkbaat 
Vekili Beye iza
hat verdim. Tabii 
timdiden Ofiı i· 
çin yeni bir vazi
yet mevzuu bab-
aolamaz. CEMAL BEY 

Cemal Bey bundan aonra Fran 
aaya giden kavunlann kontenjan 
münaaebetile Franaaya ıiremedi
ği hakkındaki yazılara ceTaben, 
demitıir kiı 
"- Her hangi bir maddeyi ih

raç edecek zevatın bir kere Ofhe 
müracaat ederek ihracat yapa
caklan memleketin Tazebnİf ol
duğu kaideler hakkında ma16mat 
almalan lbımdır. 

Kavunun Franaada kontenja
na tabi tutulduğunu telgrafla ha
ber alır almaz derhal tüccarlara 
bildinnittik. Tabii bu eanada yol 
da olanlar için bir 'le)' yapılama& 
dı. 

Dün gece 
Ay tutuldu 
Ayın tutulacaima dair Kan 

dilli ruathaneai tarafmdaıı e.
velce verilen mal6mat dalı:ika-
11 dakikaama tahakkuk etıniı
tir. Ay dün gece tam saat yinni 
biri on ıekiz geçe tutubnaia 
ba§lamış ve ancak huıuf yirmi 
bir buçukta kendiıini göıtermit 
tir. Raaathane huıuıfu tetkik 

(Dı>vamı 6 ıncı sahıfedı>) 

ROMAN 
Falih Rıfkı Beyin 

"Milliyet,, için hazır 
ladığı son tefrika 

Romeo - ( Kllseleşmlş 
derisini g/Jatererek) 
GOneş etime kadar geçti 

JOlyet - ( Denizdeki 
arkadaşına, Amerikan 
çıiJlığı ile ) HOh Hoo ... 
Hlh HfJI... Alls, yarın 
kampta tenlae gelecek
misin? 

Teırinievvelde 
Tefrikaya 
Baıbyoruz .• ! _______ _. 

Maarif Vekili dün 
Ankara'dan geldi 
Vekil Beyin maarif işleri 

hakkında heyanab 
Eaat Bey dil kurultayının sonuna 

kadar lstanbul'da kalacak •• 
Maarif Vekili Eaat Bey, dün 

Anı.aradan tchrimiae gebuitdr. 
Eaat Bey, HaydaJ'P&t& iataayo

nuııda Maarif müdür muavini 
HıfaDTahman Beyle tehrimizde 
bulunan maarif m6fettifleri ve 
nuuuif erkanı tarafından kartı
laJUIUftır •• 

Vekil Bey, dün kendiılle ıllril. 
,.. bir Jıuharririmiııe ıu beyanat 
ta bulunmuıtur: : 
"- lıtanbula Dil Kurultayı ;.. 

çin geliyonım. Kunıltay bazırblı:
larile alakadar olacak ve Kurul -
tay bitinceye kadar burada kala
cağım. 

Bu müddet :zarfında vakit bul 
dukça muhtelif mektepleri de tef 
tit edeceğim tabiidir. 

Mekteplerin yeni muallim kad
rolarma vaki olduğu yazılan iti
ra:zlan burada tetkik edeceğim 
dotnı değildir. Kadrolara itiras 
diye bir mesele bilmiyorum. Usu
le ve nizama itiraz varit olama2. 

Lise ve orta mekteplerde iki 
sene aınıfı geçemiyen talebenin 
bir MDe daha devamları tekanür 
etmiıtir. Liae ve bakalorea imti
hanlarında 3 defa muvaffak ola-

Esat Bt>y 
miyanlar iae bir aene aonra baka
loreaya ıirebileceklerdir." 

Vekil B. le birlikte, Galataaa· 
ray Liıesi müdürü F ethl B. de An 
kara'dan avdet etmlftir. 

Ağırceza koridorunda 
dehşetli bir boğuşma! 

Mahkemenin tahliye kararı 
üzerine iki taraf birbirine girdi 

Bundan bir müddet evvel Fa
tihte bir vak'a olmut. hamallar 
klhyaaıı Şeyh Ali, Halli Uminde 
bir ı~ tarafından dokua kur
tmıla dokuz yerinden yaralllllllUf 
tı. 

O saman Halil namı diier Hal
Do Şeyk Aliyi vurmadılım iddia et
mit Te Şeyh Ali ile aralarında 
münaferet olduiu için ~ybin ken 
di.İlıe iftira ettiiini aClylmniıti •• 

Mnt-kıp bir bidiaede Şeyh 
Ali tarUtarları ile Hallo taraftarlan 
ıene bu m6nafe,..t yüzilnd- bir 
birlerine ıirmitler ve adeta ırür61 
tülll bir aokak muharebeıi yap
mqludır. 

Bu ikinci b.ldiM üııerine ba 
Tak'alara Hallonun aebep olduğu 
anlqıhnıı ve Hallo teTkif edil
miıti. 

Dün aiırce:za malıkemeainde 
bu biribirine baih olan vak'alar
da'D dolayı meTkuf bulanan Hal· 
lonun muhakameıine devam edil· 
mittir. 

Mulurkamede Hallonun vekili 
Cmnil Bey milHkkilinin tahliyeal 
nl Ye muhakmnenin ıayri mevkuf 

(Dı>vamı 6 ıncı nbllede) 

Almanya ve 
Terki teslihat 

TefsilAt altıncı 
sahifemizdedir 

Yukarıdaı Muallıl aanatkirları cemiyeti azası kongre 
halinde. Apdıda: CatalcadaJıl cinayetin f alileri 
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Kurultay kapısında HARİCİ HABERLER 

1 

• • • • • • . ı ımızın geçmışı 
ve geleceği 

Müdafaa 
Halindeymiş 

Chaco mıntakasın-

Gandhi 
Bırakılıyor 

Açlık grevine baş-
Türk dilinin kablettarihi •• da nasıl lamaması için 

Eldeki en eski vesikalar türülmesi lüzumuna delalet e- muharehe ediyorlar halk miting yapacak 
türkçenin bilinen mazisinden der. LA PAZ, 14 (A.A.) - BOMBAY 14 (A.A.)- Gan 
geriye doğru bilimniyen bir Bu daha eıki devirlere ait 1927 - 28 _ 29 seneleri ihtiyat dinin açlık grevine baılamak is 
mazisi olduğuna ,ahadet edi- elde yazılı vesika olmaması ü- sınıfları Chaco havalisinde mu tediği tarih olan 20 Eylulde 
yor. mit ve cesaretimizi kıramaz. harebenin devam etmekte bu- serbest bırakılması muhtemel

Bütün tarihlerin geçmiıe Çünkü doğrudan doğruya yazı lunması hasebile silah altına dir. Mecusi rüesa, Paria'lan 
doğru bir hududu vardır. Fa- iliıerinde tetkik edilemeyen bir davet olunmu,lardır. Bolivya meC'~Sİ cemaatinde kalmağa ik 
kat bu hudut hiç bir Yakit ya- dil tarihini mukayeseli lisan sis hükiimeti, Milletler Cemiyeti- naa ve bunun için onlara fayda 
radılışın ilk gününe kadar gi- temleriyle taharri imkinı var- ne n:üracaat ederek mücadele- lr bir takım şartlar teklif etmek 
demez. Tarihin bilebildiği dır. yi taüle ll'Uvaffak olmaksızın suretile Gandinin hayatını kur 
devir insan oğlunun hayatını Türk tarihinin menteleri tedafüi vaziyette kalmak mec- tarmak için nevıridane mesai 
kayda değer saydığı ve kendin- üzerindeki tetkikler yazılı vesi buriyetinde bulunauğunu bildir sarfetmektedirler. Vaziyetin va 
den sonra geleceklere bildir- kalardan binlerce sene evvele mittir. hametini vr Gllndinin ölümü
mek üzere kayda başladığı gün aelit hakikatleri lisahnid mu

1 1
kaye- LONDRA, 14 (A.A.) _ nün husule getireceği feliket-

den beriye doğru gider. Ondan s er ve arzi m~a e e er e ten Londradaki Bolivya sefareti, engiz akisleri nazarı it;bara a
daba evvelini biz insan irade- vir edebilmittir. Bn tarihi ha- Boqueron istihkamının istirda- !an hükumet, onu serbest bırak 
sinin haricindeki izlerden arar kikatierin ve gene li&an ınuka- dı hakkı~ da neşredilmiş olan ır- ğı daha muvdık addetmek
ve buluruz. yeselerinin dilimizin en eski mütenakıs haberlere müteallik tedir. Gandiyi açlık grevinden 

menşeleri üzerinde bizi tenvir b I vazgeçmeg" e ikna etmek için bu 
Umumi tarih hakkında dog" - ed b"I -- · d' kadar ir teb iğ neıretmiştir. Bu vesi 

e ı ecegıne. şım ıye ._ B ı· k h rb gün bir muazzaır. miting ter-
ru olan bu düstur. dil tarihin- b ld 1 'lk "a. o ıvya er anı a iyesin-u yo a yapı mış ı tecrü- d l b' tip edilmi•tir. Bununla bera-
d d 1 d "'ld. H r di en a ınan ır rapora nazaran % e e yanış egı ır. e - beler bile şahittir. her. Mahatmanın hatta "doku-
lin bir tarihi devresi vardır B ld k' h ·ı . Paraguay kuvvetlerine kuman-

. . . u yo a t ta arn ere aıt da etmel<te olan Miralay Esti- nulamazlar" ar<>sında bile düş.-
Bu aevre. dılın yanlı eserler burada basit bir misal göstere- I d B ıf d b l B' garribia'nın istihkima karıı man arı var ır. .ıı. sın ın zı-
bıraktığı za~~ an at ar. tr ! tim. yapmış olduğu tl\arruzun mu- mamdarlarından hırt olup ~ ~-' i de kablettar!hı vardır. Bu ?a. Türk dili, diğer lisanlarla vaffakıyetle neticeleneceg'in- varlak M. asa konferansına ıştı-
ondan evellri zamanların tanhı mukayese edilirse •öyle bir ha ı k 1 A b dkh 1 
d · I k d · 'k I d b'l • . den fevkalade emin olarak mu- ra etmış o an m e ar ya 
evır ere a ar ıntı a e e 1 

- kı'kat kendini gösterır : ff . t' · kt' · I nız mecusi cemaatinin menfaa-
• hatıralan'yle tetkik oluna B .. .. d'l" d d za erıye ını va ınrten evve , 

mış - utun ı .er e manaya e- As t' h"k• t' · , t ı tini oüşıinen Gandinin siyaseti bilir ı· ı d .. , .. b' omp ton u ume ıne ış ar e . 
• a et e en SP~ cuz u. en az tr · d b h l f ni hıç te teveccühle karşılama-

T ürk dili hakkındaki yazılı hece teşkil ed .. r. Birden fazla ~ıt ve ~ra h 11 ~ul aLye ja e makta olduğunu beyan etmiş
vesikaların şimdiye kadar elde heceli kelimeler çoktur. Bun- rın selvd ~e eyebc.lnd.a akrşıeda~- tir Mumaileyh, ayrı ayrı inti-
edilebilenleri 12-13 asır an ar an azı arının te - ece ı T bb.. .. .. k' k ld , hap projesine hasım olduğunu d 1 d b 1 k h 1. ı mış o ugunu ı ırme t ır. · 

1 il b 1 B 1 eşe usunun a ım a ıgını 
daha evvele çıkmıyor. Bun arın aaı arı u unmuş tur. azı arı- .. - . 1 .. 1 .. t·· 200 söylemit ve fakat Gandinin teh 

Y h ld .. F k h d ogrenen mıra ay o muş ur. . . 
en eskileri Orhon ve eni çay- nın meç u ur. a at ece en J k' 'd .. kk b' t kv' didıni ıka etmesine mi.ni olmak 

b d 1 1 D . d h k 'k b' Ift en mure ep ır a ıye da bulunan a i e er e ıvanı a a e sı ır unsur, manaya k t t ·ı ikd t I için bu noktai nazarı münakata 
higatüttürkte tesadüf erlilen mi delalet etmemelctedir .. Halbu- : ~ aa 

1 1 
e i:~ ~rı ar ;'

1
' o..;n dan imtina eylemiıtir. 

sallerden ibarettir. ki türkçede bizzat heceler bile 1 l ar~g.uay k aab ılnın o~ab~ a- Si I /' I d 
k d . d h'll · d 

1
. encıa ya vu u u an yem ır ta m a nıec ıs n e 

F k t 1 b 'k la gene en ı a ı erın e mana 1 .ı .. k" .. 1 .. t" a a • ya ruz u vesı a - 't'b . 1 . k ed b't· arruz arı na pua urtu mu, ur. nıiizakereler 
rın tahlili bir tetkiki bile, dilin 1

1
ki1

• anyd e 111h ısaf.m b' e 1 ıydorl. 1 Bu suretle yeni bir muharebe S1MLA 13 (A.A.) _ M. 
tızun asırlar geıçirilmi• bir te- sa asız ar ın ır ıa a 1 d h k ed' F 

T h rfl b' 'b' · ba"I a a cereyan etme t ır. a- M.:ı.c Dor.ald ile Gandi arasında 
k, mu" iden sonra bu safhaya gel a e ın ırıne g anmasın- k · d' k d B d t kk" ed t" k h at şım ıye a ar oqueron ki muhabereler ve Mahatma-
miş olduğunu gösterıneğe kafi 1 aı;ı . ere 1 udp ebı;ı urd ece- istihkimı Bolivyalıların elinde nın kendisini ac bırakarak öl-
dir. Çünkü bu en eski deni- erının as ın a ır sa asız ve b 1 kt d . 

b . d 1 h rf ·· ekk u unma a ır. · meğe karar vermesi meselesi 
len eserler iptidai bir dilin besa ır sa a ı a ten mur ep 

'ki h · b' · · d 'I · bugün tetrii meclis tarafından telinden çok uzaklafmlf görü- ı ecenın ıtıfmeaın en t erı 
geldiği tesbit edilmiştir. Ferribot kurbanla- müzakere edilecektir. Amele 

nür • Böyle bir hecenin delalet d d fırkası mensuplarından Jo11hi. 
iptidai bir dil, yalnız maddi ettiği mananın cüzüleri. o he- rının a e i maharetle icra edilecek müzake 

ihtiyaçları ifade eden birkaç ceyi vücude getirıniş olan da- NEVYORK, 14 (A.A.) relerle Gandinin hayatının kur 
yüz kelimelik bir dildir. Bun- ha eski iki hecede ayrı ayrı Geçen hafta, vul<u bulan ferri- tarılması, silahsız itaatsizlik 
larda mücerret ve umumi mef- mevcuttur. bot kazasında ölenlerin adedi mücalelesinin terki hususunun 
humlann hiç bir yeri yoktur. bugün bulunan IO ceset ile 55e temin edilmeai. fevkalade ahval 
H • d 'b' k ı b ı Bundan başka. en basit ma- · 1 · · · 1 atta a et gı ı en o ay u u- baliğ olmuıtur. eırımame erının gerı a ınması 
nur mefhumlar bile son derece- na unsuru addedilen hecelerde kongrenin önümüzdeki YuYar-
de mahduttur. Meseli!. iç Avus- Türk dili diğer garip bir hassa .... ·-···--··.................................. lak Masa konferansına ittiraki 
turalyanın yerli kabileleri a- daha arzeder: Ayni sadaaız na ;zafe edildiğini gösterir.. nin temin olunması ümidinde 
rasında bir elin parmakları ka- harflere müteaddit aatlalı harf Demek oluyor ki türkçede bulunmaktadır. 
dar. yani 5 ten fazla adet bil- lerin tatbikı. ayni mananın basit mana unsuru heceden de 
miyenlere tesadüf edilmittir. muhtelif ve biribirlerile müna- aşağıya İnerek adeta her harfe 

İnsanların iptidai dinlerini sebetli nüanslarını ifade edİ- bir mana izafe edilmiş gibi bir 
tetkik yolunda yapılan netri- yor· görünüş vardır· 
yat. bu devirlerde insan zihni- Muhterem Samih Rifat Be- Eğer bu görünüt• bir çok 
nin bir takım akideler yuzun- yefendinin bundan on bir, on kelimeler üzerinde tahakkuk e
den nasıl münasebetler tabay- iki sene Pvvel bir cüz'ü intişar derse. Türk di:inin dili.erin en 
yül ettiğini göstermektedir. eden eserlerinde buna ait mü- basiti VP belki de bütün dille
Meseli kanguroyu totem tanı- him misaller vardır. Burada rin ar.ası v,. menşei olduğu ne
yan Avusturalyah bir kabile "d" ve "l" saclasız harflerinin tice~ine doğru geniş ve mühim 
ferdine bir kanguro resmi gös- muhtelif sadalı harflerle aldık- l::ir adım atılmış olur. 
terildiği zaır an. hu basit ve İp- lan şekilleri bir nümune ola- Böyle bir tal>arri için Türk 
tidai yerli. kanguro resminio rak zikredelim. lehçelerinin yalnız biri üze. 
hem kendi resmi, hem de mu- Dal: Bir yerin ıçme birden rinde tetkikat yapmak kifayet 
kaddes bildiği hayvanın resmi bire girme; etr.:ez. Ayni kelime ve hecenin 
olduğuna inanmaktadır. Böyle- Dol: Boş bir şeyin dolulaş- muhtelif lehçelerde aldığı şe-
ce muhayyel ve akidevi bir mü ı · · · bı'r •ey kil'.eri araştırın:ık, bunların en tırı ması, yanı ıçıne T 

naaebet bile, lisanda izini göı- konması; c3kj ve '!ll :ısıl olamnı bulmak 
termeğe başladığı günden iti- Dul: Evler.dikten sonra ko- lazımdır. Bu en eski şeklin ta-
baren dil İptidailikten tekamü- d rihi devirde muhtelif asırlarda 

d ca an ayrılan kadın; 
le doğru ilk a mıını atmış o- D 1 ug" radıg' ı tebeddüller, onun kah 1 e : B;r şeyin ıçıne doğru 
ur. delik açma; lettarih devirde geçirmiş olma 

Orhon ve Yeniçay ibidele- sı l•zım gelen tahavvülleri 
rindeki lisanda harp tasvırı. Döl: Ev:enme ve çifleşme- tahmin için el!mizde pek kıy-
yurt sevgisi. esaret acısı. milli nin ll'ahsulü; metli bir rehber olabilir. 
istiklal hasreti. mücadele. za- Dil: Bir şeyin İçine bir ke- işte ,ı;ı kurultayının dili-
fer gibi yüksek içtimai mevzula sici şey koyarak dilim dilim mizin menşeleri üzerinde esas
ra temas edilmesi ve bunların bölmek,; ağzın içindeki konuş !arını kuracağı ve Türk dili 
tasvirinde mücerret ve u- ma t"VU. tetkik cemiyetinin bu esasla-
mumi mefhumlara ait Görülüyor ki büWn bu ke- ra göre ileri götüreceği tet-
kelimelerin kullanılmaaı, cii limelerde mütterek vasıflar var kikler bu kadar geniş netice
lin D?enşeleri hakkındaki tet- dır. Bu da sadasız "D" ve "L" ler verebilir. 
kikatın daha gerilere doğru gö harflerir.e birer muayyen ma- İbrahim NECMİ 

Dünya iktisadi buhraıu, 1929 
aeneıi teşrinievvelinde, Nevyork 
boraa.ımda müthiı bir "Krach" 
ile batladığmı ve ondan sonra bü
tün memleketlere sirayet ettiğini 
herkes hatırlar. "Babson'ı Statis
tical orcanisation" namındaki iı
tatiıtik müeueseainin ikinci reiai 
bulunan Mr Ralph Wilson o va
ldt bir kehanette bulunmuf, 
Krach'm vuku bulacağı zamanı, 
,iddetinin derecesini büyük bir i
aabetle evvelden söylemişti. Bu 
zat ,imdi, Daily Telegraph gaze
te-sinin sorduğu bir auale JU ceva .. 
bı veriyor: "boraa ve ticari piya
salarda cörülen ıiddetli yüluelit
ler buhranın en had devreainin 
ceçnıİJ olduğunu göstermektedir
ler. Kanaatime aöre vaziyet ciddi 

surette değipneğe ba,lanıııtır. 
Binaenaleyh itlerin teveuu ve in· I 
kişafmm 1934 aeneıi nihayetine 
doğru normal bir hal almasını 
beklemek icap eder." 

Yani Mr Ralph'ın kehaneti bu 
aefer de doğru ise daha iki buçuk 
seneye yakm bir müddet aabret
mek iktiza edecektir. 

Maneviyatları fena halde bo
zulmu' olan inaanlann - uzak 
bir atiye raci olu da - bu gi
bi ümit verici ve teşvik edici .Öz
lere ihtiyaçlan derkardır. itlerin 
düzeleceği iman ve kanaati l:"am 
müm ederse itler hakikaten tal.İze
lir; çünkü en mühim engel olan 
ruhi imil yani emniyet ve itimat
sızlık ortadan kalkmıt olur. 

Bu ruhi amilin memleketimiz-

de de düzelmek Üzere olduğunu 
kaydetmek isteriz. Bir müddetten 
beri Borsada muamelatın mahsus 
bir derecede arbnaıı bunuft en 
büyük delilidir. Maden fiatlerin 
yükseJmeıi neticesinde madenci
lerimizin harekete gelmesi; di
ğer taraftan ımai ve ticari teşek
küllerin hukuklarını müdafaa 
makaadile tetebbüaatta bulunma
ları, nihayet hükümetimizin bu 
müracaatlan büyük bir hayrhah
lrkla karıılayarak timdiye kadar 
takibedilen usullerde yanlıılıklar 
görülmüt ise onların izaleai cihe
tine cidileceğini vadetmesi hep 
lıjrer hayır i.li.metleridir. 

Bizlere düten bir vazife vana, 
o da, hiç bir Jeyden fütur getir
memek, ve memleketimizin taali
sini gaye bilerek mütemadiyen 
çalıımaktır. 

'!' •• 

Cümburiyet Merkez Bankası
nın 8 eylül 1932 tarihli bilanco-

Stresa 
Müzakereleri 
Murahhaslar tica
retin tanzimi çare
lerini görüıüyorlar 

STRESA. 14 (A.A.) - Ma 
li komisyonda Fransa, İngilte
re, Felemenk. ltalya ve Belçika 
Merkezi ve Şarki Avrupanın 
muhtelif memleketlerinin tica
retini tanzim etmek çarelerini 
izah ve tetrih etmi,Ierdir. Al
manya murahhası. memleketi
nin noktai nazarını bilihara i
zah edeceğini söylemitşir. M. 
Bonnet'nın teklifi üzerine zirai. 
iktısadi komisyon, umumi pro
jenin münaka,aaını. bu proje
nin mali komisyonu tarafından 
tetkikınd~ sonraya tehir etmif 
tir. Komisyon. fiyatların arttı
rılması keyfiyetini diğer mah
sullere ve bilhaua buğdaya teı 
mil edilmesi meselesini müza
kere etmit9ir. Tali bir komite 
Yunaniatanın hususi vaziyetini 
tetkike memur edilmittir: A-

sunda bir evvelki hafta vaziyeti
ne nazaran atideki farklan ıör
dük: 

Mevkii tedavüldeki banknot
lar 100,000 lira noksanile 164. 
855.500 liraya inmittir. Bu fark 
kanunun 6 ncı aıaddui mucibin· 
ce hükiimet tarafından ayni nıilı:
tarda yapılan amortismandan ile
ri gelmektedir. 

Pasif kısmında vadesiz teYdi
at yekünu 200,809 lira nokaanile 
7.578. 748 liraya ve döviz meYdu
atı da 2,641,539 lira nokaanile 
2, 732,120 liraya inmittir. Buna 
mukabil aktif kıamında kasa ve 
muhabirler mevcudunun yekUnu 
30,894.885 liradan 29,289,088 li
ra diifmüttür. Serbest dövizler 
mevcudu 47,000 liralık bir fazla
lıkla 153,109 lira olarak cörün
mekte, külçe altın miktarı da 69 
buçuk kilo kadar tezayüt etmit 
bulunmaktadır. 

'V' ... & 

Gorguloff 
Başinı verdi 
İdam hükmü dün 

infaz edildi 
PARIS 14 (A.A.) - Ehemmi

yetli bir zabıta kordonu, Gorgou 
loffun idamını seyretmek için top 
lanmıt bulunan keaif bir halk ta
bakaaını giyotinden 400 metro a .. 
çıkta tubnakta idi. 

Mahkiim hakimlerle müdafile 
!eri kendisini uyandırmağa geldik
leri zaman hiçbir heyecan eaeri 
göaterınemit ve bir rahip tarafın 

Koparılan baş 

dan okunan duayı dinleyerek 2 
kadeh rhum içmiftir. 

Merkum, ,u sözleri söylemif
tir: 

"Ben, ne mutlakiyet taraftarı
yon, ne de komünistim. Kızıllar 
tarafından cebir ve kahre mah
kUnı edilen bütün Rualar cibi yal 
ruz mefkürem uğrunda ölüyo
nım". 

Gorgouloff, ne müteveffa reiia 
Doumer ve ne de Fransa için hiç 
bir kin beslemediğini ve yalnız 
mefkUresi namına öldürmüt bu
lunduğunu ilave etmittir. 

Mahkiimu hapishaneden siya 
set meydanına götüren furgon İ· 
çinde avukatlarından. zevceain
den kendi namına af taler etme
lerini ve evli.dını uğrunda canı
nı verdiği mefkUre ile büyütmeıİ· 
ni iıtediiini söylemelerini rica et• 
mittir. 

Rahip ve avukatı Gorcouloff'u 
öpmüılerdir. Mahkiim "Herkea
ten af talep ediyorum, Ruıya va
tanım" sözlerini mmldanarak 
kemali cesaretle ölmiiftür. 

idam etrafında tafslliJt 
PARIS, 14 A.A. - Gorguloff, 

sababm ilk saatlerinde cinayeti
nin cezuını çekmittir. Gazeteci
lerin asli hatırlıyamayacaklan 
derecede kesif bir kalabalık, siya 
set mahallinin 400 metre uzağın
da vücude cetirilen kordon etra
hnda birilı:miıler idi. 1500 kiti 
tabmln edilebilen bu kalabalık, 
adeta bakikatta hiçbir feY sörme 
mek için celmit idi. 

Günün ilk saatinde ortalık a
ğırmadan Gorgullaff'un yabnak
ta olduğu hapishanenin önüne bir 
çok otomobiller aıralanmıılardır .. 
Bu arabalarda, idam zabıtnamele 
rini tafıyan müddei umumi vekili 
M. Lecour, Seine eyaleti müddei 
umumilik makamı merkez aerviai 
ıefi M. Mozel, dosyayı tanzim et
miş olan mtrddei umum muavini 
M. Fougery, zabıt katibi M. Gros
nier ve istinaf mahkemeıi cinayet 
kısmı zabıt katipliği dairesi tefi 
M. Gambrial ve diğer bir takım 
zevat bulunmakta idi. 

Bu esnada, cellat Deibler, bı
çağm iyi itleyip i,lemediğini tet-" 
kik etmekte idi. Deibler, ak bıyık 
lı, biraz dolgun çehreli, orta boy
lu bir adam idi. 

Kendiai, keatane renğinde bir 

.. ·--·----.·······---·······-······· 
vuıturya murahhası. ittifak ile 
zirai ve iktısadt komisyon maz 
bata muharrirliğine tayin edil
mİftİr. 

Esham ve tahvilat 
İstanbul Menkul kıymetler ve 

Kambiyo Borsası geçen haftaki 
nisbi faaliyetini muhafaza ebnİJ
ken, evvelki salı cünü Avrupadan 
birdenbire dütük fiatler tebliğ e
dilmesi neticeainde neteıi kaçtı. 
Sukutun sebebi henüz maliim ol
mamakla beraber Nevyork'tan 
gene fena haberler selebilmiı ol
masına hamledilmektedir. 

Sukut umumi olduğu için bu 
meyanda Ünifiye tahvilatı da 
müteesair olmutlardır. Maamafih 
kuponlar muzakeratının intaç e· 
dileceği artık muhakkak gibidir. 
ltilafnamenin hamillerin heyeti 
um.umiyeaine arzı ile onlardan 
muvafakat kararı iatibaali kal· 
mııtır. Bu yapıldığı takdirde hü
kUmetimizce de itilifnamenin taa 
vip ve tasdiki temin edilmit oldu 
ğu söylenmektedir. Saracoğlu 
Şükrü B.f. nin bu günlerde tekrar 

Jandarma U. kumandan 
muavini geliyor 

ANKARA, 14 (Milliyet) - Jandarma umum kumandan 
muavini Miralay Muharrem Bey İatanbula hareket etmiştir. 

Kurultaya aza olanlar 
lSTANBUL. 14 (A.A.) -T. D. T. C. Katibi Umumiliğin

den: 26 Eylulde toplanacak olan kurultayda aza olmak arzusile 
müracaat edenlerin isimlerini neşre devam ediyoruz: Servet Ye-• 
sari Bey, Beyoğlu üçüncü noteri, Dr. Akif Şakir Bey, Tıp fakül
tesi muallimlerinden, Semiha lsmail Hanım. muallim; A. Ulvi 
Bey. Tevfik Bey Fen fakültesi müderrislerinden. Sabri Bey mu· 
allim, Hasan Reşit Bey Muş meb'usu, Baki Bey Darülfünun ila· 

hiyat fakültesi ruhiyat müderrisi, M. Şekip Bey Edebiyat fakülte 
si ruhiyat müderrisi. Mecdi Sadrettin Bey muharrir, M. Zolota
rewsky muharrir, Ragıp Kemal Bey Milliyet gazetesinde umumi· 
muh .. bir, erkanı harp miralay mütekaidi, Mustafa Özyol B. 
İstanbul Posta Telgraf başmüdürlük muhasebesinden, Asım B. 
muallim, Dr. Celal Tahsin Bey muallim, A. Hikmet Bey Hukuk 
fakültesi 2 inci sınıf talebesi, Reşit Akif Bey Edebiyat fakültesi 
coğrafya şubesinden, H. Hüsnü Bey muallim. İsmail Hikmet B. 
muallim, Dr. Necati Kemal Bey Sinir ve ruh hastalıkları ve ter
biyei ruhiye mütehassısı, Is. Hakkı Şükrü Bey Cöz hekimi kay

makam, Reşit Bey İmam ve hatip. 

Yeni demirgolları inşaatı 
ANKARA, 14 (A.A.) - Ulukışladan Boğazköprü hattının 

173 kilometrelik ray ferşiyatı ile muayene inşaatı münakasaya 
vazedilmiştir. Münakasa 22 eylulde yapılacaktır. 

ÇANKlRI, 14 (A.A.) - Ereğli - Irmak hattının Çerkeş 

kııım•ında demir fer,iyatına başlanılmıştır. 
ÇERKEŞ. 14 (A.A.) - Kazanın yollarının tamiri için ha

zırlıklarda bulunulmaktadır. Birkaç sene evvel kaza merkezin
de yanmış olan 100 dükkanın haritaları yaptırılmış ve yenideo 
inşasına başlanılmıştır. Ayni yangında harap olan hamam da e\f 
kaf tarafından yaptırı!:nak üzeredir. 

kopmle ile yine ayni renkte bir ı idi. Mumaileyhi müteakip cellat 
fötr ıapka giymi§ idi. Şapkanm muavininin yardimile Gorguloff'
kenarları, gözleri Üzerine indiril- un müdafaa vekilleri, maitre Ro
mit idi. Oeibler, muavinlerinin i- ger ile Maitre Henri Geraud in· 
tini idare ederken ve bizzat bazı diler. 
nazik ve mütkil montaj ameliye- Nihayet bizzat Gorguloff, in
lerini yaparken, sırtında bir kom di. Beyaz gömleğinin göğsüne te· 
binezonu labia bulunuyordu. Müd aadüf eden kıamında geniş biı 
dei umumi M. PreHard, doktor yırtmaç vardı ve buradan atletik 
Paul, mahkümun müdafaa vekil- olan bembeyaz vücudu görülüyoı 
leri ve diğer bazı yüksek Adliye du. 
memurları, Gorguloff'a tahaiı edi Saçları, her istikamette dalga
len hücereye girdikleri zaman !anan bafaklara benziyordu. Si· 
Gorgullof, hala pek müteheyyiç ması, kaba ve oldukça manasız 
bir uykuya dalmıt bulunuyordu. idi. 
Asabilik göatermeai tabii idi. Bu Adeta şaşkına dönmüş olan mah· 
•inirl.i.lik, teJi.flı sözl~r ve. mi.na· ı kUmun çehresinde bu anda hiç bir ht 
ıız cumlelerle tezahur edıyordu. yeca.n emmareıi görülmüyordu. 

Gürültü, onu uyandırdı. Buna Kendisini celladin iki muavini a-
r~ğınen z~biren. hiç~~ heyeca'! lıp taJıdılar, zira ayaklarında buko· 
g~~termedı: ~nı, dını'?' .... ?1~nevı ğı vardı. Muavinler kendisini Fur· 
muzaheretını kabul ettıgı ıçın Or- gon'dan indirirken oldukça müşkilô.t 
todoks mezhebi üzer~ ~.ısa bir çektiler. 
dua okundu. 10 dakıka suren bu Korkunç idam makinesinin iki bü 
raıimenin hitamınd.~ mah~iim, is: yük kolu dimdik duruyordu. • 
tavroz çıkararak to~e ettı ~e 9:tı Makinenin müselles ,eklindeki a-• 
deki kelimelerle hulasa edılebı- ihr çelik satın zülmetlere kartı mü
len kısa beyanatta ~ulundu: cadele eden Tan yerindeki aydınlı-

"Ben n".. ~~tlakıyet taraftarı ğın altında paril, parıl, parlıyordu. 
ne de komunı~~· Kızıl Rusların Gorguloff, furgondan indiği za
z~l~m ve tazy~ı~e ufra.mış o~a!" man sabit nazarlarla giyotine baktı. 
butün Ruslar gıbı mefkurem ıçın Birdenbire siması takalti1ı etti. He
ölüyorum. yecanı pek kısa ;ürdü. Şimdi sakin 

Bundan sonra hiçbir zaman ne nazarlarla önüne bakryordu. ••Herke 
F&naa'ya ve ne de müteveffa rei. si affediyorum!" Diye mınldandığı 
sicumhur Doumer'e kartı kin bea vazihen eşidiliyordu. 
lememİJ oldufunu ve M. Doumer 
i ancak "Mefküresi" dediği mak
sat uğrunda öldürmüş olduğu nok 
tasında İsrar etti. 

Gorguloff, furgona nakledil
miş ve furgon hemen kiyotin'in 
kunılmut olduğu meydana müte
veccihen hareket etmiıtir. Mah
kUm, yolda yanında bulunan mÜ· 
dafaa vekillerinden, çektirmit ol
duğu iztiraplardan dolayı kendi
•İni affetmesi huauaunu aevce•İ
ne aöylemelerini rica ebniftir. 

Biraz sonra. araba, siyasetgi.
ha gelmiıtir. 

Bütün ziyalar, birden bire ve 
bir ande söndürülmüttür .. Günün 
doğmakta olmasına rağmen bulu 
var, ani surette karanlıklara gar
kolmuıtur. 

Furgon'un kapısı açılmıt, bir 
muavin hemen k0tarak bir iakem 
le getirmit, elini uzun ve siyah bir 
rahip elllaesi giymiı olan orto
doka papazına uzatmıttır. 

Rahibin pek ziyade nahif olan 
yüzünün renci aon derece uçuk 

Parite azimeti me•:ıuu bahiatir. 
ltilafname mucibince tevhidi 

düyun muameleıi yapılmuı mu
karrer olduğundan, tedahülde 
kalan kupanlara ait mümeasil se
nedatm fiatleri bir iki lira yük
aelmittir. Seri A 5,15 lira; Seri 
B 8 lira; Seri C de 5,50 lira et
mektedir. 

Ünifiye Üzerine dün 
son muamele 55 kurutta 
buldu. 

ak tam 
vuku-

Onümüzdeki tetriniaani ayı 
zarfında Rumeli Şimendiferleri
nin ikramiye ketideaine tekrar 
baılanacağı söylendiği için bu 
kağıtlara son zamanlarda talip 
artmıştır. Salı günü 4,50 liraya 
kadar muamele olmut iken, dün 
ııkıam fiati azcık gerildi ve 4,35 
!ırada kaldı. 

istikrazı dahili muameleaiz 
96,50 liradadrr. it Bankalannm 
fiati de 9,20 lirada sabittir. 

Anadolu Şimendifer kiiiıtları· 

Ortodoks papaz, elbisesinin geniş 
yeni ile mahkiimun baıını Orterek 
korkunç makineyi ondan gizledi ve 
onu öptü. Şimdi müdafaa Jt· 
mit olduğu mahkuma son bir veda 
busesi kondurmak sıraıı rr.a!t .. e Ge
raud'a eelmiş idi. 

Cellat muavinleri, yan sesle: "Ru• 
ya_ Rusya! Oh vatanım! ... " Diye SÖY 
lenen mahkumu yakaladılar 
Boğuk bir gürültü .. Makinenin sa 

tın inmiş idi. 
1 dam. bu kabil feci sahneleri gör

meği itivat edinmiş olanlan hayrete 
dütürecek derecede sür'atle icra e· 
dildi. Gorıru!off'un furcon'un kapı· 
ımın önünd: cöründüğü anden satı· 
nn inmesine anine kadar 10 saniye4 

den fazla müddet geçmedi . 
Saat 6,05 de Arago bulvarı tabhir 

edilmiş ve çarçabuk bozelmuı olaJI 
makine, ortadan kaybolmut idi. Kor 
donlar, çözüldü. Uzun müddette!' 
beri. hiçbir ~ey görmeksizin beklı· 
yen halk, idam mahalline atıldı. O· 
rada bir miktar taze kum, kiyotini~ 
bulunduğu mahalli gösteriyordu. 

na rağbet ber devamdır. Dünkiİ 
fiatler tunlardır: 

Aksiyon 19.85 
Obligasyoa 33.80 
Mümeaail 33.35 
Haydar Pata 36 
Tramvay 45,50; Bomonti 22,sıı 

ittihat Değirmencilik 22, 7S; 
Şark Değirmencilik 2,50; Reji 
4,60; Terkos 32, Telefon 15,Zll 
lira etmektedir. 

Aralan Çimentolar geçen haf· 
taki 10,40 lira fiatını muhafa:ı• 
edemediler. Dün aktam kapanıf 
fiati 9,90 idi. 

Mmr Kredi fonıiyeleri bir .,aı 
ça daha eyilettiler: 

1886 tertibi 167,50 lira 
1903 u go " 
1911 .. 87.50 .. 
Borsa harici gayri mübadil b<> 

noları fiati 28 kuruftur. 
Altın da 925 de geçen hafta· 

dan beri bir kuruş yükaelmittir. 

K.H 
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Lise ve Orta 
Mektepler 
Cumartesinden iti

baren 
tedrisat baılıyor 1' acirlerle Ziraat bankası ara. 

sı daki ihtilaf tetkik edildi 
Liseler ve orta mektepler cumar

te•ı günü açılacaklardır. Bu mek
teplerde kaydükabul muameleaine 
dev:ım edilmekte ve büyük bir te
hacüm görülmektedir. Bu aene orta 
mektep addedilen muallim mektebi
nin ilk d.evreıine de pek çok talip 
çıkınıt. mektepte müteaddit tubeler 
açılma., zarureti lıa11l olmuttur. 

Ticaret odaaı, Haydarpqa ai
~ları etrafında Ziraat Bankaıile 
Uğday tacirleri araamda çıkan 

llıeaeleyi tetkik etmittir. 
Yapılan tetkike nazaran, aon 

~IUnanlarda Devlet demiryollan 
•dareaine ait olan bu ıilolar tüc
tıı.ra kiralanmamaktadır. Şimdiye 
lı:adar verilmit olanlardan da Zi
l'ııat Bankaunın talebi vuku bul
duğu zaman on gün zarfında ıİ· 
loru tabliye ederek bankaya ter
ı..;deceği taahhüdü almmaktadır. 
• l•tanbulda, buğday tacirleri
~ istifade edeceği baıka bir ıilo 
.._ ulunmadığından Ticaret oda11 
"" ,ekli, yani depolann temamen 
~ya tahıisini doğru görmemekh 
dir. 

Bu hususta Odanın lktıaat Ve
ltiletine yap.:ıjiı müracaata he
nüz bir cevap gelmemittir. 

ı panyada badem 
ve fındık 

d ihracat Ofiıi lıpanyanın ha· 
eın ve fındık piyaaaaı hakkında 

tenj malümat almıtbr .. 
Bu maliimata nazaran lıpan

tıuım yeni badem rekolteainin 
ı..planına ameliyesi yakında bite· 
~k ve alım ıatım muameleıl bat
~7acaktır. Bu seneki fiatlerin ııe
Çeıı aenekiler dereceıinde olacalt 
ıanuedilmektedir. Yeni senede 
lıpanyanm fındık rekolteal tah· 
llıiniu fevkinde olmuştur. Hariç
td•.n talep pek azdır, fiatler çok 

Ufüktür. 

ftulgaristan taka•la 
tütün veriyor 

~ Gelen malümata nazaran, Çe· 
oılovak rejiıi Bulgariıtandan 
~kaa auretile yarım milyon kilo 
liitün mübayaa edecektir. 

Bu huauala görütmek Üzere 
llula:ar ziraat bankaaında içtima 
•den kooperatifler murabhaslan 
1•ılim §artlarını teabit etmiştir. 
l Diğer taraftan Bulgar ziraat 
~nka11 Çekoılovak rejisinden 
liitün mukabilinde alınabilecek 
ttyayı teıbit etmektedir. 

Çekoslavakya ile 
takas 

C Harici Ticaret Ofiıi müdürü 
I ernal B. in riyaseti altında bu
Unan hir heyet geçenlerde Avru 
lıa hükiimet merkezlerini dol-.a
~o.k Türkiye ile claering eaaaına 
"linat eden birer mukavele akti 
için müzakerata ı:iri;mişti. Bu 
~eyanda Çekoalovakya büküme-
1. ile de bir mukavele aktı tekar-
1'\:,. etmişti. Prağ'ta hazırlanmıt 
?lan bu mukavele parafe edilmiJ 
ıı., de henüz imza edilmemiştir. 
teko.lovak hükumeti mukavele
ı.iıı imzası için son dÖTİZ •e kon-

L IlORSA 

( ı, Bankasmdo.n alman cotvetd;r ) 

14 Eylil! 1932 
Akşam Fiatlan 

lıt•krazlar t Tahlillt 
Üt tıtllt {(),1/1 • • 

lı., ~ , 0nııı 4.3S.- ltlıkırtt" 5,-
r ı.'ı ~ 1 hldr 14,!! TrımY•J' 4-97,--
t. nl·<r t- Ttıuı J,-' . \'ldl .ıılıl 6.ı;U Rılııı• ıs.ıo 

C·d~'::ı.,,ı,·•.,"• ~.~~ .ı\11.dolı ıııı ~:~! 
r, "1 r .. MaMettsil J:l,:'i5 

1111 ı1111 . \4 

Eılıam 
Jı tı.ıııtuı cı.ıo 
~ıııdo1• 19.90 
~.)J •• ~ 
lir ~ıyrtyt J.f,lliO 
l ııır. uy 4S,M 
1 rıı•nılıdf011• ıo,ıo 
""'"IUI !2,28 

'ltrkoı 

(l81toıo Ar. c., •• dOJ. 
fut dıy. 
lllya 

fulı •· ·-
Ttl loa 

ıı,r:i~ 
Çek fiatlan 

it.Ot.- Pra& 
1-trıdra f.3t,l/t 'flytH 
~lYork 47,17 Madnı 
1!1111!• 9.!0,9 lulla 
•11ıtııl 1.40.95 ..-u,ova 
~ıı •• :'6.12 Ptft• 
lı,,, rı t,+4,g7,8 IMkrOf 
1•fıa M.11.- aeıınu 
•.-.ıntrdaıın a 11 ;s Moıkovı 

Nukut (aatıf) 

:· 1 Fratıll :::.J~ ı · tllla. AY. 
lutrlia 74&, J prıetı 

1 ıı:oıar ti J - 1 ••rt 
1 • 
t" Jtret ~JH,- 1 rold 
' f. Bt!ç!h 118.- ! ı puıo 

lı 1 ·' ı. ı 1 11tır 
' I\ çrr l'ı! ... -

1~ J t ~tr •HtÇ 
1\ ,,.~ !ı:',- t J. un 

1'c ı; 

it,-
o,hO 

n,u 
U5 
2,70 
1.40 

16.25 

IJ.95 
8,08,78 
1.117.13 
1,CJl'l,lı-0 

4,21.h4 
l,.~2,9S 

7~.bl 

l<l.74 
t0,l'7,SO 

Kuru, 
v.s.-
17,
ır.-
14.
i~.

!!'i,

tıO,-

tf!njan kararnamelerinin alacağı 
tekle intizar etmektedir. Bununla 
beraber Çekoslovak hükfuneti 
memleketimizden tütün mübayaa 
aına devam etmektedir. Yakında 
2000 kilo Türk tütünu mübay a-
81 için Prağ'ta bir münakaaa a~··a 
caktır. 

Varşovada Leh-Türk 
ticaret odası 

Ticaret odasına ıelen maJ\i .. 
mata nazaran, Vaqovada bir Leh 
• Türk Ticaret odaaı tesiı edilmek 
tedir. Lehistan ricali şİyaaiye ve 
mülkiyesi bu tqekkülle pek ziya
de alakadar olmaktadırlar. Bu 
yeni Odanın bugünlerde faaliye
te geçeceği ümit edilmektedir. 

lstanbulda da bir Türk - Leh 
Ticaret odaaı te9kili dütünülmek 
tedir. 

Paris borsası 
PARIS, 14 A.A. - Dün tenez

zül hareketi oldukça ciddi olmut 
hır. Celaenin batından aonuna 
kadar &abf muameleleri hakiın 
idi. Bidayette mühim ıurette dü 
ıen fiatlardaki bu tenezzül aonra 
da devam etmi9tir. 

Fran.aız rantlannın iyi tutunu· 
fU diğer eshamın betaatı ile tezat 
tqkil etmektedir. Gümüş para 
zaiftir. 

Manisa 
•• 
Uzümleri 

Ankaraya giden 
heyet ne isteyecek? 

MANİSA. 13 (Milliyet) -
Üzümcüler kongresine ittirak 
etmi' bulunan meb'uılanmıx
dan Turgut Bey üzümün son 
vaziyeti ve kongre hakkında 
bana beyanatı atiyede bulundu 
lar: 

- Bu sene üzüm fiatlannın 
düşkünlüğü bilhassa Manisa 

üzüm müstahsillerini endişeye 
dü,ürdü. Bu fiyat dü,künlüğü. 
ne kar,ı koyabilmek için bir 

kongrenin toplanma~ı muvafık 
görülerek kongre toplandı. 
Kongrede bu seneki üzüm va
ziyeti ve fiyat düşkünlüğü u
zun boylü müzakere edildi. Ve 
nihayet hükUmete müracaat e
dilmek üzere Ankaraya bir he
yetin gitmesine karar verildi. 
Başta Manisa meb'uslarından 
Mu•tafa Fr.vzi Bey olduğu hal 
de sabık belediye reisi Külah
daş zade Rıza. Hoca zade Sala
haddin Asım. ve Ziraat Banka
sı şubezi müdürü Nusret Bey
ler hareket ettiler. 

- Ankarada ne istenilecek
tir? 

- Ankarada istenilecek şey 
inhisar idarelerinin üzüm mü
bayaa etmesi, bankaların borç
lu olan müstahsile kolaylık 
göstermesi, kooperatiflere ve
birliklere ehemmiyet verilmesi 
nin teminidir. 

- Fiyatların düşüfüne amil 
nedir? 

- Fiyatların düşüşüne en 
büyük amil vaktinden evvel ve 
fazla mikdarda üzümün piyasa 
ya arzedilmiş olmasıdır. Kon
gre müzakeratmdan sonra müs 
tahsiller mahsullerini eskisi gi
bi piyasaya arzetmiyorlar. Hü
kumetin de alacağı kararla be
raber artık gayri tabii tarzda 
piyasaya mahsul sevketmek va 
ziyeti kalmamıştır. 
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TESEKKÜR 

Maarif müfettiıleri 
toplandılar 

Avrupadan avdet eden maarif 
müsteşıın Salih Zeki B. in riya.etin 
de vekaletin maarif müfetti9leri top 
lanamk bu ıene mekteplerin vaziye
tini, İmtihan neticelerini ve takip 
edileeok İstikametleri ııörütmütler
dir. 

Bakalorea imtiham 
Dün liselerde birinci devre mezun 

IN"ının bakalorea imtihanlan yapıl
mıJbr. Bu seneki İmtihanlar, veki
letten gelen tabiiye derslerine ait 
ıüalleı·dtn yapılmıştır. 

Orta tedrisat 
müdürü 

Orta tedriaat umum müdürünün 
yakında tebrimize geleceği haber a
lınmıştır. Mümaileyh, 25 eylulde Da 
rülfünun salonunda yapılacak orta 
mektepler lisan muallimliğine talip 
olanlann İcra kılınacak imtihanla
nnda hazır bulunacaktır. 

Mekteplere ma•a 
Maarif idaresi, Vilayetimizde ye

ni inşn edilen mektepler için 2 bin 
maaa ve aandalya imal ettirmekte
dir. Bu masalar, ikiter kiti!İk, yeni 
usulde olacaktır. 

Maarif müdürü 
Maarif Müdürü Haydar B. in bir 

kaç gün daha Ankarada kalacatı an 
la9ılmıfbr. 

Ne kadar meccani 
talebe alınacak? 

Bu sene muhtelif mekteplere bi
limtihan alınacak meccani leyli tale 
be mikdarları teayyÜn etınittir. 

Darüşpfakaya 35, erkek mual
lim mektebine 12, liselere 300, Tıp 
talebe yurduna 150, Nafia fen mek
tebine 40, yükaek mühenıiiı mekte
lıine 70, yüksek muallim mektebine 
25, mülkiye mektebine 40, Deniz ti
caret mektebine 15. 

Bu mektepler için imtihanlara ya
kında ba!laoacaktır. 

Fakültelerde 
imtihan 

Darülfünun fakültelerinde eylül 
devreai imtihanlarına dün de devam 
edilmiştir. imtihanlar yakında bite
celc ve Darülfünun da teşrinevvelde 
tedriaata başlanacaktır. 

Maarif müfettişleri 
arasında tebeddülat 

MANiSA. 13 (Milliyet) -
İlk tedriaat müfettişleri arasın 
da tcbc-ddüliit yapılmıştır. Mer 
kez Manisa ilk tedrisat müf~tti 
şi Fazıl Bey merkezi Akh:sar 
olmak üzere Salihli, Gördüs. 
Demirci, Salihli müfettiş Me
lek Bey. merkezi Alaşehir ola
rak Alaşehir. Eşma Kola kaza
ları müfettişliğine Kaaaba ilk 
tedrisat müfettişi olup elyevm 
Manisa Maarif müdür vekale· 
tinde bulunan Rahmi B. de mer 
kezi Manisa olmak üzere Mani 
sa ve Kaıaba ilk tedrisat mü
fettişliğine tayin edilmişlerdir. ---· ..... . 
Şehitleri 
Ziyaret 
Gülcemal vapuru 
bu akşam gidiyor 
Şehitlikleri imar cemiyetinin Ça

nakkale ~chiıl;klerini ziyaret için 
bu sene de teı tip etti~i ıeyabate İt· 
tirak edecek 7evat, bu ak9am oaat 
19 ela Gül Cemal vapuru ile hare
ket c:Jeccklcr, cumartesi aabahı av~ 
det eyliyeceklerdir. • --

Sevgili evlad:ın Niyazi'nin vefatı 
dol•. ;,;ıe gerek telı:raf ve mektupla 
gcrı.:kse cenazesinde bulunmak Jiure
tile nihayrtsiz teesıürlerimize işti

rak buyuran zevo.tı kirama ve k;y. 
metli do&tlarıma ayrı ayrı teşekkür- Tiirk - Yunan 
de bulunmağa t..,ssürüm mani oldu- mahkemesinde 

b, ~raıu.ı " - ı t !<1 
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Yarın atletlerimizle boy lllçlişecek olan Bulgar atlet
lerden üçii (saiJdakl meşhur Balkan ıampigonıı Pedon) 

Bul atletlerle yarın 
boy ölçüşece" iz •. 

Milletler turnuvasının oyna. 
nan kısımları nasıl oldu? 

Bu cuma Bulgariıtanm en 
kuvvetli atletlerile şehrimiz at
letleri bir beynelmilel temas ya 
pacaklardır. Bu müaabakalann 
yapılma11 memleketimizde bey 
nelmilel temaalann vücut bul
masını temin içindir. 

Gelecek Bulgar atletleri için 
de geçen sene Ballcan olimpi
yatlarında rekor tesis etmiş bu 
lunan Pedon da vardır. Diğer 
atletler de bizimkilerle boy öl· 
çüşebilecek vaziyettedirler. 

Cuma günü yedi tane bey
nelmilel müsabaka yapılacak
tır. Bu müsabakalar bu nokta. 
dan çok enteresandır. 

Cuma günkü program şudur: 
14.30 Resmi Geçit 
15.00 100 metre (küçükleı-) 

seçme 
15.10 800 metre (beynelmilel) 
15.20 Gülle atma 
15.35 100 metre (küçükler) 

final 
15.40 100 mdre (beynelmilel) 
15.45 Yükıek atlaır.a " 
16.05 1500 metre " 
16.15 Disk atma 
16.30 200 metre 
16.40 Tek adım atlama 
16.55 Cirit 11tma 
17.10 5000 metre ko~u 

" 

17.30 400 metre (Küçükler) 
17.35 400 metre (beynelmilel) 
17.55 4x100" (Küçükler) 
18.00 4x100 " (Beynelmilel) 

Milletler maçı 

oteli kortlarında Milletler şam 
piyonasına bB§lanmıttır. Bu 
müsabakalar tehrimizde bey
nelmilel oyuncuları oynattıkla
rından dolayı çok mühim ve 
çok enteresandır. 

Dün oynanan maçların bi
rincisi Yunanlı Papadopulos i
le geçen Balkan ıampiyonasrn
da singl finalisti olan Botez a
rasında idi. 

Oyun başladığı zaman Botez 
bin güçlükle birinci seti aldı. 

Fakat ondan başka da set al 

ması kısmet olmadı. Papadopu 

los geçen turnuvada göstereme 

diği oyununu bu turnuvada pek 

güzel gösterdi ve maçı kolay

lıkla değilse bile pek sıkışma
dan kazandı. 

Bu suret'e geçen turnuvanın 
finalisti daha birinci eliminatu 

ar turda ekarte edilmiş oldu. 

Bu maçtan sonra Y ordanoff, 

Savroff'la oynadı ve Y ordanoff 

kazandı. 

Bundan sonra Nicolaides 

Seicbtıch ile oynadı ve o da bir 

tur kazandı. Ancak bu esnada 

yağmur yağdığı İçin diğer maç 

lar oyn&DllJlladı ve bu güne te

hir edildi.Bugün dünden ka

lan müsabakalar sabah uıcrt do 

kuzdan itibaren oynanacak ve 

muhakkak finaller cuma günü 

D\in Tarabyada Tokatliyan oynanacaktır. 

El çabuk uğu marifet! 
Bazı ki se er iskanda yolunu 
bulup ev ere tesahüp etmişler 

Bir kişi tevkif edildi 

Mülkiye nıüfetlifliği, aon za
manda mühiın bir iskan tahkikatı 
ile meşgul olmaktadır. Bu mesele 
ile ali.kadar olarak, on on beş ki
§i mülkiye müfetti~liğine çağınla· 
rak ifadeleri alınmı9tır. 

Diğer taraftan bunları~ içtima 
ettikleri mahaller de teıbıt edil
mektedir. Şimdilik ~·1!~.'nda tah· 
kikat cereyan eden ıkı uç ev var
dır. Bunlardan biri Sakızaiacm
da, diğeri Heybeliadadadır .. 

Muamelenin 4u auretle cere
yan ettiği söyleniyor. Muhacirle
re verilmiı olan emlakten müte
vellit borçlar, kanun mucibince 
affedilmişti .• 

Yeni teffiz yapılmıyordu. Mu
hacırlık ile hiç ali.ka11 olmıyan 
bazı eşhas, mal almamış olan 
bazı muhacirlerin ellerindeki 
maz.batalan cüz'i para ile satın 
almı;lardır. Ve bu mazbatalarla, 
söylendiğine göre, bazı yerlerde
ki al.ô.kndar kimseleri de iğfal e
de•ek emlaki metrukeden olan 
mezkur evlerde Üç dört ıeneden 

rmda anlaşamamazlık yüzünden 
ileri geldiği anlatılmaktadır. 

Bu yüzden alakadar aıfatile 
bir kiti de tevkif edilıni9tir. 

iskanda bu ıekild., yolsuzluk
tan tahkikat yapıldığını haber a
lan bazı kimaeler müfettişliğe mü 
racaatla yeni ihbarlarda bulun· 
mutlardır. Müfettişlik çok eıaalı 
tahkikat ile metııul olmaktadır. 

Manisa icra reisi 
MANİSA. 13 (Milliyet) -

Vilayet icra reisi Sadi Bey Ke· 

malpaşa kazası asliye mahk&

meai hakimliğine tayin olun

muştur. Mumaileyh bu hafta 

yeni memuriyetine hareket ede 

cektir. 

Dikit •ergisi 
heri ikamet eder muhacir vaziye Bu cnma .W.ü aaat on bqte 
tinde gÖ•terilmek auretile veıika . Çemberlitaşta Karahaba ıokağın
almışlar, bııdehu bazı memurla- daki tefVİki sanayi hanımlar biç· 
rm. hatti aôy1endiğine nazaran iı ki dikit mektebinin elitleri aera'iıi 
kan müdürünün de imzaamı tak- açılacaktır. 
lit etmitler ve evlere tesaküp et· .,. • .,. 

mi~ler. . . Beşiktaş Türk Hanımları 
Bundan ıonra bu hanelerı ıpo- D"k" d d 932 1 

tr.-k ıuretile- $&tarak paralan ara- 1 1f. J'!l1 u ~ • ~ezun ·~
lnmda takaim etmişlerdir. 1 n~ dıki.' ve elrşle_rını cuma ıu

Bu meıelenin ihbannın, arala nu teşhır edecekhr 

neledlgede 

öprünün biri 
Kakınca •• 
Gazi köprüsünün 

bir an evvel 
ihalesine çalışılacak 

Unkapam köprüsünün tarihe ka
ntbgmı yazmıftık. Belediye heyeti 
fenniyeai, ömrü tabüıini çoktan ik
mal eden köprünün büsbütün kaldı
rılma11 için tetkikat yapmaktadır 

Köprünün gerek vaaaiti nakliyeye 
ve gerek yaya yolarlara kapanması 
üzerine, evvelki gün köprünün orta 
kıımı açık bulundurulmuıtur. Bu
nun ıebebi, halkın köpriinün orta11-
nı kapalı ııörünce geçmek lstemeai 
müli.lıazaoı olmuştur. Fakat köprü
nün ortası bu suretle uzun müddet 
açık bulundurulursa, bir fırtına teai 
rile dubalann koparak yerlerinden 
dağılması ihtimali olduğundan dün 
köprünün iki tarafına tabtaperdeler 
çel.ilmi§ ve orta kııım da kapatıl
mııtır. 

Belediye reiı muavini Hamit B. 
kendisile görüşen muhıırririmize bu 
hususta demiştir ki: 

- " Unkapaıu köprüıü kapanın
ca, filvaki Karaköy köprüıünün k&
aafeti artacaktır. Bunun için Gnzi 
köprüsün bir an evvel münakasa i
lanı yapılacaktır. Yeni köprii için 
bir milyon liradan fazla para birik
miş tir. Maamafi, Gazi köprüsü yapı
lıncıya kadar, Karaköy köprüıünün 
kalabalığı arbna11 zanıridir. Ancak, 
Unkaparu köprüıünden ııf1r nakil 
vasıtalan geçirilmeai esasen memnu 
bulunduğundan Karaköy köprüıü 
kalabalığının tezayüdü bin niıbe faz 
la olmıyacak, sebze ve yük arabaları 
çok erken ve ııeç saatlerde geçmeğe 
mecbur tutulacaklardır. 
Unkapanı köprü dahalan ile H .. 

liç'in diğ ... bir yerinde bir batka 
köprü vücuda ııetirilmeai meaeleaini 
ayrıca tetkik edeceğiz.,• 

Otobü• regülatörleri 
Otobüılerin ıüı'atini tahdit ıçm 

konulan regülatörlerin belediyece 
mutlaka bir tipte olması talep edildi 
ğinden otobüs aabiplerinin tikayet 
ettikleri yazılmııtı. Belediye erkanın 
da" bir zat , matlubu temin etmek 
tarı:te regülatörlerin ayri ayri tip
lerde olmaama belediyenin müdaha
le ebniyeceiini aöylemİttir. 

Terkosun terıih 
havuzlan 

T erkoa ıirketinin Kihtanedeki ter 
şih havuzlarında vücuda getirdiği 
yeni tesisatın kabulü için Nafia Ve
kaleti ıirketler müdür muaviıü Etem 
B. in riyasetinde bir komisyon te
tekkül etmi:;tir. Bn komisyona Sıh
hiye ve belediyeden birer aza tayini 
istenilmi§tir. 

Belediye mı muavini HBmit B. 
Terko• 9irketinin belediyece dew
almrnaaı hazırl klarma ba§lanmak ü
zere bir komisyon t~kil edildiği ha 
berinin doğru olmadığını, bu me~ 
lenin uıulen 15.zım gelen mecrasını 
taki? etmek.le balunduğıınu beyan 
etmiştir. 

Beyoğlu cihetinin 
açık lağamları 

Beyoğlu cihetinde aç:k lağamları 
kapatmak kin mütehasa11 M. Vilti. 
hazırlamakta oldnjiu projeyi teırini 
evvelde göndereceğini belediyeye bil 
dirmiştir. Proje gelince evvela Ci
hangir, Kurtuluş, Kasımpqa cihet
lerind,ki, sonra Şiıli Etfal Hastalıa-

1 
ne•İ eteklerinden bostanlara İnen a· 
çık lağamlar kapatılacak ve munta-
7.am bir gebeke ile denize indiril&
cek. 

Diğer taraftan belediye, ııeçen oe 
ne .Şişlide lzzetpafa sokağındaki 
mecralan kapatmı9tı. Bostancılar.bu 
!ağamları dddiklerinden mahkeme
ye verilmişlerdir. 

Mezbahadaki 
kanlar 

Bir Almen gurupu, belediyeye mü 
ra<.aatl:ı mezbahadaki kanlara talip 
obnu,. Almanyada bu kanlardan çok 
iıtifade edı1diğini, hatta el1ıİle clüif
meai bile yapılchinu bilı!irmiıtir.Be 
lediyece, bu miirac:aat tetkik edil
mektedir. 

Susuz semtler 
Fatih - Edimekapı Tramvay ead

deainin yeni kıımmdaki sahada otu 
ranlann auıuzluktan şikayetleri be
lediyece nazarı dikkata alınarak o d 
vardaki Kırkçeşrne ıulanna lit bazı 
ç9§melerin tamiri ve yangm tehli
kesine karşı da bir kaç depo teaiai 
dütünülmektedir. 

Maçka mezarlığı 
doldu 

Maçka Mezıırlığı dolduğundan o 
civar halkı badema ölü ııömülmesi· 
ne müsaade t'dilmemesini belediye
den rica etmişlerdir. Belediyece se
çilen bir heyd Şi~lide Büyükd<Te 
caddesinde Balmumcu Mektebi arka 

u iki 
Sanat .... 

ar ar 
• •••• 

Dün l ongrelerin • 
aktettiler 

latanbul Musiki aa 'atkarlan 
kongreıi dün Beyoğlu C. H. F. 
aalonunda toplaDIDIJlır. Kongre 
Teisliğine Hikmet B. intihap dil· 
dikten sonra idare heyeti raponi' 
kabul edilmiıtir. Buhran dolayı
ıile iısiz kalınıı olan muaikisinaa
lara bir yardım olmak Üzere, her 
azanm kazancından yüzde ikisini 
cemiyete teberrü ehneıi azadan 
Necati B. tarafından teklif edil
miftir. Bu teklif uzun münakata· 
!ardan aonra cumartesi ııünü ya
pılacak ikinci bir içtimada müza
kere&İ..ne karar verilmiıtir. Kon• 
gre, Cemiyetin hu aeneki faaliyeti 
hakkında fU kararlan vermiıtir: 

1 - Cemiyetin yeni ve müsait 
bir binaya nakli ile her hafta pa· 
zar ve peqembe günleri danalı 
çaylar tertibi ve bu çaylann, yenr 
den ihtaa edilecek muhip azaya 
haan. Bundan makaat çaylara 
nezih ve a~ır batlı :zevatm gelme 
!erini temindir. 

2 - Cemiyetin vası salonunda 
memleketimizin vücudu ile ifti· 
bar ettiği alaturkacı ve alafran· 
gacı musikifmaılarm İflİrakile 
konserler verilbıeai. 

3 - Memleketimizde ecnebi\~ 
rin muzikacılık ve dansörlük yap 
malan menedildiğinden bir bale 
mektebi leıis edilerek muktedir 
muallimlerin nezareti altında 
genç aan'atlklr yetiftirilmeai. 

4 - Ehliyetsiz musikitmaala
nn gelecek seneden itibaren ınn'· 
atten meni için hllkiimet mezdin
de teşebbüate hulunulmaaı. 

Bundan aonra eaki idare heyeti 
azasından Mazhar, neyzen Ihsan, 
viyoloniıt Nahit Beyler nizamna· 
me mucibince Tazlfelerlnde ipka 
edilerek değiıtirilmeai İcap eden 
beı aza yerine alaturkacılardan 
kemani Necati, ndl Fahri, kema· 
ni Cevdet B. !erle alafrangacılar· 
dan Salih ve Yanko B. !er intihap 
edilerek içtiınaa nihaycl verilmis· 
tir. 

Palamut bolluğu 
Palamut bolluğu de•am etınelı 

te, rnkaklarda arabalar dolusu 
palamut aatılmaktadır. Belediye 
doklorlan, evvelki gün balıkhane 
ye giderek Kilyoı'tan gelen bir 
kayık dolusu kokmuı palamuta 
denize döktürmüılerdir. 

Ziraat bankası 
neşriyat ıubesi 

ANKARA, 14 - Ziraat Ban-
ka11 netriyat şubeai ilıı:a edilmi2-
tir. ' 

aında asri bir mezarlık vücuda ııe· 
tirilmeaini muvafık bulmuıtur. Bu 
arazinin toprağı mü.ait çıkar ve a). 
tından au geçip geçmediği tes it ,.. 
dildikten aonra bu huıuıta kati bir 
karar verilecektir. 

lısizlere it bulmak 
• • 
ıçın 

Hükiımetçe itıizlere it ve itçi a
nyan müeascselere işçi bulmıya ta· 
vasaut için bir büro tetkil edileceği 
haberi, belediye mehalilinde mdJJnu 
niyetle ve fayc!alı bir İt olacak t ... 
li.kki edilmitlir Bu itte hük·m tin 
şehir teıkila.tmdan da istifade de. 
bilmesi mümkün ııörülmektedir. la
tanbul Bclediyeainde bir müddet ev 
vel te kil edilen Müıtahdcır.!..J Bü
rosu, ancak hizmctrilerin tcıçilile 
iştigal etmekte ,iıçilere iş ve is arı 
yanlara i9çi bnl-kla mqgul olma
maktadır. Ancak bu işlerin de ifası 
büro teıkilatımn tevsüne ve bu ela 
bütçeye tahsisat konulmaıına ır.üte
vakkıC ııörülmektedir 

Kahve S kuruş 
Bazı kahvecilerin istihli.k pulu za 

manmda kahve fiatlarına yaptıklan 
zamlar, hali kaldırmaılıklanndan 
ıikAyet ediliyordu. Belediye, umumi 
yelle kalıTe fiatının S kuruıtan yu• 
kan olmama11nı iatemek!edir. Ancak 
bar, lükı kıraataneler ve emsali yer 
)erde kahve fiatlarmın dııba yültlek 
olmasına müdahale edilmiyecektir, 
Yalnız bu gibi yerlerin satıf tarif,.. 
!erinin belediyece tasdikinde fiatla· 
rrn mutedil olmasına da dikkat ecli
lec<'ktir. 

Avanz ve basılah 
Yeni belediye kanununun 

110 uncu maddesinde (avanz 
ve bii11latr) tabirinin şu suretle 
tefsir edildiği belediyeye tebliğ 
edilmittir : 

"Vakfı sahih mahiyetinde 
olmayan avanz namile veya 
muvuaatan mülk suretile haki 
ki ve hükmi şahıslar uhdesine 
tapuca tesçil edilmiş veya edil
memiş gayri menkuller ile men 
kul olan bizzat avarızlar ve ha· 
aılatı belediyelere intikal eder" 

• 
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demektir. Bura11 en ucuz yer
dir ve ayakta seyn:ıdilir. Salo
nun çepeçevre sahneye kartı 
olan üç dıl'ı en arkada 3--4 
metre genişliğinde bir koridor 
la ihata edilmittir. ltte gezin

HİKAY! 
Ustura 

- Fransızcadan -

ti yeri burasıdır. Bunun iki tür 
lü faydaaı vardır. Blriıi: Her 
hangi bir panik vey• sUr' atle 
çıkış esnasında halk bu geıHt 
koridordaki muhtelif kapılara Müddeiumumi Jauru her traş işte! dedi. 
dağılıp çabucak salonu tahliye zamanki trat olduğu berlere Fırça bol köpükle!' çıkara· 

ı edebilir. Saniyen kesesi müaa- ııirdl. HeT sabah adliyeye git- rak yüzünde ve çenesinde dola 
it olmadığı için pahalı mevki- : meden evvel. mahkemeye terü ftrken. Jauraa mütemadiyen 
!erde oturamıyan ve ucuz mev- ' tue çrlanak için berbere ulr· aynadan kendisini traf eden a· 

1 kide oturmaya da sıkılan bir '. rar. mükemmelen tra§ olur- damı dikkatle süzüyordu. E-
smrf vardır ki;bu gezinti yerine : du. vet. bu aima yabancı değildi. 

1 gider. Orada onu kimse gör- 1 O sabah ta berber salonun- Mutlaka onu bir yerde görmü~ 
mez.. Lot ve geridedir.. ,. da dört koltu t biri bo9tu. tü. Amma nerede? Bir aralık 

1 
(Ampir) ismi verilen öt&- . Hemen çantasmr üzerinde ga- kalfanın ı::özleri yine aynadan 

den beri mevcut bir (müzik zeteler bulunan bir masaya hı kemli gözlerine dikildi. Kalfa 
____ .__ ____ (· bol) ün g,.,..en ak•am ilk mev- 1 raktı. Şapkasını astı ve bot nın dudaklanndan acayip ve 

GeLn evrak rİ verilmez - • .,. Y k 1 • kuru)d h b ebes 
1 
sim batı gecesine gittim .. Kala o tuğa geçıp . u. müste zi ir t süm geçti. 

'1üddeti geçen r.ushahr 10 ku- A b 1 ı d A • d d ğ"l ek balık kıyamet gibi.. Numara· ı - mıı.n. ıraz ace e. e- ynı zaman a a e ı er 
ı.:_tur. Gazete matb.'1-ıya ait d" Ç" kü' b ·· "k · J • kul • d • · ların bir kısmı gördüğümüz ı. un ugun gecı tım. au as ın agına ogru : 

dadır. sesinizi hatırlıyorum. 1 
Diyorsunuz ki; "Bu adam ce
miyeti beteriyeye layık değil
dir. Kendisini aramızdan ebe
diyyen uzaklaıtıracak bir ka· 
rar vermenizi talep ederim ... 
Siz o zamanlar inıan hayatını 
bir tavuk kadar da hesaba kat
mıyordunuz. 

Jauras boğazııııcla ve çene
sinde dolaşan bu usturanın 
soğuk çeliğinin anbean etine 
gömülmesini bekliyordu. Eski
den traşın nihayetine doğru, 
içine bir rahatlık ve ferahlık 
gelirdi. Şimdi ne gezer? Eski ; 
katilin öyle kandan korkan in- ı 
sanlardan olmadığını biliyor
du. Şöyle elini hafifçe bastır· i 

sın. F ınş !... Mesele halledil-1 
di. Saniyenin dörtte biri ka
dar kısa bir zaman içinde her- 1 
kesin hürmet ettiği. mesleğine 1 
atık. iki çocuk babası. namus· 1 
lu bir adamın hayatı duruveri-
cek ve Jauraa bu saniyenin 1 

• 
INEMALAR 

amerıka 
+~ı-.. ~ ... t'.1Japısa!le/ePLnl12 

eehe?J1'2emhayatl 

llavete : 

Ha ·s 1 le!' için mudiri ete müracaat &eyler. Cambazlık ve perende .. 1 Berber kalfası: . - Muavin bey, inşallah iyi-
'"<lilır Gıızetc z ilanların m~~ ~ y 1 f d ~ · • d" h d Bir kısmı yeni yeni taammüm - a nız trat mı e en ım ! aınız, ıye atır ıor u. 
"'ulı etıoi kah l tmez. I eden beceriksiz cambazlık.. diye sordu. Jauras bir türlü bu adamın 

~ ı-----~,..-----M Eğlenceli şey.. Arada exen- Jauras bu suale kartı şaşır- kim olduğunu hatırlayamamış 
dörtte birini bekliyordu. ı S I ' b k d pa giıze i.c m. sa a u.n 'a liny~ güzel ı < kraliçesi 

Gonpre aanki müşterisinin intihabı 'ntibeatını musavver Fox husu l !·o.,ye i. 
BUGÜNKÜ HA VA , trique danalar da var.. Lakin madı değil.. Üç senedir alla- vııziyette idi. O zaman kalfa 

Yqilkor askeri rasat merkezin 1 bu salonun sahnesinden ziyade hm günü ayni berbere giden yine kulağına eğildi: 
geçirdiği korkudan zevk alıyor 1 üııı:m-1Bmllil-am:::=::mmı.::ıı:ıız=m::::aıı-ııa:;ı;;c;i111ıc:=:ımd 
muş gibi, işi de amma uzattı ı "!=ıııı:'lı:ıl•-ııcm•ml9 

, den verilen malumata göre bu- j bu söylediğim lot gezinti yeri 1 ve trııt olan bir adamın böyle - Beni tanıyamadınız mı? 
1 ı:ün hava laıımen bulutlu olarak 

1 

ibretle seyredilecek bir manza- bir ~ual .. kar~ısı~da hayret . e_t- Gonpre .. Armanyaklı Gonpre .. 
ı devam edecek rüzı(r timali isti- ra arzediyordu... 1 mesı mumkundur. Onun ıçın Müddeiumumi muavini fÖY 

ha! = Bu hafta 

amellerden mutedil kuvvetl ... de Pariste timdi yeni bi~ şey J~uru. a~nadan kalfayı '·öyle le bir irkildi. 
esecektir. Yaimur ihtimali yok- l tatbik ediyorlar. Bu yenı !ey bır suzdu. Ha, yabancı hır a- Hımımnmmml 
tur. yan sinema. yarı (müzik hol) dam! Anlatılan yeni gelmiş. Kıskançlık yüzünden Ar-

14-9-932 tarihinde hava tazyiki den mürekkep bir (temaşa tür- Elli ya,Iarmda. saçları seyrek- manyakla şu kansını öldüren 
1 765 milimetre en çok -"caklık 21 lüsü) dür. Vakıa bizde de si- leşmiş, iri çeneli bir adam .. Fa- ı adam .. 
1 • en az 13 aantigrat kaydedilmİi· nemalarımızda hazan numara- kat mii.ddeiumumi muavini Jauras o zamanlar Arman-

lar görülürdü amma kıaa ve Jauraa şöyle dü,ündü : yakta daha genç. mektepten 
ehmnmiyetsiz ve bilhaua bir - Allah allah, ben bu ada- yen'İ çıkınıto aıtajmı yeni bitir-
tek numara idi. Elhamra ismin mı nereden tanıyorum? mit ve cinayet mahkemesine 

il 

F •LEKTEN deki geniş ve güzel (lokal) da Yüksek sesle de: tayin edilmiş müddeiumumi 
~ j bunun bir nümunesini görcl'üm. - Canım, her sabahki gibi muavini idi. Katil için idam 

1. -------------w 
Seyahat mektupları.. Saat dokuzdan 11.45 e kadar -···-··········-· .. ··--·-·---... - 1 c~11 iatemitti. Fakat rc:yeti 

._ ____________ .devam eden yarı bir proğramı Ber bizim sinemacılara ha- hikime eab.bı muhaffefeyı na 

arıklı 
• Ermeniler 

Parla 
s Eskiden ne mümkündü böy 

, ~ le şeyler görmek, şimdi herke-
se tabii geliyor. Pariıte bir çok 

s yerlerde lokantalarda. terziler
e de. ocrberlerde almanca ilin
i lar. rekl:...m levhaları var.. Her 
l kanlı :ı; ra gibi harp yaraları 
l da kap nıyor, iltiyam buluyor. 

B;r taraftan Almanlar tek· l •ar silahlanma talebi~de bulu
nan bir muhtıra ile Franaaya 
mürac.at ederken diğer taraf

ı l tan dişili erkekli bir sürü Al
man Fransız payitahtında pa

l 1 ra yiyor, eğleniyor, hatta cam-
baz. artist gibi bir kısım para 

1 , da kazanıyor. Rivayete naza
ran Pariste 10-15 bin Aim.n 
varmış •• 

* .. * * Paris eğlenceleri eskisine 
nazaran biraz pahalılanmıf .. 

ı Zannederim geçen sene hükU-

var. Salon maheşr gibi .. Orada lisane ve ehemmiyetle tavaiye : zarr dtkkate alarak daha 3:11: 
gezinti yeri kalabalık .. Zannet ederinı. Onlar dl\ mü9terisizlik mutak davranmıt ve Gonpn.yt 
meyin ki; bu gezinf yerindeki ten ıikayetçidirler .. Geçen mev I yirmi seneye mahkiim etmış· 
mUşteriler fukara tabakaya •İmde pek az filmin para ka- ti. 
mensuptur. Sakın ha! Bilakis zandığını biliyorum. Onun için ı Gon~~ üstat bir ka~fa ıibi. 
orada en exentrique kostüm· bilhassa hafif ve ucuz filmler- usturayı öyle hafff geçırlyordu 
!er. en cür'etkir renkli kravat- le birlikte. uzun ve mütenevvi iti. hangi müıteri olsa, eli bu 
!ar ve en verev yakalı gömlek- bir müzik hol yani varyıete kadar hafif berber kalfasmdan 
!eri görürsünüz ... Bu seyircile- proğramı göaterseler şüphesiz menmun olurdu. 
rin yüzde belki yarımı kadın. salonları hO! kalmaz... Berberler rred-e hem trq 
yüzde beti yatlı erkektir ... Pa- Bir de bundan sonra latan- ederler. h~ konut~ar : 
riste de her yerde olduğu gibi bulda sinema veya müzik hol -.- ~'!avın i>4;Y• aız o zaman 
belki daha fazla hissedilen 1 aalonu yapılırsa mutlaka etra- benım ~m ~ ınaa~ırz. hare
krize karşı halkta peyda olan ı· fına bu söylediğim gezinti y& ket ettinh •. Bı~az elımız ·sert 
(zügürtlük üzeotiıi) ni [buna rini yaptırmalı.. Hem halk, davrandı. ytrmı ıene yükledi
Franuzlar "Snobisme de pu-1 hem müeuese icin karlı olur. !er. Fakat siz bunu da az bul-
ree" diyorlar] yenmek için ti- 1 • muttunuz. 
yatro müdürleri ne yapacakta- 1 

"' • Birden kıılfanm sesi sertl-
h · Amanın! Dün (Bulvar Mon -,.. 

rını bilmiyorlar. Bu ha settı- ti. Şimdi hem konuıuyor, 1ıEm 
dü 1 matr) da bir kahvenin önünden 

ğim Elhamranın mü "rü i e de ara sıra di9lerinüı ıııcırdacb 
t d d b. geçerken durmuş bir kalaba-

görüttüm. zmir e oğmuş ı· di ğı duyuluyordu. Demin o ka-
lık nazarı ıkkatimi celbettiı 

raz türkçe ve rınnca görüten dar hafif ııldeo ustura, timdi 
d b E sokuldum. baktım. Y etilli kır-26--27 yatların a ir Çek.. - sakalı ata"ıd.n yukanya do"· 

k d 1 ., H · mızılı sarık sarmıt• cübbeli ve ıs ıs peyce karıtı eği mi. anı ru biraz daha sertçe alıyor-
kuıaklı bir orkestra!.. Gülünç 

Acem şahı Kerbelayt ziyaret b" 1 B 1• H" ti" du. 
ettiği zaman orada türbedann ır şey· en evve a ın ı zan-
başında bir mevlevi sikkesi gör nettim. Fakat çehrelerin bir Jauras titredi. İdam ettir-

kıımı P•mer olmasma rağmen melı: iatediti adamm eline dtit
hemen hemen ekserisinde sa- mllttü. Gonp..6 saniyenin dllrt 
kal bıyık matrut olduğunu ve te biri kadar bir zaman içinde. 
hele içlerinde iki üç taneainia kafasının kesilmesini istiyen 
bumunda kısa gözlükler bu- adamın kafasını kesebilirdi. 
lunduğunu görünce ne olduiu- Kaçmak? imkanı yok. Jauras 
nu öğrenmek istedim.. Meğer kımıldanamıyordu bile.. Bağır 
kahvenin üstünde hu me,hur sın mı? Bağırsa. batkalan ye-

müt ve sormut: 
- Siz nesiniz? •• 
- Türbedarım ... 
- E bu ba,ınızdaki ne? 
- Mevleviyim de onun ser-

puşudur .. 
- Mezhebiniz? .. 

- Sünni .. Hanefi!.. orkestranın ismi yazılı imit: titinceye kadar çoktan it işten 
Şah biraz düşündükten son· "Han arakelyan orkestra11" geçmiş bulunurdu. Sonra da 

ra: gülmeden katıldım. bu sarıklı bir izzeti nefis kuvveti ksıdisi 

Nihayet üstat kalfa eli traşı . 
bitirdi. Müşterisinin yuzunu 
güzelce yıkadı. Bolca tara
fından kolonyayı ~ürerken, Jau . 
ras kurtulduğunu hissetti. 

Gonpre mütemadiyen sCy- · 
lüyordu: 1 

- Muavin Bey, o zaman 1 

ELHAMRA 
sinemasında 

EJDERiN KIZI 
Büyük ve heyecanlı biı· ıergüzett 

Mümeıailleri: 

SESSUE HAY AKA VA -
ANNA MA Y WONG 

Türkçe kısımlarda 

ZEHRA HAN!M-ZlHNI BEY 
sizin hakkınız vardı. Yalan J 

değil.. Ben istediğiniz kadar p11ms. 
ağır bir cezaya layık adam- Bu akşam 

ARTlSTlK SİNEMASI dım. Ne yaparsınız. sırda genç J 

lik var. Kocasına ihanet eden 
karıyı dütünün. Sonra bir de 1 
benim kaynayan kanımı .. Gö
züm kararmış. bir iştir oldu .. 
Hapiaanede hüsnü ahlakımdan 
dolayı yazmıtlar. Geriye ka
lan cezamı bağışladılar .. Hapi
saneden çıktım. Evlendim. Bir 
kız çocuğum var. Yeniden ha
yatımı düzelttim. 

T raş bitmişti.. Jauraa he
men ayağa kalktı. Gonpre de 
derhal şapkayı aldı. fırçaladı, 
masanın üzerindeki çantayı da 
aldı ve kemali ihtimam ile ber 
bere reverans yaptı: 

- inşallah memnun oldu- ı 
nus ya efendim. dedi, inşallah ~ 
her zaman teşrif edersiniz. 
Sizin gibi muhterem müşterile 
rimizle iftihar ederiz. 

Jauraa kasaya gitti. Paraaı
ru verdi. Kalfanın avcuna da 
bahtıt bırakırken: 

- Elbette dostum. her za
man gelirim. Dedi, sizi böyle 
iyi bir baba. iyi lir koca, iyi 
bir vatandat olarak gördüğüme 
son derece memnun oldum .• 

Şapkasını giydi. Çantasını 
koltuğuna aldı ve çıktı. Fakat 
bir daha da o berber dülrkinına 
uğramadı .. 

Aleni teşekkür 

Yeni mevsime baılıyor. 
tik prol!ramr: 

Bakışı canlı, tebessümü tatlı, 
sehhar ve cev•al bir artİ•t olan 
EL VlRE POPESCO 

VARSOVALI 1 
.YEGENIM 

Fransızca. sözlü ve p.rkdr filmin
de. temaşageranı hayrette biraka· 

c;Jktır. 

ilaveten: Mickey Ruaya'da. 
Tenzilatlı fiatlarımız: 2 inci bal
kon 35 - Balkon ve Birinci mev
ki SS - Huauai 80 kuru,tur. 

ÇANAKKALE 
Şehitlerini ziyaret 

15 EYLÜL 
GÜLC~MAL vapurlle 

M E L E K 
sinemasında 

DEMİR KAFES 
Hakiki hayat sahne! rinden 

alınmış büyük bir film. 
Mümeııili: 

SILVlA SIDNEY; 
Türkceli kmml'1rda 

YAŞAR ve KEMAL Beyler. 

ArfLANTiD 
DİYARINDA 

ı-- Bu al<tamc!an itibaren G~:I 

ASRI SİNEMADA 
AN RE LUGUET 

Cesur 
Kaçakçı 

Tamamen F. ransızca sözlü 
filminde 

HENRY FESCOURT'un kuvvet 
li eıeri 

YEMİN 
Fran11zca sözlü ıarlulı film. 

O P E R A 
SiNEMASI 

temaşagerarunı sonderece mem~ 

nun bırakmıştır. 
Heyeti temsiliyesi başında: 

Andre Burgera 
ve 

Madeleine Renaud 
Hamıt: Yeni tenzilatlı fi atlarımız 

her keseye el•erişlidir. 

ATLANTİD 
DİYARINDA 
BEŞiKTAŞ-· 

Dikiş Yurdu 

• metin tema,a üzerine koyduğu 
ve hatti\ tiyatrolann bir ara
lık grev yaparak protesto ettik
leri verginin tesirile olmalı ki 
fiatların pahalı k111mlarındaki 
yüzde 20--25 ucuz kıaımlann
da 40-50 zam mütahede et
tim. Buna rağmen (müzik hol) 
nev'ind<n olan tema!• yerleri 
yine hıncahınç doludur. 

- Hem mevlevi. hem sün- ermenilere. Bizde böyle bir şey ni bu nevi hareketlerden mene 
ni, hem hanefi, hem türbedar... teklif etsek hemen köpürürler: diyordu. Ter içinde kaldı, göz. 

Valdemi duçar olduğu çok 
ağır bir hastalıktan büyük bir 
gayret ve fedakarlıkla ve haza
katle kurtaran Dr. lbrahim Za
ti Beyefendiye a!lecf' hissettiği 
miz m:rnet v,. şii.kranı arzede
rız. 

1 

Talebe kaydına başlanmtflır. 
latanbul birinci ticaret mahkeme- . 3iski, dikıt, nalu,, pıpka, ıun'i 

sinden: Merhun olup mahkemece sa Ftarsız tiyatrolarında, da
ha doğrusu sinema ve müzik 
hollerinde bize nazaran mev
cut olmayan bir mevki daha 
vıırdır ki; buoa{Promenoir)pro 
mönuvar derler. Gezinti yeri 

Karışık bir şey.. demiş.. Değil mi? leri adeta yerinden frrladı. Bek ;içek. kumaş boyaları ile resim ve 
tılmaılna karar verilen Mısır Kredi. Hem lzmirli, hem Çek. hem - Hiç ermeni sarık koyar?. liyordu. tezyinat, Biroğrafi öğretilir. Taı· F onıiye tahvilatı 19.9.932 pazartesi Parisli, hem tiyatro müdürü diye de şrıtarlar .. Gelip Parla- Ustura yüzünün ve grrtlağı 

biraz karışık şey ... Bu karışık- te gi'nün!er! .. Koyar mı koy- run üzerinde gidip geldikçe. 
lık müdür beyin etvannda da maz mı? Gonpre anlııtıyordu: 

ırünü saat 14 te lıtanbul Nukut ve dikli ,ahadetname verilir. 
meni.tul kıymetler borsasında aatıla- ı Sergi 15 Eylulde açılacaktır. 

hissediliyordu.. ı FELEK - Hila dünkü gibi kulağım 
Milliyet kitap kısmı 
baş mürettibi Murat cağı ilan olunur. .._. Akaretler No. 64 --

Milliyet'in Edebi Romanı : 9 3 
.... 
~Ü er yaşıyor ar mı? 

(Fe!seli lantcutique roman) 

Yazan: HÜSEYlN RAHMi 
Bu taşlar, çiviler guya bir l lıkta bu kadar isabetle nitan 

namlu ağzından çıkıyormut gi· alabilen gözün hokkabazlığına 
bi bir şiddetle camı deliyorlar. daha doğrusu mucizekarlığma 
Ve bir e:maatraşla çizilmit zan t•~maz m111nız?. Ve daha şa
nolunacak bir intizamla pürüz- tılacak bir fey .. Temel. karfi
süz, çatlaksız kendi cürümleri- çe, burgu çivilerinin envaile 
ne göre birer delik açıyorlar.. aşağıda bir sandık doldu .. Ne 
Ve çiviler daima camdan siv- bu civarda bir çivici dükkanı 
ri uçlarile içeri giriyorlar •. Bir vardır, ne de evimizde böyle 
insan eli fırlattığı çiviye böy- yapı malzemesine dair şeyler .. 
le uzun mesafeden ucu öne. ba Hanei depolardan, nalburlar
§ı arkaya gelmek istikametini dan atırıp ta bu çivileri daha 
nasıl verebilir? birçok demir kırıntılarını te-

Bu esnada odaya ilk atılan· pemizden &f&ğı yağdırıyorlar? 
dan daha küçük bir tat düt- Bu muhtelif nevide:ı mer
tti •• Abdüllitif efendi yeni ge- mileri atanlar ruh ob· n. insan 
len taıı yerden alarak: olsun keyfiyet merak ve tetk!-

- Efendim size daha hay- ke değer bir surette • • ku bulu 
rete tayan bir ıey arzedece- yordu .. 
ğim .. Bakınız bu ikinci tat ca Polisler evveli taşları. çivi
mı kırmadan içeri girdi .• Bu !eri ve sonra bunların geçtik
naııl oldu? .. Bundan evvel dü- leri delikleri muayene ile meş
şen büyük tatın açtığı munta- guller iken çerçevelerden biri 
.... _ .1..,.1:1........... <ft ..... : o .. ı .. --- ..1 ......... 1 ....... ~ ..ı~ J> .. ,lJ,. 

muntazam delik açmak değil, ' telhisen tercüme ediyorum.) tar. Bu sefer pek yakininde 1 ki: 
yekpare büyük cıım tuzla buz j -.'iO- ayak sesleri ve hanedeki bü- - O ev tekin değildir. Hiç 
olarak döşeme tahtaları üzeri- tün kapıların ııçılıp kapandık- bir kiracı or da rahat otura-
ne saçıldı .. Koskoca bir taş o· Ruhlar jandarmala- tarını duyar. Yine döşeği için- madı. Konu komşu bile bu iz'a 
da kapısına doğru yuvarlan- ra dayak atıyorlar de dapduru davranır. Işığı ·ya- ca tahammül edemiyorlar. 
dı. Sonra bir çivi yağmuru bat kar. Hrr yana göz gezdirir. 1 Hem meskeni zaptedenlerin 
!adı .. Bunların bazıları yere dö Vak'a Portügal'de darülfü- Karyolamn. sand~lye. kanapc· ı· tehlikeli neviden oldukları da 
külüyor. Bir takımı da oraya nunile meşhur Coimbre şehrin- !erin altına bakar.. Kimseyi söyleniyor. Sen dostuna nasi
buraya saplanıyordu .. Birkaç de cereyan ediyor. göremez. Hiç bir şey seçemez.. hat et bir an evvel o meş'um 
tanesi polislerin elbiselerini del "M. Homem itikatsız bir Yine söndürür yatar. Yine gii- haneyi terketain .. 
di. Loverver kılıflarına gömül- gençtir. Dini bir iyine iştiraki rültüler başlar.. Mösyö Gomes babasından 
dü.. kabul etmediği diçind l91!9f sene Aydınlık söndürülünce pa- aldığı bu haberi gideT aynen 

Gittikçe şiddeti artan bu çi- si tctrinievvelin e arü ünun- tırtılar başlıyor, yakılınca ke- arkadaşına nakleder. Maddi
vi yağmurundan sofaya kaçan dan tardolunmuftur. siliyor. Misafir sabaha kadar 1 yundan genç bu lakırdılara gü
polisler neye uğradıklarını an- Homem yeni tuttuğu bir e- geceyi bu garip halde geçirir.. ler ehemmiyet vermez .. Fakat 
lamaya meydan kalmadan evin ve yerle9ir. Bir zevcesile iki Ertesi günü ev sahibine mü ertesi gece Homem de bazı gü
içindeki bütün lambalar bir an hizmetçisi varc!ır. Marlam ilk racaatla sorar: rültülere şahit olur. Kendisine 
de sönüverdi.. geceden hane derununda bazı - Bu gece müz'iç gürültü- biraz merak gelir. Daha ertesi 

Göze görünmez eller polis- acayip gürültüler işittiğinden ler duydunuz mu? gece ne olduğunu anlamak i-
lerin vücudünü tartaklıyor. On şikayet ede:. Bu kcrı kocanın İtikatsız Mösyö Homem şu çin gözetlemeye karar verir. 
lar bu akıl almaz taarruza kar nezdine darülfünun ikinci sene cevabı verir: Beraber bulunması için dostu 
şı yumruk salladıkça suratları- hukuk talebesinden Gon:ea is- - Hiç bir şey duymadım. Gomes'e de rica eder. 

şar. Darbeler tekerrür eder .. 
Birden bire kapıyı açar. Kim· 
seyi göremez. Komşulardar, 
bir azizlik eden olmasın diye 
sokağa çıkar. Fakat dişarıya 
adım attığı ande arkasından 

kapı şiddetle kapanır ve kilidin 
içinde anahtar çevrilir .. 

Sokakta kalan adam evine 
girebilmek için kapıyı çalmağa 
mecbur olur. Karısı aıağıya 
iner açar. Delikanlıya timdi 
iyice merak sarar. Ve en ev· 
ve! fU fikirde bulunur: 

- Evde bu oyunu bize oy· 
namak için gizlenen biri var •. 

E line royelveri alarak: 

- Şimdi ne olduğu anlaş•· 
lır .. 

Bütün kapılar tiddetle aar· 
na şamarlar iniyor ve kulakla- minde bir genç yatı misafirliği Zaten uykum da çok ağırdır. Evin alt .ve üst katında her sılmakta devam ediyor. yatalı 
rı dibinde kahkahalar kopu- ne gelir... Fakat duyulacak ne var ki? Ev kes yatar. Ev sahibi, zevcesi ih 
yor... Gece yarısından sonra saat , de hırlı yok.. Hırsız yok.. Bu ve misafir uyumazlar. Bekler- odasına bititik ve diğer c· ete 

(Birçok karilerimizce tebes birde herkes odasına çekilir. • gürültü lafını da nereden çıka- Ier. Lakin ıtık bulundukça kapısı bulunmayan odada faz· 
sümle kartılanacağına şüphe Misafir mumunu söndürüp te • nyorsunuz?.. gayrı tabii bir lal zuhur etmez. la gürültü oluyor, hep bu pa· 
etmediğimiz bu inanılmaz taf- yatar yatmaz pencere üzerine Misafir, ev sahibinin "Müs- Mumlar ıöndürülür söndürül- tırtılar karanlıkta vukubulu
ıilat sırf romancının hayalha- darbeler indirildiğini işitir. He betiyundan bir genç olduğu- mez (re - dü • şose) katının yor .. Aydınlık olunca heT se" 
nesinden doğmuı garibelerden men ye.taktan kalkar. Mumunu nu bildiğinden ifadesinde ileri bahçeye açılan kapıaı üzerinde ı lcesiliyordu. 
değildir. Hidisenin bir benze- yakar. Pencereyi açıp aşağı yu- varmaz. Lal-in evine dönünce kuvvetli darbeler duyulmağa 
rini Flainmarion'un Les ma- karı bakar kimseyi göremez.. vak'ayı babasına anlatır. başlar. Mösyö Homem !.Ür'at 
ioftn• hont~ • .;ıı, 0 ~intf..., Vin .. mumu iifl vin tf'krar va- lbti ·ar adam cevaben der 1 merdiveni İner. Ka ı a l;o· 

(1>ev1m1 v •) 
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Bir baba 
Katili 

Bir şerir bıçakla öz 
babas!nı öldürdü 
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. illa neler gelmiş? ÇANKIRI, 13.- Ilgaz ka:msınm 

Mülkiye müfe.ttitliği,ne . Ö~er 1 Kızıl•İ!ı naki,resi?de çok feci. b_!r ci
F aruk efendı iımındo bınaı mura• na yet ıılenmı§, bır genç kendı oz bıo 

vez Dönen to aç 
1 - Bir mukavva parçasına Kız m a i mekte i, 

ı yedi santimetre kutrunda bir 
1 daire çizersiniz ve ke:ıersiniz. • ... er m ktep. 

• 
ıse e 

atla şikayetle bulunmuştur: basını öldürmüıtür. Bu v~yane 
llu tikayetc gorc, bir izci olan O- 1 biıcfue ıu tekilde ika edi!mıştir: Bu 

er Fa ..ık ef ~ teırun zun 9 nahiyede Kara Mehmet ogullarından 
und, anbultl ı:ı çıka k Çor- Bekir Ali İsminde bir ihtiyar var 

1 ya gıl n~ orad al.i dar ma- d.ır. Bu adamcağı.Ja oğlu Osman ö-

Bu dairenin üzerine kuturları- l 
na mail vaziyette altı musta- 1 d •• •• f • ı• • 

ına i •. d'ekı ve ikaları göster- tedenberi geçinemezler. daima muna 
iı. So a f ' ırdagında polıs kaşah bir hayat Y'4arlarmıı. Nihayet 
komi ri, hak .mda htıınbul- son gün Oıman yine babasına.'!'" 

daki ika· etgahl rından tahkikat söz söylemit, baba11 da kendmne 
pılacagım soyliyerek. endiıini ihtarda bulunmu§tur. Babıısının ~z- ı 

· hafta kar kJlda nezaret altın !erini bazmedemiyen Oıman bıçagı
bulundurmus bir tarafa çıka.-1 nı çekerek zavallı ihtiyarın Üzerine 

• ıarn1 ştır. Bir hafta sonra btan- ı yürümüı, tamam on sekiz yerine hı 1 
1 polisinden g -len bir tezkere çak uplama k suretlle oz babası!" 
e'V' Faruk efendi serbest hı- öldürmüıtür. Şerir evlat, bu vabşı 

til çizersiniz. Bu mustatillerin, er e go:rU en eyız 1 e~ le• 
reııide gördüğünüz gibi, yalnız . . . . 

1 üçer tarafını ke:ıe.- v dördün- EDiRNE: Edırne tehrı 1 bu m rıf sarayı cıdd n gorul· 
cü dıl'ından kapağı kaldırır- Turkiye maarifının t celligahı me~e seza bir kasrı rnualliidır. 
sınız. B 1 suretle mukavvada al ı' olan mes'ut bir diyardır. Bu- Burası ~aktile Osturya sor
tı l<apaklı delik hasıl olur. ı radaki .ı:aarif hamlesı ın baş- !erinin y liştirildigi bir mek-

2 - Bir küçük agaç parçası 1 ka yerlerde emsali yoktur. Mu tep iken üç sene evvel (3C.OOO) 
alır. bir ucunu sivri tirainiz: azzam mcktcplcrile mühi!l1 bir liraya satm a'ınarak kızlarımı 
~tukavv~nı.? merkez~nden _ geçı I yekuna ~aliğ olan . muallım ve zın tahsiline t~hsis olunmu~
rır ve muhur mumu ıle aaglam talehelerıle oyle hır varlık vu- tur. Mektep dort kat olup her 
ca yapıştır1>ınız. cude gelmiştır Vi bu varlık ik-1 türlü konforu havidir. Ban-t ltılr-' , Edirneye, oradan Kırk- yane harekctinc!c ıonra kaçmnk ı · , 

relin "itmiı, orada da bir haf- lemİf, fakat ynka! narak Adliyeye 
kald klan sonra latanbula dön verilmiştir. 
k üz re Pıu.arhisar kaıabaaına 

l:ehni§tir. 

3 - Topaç yapılmış demek- tııadi cephede şehrin nazım-
1 
yoları. soyunacak yerleri. ya-

tir. Şimdi bat ve ıehadet par- 1 k ·f · · .. kt d. kb 1 k 

Fa'<at burada da Jandarma 
ı· arnL 1 Kumandanı kec.diıini 
1 vkif ec rek ellerine kelepçe vur 
t u~ sonra kendisi"'İ Kırklareline 
& 'ndermıştir. F.a.-uk Ef. Kırklare
lınd Karo.kolda on beş gÜn mev
kuf kalmı bu rnüddet zarfrndıı 
lsı '>h·•lda~ geleL tahki at cvrıı· 1 ına naLaran hır suçu ol :-ı.adığı 
'<nfaşıl ~ak k ndisi serbest bıra
kılrnıştır. 

ldd, budur. Tahkikat netice
ıı;inde e: rri veya dogruluGu ıneyda 
ıa c;.ık ıcaktır. 

Jandarma 
danının 

kuman
vedaı 

Kaymakaml ğa terfi edilen la
l rıbul jandarma kumandanı Hüs 
•1ü Bey gazetemıze ıu mektub J 

RÖndermiştir: 
"Efendim, 
Konya'da yeni itime gidiyo

rıuu. Burada iken kendilerile ta
"•ttıgım ve yüksek sevgilerini gör 
düğijm diğer ki~ilerin hcpsile ay
tılık görüşmesi yapamadım. Hep· 
&ının sağlığa kalrnası dileğimin 
bildirL!mcai İçin gazetenizin yar
,ı nı diler ve &aygılarımı auna
"rıtı ef-endim.'' 

Faydalı ynğnıurlar 

Oç dort aydan beri yagmunuz 
lııı. devam ediyordu. Dün tehri· 
ltıız ile Vilayet mülbakatına fay
dalı yagmurlar yağmqtır. 

Balıkç bk müte
hassısı İzmirde 
IZMtR. 14 (A.A.) - lktı

•at vek&.leti balıkçılık müfettişi 
Şe\ket Beyle balıkçılık müte
haa1111 Mr. Simson. balıkçılık 
acıniaile körlez dahilinde yap
ltıakta oldukları tetkikatı bitir
ıtıi,lerdir. Balıkçılık gemisi Çct 
l'rıeye gilmi9tir. Yakında ora
dan 1stanbula hareket edecek
tir. 

rnaklannızm arasına bir maka ı vazı esını gorme e ır. 1 ta ane eri, onferans ve sine-
Feci bir otomobil 1 MEKTEPLER( ZiYARET ma salonu, radyoları. atelyele-

kazası Nasuhi amca - .Sen bir su- ı ~i y_a~~ milyondan fazla yııan ı ilk evvel ziyaret. eyl~iğı~ 1 sali end.,;. bulunan bu mektep 
ri ve bahcesiniıı letafetıle nn-

Malatyadan bildiriliyor: Hamdi is · al sormuştun. Neydı o? oldurulur. . . mekt~p· kapısı .uz~rınde Ed.1,~ bir p.beserdır. Bahçesinde mu-
mindeki !Dför otomobiline altı yolcu 1 İrfan - Yılanlardan bahse- irfan.- ~aydı ınnnlan ı- .ç ne Turk musevı ılk mekteb1 düriyete mahsuı bir de şato 
alarak Kahtcyc gitmek üzere Beyda , decektiniz d,. aır.ca bey .. Hani sınyor. Ötekı h'lyvanları ne , ..c:..._ levhas~ bulunan. ~üyükçe bir vardır. Genç ve muktedir mu-
ğın:n 200 metre irtif!'?'d~ tepesi~ bana bir de resim vermiştiniz.. diye ısırıyor? lı- ·7 L..( ·~ yahudı mekteb1dır. Burada dürleri R;fat Necdet Beyle ar-
den geçerken otomobilın te~erlek h•I N h" Dog"ru O Nasuhi acına - Yılan bu? ~, -~ Mergube .•. Bihte.r ve .. Nezaha.t kada•larının burada rnk feyyaz yeteri ve fireni bozuhnu,, otomobil asu ı amca - .. . h ? K' d. '- -~ 1 • ,.-
olanca &Üratile yuvarlanmıya batlı- resme dikk~tl~ bakmak lazım- ı~~an ' ayvan tanır mı. ım e ,,.. el' - Hanım ısımlerınde uç muallı- birer mevcudiyet gösterdikleri 
Yarak 200 metre d rinlikıe cesim bir dır. Orada ıkı tane yılan başı duşm. ani~_ sezerse. hemen onu [• 1 me tesadüf eyledim. Bıraz ıon kteb· . t" d I I 

· h 1 - 1 lk B h . . me ın vazıve ın en ruı aşı • meıe ağacının üzerine düşmüştür. görüyorsun değil mi? Birisı- ze ır emege <a ar. azı ay- 1 ra bunlara ıltıhak eyleyen Ve- maktadır, Yatakhar.elerin ne 
Bu sukut neticesi~de yolculardan ~a nin ağzı açık, ötekinin kapalı. vanlar vardır ki zehire daha ra alınız. Topacın üst sapından dia, Sabiha, Latife, Nebahat. f t• t rt'b t k 'k kt. 
bık Malatya m<b usu Hacı [;ekir Açık ağızdaki dişi gördün mü? çok mukavemet ederler. Mese . . . V - - za e " e ı a ı ço yu se ır. 

ı Ağanın bi~~er zad~si Ramazan Z~y İ•te yılan bu dİ•i ile dü•manla 1 • be . . l k b. geçırınız. e . se:çeparmkagını- 1 Bedriye, diğer Sabiha Hanım- Her tarafında istikbal için U• 
nel Efendının beynı patlamr' ve ol- • • • . • . a on Ş• yınnı gram ı ır zı da topacın sıvrı ucuna oyu- !arla Sezayi. Müeyyet Osman . . 1 d .b 
müştür. Ebuzer bey mutef yerle- nru ısırır ve oradan zehırını kurbağa. tavşanı öldürebilecek nuz 

1 

. h . B 
1 

• ' _ d mıt er uyan ıran tertı at ve 
rinden ağır surett.,, Kahte mülıi4iri akıtır. Resme dikkatle bak. Yı zehire mukavemet eder. Hele 1 4·_ Makaranın deli~inden Nun ~e Fa rı ey en gor !im. I teşkilat vücude getirilmiıtır. 

· al ı d. k" · k k t ··1 .. -'- Muallımler mektepten mem- Ted . • ile iki çocuğu hafıf surette Y_Br a~- an ağzını kapatbğı zaman. ış ıl'l!ı• ır avşanı o durec.,.., üflediğiniz zaman topae seı-.,.e : . n.sat !an;ıame? umurnı ~a-
mışlardır. Kaza hakkında adlı tabiri- leri çenesinin hizasına göre eği zehıre dayanır. parmağınızın üzerinde fırıl fı- nundurlar. . Maaşla~ mun- luyetı haızdır. Bılhassa elııle-
kata batlanılmııtır lir. Fakat yılan bir taarruz kar İrfan - Eğer bir yılan öte- tazaman verılmektedır. Yalnız rinde ve resimde fizik ve kim-

Bir idam kararı tısında kalırsa. ısırmak istedi- ki yılanı zehirlese ne olur? diğer mektep muaOirnlerinden 
1 

yada çok hanas davranılmakta 
ği zaman ağzını mümkiın oldu Naau~i amca - H~.me~ yüzde beş ~~anç ke~ildiği hal: dır. Mektebin yemekhanesi 

TRABZON, 13. - Geçeo sene 
hidrellezde gezmeje götürdüğü ka
nsını bh· m"§elikte öldürorek göm
dükten sonra kaçan ve bilahare ya
kalanan arabacı Faik idama mah
küm edildi. 

Salon, çoğu kadın olan aamilerle 
dolmuıtu. Katilin küçük çocuğu,bü
yük annesilc berllber mahkemenin 
hükmünü dinlediler, 
Diğer iki çocuğu evde bıralalmıt

tı. Hükmün sonunda bütün kadın
lar: ''Y aşasm adalet!• diye bağırdı
lar katil, soğuk kanlılıkla hükmü 
dinledi. 

Afyon Halkevinde 

ğu kadar fazla açar ve ditleri hemen bır şey olmaz. Çünku de kendilerınden yuzde yedı I Tokatlıyan sdonlarnu tanzır 
de o nisbette dikletir. Isırdık- yılanlar kendi zehirlerin~ kar- :!:?J buçuk alındığından müşteki- eylemektedir. Bu derecelerde 
tan sonra, di§inin içindeki kü- tı. adet_a m~ftırl~r. yanı ken- dirler ve bu müsavatsızlığın mükemmel bir yuva en zengın 
çük kanaldan zehrini akıtır. 1- dı zehırlerı kendılerme dokun· kaldırılmasını rica ediyorlar. 1 .

1 1 
d b'I b 1 B 

k M 1• b. · "ld" aı e er e ı e u unamaz. u sırmaktan murat zehrinin ana maz. ese a. ır ınsaru o ur- Mektebin mevcudu 520 dır d C" h · t ·d · · ek 
h k k · · b. k'l b b" ) · a um unye ı aresının m karışmasıdır. Çünkü ze .ir a- me ıçııı. ır ı o et aşına ır Bunların arasındaki o/

0 
50 fa- 1 h kkı d k. feci k•rl k 

na karışmazsa, öldürmez. miligramın dörtte biri kadar lj • • h .. k tep er a n a ı a a ı 
eh. 1· d H lbuk. b' kır çocuga er gun yeme ve- ve ali.kasının en canlı bir nu· H l d h. h l ed z ır azım ır. a ı ır yı- 1 l:t b"t · •ht·y çlar d er yı an a ze ır ası en l "Jd" k • . . b" k n !JIC e ve u un ı ı a ı munesı ir 
anı o urme ıçın yıne ır ı- · 1 d B d ' 

guddeler vardır. En zararsız lo başına en aşağı bir gram ze- ' tesvıye o .un~ •ta ır. ura a- Bu mektepten timdiye ka-
yılanlarda b'ıle zehir vardır. h. 1- d k. k . 1· d'" ~ b 1 T h kı Musevılerın bu husutta mun dar 340 hanım ı_ mezun ol-ır azım ır ı, aç mıs ı tu- rıl oomege af ar. opaç ı- • • ""' 
Yalnız bazılarında bu zehiri tar •• Dört bin defa daha fazla .. 1 zmı aldıktan sonra, makarayı ~azam teşkıl~tları vardır. Tale 
ısırıp ta düşmanınm kanma irfan _ Pe i amca. yılan kaldırır ve ıerçeparmağmız- Je 1200) u meccanen tah
karıttıracak dişleri yoktur. Ze zehirlene, inaan mutlaka ölür dan meseli masanın iizerine bı sil ettirilmek.te ve dığerlerin
hirleri ,-ardır, fakat zelıiri vere mü? • • rakırsanız, topaç sür'atı mük- den ı;ervetlerıne nazaran 50 ku 
uık vasıtaları olmadığı için bu Nasuhi amca- Eh, talıhı olan tesebesi ile daha bir müddet dö ruştan #;QO kuruşa kadar ücret 

AFYON (Milliyet) - Pel'lftDbe nevi yılanlar zaı-ıı.rıızdırlar. !ardan kurtulanlar çok.. Şim- ner. alınmaktadır. akıamı 9ebriıniz Halkevinde cüzd 
ve mütenevvi bir proğramla çok mu Diyorlar ki Hindistanda se- 1 di zehirlere karşı panzehir ma- Eğer mukavanın üzerine Mektep senevi (13000) lira· 

mu§ ve her biri birer vazife a
larak vatanımızın en ücra kö
telerine ve köylerine dağılmıı
lardır. Bu sene de 58 muallim 
hanımın mezun olmalan muh
temeldir. Geçen sene 56 mev
cuttan üçü sınıfta kalmı9tır. vaffak bir toplantı daha yapıldı. nede yirmi bin kişinin ölümü- kamında mükemmel serom- renkli kağıtlar yapıftırınanız 

Y 1 lık bir bütçe ile idare olunmak Daha akıam erkenden Halkmnin ne sebep oluyorlarmıı. Kim bi lar yapılmııtrr. a nız fu var tabii göze bot görünen karışık 
h ıf halka lı'r daha ne kadar batka hay- ki, insana dağ ba•ında böyle renkler de hasıl olur. tadır. Hususi muhasebeden ve toplantı aalonunu er 11n • rilmekte olan 500 lôranın kesil mensup yüzlen:e kiti doldurtDUf ve vaıılar da öldürüyorlar. Onun bir kaza gelirse. panzehir ne-

aalondan lafAll balk lr.oridorluda top için Hindiıtanda her ıene bel- reden bulsun? Kartonla resim mesinden dolayı bunun iadeten 
!anıyor ve yer tedarikine çalıfıyor- tahsisini rica etmektedirler. 

!ardı. SaatS,5 da tehrimizde bulunan K 1 •d• Siyaha boyannııt bir muka- Müdür Mitrani Efendi ile Ma-
meboularımızdaıı izzet Ulvi B. (Be- uş ar gı ıyor vaya sekiz santimetre dıl'ında dam Mitrani bu mektebi çok gü 
ıeriyetin inkd&p yolu - biz Te inki- zel idare eylemektedirler. lb-
lip fırkaınız) mevzuu üzerinde çok Tatiller bitti, mektepler açıl- mit. Bu kUJlarm içinde yaimur 1 ranice dini tedrisata, bizdeki 

MEKTEP MODORONON 
ZİYAFETi 

Polise silah 
adam 

alaka ile dinlenen ve müteadit dafa- dı. Güzelim yaz gitti. Şl-rıdi ye- kutu diye bir kut vardll'. Bütün 1 Kur'anı kerim •eklinde mana-çeken 1 alla 1 rla lı:-ilen 1---tli bir • d · b 1 rekorlar ondadır. Meseli ~·•-- ~ • ar ' • - •• ,~ nı en aeneaı aı ıyor.. J-aan • • aı anla•ılınadan devam olun-konferanı verdiler. Konferanstan Küçük irfan bana dedi ki : Amerikadan yala çıktmıı, atağı 

1 

~ 

Mektebi ziyaretim öğle za
manına tesadüf eylediğindcn 

müdür Necdet Bey beni yeme 
ğe alakoydu. Üzüm ve fıstık
lı ve kuzu etinden roti ile 
nefu bir pilav. zeytinyağlı 
çok leziz bir balda ve kaymak 
gibi bir yoğurttan ibaret olan 
bu sofra ci4den evlerimizde bu 
lunmayan bir maide idi. Poliae •İlah çekmekten suçlu 

Qlan Adem efendi dün ağırceaa 
l>ıahkemcıinde muhakeme edil
l>ıiı, o.ticede 2 sene 11 gün lu.p
ıe, 30 lira ağır para cezaama 
llıahküm olmuftur. 

Dimitri i=inde bir adamın 
'tı>bıtaibelediye memurlanndan 
~~Yak vetliğini yazdığı için aley
Qırıe hilafı hakikat neıriyat da
""•ıı 1tç11a".l Cümhuriyet gazetesi 
11~trıy:ıt müdürü Kemal Salih B .• 
~urı birınci ceza mahkemesinde 
eı-aet ctmiş,lir. --

sonra Halkevi edebiyat tubeai reisi _ Amcacıiım, daha bir ay Afrikaya iner ve oradan geniı maktadır •• 
Eflatun Cem bey Halk edebiyatlnin ı lı: ı ·· 1 o·· t·-'er bir devir yaparak, mevsiminde t 

evve Uf ar, ne guEe _, - •.EYLi ERKEK MUALLiM ıeçme parçalarından ç~ .~ di. Şimdi neden sustular? tekrar yukan Afrikaya vanr. Bi-

1 
_ 

ıiirler okudular. Halkevı rem Galıp Tabii ne cevap verdiğimi tah lir miıin, bu aeyahat kaç kilomet ' MEKTEBi 
Beyin hazıronu ıelimlayan ve ken- min edersiniz. redir? 26,000. .. .. Müdür Bey beni, son sınıf 
dilerine tefekkür ederek salonu dol- _Çünkü, yavrum, kutlar baı - Bu kadar hızlı gidiyorlar Mudur Retat.Bey tarafın- talebelerinin uaulü tedris hak-
duran kıymetli arkadaıların h ... za- ka memleketlere gittiler de on- d"'1lek? bir murabba çiziniz ve bu mu- dan idare olunan bu muazzam kmd ki .. ı..... •• 
man toplantılara şeref venneoini di- dan.. Baharda kuılar alay alay - Bazılan çok hızlı gider. Sa d . I a yapaca arı mun&nar· 
leyen sözlerinden sonra: musiki ıu- geldiler. Bütün yaz memleketi- rabbaı birinci tekil e görüldü- mektebın mevcudu (182) ta- lan dinlemek üzere bir deraha-
besl. •efi Feyzi bey, ve arkadqlan- mizde oturdular. Milyonlarca ıi- ğü gibi kesiniz. A ve B müsel- !ebedir. Bu tr.uhte,em mektep 1 "tü"rd" O d b ·-

' alli , .,.. • . . ı neye go u. ra a u ~e nın bazırladılıları milli ve mab nek ve böcek yediler. Yavrulan !esleri hi.aıl olur. Gene ayni bü esasen. mu~ll~ mekt~ı ola- ı çıkacak hanını kızlann ilk mek halk ıarkılannclan bir konser veril- büyÜdü, uçmasını öğrendi. Fakat •. "' k ed 1 il 1 

sonbahar gelince.. • yüklükte başka bir murabba 1 ra ınş~ . 1• mış ve e_ 1 sene- . teplerdeki ameli tedrisatta yap 
cli.Halkevi (Afyon Halkevi) isimli - Bütün kuşlar hep birden .. ... daha kesiniz. Bu murabbaı da ! den ben ıçınde tednsata de- : tıklan hata ve aavap münakata 
bl·r de mecmua rıkaracaktrr. giderler mi? ~ •kin · ekild .. d"' - .. ·· ·b· vam edilmekte bulunulmuttur. ı ed"ld. B - k 1 d b , _ ı cı t e gor ugunuz gı ı . . ı ı. u muna aşa ar an en 

MÜNAKAŞALAR 

Menemende l•ki - Hayll', biz daha farkına ..,. be• parçaya ayırınız. Bu ikı·ncı· Mektep şımdıye kadar (1~) 1 ve talebeler çok müstefit ol-varmadan onlar kısım kısım çek- • lebe h d 
· ğ b ı d ı M ı- kild b. kü' "k bb F ta ye şe a etname vennış- duk K t - " - • t tan gıtme e aş a ı ar. eae a te e ır çu mura a , . . ._ l · 

ur surusu cınaye kuku kutlan daha temmuzda git .ki k" "k .. il D E ( . tır. Mektebın bazı Kısım arı ı 
TR \BZON, 13 - Araklı çar- tiler. Fakat timdi eylGI ayında- ~ 1 uçu muıe eıa aynı tevsi ve tamir edilmekte idi. LEYLi ERKEK L SESi 

!••ına ınen ve bı"r ko""yden iki ço- MANiSA, 13 (Milliyet) • yız. Asıl büyiik hareket hazırlı- büyüklükte), bir büyük müsel- H I" t t'bat . • t B d beri k d" 
•• • • • • __ 1 e a er ı ı yenı sıs eme çev eş sene en mu te ır l:tığu kaldıran kurt aürüaü, Yum- Evvelki gün Menemenin Zafer ğı bu ay içindedir · Ie_s. C ( d_ıgerle. uıden_bır mıslı bu · rı'lm·,., mektep ıııva ve badana- d ''rı "k k k" 1 • d geçip - Peki, bu kutlar böyle ne· k) b G h I I B • maarifçilerimiz en Esat Beyin ın yu •c oy enn en mahalleaı·nden Arnavut Kasım yu ır maın ası o ur u 1 1 ··k 1 b" h 1 et" 

)"Ylalara ıavuşmuştur. . . reye giderler? ' · ar a mu emme ır a e g ı- muvaffakıyetle idare eylediği 
Sürüden üç kurt köylüler tara ve arkadaşı Murat ~le. ay~ı ma- - işte bir ıual daha! Bu kuı suretle -elinizde yedi parça var rilmit• salon tevsi olunmuş- bu mektepte 288 talebe oku-

d11tıdan vurulmuştur. Sürünün ku-1 halleC!" oturan Gırıtlı Alı ara- lar her halde daha sıcak memle- l ddem~~tir.·. ~u .. pardç~~arla :,~s1 i1m: tur. yanı başındaki leyli lise- maktadır. Bina dah'ıl·ınde orta "trnuş olması ihtimali söylen- · unda batlayan dil kavgası neti ketlere gidiyorlar. 1890 da Dani- e gord z C'IU •• 

Ilı k markalı bir alim, bôcrete hazır- ı ugunu ıger 1 erı nin d .. istifade edebilmesi tçın mektep kıımı da mevcuttur " tedir. cesinde P.1ehmet Al;. hamil bu- meydana getiriniz. . . .. .. • J 
00

• • 

istatistik 
1 ANKARA. 14 (A.A.) -
lıı.lya nüfus tetkikab komitesi 

llıll!ıabir azalığına intihap olut•n İstatistik Umum Müdür 
k tkili Celal Beyin bu azalığı 
il.bul etmesine hükumetçe mü 
aatde edilmittir. 

--+----
l{omisyoncuların 

defterleri 

!anan leyleklerin içinden bir tane bahçe ıçm. de buyu. k. bır a - 1 Mektebin zaptü rapb ve talim lundug" u tabanc.ayi te•hir ed~- - · ı d B 
• aini tutmu,, ayagına gayet ınce ratuvr.r ınta edı ıyor u. u ve terbiyesi çok mu··kemmeldir. rek arkada•larma tevcih etmi• b' b lk geç· · - ·· un· ı'çı· ı 

• • ır a a ırmış ve surun • d ·1 d .ı. ı ı sız olmadıkları gôrülmüttür. mektep bu··ıun" azamet ve ihtı" •a K"tü' h · t kh 1 • ve Murat ile Kasım Ulviyi dar ne koyuvermiı.. Bu halkanın ü- g&Jl enı en a,. ıur angıç arı var . • . > u p aneaı. ya a ane en. 
bett.ıkten sonra öldürmu·· .. tu'"r. zerinde de nereden uçtuğu ve ta· dır. Hesaplara gôrek"lbu kut he, . - Fakat bunlar .kaptan

1 
d.eğil mı ve clahılde. ki tertıbat ve reviri, laboratuvarı. taharet ve 

T dakikada doksan ı ornetre git- k J b k d k le dd C'na etin bir kadın yüzünden ribi yazılı ~İf.. Bir çok mem~e- mektedir. Ondan sonra bildig· i- ı, pua cya a ıp gı ece -.en yo mefruşati cı en temataya fet. ba t b b. .. 1 ! . d'l" ketlerde gelıp geçen ku,laro ol- I' lu bilsinicr. Nasıl biliyorlnr? Yol b" "f .b'd "d' neza ı fan llf& ır mu-
oldugu rıvayet e ı ıyor. . dürmeden tutarlar. Tahkilrat, miz kırlangıçlar ge ır. Bu kırlan lannı kaybetmiyorlar mı? seza ır maarı a ı esı ır. kemmeliyet arzeylemekte İdi. 

~ 9 Eylulde Menemenın D~ tahkikat ... Danimarkalının ayağı gıçlar_ saatte yü:ı: ~eksen, hatta - >:h, ~rfan, ôyle ıuııller .~ Mektebin ge:ek ~üdür ve ge- Bu mektebin tesisine çalııan 
olan 9 eyl6lde Menemenin Do- , na halka geçirdiği leylek ta Ce- 200 kılometre . gı~erler. Ondan raraın kı .. Nereden de bu hahamı rekse mualhmlen beyler bü- vali Apturahman Pata mer-
ğ k .. .. d Ruhı· Kara Mu b"ı Afrikaya gittig" i meydana sonra ~hin gelır kı, hemen he- açtın? Baz:ı.n yollarını kaybeder ··k b. · 'dd' l ted j . d 

an oyun en • ı nu .. .. k ,-1 1 ber•berd' lermiı Fakat kuşlar hakikaten yu tr mesaı ve cı ıyet e bumla eski müdürlerın en mer 
tafa, Ovalı Muıtafa isminde üç çıkmıf .. ~u •urulerden bazıları men ır angı~ a ır. nasıl ;olların• buluyorlar? Bu aua risata devam ve talebenin asri ' hum Sait ve Mahir ve eski mu 
arkada& Menemende kurtluı ol rta dAfridkahda kablıynkrladr. Bazı- - Çok yükseklere çıkarlar r 1 h' b' ·r . 1 d • 1 h k 1 ·ı .. hh 

• . an a a a cenu a a ar van- mı? Yoksa hep yaknıdan uçarak ı •ne ıç ıra ımın an ayam~ ıgı ayat mu teza an e muce ez allimlerden Tevfik ve Ahmet bayramını tes'it edıp ~öyleri- yorlar . esrara dokunduk. Daha kimse l k • • ·ı J . ~ d' B I · . h" 
ne dönmekte iken Geclız nehri 1909 senesinden beri yalnız mı giderler? bilmiyor. Acaba kuşlar iklimi - 0 ara· yetıttırı me eırne ço Ham ı ey erın mesaı ve ım 
civarında evvelce aralarında ge lngilterede muhtelif cinste belki - insanlar gök yüzünde tay- rin te•İrlerine göre mi hareket ihtimam eylemektedirler. Mek metleri rahmetle yadolunınak
ne biı· kadın yüzünden bir hi.- otuz bin kutun ayağına bö?'le hal yarelerle dolaştıkları için, kuşla ı ediyorlar, yokıa mıknatisı veya tebin yatakhanelerile yemek tadır. Mektep geçen sene lise ~o Ciimnık bapnüdürhigünün d' . b I O I kala.r taktılar. Bu otuz hm kuı- rın, aıağıdan gözün gÖremiyece- elektriki cereyanlara mı tabi olu salonu şayanı takdir bir iı:ıti- d 

32 
dendi e ..,h det \~ ıtı.,.yoncularm defterlerinin mu ııe geçınt! U unan . va r tan aıafı yukarı bin ıane•i bulun j!i yerlere kadar, yani bin rnet- yorlar. Yoksa hararet dereceleri • en . . Y ·r a n~~e 

~~ile edilınesi hakkında verdiği ı Mustafa ile arkadaşı Ruhı kav· du. reden ileriye çıktıklan anıa.,lmış ne mi? ... Evet, na11l yo!lıırmı bu- zam ve büyük bir nez fet ar- vermıt,ır. Mektep talebelennın 
~i .,. Üzerine korniayonculardan ga etmişler ve Mustafa Ruhiyi H . d Af 'ka "t tır. Hatta 7000 rnctre yüksekler luyorlar. Muhakkak bir şey ver zediyordu. terbiye ve ciddiyet dairesinde ~ ~eyet batrnüdürü ziyaret et- tabancn ile katlederek firar et- ı . - ? epaı e n ya mı gı - do; >:k babalara bi!e .teaadüf e~il- ki, insa'!l~r. da~ıı. iyi anlayama- l l t h .

1 
d leci.ki . ek 

ftır. . . . . . . . . . mıtler. mıftır. Bu kadar ırtıfalarda ın- dılar. Bınbırlerıru nasıl buluyor- KIZ MUALL M MEKTEB a ile evam ey ı erı Y -ı ,Yapılan temaı üzerine defter- mıtşır. Katılın takıbı ıçın. 1an- _ Hepsi değil! K;mi lnıril- ı sanlar az havadan rahat rahat !ar. ilk aeyahste ~•kan küçüklere nazarda görülmektedir. 
~'1!1 ın yenesı evlülden •onraya C'"lrmalar huekete !lelmısler- ı terede kalmıf, kimi hpanya'ya teneffüs cdemezlerkcn,. bu Ak 1 nasıl rehı,..,rtik ederler. Anlaşıl- .240 leyli ve 25 neho.ri kız 

l-ıır edilmi•tir. 1 dlr, geçmiş, kimi de Afrikaya git- babaların hava11zlıktan hıç rahat rnaz aeyd talebeyı sinesinde barındıran 
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i ecek 
ara ında 

yapıla nn 
da önüne geçme" e çalışıyor 
CENEVRE, 14. A A. - Havu ı Donald'ın Alman talebi hakk:nda he 

jans1 muhabirinden: Almaııyanm niiz hiçbir karar ittihaz etmemi§ ol
lerki teaühat konfemnoınm 22 tem- duğu resmen beyan edilmdı:tedir. 
ımız tarihli c lseaiodeki beyanabnda Fransanm Londra büyük elçisi 
münderiç tahdidatı tatbik mevkiine M.. Fleoırian'n n hariciye nazın Sir 
koyarak, tealihatta müsavata ait ta Joho Simon tarafından kabul edildi
lebi infaz ve kabul edilmedikçe kon- ii ve mümaileyble uzun bir müla
fernnam alelade teknik itleri de da- katta bulunduğu bildirilmekt..dir. 
hiJ olduğu hnlde louııdan böyle kon- lngilterenin bu bapta alacagı va
ferans m~aidne lttirak ..,.lemiyece- ııiyet ancak 2 gün sonra taayyün &-
ii kat'i olarak ıı:l!riiıımdrtedir. debilecektir. 

Alman bükümeti 21 Eyliılde C. Bu t..ahbürün sebeplerinden b;ri
tıevı-ede inikat edecek olan terki tea nio lngilterenin, Fransız cevabınıc 
lmat konferansı riyaoet dinnma re. netrini Almanyada haaıl ettiği te•İ
lnen da"8t edilmiı bulUDdağundan ri tetkik etmek ve Alman kabineoi
lıu husustaki cevalımı da resmen bil Din karanna intizar eylemek olmau-
direcektir. na ihtimal veriliyor. 

' Daha dün birçoklan , Fransız ce- Rayiştai mec~ıin!n. ~eah!n.den 
ınm ititafperveranc mahiyeti kar sonra Alman kabıneaının pmdiki hal 

11mda Almıı.nyanm konferanstan çe de dahili mesai! ile meşgul olmasın 
ilmekten ihtiraz edeceğini tahmin dan dolay! kabinenin vaziyetinin he 

ekte idi. men tayini mümkün olmadığı zanno 
Fakat bogÜn hemen bUtün efkô.n lunuyor. 

'iımumİye Almanyanm aldriı vaziy,.. M Mac Donald'ın cev&bınm bir 
ti aert bir bükme tabi tutmakta ve •·teklif'' mahiyetini iktisap eylemesi 
beynelmilel teıriki mesai zilııı.İyetilc gayri mümkün değildir. 
mülhem olmuı bulUDAn Fransız ce Cenevre meaaiıinden evvel alaka-
bınm ınıın11 ve lisanını samimiyetle dar milletler , .. asında müzakereler 

takdir eylemelrtedir . ihzarım ait olarak mümaileyhe at* 
Almanyanın 11YBhında konferan- dilen niyet ne teyit ve ne de tek-

sın mesaisinin deYam edip ebniy&- zip olunmamııtır. . 
ceğinde tereddüt gösterilmektedir. Herhalde gerek baıvekil, gerek 
Birçok dwletler baflarulmq olan e- hariciye nazırı meıel~yi ciddi bir su 

, serin banlmau için Almanyıuım gi- rette te~kik et~ektedir.. • . 
yabmda da çalıtabileecğini düıün- Remn mahafıl Rayııtagm fea~ 
düklerinden bu buıuaa teyitkir bir hakkında auamaktadır. Bu mahafil, 
cevap vamelrtedir. bilhaua Almanyayi terki teslihat 

F.aasen ihzari komisyonan muka- konferan11na ittirake ikna etmekle 
vele projeoinin, aalı:eri ıtatüleri sulh uğrllfddılı sırada ~Huıusi işler'' te
muahedelcri ahkimına - tabi tutul lakki etti~ bu meseleler için müta
muı olan devleti....., binnazariye bi- lea beyan etrJem İıtediği llfikirdır. 
le olıa bu mulıaYdenin tatbik edil.,. Maamafih, Rayiştaitın feshini intaç 
miyeeeğine dair bir maddeyi muht.,. eden vaziyetler lngilt<;rede çok e
vi bulunması lıaaebile k<>nferanı Al hm intibaat zuhunına aebep olmut
manyanıa ittiraki olmakıızm ....:.ai- tur .. Cit~de fo!' Papen .. ~ablneainin 
sine de...m edebilecektir. Rayı~tağc!Pn zıyade bütun meınle-

1 
1 Ancak, bütÜn devleti.,,. ..., bilbu- ketin tasvibine mazhar olduğu zan-

sa Fransa, Almanyanm mesai qti- nec!ilmektedir. 
rakine devam etneaini arzu ebnek - Herrlot " Hayır ,, 
tedir. d il i ; ! 

Al ral V a.ıı · h eme mrş manya cene on .::Jcn ac er 
İn tehclitlerim!en bazılanıu tatbik 
mevküne koyacak ve yalnız wdW 
nin bir taraflı armaile askeri statü
sünü tadil eyliyecck oluna, Fransa 
Venailles muahedesine imza koy
mu' bulunan diğer devlctl<r Millet
ler Cemiyetini vaziyetten malılnat
tar etmek mecburiyetinde kalacak
lardır. Maam.fih bu ihtimıılabn va
lon olduğu zannedilmektedir. 

Londradan gelea ve lııgiltere ile 
Cemahlri Müıtahldenin Almnayanm 
konferana fesaiaine devamt hususun 
ela lırar eyliyecelılerine dair olan ha 
berler C-vr.ıde lehtarane bil lisan 
la miltalea edihnelrtedlr. 
Konfenına riyaset divanmın içti

mıu earuwnda murahhaılann müt
terek hareketlerinin ve muhtelif 
memleddltr efkAn umumiyelerinin 
Berlin bükamed ~nde aiilıd'in .,.e
rici bir nafuz ve tulr ika edebile
cekleri de dütünülmetkedir. 

Fransız cevabı müzakerata 
esas olmagor 

BERLIN, 14 . .A.. A - Volff a
jansındanı Son ıı:ünlerin dahili Lİ
yaaet hadiseleri, Alman hükumeti
nin, Fransanın terki teolibata dair 
Alman talebine vennİ! olduğu ceva
bı tetkik eilememeaine ıebep olmuş· 
tur. 

Maamafib, daha ılmdidcn aalıtlıi
•ettar mahafilde, Fransız cevabının 
erki tealibat mo:aeleıinde Almanya 
c Fransa arasındaki miİ2:akerata 

müıkul.iıtla mevzu te,kil edebileceği 
zehabı mncuttırr. 

Fransız cevab>, esaslı kısmında 
Almanyanm şekil ...Wyeti claiına ta
nnnamakta ve Almanyanm müsavi 
muameleye mazhar olmak huaaıuo
claki arzusunu anlamamıt görünmek 
tedir. 
FranJız metninin hir cümlesinin 

Alman meeelenin bayeti umumİyeaİ
nin münakaşası Fransanın Almanya 
ya ancak muahedeltrle balıfedilen 
emniyet ve selameti terlretmek iste
diği halde bütün teslihat bakkmm 
kencliıine aidiyetini iddia eylediiini 
iabat etmektedir. 

Bu vaziyet n>Uftcdıeıinde, Alman 
yanın şimdiye !radar bildirıni1 oldu
ğu ibtimalah tatltik mevkine koyma 
aı ve 21 Eylülde C-ewecle toplana 
cak olan terki tealihat konferansı 
rne:ııisine qtirak eylememesi çok 
muhtemeldir 

Herhalde kat'i bir karar ...nı..,... 
cl'en F ranuz nota.. bir defa dal.a lıe 
mali dikkatle ve harfiyen tetkik edi 
leechtir. 

Amhazırın YR!ıametlni bihakkın 
müdrik bulunan Almen)"a, qtirak et 
mese bile terki teslib"t konferanu
nm mesaisini daima büy\;k bir ala
k:ı ile takip eyliyecektir. 

Almanya, bu r:lesaiye ittirak kel'di 
ıi irin mümkÜn alamadığı takdirde 
bile keneli ademi mcvcudlye!İiıin. 
ko f ransa İJtirak edenler o vaziye
tin vahamet:ni ııôstcrebileceğini ü
mit etmekteclir 

Almanya > alnuı müsavat istemek 
tc ve bu nrz.uwnun hak"'& tarafın
dan arzu edilen terki t••lih•hn ta 
hakkukur:ıı medar olabi'eccği ümidi
ni de bcal<mekledir. 

i nglltl!rr miite.nuıl! 
• 

PARIS, 14. A. A. - Bütün mat
buat M. Herriot'nun Alman talebine 
karşı verm4 olduğu cevabı hara
retle tasvip ,olçülü tabiratmı ve kal 
!anılan lisanın nezaketini kaydetmek 
tedir. 

Matbuat. Fransız: cevabının bu ıu 
retl~ Franaanm timdiye kadar ba 
yolda gÖıtcrilen mlaallere tevfikan 
t ... ki teılihata matuf müzakereler i
çinde daima fedakarlıklar ihtiyarına 
hazır olduğunu ve müstakbel müza
kerııtın imUnlanru ihzara amade bu 
lunduğunu ııösterdiğini yuıyor. 

Fr:ınıız hük\ımetinin 
11z milletinin bihakkın 
terdiman olmaktadır. 

cevabı Fran 
hiııiyatma 

Son günlerde Berllne basit bir 
"hayir '' demediği ve kabul edilemi
yen münakaşalara giriıtiği için. Her 
riot"ya aerzineşte bulunan gazetele.
bile badiıelerin Fran•rz c......,b•nda 
bu suretle inkiıaf etmeıinin daha mu 
""'1k olduiu ve h<T nokta için luJı 
ve kuvvete istinaden sarih cevaplar 
verilmeıinin münasip bulunduğu im 
naatile ıimdi lıükaınetin aldığı vazi
yete iltihak eylemektedir. 

M. J'on Papen'ln 
mlllaleatı 

llERLIN, 14. A. A. - Von Papen 
biiki'ımetin, fırkaların harekatına rağ 
men milli ihya teşebbüıünde devam 
edeceğini ve bütün Alnıanyanın bu 
bapt:ı hükümete tevcih edecejti kuv 
vetlerden cesaret alarak Almanya i 
çin tealibat sahasında müsavatı istib 
sal edeceğini aksi takdirde Alman
yanm terki tea!ihat konfcranamdan 
çekileceğini beyan eylemittir. Mü
maileyb. Fmnsız cevabının mevzuu 
bahis meselenin halline müsait ola
cağıoı zannetmediğini ilave eyle111İ4-
t..ir. 

Pruayadakl aaztk vaziyet 
BERLIN, 14- A. A. - Havas A

jansı muhabiri bildiriyor: Alman bü
kümeti 80 bin kitiye yakın olan 
Prusya polis kuvvetini kendi hükmü 
ye eınri albna almak taaa.....,nında 
bulunm&lrtadır. Pruayadaki Alman 
tali komiseri daha ıimdiden Pnıaya 
polislerini Alman hükumetinin hük
mü nufuzu albna koyan bir kararna
me projesi bazırlmnıttır. 

Bo Wahat M. Von Papen ve M. 
Schleicher'in merkeziyetçi aiyuetl ... 
rinin devam demektir, ancak bunu 
yapmaja aevkeden acil bir takım se
beplerde vard1t. Zira Riyaıeti Cum
hur kabineaile parlamento anısmda
ki niza Rayiştaıı:ın feshi neticeainda 
Almanyada hitama ermİ!ıede Prus
ya da devam etmekte ve bükümet 
ıaerkezcil.,,.le Nazilerin çarçabuk bir 
lef<'rek Landtag'da bir bat•ekil in 
tihap ettirmelerinden korkmaktadır. 
Böyle bir ihtirr.ı Pnııyadaki Alman 
komiserini gayet naz.ik bir vaziyete 
sokacaktır. 

Hatta komiserin uıulü dairesinde 
teşdd<ül etmit bir Pruıya hükümeti 
kartıamda meırkiini muhafaza ede
rn"1tıesi de muhtemeldir. 

1,te bu sebc:be binaen Von Papen 
hükümeli Prusya poliıini elinin al
tın.la lmhır.durmak istemektedir.Bu 
sayede milli müdafaa ordusu ile 
rt"t ' M')fj ; ,,,.,,; l:ut .• ,da .. r ~nda 

Sana iler Ağırceza 
Lehine mühim Koridorunda 
K rar ar 
Verilecektir 

(Ba;ı 1 ınci u.hifede) 
memleket sanayiınln tevekkufe 
ducar olmamnsı hilldlmetı;ed ta
manule arzu edilmekte c.ldultunu, 
bu husu~taki mesainin önümüzde 
ki hafta zarfında intaç edileceği
ni beyan buyurdu. Heyet içtima
da vekil Beye arzedilen temenni
leri yann bir muhtıra halinde Ve
kô.lete takdim eyllyeccktir. 
Öğrendiğime ııöre sanayicilerin 

taleplerinin ekaeria.i nauri dikkate a 
lmacalı:tır. Bunlardan acil olanlar 
haldunda knrnr alınıp tatbikine geçi
lecektir. 

Makine yedek ve tecdit parçaları
nm ithali -beat olacaktır iptidai 
maddelerden mllataceJ olıuıLırm dw 
hal ithalina mllaade olunacak , za
manla diğer tahdidab kaldınlacak
br. 

Maksat memlekette sanayii teala 
olduğuna ıı:öre t"t•ikİ sanayi kanu
nunun alikadarlanna balıaettiği ia
ti.na lıın lafveden kanunların eski 
haklann mahfuziyeti noktumdan sa 
n yiciler lehine tadıli derplı edilmelı: 
tedir. 

Ruhsatnameler için vekalete vaki 
~lacak muracaatlar acilen tetkik e
dilecek faknt yeni fabrikalar kurul-· 
mak istenirken döviz muvaz:eneıi e
hemmiyetle nazari dikkate alınacak
tır. 

G irilecek makinalar bedelinin 
na91l ödeneceği düıünülecek takııa 
uıulü ile ödenecek i•e mukabilinde 
esasen alıcm olan maddel.,,.den ııay
ri mevadm takasa esas tutulması is 
tentcektir. 

Talcaı suretile ithal edilecek ma
mu)i.tın milli mamu]i.tın surumune 
engel olmaına11 ehamniyetle nazan 
dikkate alınacaktır. 

cemedilmiı olacaktır. 

Temps gazetl!tJI ve 
Fran."z cevabı 

P ARiS, 14 . A.A. - Havaa a
jansmdan: Tempa gazetesi Fran
ıız cnabı ve Alman keımeketi ael
levhaoile neırettiği bir bafmakalede 
diyor ki: 

" Alman buhraru dün Avrupada 
vahim endi,eler ihdu eden yeni bir 
safhaya ırirmittir Kendi kendisinin 
kontrolü. sükun ..., emniyetle muhat 
olması lazım gelen vakarını tama
men kaybelmit olan bu büyük mem 
leketin içinde kaldığı karıı:atalık ve 
tezattan mütehayyir o!mamak müm 
L-ün değildir. 
Fransanın göstermi; olduğu gay

ret aaraılrnaz bir aulh .,.e •ükÜn ar
zusu içinde her türlü akai ihtimali ... 
re ka"ı kendi emniyet ve selameti
ni, hakkım temin etınek isteyen bir 
milletin gayretidir ki bununda Al
man tetebbüaüne verilen Fransız 
cevabı mükemmel ınrette göstennek 
tedir. 

M. Goerlııg Hindenburg'a 
bir mektup glJnderdl 

BERLlN, 14. A. A. - Volff a
jansından Rayi~tai meclisinin naa
yonal • sosyalist fırluıuna mensup 
reisi, mar-1 Hindeııburıı:'a ıı:öadEr
diği bir mektupta Alman kabinesi
nin meclis miizak-tmda hazır bu
lunabilmek için Rayiıtag mürakabe 
encümeninin huzurunun bertaraf e
dilmesini 18rt koymasmdan dolayi 
protesto etmekte ve mütarünileyh
ten kabineyi kamınu eaııai alıkamına 
riayete davet etmeği talep eylemek
tedir. 
Alınan reiıicümhuru, Rayiştağ 

meclisi reisinin, iıbu meclisin feshi
le meydana gelen huLuıki vaziyeti 
idro.k eylediği z=n Alman kal:ine
aioin Rayiı;ta<> miirakabe komisyonu 
müvacelı<:si e cıkabileccğini cevı>h::n 
iblağ eylcmi,tir. 

Tam diktatörliik 
BE.RLIN, 14. A. A.- Havas a

janoından: Goering'in idc!ialanr.a rağ 
men Rayqtalt kanuni ıurette feı;he
dilmit olup içtima akd .. demiyt:ctk
tir. 

Tamamile kanunoeaaıi noktai na
zıuından dütünülecek oluna Alman
ya bül.-ümetinin parl.iımentoyu he
ran feshetme i mümkün ve Hinden
burg'un imza ctmit olduğu kararna
menin mÜt<'her olduğu muhakkak
tır. 

Bu noktai nazar, Rayittağın son 
celsesini müteakip M. Goering tara
fından içtimaa davet edilen eslôle.
mec1isine İ1'tirak etmekten imtina et 
mi' olan ..;erk• fırkası mensupları 
ile soıyalistler tarafmdan kabul edil 
mektedir. 

Bu hizipler M Goering Rayittaiı 
yeniden içtimaa davet eylediği tak
dirde bu daveti ıı:ayri kanuni telaJı.
ki ederek icabet etmiyeceklerini be,. 

yan etmitlerdir. 
Dünlıü vakayiden ıonra "Riyaseti 

cümhur kabinesi• nin diktatörlük 
mahiyeti her zamandan daha ziyade 
hedahat kesb.-brıİftİr. Zira hali ha
zırda kabine kanetini münbasD"an 
dün alqam da Rayi,tain> celaeııin
den aoara hattı hattk~tni tasvip et
m kte oldu- nu M. Von Papen'e 
aöykmit olan reisicümhur Hinden
bourg"tan alnınkta ..., Oftun kayit ve 
tartıız mü2aheretine istinat eyle-
t~kteclir. 
Hükiımet, icabında, fırkaların Ye 

bilhassa Nazilerin iğtişa,lar çıl<ar· 
maloxma kunetle mani olmağa az
metıru. olup. ordu elinde bulunmak 
ta f'lmuı baaebile vaziyete hakim ol 
ması mubtemeldiı-. 

Boğuş a 
(Bqı 1 iııci sııhiledi!) 

olarak devamuu talep etıniı, ha 
talebo Şeyh Alinin vekili Nuri B. 
itiraz ederek ı 

- Hallo tahliye edildilti takdir 
de milvckkilimi derhal öldürür, 
demiftir. 

Nuri Beyin itirazı aYUkatlar a
rasında ıiddetli bir miinak:..,aya 
sebep olmut ve Cemil Bey demiı 
tir ldı 

- Hallo Şeyh Aliyi dell, 
Şeyh Ali Halloyu 6ldl!rmel< 
iatemektedir. Hattii bu iti becere
bilmek için memleketten fedai 
celbetmiıtir. 

Şeyh Ali müvekkilimi öldür
meyi o kadar k.....,.etle aklına koy 
muıtur ki milYekkilim t...ı.ifane 
de olmaama ralmen izalei vücu
dünü elzem gönnüt ve: 

- Sana evinden ııönderdiler 
diye verilmek a ..... tevkifanede 
bulunan milvekklllm Halloya bir 
tavuk göndermif ve bu pifmif ta
vuğun içerisine zehir katınııtır. 
Hallo eYinden kendisine tavuk 
ıöndenlmiyeciğini bildiği ve ş ... 
yh Alinin de kendisini zehirlemek 
istediğinden haberdar' bulunduğu 
için, tavuğu kabul etmemİ§; 

- Bu tavuk benim değil baı
ka Halilin olacak, derniı ve tev
kifane aranmıf, taranmıf, batka 
bir Halil bulunarak tavuk ona ve
rilmiftir. Bu ikinci Halil ak§llm 
üzeri tavuğu yediği zaman, bitta .. 
bi zehirlenmit ve bin mü~kil.iit ile 
hüsnü talih eseri olarak kurtarıla
bilmittir. 

Hal böyle iken müvekkilim İ
çin: 

- Şeyh Aliyi derhal öldürür 
deınek itiraz kabul etmez bir mu
l!'aİntadır. Tahliye talebimin ka
bulünü rica ederim. 

Cemil Beyin bu müdafa • m•
dan sonra heyeti hakime müu. · ·
reye çek.ilmi§ ve uzun bir mü-r.a
kereyi müteakip kefaletle iatı•ıve 
ye kanın vermiıtir. 

Mahkemeyi büyük bir heyecan 
la dinleye n her iki tarafın avene
si karann tefhiminden sonra ağır 
ceza mahkemesi önünde yeni bir 
hadioe ve yaralama vak'uı çıkar
mışlardır. 

Hallonun tahliyesi için Abdul
lah iıminde akrabasından biri i
cap eden kefalet akçasını verir
ken, orada bulunan Şeyh Ali ü~e· 
rine atılmıt: 

- Hükümet bu !lflamı nasıl 
tahliye edermit? SanJ<İ o çıkar!<• 
ben sizi yaşatır mıyım? diye hay
kınmt n Abdullaha tiddetli bir 
yum..,.k atm,.tır. Bv >tUmruk ora
da bulunan her iki ~raf aveneai· 
ni biribirine katmıf ·e 30 kadar 
insan bir anda bir bırleriyle bo
ğuşmıya batlamı~lardır. Hadi•e o 
kadar gü.·ültülü olmu1tur kh 

- Vur! Tut! yakala! naraları 
araunda: 

- Can kurtaran yok mu? 
- Amman anam yandım, 
- Poliaul ...• 

- Jandanna! ... 
Feryat ve istimdatlan Adliye 

koridorlannı dolduran halkı kor
kutmut ve herke• kaçmağa, bii
tün kapılar Hlitlenmeie bafla
mıştır. 

Bu esnada da jandarmalar, 
polialer aiırceza koridoruna sir
mitler, iki taraf kapılaımı çevir
miıler, kimseyi clı§UJ ııalı verme
mişler ve hadiseye ııebep olanları 
yakalamıtlardır. 

Bunlardan Şeyh Ali baımdan, 
Abdullah ta ağsından kan akar 
bir Taziyette yakalıınmı,lardır. 

Vak'ayll. derhal iluınat müd
dei umumisi Muhittin Bey V"-z'ı
yet etmiş ve gürültü çıkarnn, 
mahkeme kararına kartı ıı:elen, 
adaleti hiçe sayan &erkeşleri ka
pı altı jar.darmn karal-oluna oev
ketnı4tir. Bu acrketler yakalanın 
ca ve mesele anlıı•ılınca Adliye 
koridcrlannda aüku" t derhal 
avdet etmiıtir. ------
Dün gece 
Ay tutuldu 

(Başı ı inci sahifedl!) 

ve takip etmtf• safahabnın ev
velce tesbit edilmiş zamanlara 
tamamen tetabuk ettiğini gör
müstür. Husuf tam olmamakla 
beraber ayın yüzde doksan seki 
zini kapl ımıt> yüzde ilcisi açık 
kalmıştır Husuf tehrimizin her 
ta.-afından seyredilmiştir. Saat 
on birden sonra ay tekrar gö
rünmeğe baılaınıştır. Ay tutul 
duğu zaman batıl itikatlara i
nanan bazı kimseler aya kur
şun sıkmışlardır. Silah atanlar 
zabıta tarafından takip edildik
lerinden bu hal devam etmemit 

tir. 

Halkevi köycülük 
şubesinde 

Bugiin öğleden sonra Halkevi 
köycülük ~ubMinin tesis ve idare 
he)·eti intihabatı yapılacaktır. 

M. Poui 
Boiazlar komiıyonunda Fran 

11z murahhası bulunan M. Pozzi 
Pt.1'."'.rzifva'dan tehrimize gelmiş.tir. 

Elialıyet e -
teplerindeki 

Türk hocalar 
(Başı 1 inci u.hifede) 

Diler taraftan muallimlerin 
Ücretleri de bir muallimi tabnin 
edemiyecek tekilde az görülmek
tedir. Ekalliyet ve ecnebi mektep 
!eri kendi muallimlerine ders ba
ıma 8 ter lira verdikleri halde 
Tilrk muallimlere verilen ücretler 
pek azdır. 

MeJeli ilk kısımda haftada 4 
deni olan bir Tilrk muallim ver
ııiler de kesildikten sonra, dera 
Ücreti 75 kurut olduğundan, çok 
az bir para almaktadır. 

Dünkü içtimada muallimler 
bütün taleplerini teabit ve bir te· 
menni mahiyetinde ıehrimizde 
bulunan Maarif vekili Eaat Beye 
takdim etmek üzere Abidin Da
ver, Yuauf Ziya, Zeki Cemal, Tev 
fik Necati, Ali Fuat, Celal, Raıib, 
Vadi Beylerden mürekkep bir 
heyet aeçınitlerdir. Bu heyet bu
ııün Halkevinde toplanarak mual 
!imlerin taleplerini tesbit edecek, 
yarın veya cumartesi giinü Maa
rif vekili Esat Beyle temasa gele
cektir. Maarif vek&letinin bu me
seleyi ehemmiyetle telakki edece
ği söylenmektedir. 

Dünkü içtimada Reiaiciimhur 
Gazi Hz. ne. B. M. M. reisi Ka
znn Pı. Hz. ne, Başvekil lamel 
Pı. Hz. ve Maarif vekili Eaat B. 
fendiye tazimat telgraflan çekil
mesi ittifakla kabul edilmiıtir. 

Poliste 

Bu ne 
Hiddet? 
Adamcağızın odunla 

gözünü patlattı 
Kasnnpo.ıada, Kulak11zda otu

ran kömürcü Mahmut, arabacı 
Arap Hüseyine odunlarını ııetir
mesini aöylemq. Fak at, bunlan 
mutlaka bir arabaya sığdırmasını 
ayrıca tenbih ctmİf. Arap Hüse· 
yin, odunlan ıene iki arabaya 
koyup getirince kömürcü Mah
mut kı:ıarak eline geçirdiği bir o
dunu arap Hüacyinin ıuratına 
fırlatmıflır. Odun arap Hüseyinin 
sol gözüne isabet ederek zavalli
nin gözünü patlatmıtlır. Kömür
cü Mahmut yakalannuftır. 

Dıvarın üstünde 
çalışırken 

Beykozda, Umur yerinde ame
leden Mustafa oğlu lsmail bir du
varın üstünde çalıtırkcn duvar 
yıkılmıı, l11Y1ail yere düterek ağır 
ıurette yaralanmı§lır. 

Tehdit 
Kaumpaıada Piç Mehmet, ha· 

lıkçı Hayimi tehdit ettiği iddia e
dildiğinden hakkmda tahkikat 
yapılmaktadır. 

Yankesici 
Seyyar manav Y f31"ln cebin

den 15 lirumı apran sabıkalı Ar
navut Recep yakalanmıt ve çaldı 
ı{ı para sahibine iade edilmi§tir. 

Otomobil kazaları 
Dün de şehrimizde üç otomobil 

kazası olmuıtur: 
1 - Betikıaıta oturan hammal 

Hayiğın oğlu 7 yaılarında Oba
nes, Baya.tpıı.znrmdan geçerken 
şoför Hulusi Ef. nin 2660 No lu 
otomobili altında kaluak yaralan 
mış ve Etfal haatanesine kaldırıl
mıştır. 

2 - KadıköyÜnde Y oiiurthane 
sok.ağında 1 7 'o. lu evde oturan 
Hatice H. m ojjlu 6 yatlarında 
Fe. (-lun Hayrlarpl\f& rıhtım cad
dcJind.,n geçerken ıoför ihsanın 
616 No. lu tcmobili önüne çık
mış, aon sür'ntle giden otomobil 
çocuğu tekerlekleri altına alarak 
vucudunun birkaç yerinden ynra
lıımıştır. 

Şoför Ihsan yakalanmıt. yara
lı çocuk hutııneyc kaldırılınııtır .. 

3 - Şoför Nikeli ile Hanefi
nin otomobilleri, dün öğle üzeri 
Venedik sokağından ayni zaman
da geçmek istemiştir, ve tabii, ao
kağın darlıiı buna imki.ıa bırak
madığından bir iki adım ötede 
tiddetle çarpıtJDltlardu-. Müsad.,. 
me netice•inde otomobilleri ebem 
miyetli surette hasara uğrayan 
ıoförler, bu oefer de bin"birlerile 
kavgaya tulutarak gırtlak ııırtla
ğa gelmiılerdir. Zabıta her iki fQ

förü de yaka~tır. 

Otomobil gibi 
Beşikta.tla Haıfırında oturan 

11vacı Ali, bütün hızile yolda ko
şarken Şükrli B. isminde bir mü
teknide şiddetle çarparak adam
cağızı yere düıürmüttür. Şükrü 
Bey, aademenin teıirile afır su
rette yaralandığından haataneye 
kaldırılmıı Ali de yakalanmıttır. 

Bir müteamz 
Üak.üdarda, Selamiali mahalle 

ainde, çömlekçi bayınnda oturan 
Ali, bahriye mütekaitlerinden 
Tevfik Beyin evine girerek kendi 
ıine taarruz etmiş aonra buna d:ı 
kanmayarak adamcaiıım ayağı· 
nın ha.tparmağını nırmııtır •. Mü
teamz vakalanmııtrr. 

Şeker, ka ve 
Ve çay 
Halen tatbik edilen 

kanundan başka 
bir değişiklik yoktur 

Dünkü Sonpoata gazetesi "Mü
hinı bir karamame" aerlavhau 
altında ııöyle bir haber netretıniı· 
tir: 

"Haber aldığımıza göre, ıe· 
ker, kahve ve çay hakkında yen! 
ve mühim bir kararname netre· 
dilmiştir. Bu kararnameye göre 
1 temmuzdan itibaren ırelmit ve 
gelecek olan teker, çay ve kahve 
gümrükten serbestçe çıkanlabile
cektir. 

Çıkarılan malların dövizleri, 
malların çıkanldıkları tarihten 
dört ay sonra yü_,,de ellisi, mütea
kıp bir ay sonra da diğer yüzde 
SO si tediye edilecektir. Kararna
menin tatbi n hususunda dün 
Giiınrük Baımüdüriyeti ile Bona 
Komiıerliiti araamda küçük bir 
ihtilaf olmutsa da komiserliğin 
noktai nazan muvafık görülmüt
tür. Bugün ilk parti teker, kahve 
ve çay çıkarılacaktır. Kararname 
piyasada çok iyi te•irler yapmı~ 
Ye bu karardan dolayı hükümet 
takdir edilmittir. Tahminlere gö
re kesme şekerin fiati 39,50 den 
37,50, tozlar 35 liraya düteceii 
gibi (130) kuru~ satılan kahve 
de 110 - 112 kuruşa dütecektir. 
Bu kararname ile ,eker, kahve ve 
çay fiatleri üzerinde herhangi bir 
fiat yükselmesinin önüne geçil
miştir." 

Bu haber alakadarlar tarıı.fın
dan hayretle karşılanmıştır .. Çün 
kü böyle bir şey yoktur. Ortada 
halen tatbik edilen bir kanun var 
dır. Bu yanlış habere istinat edile 
rek bazı kimselerin zarara uğra
mamaları için kanunu aynen der 
cediyoruz. 

Çay §eker ııe kahııe ithalinin 
bir elden idaresi hakkında kanun 

Madde 1 - Halen mevcut ver
gi ve resimlere ili.veten mali bir 
menfaat ga)·eai takip edilmemek 
ıartile Hüki\met çay, teker ve 
kahvenin memlekete ithali itleri
ni bir elden idare ettirmelte me
:ı:undur. 

Ancak işbu maddeleri memle
kete ithal etmek istiyenlere, lt
h . edecekleri maddelerin kıyme
tine muadil olarak Hükfurıet ta -
rafından tayin edilecek Türk 
malı çıkarmak tartile mezuniyet 
verilebilir. 

Madde 2 - 31 mayıs 1932 ta
r:Jıinr. kadar yapılmıt mukavelele 
re müıtenidcn ıı:elecelc teker, kah 
ve ve çay ile işbu kanunun tarihi 
neşrinde gümrüklere gelmiı bulu 
nan teker, kilhve ve çay hu kanun 
hükmüne tabi de)iildir. 

Madde 3 - Bu Kanun nqri 
tarihinden muteberdir. 

Madde 4 - Bu kanunun hü-
kümlerini icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

Ermeni katolik laik 
meclisinin karan 

Y edikule Ermeni hastanesinin 
100 inci aenei devriyesi merasim 
komisyonu tarafmdan 1ı:omiı.yona 
İştirak ebnek Ü>:ere Erm«ıi kato
likleri Meclisi idareaine dahi da
vetiye yollanılmr,tı. L&kin Erme
ni katolikleri li.ik meclisi idare 
si bir hastane için lazım gelen ça
bşmaklığı kabul etmekle beraber 
mezkur 100 inq aene merasim ko 
misyonuna riyaset eden b:..~ papaa 
olmaaı münasebetile laik bir 
meclisin cevap vermesini münasip 
ı;örmemiıtir. 

Lady Tottenham 
Yann limanımızı ziyaret ede· 

ceğini yazdığımız İngiliz filosu 
kumandanı Contre Amiral Totten 
ham'ın refikası Lady Tottenham 
zevcine ihtihak etınek üzere Pra
ga vapurile dün tehrimize gel
miştir. 

Cenubi Fasta askeri 
• harekat 

RABAT, 14 .A..A. - HaYu 
Ajansından: Göller yaylasının 
tark kısmındaki iual harekltı 
1700 fesat erbabmm inkiyat -
ıilahlarını terketınelerile nihayet 
bulnmftur. Diier taraftan, takri
ben 5000 kişiyi ihtiva eden 1500 
çadırhk bir kabinenin milmenll
leri Tadla arazisine kumanda e· 
den ceneralle görütmelı: üzre ne:ı: 
dine ıı:itınitlenlir. 

Uçan aile hayatta 
KOPENHAGUE 14 A.A.

Uçan aile. İngiliz bandralı Tal 
bot balıkçı gemisi ile sat ve sa 
lim olarak dün saat 15.30 da 
Croenland'ın tark kısmındaki 
Ongmanalik'e muvasalat eyle
miştir. 

fst;ınbul n ahl,eıuci a lı)'C altıncı 
hukuk dair~•inden: Kıu:~irea<l kii 
tip <İnan caddesinde 1 '3 r.· rolu 
hanede mukim fatır.a M. ·de P 
tarafr:o"an küçuk Ayaaofy2 Tn!ı 
ıin bey aokağm-'a 1& No. lu h d 
mukim Celal !x>y al hi e i e ohı 
nan ho§llDDla vaıınm il en ki 
teblig t uzerir.e gıyabc can t k, 

kat netle sinde müddcin" t 
taki tubudu dinlerJlerek tahkik ık 

mal ve yevmü muh keme c.lor k 
8-10-932 tarihine tesedüf eden c.u 
marteai günü saat 14 te tayin edil
mi§ olc!nğundan yevmü ve nktl 
mezkürda mahkemeye gelinmecl" gl 
ve tarih ilandan itibaren 10 gün ar 
fında itiraz edilmediği takdirde bil 
cümle vakıatın ikrar ve kabul cdil
mit adolunacağı malum olmak iiz e 
keyfiyet ilanen tebliğ olunur 

lstanbul ikinci iflas mcınurluğua
dan: Adres: Mahmut Patada li4 
numarada: Agop Diyarbekirliyan e

fendi: Balada ismi ve adresi ya2ılı 

olan ntm iflii.oı açılıp tasfiyenin a 
di ıekilde yapılınnsma karar veril
miş olduğundan: 1 - Müflisdm ala 
cağı olan veya mallı:nnda istihkak 
davasında h<ılunanların nlncak ve id 
dialırrmı işbu ilandan bir ay i-inde 
eyJ amı resmiye müstesna olmak ü
zere her gÜn saat 13 ten 18 kadar 
Sultanahmet'te vaki adlive bin sındn 
icrayi vazife eden ikinci iflaı d"ire
sinde ıı:elerek nlacaklarını k3 t et 
tirmeleri ve senet ve defter rib de
lilleri her ne İse bunların ~lıil \'eye 
musaddı.k suretlerini vermeleri, 
2-- Müfli•e borçlu olanların vuknn 
da yazılı olan müddet idnd~ borçl:ı 
rın miktarını yazdırmıılan hiwfınn 

hareektin ceza kanunu mucibince ta 
kibat ve mesuliyete uğra acaklnrrnı 
bilmeleri, 3 - Müflisin mallarnı n• 
kit ve tal::,iJ"tı ve buna munasil 
kıymetli evrakını her ne suretle o
lursa olsun ellerinde bclunduran1ar 
İster ~ahıı ister banka ve ıair mües
sese olaun bunların üzerindeki hak
lan mahfuz kalmak !lirli! o malları 
ayni müddet içinde daireye vermele 
ri, vermezle!"se oenl tnkibat ve me
ıuliyete uğrayaC".akJarı mazeret bu 
lunmadıkça rüchan haklnnndan mah 
rum kalacalde.rrnı hilinm,.si1 4 -
18-9. 932 pazar günü aaal 14 te vu
kanda yazılı olan iflas daireıind• ... 
lacaklılann ilk idimad:ı ha7.ır bı:lur 
malan ve müfli•in müsterek be el ' 
L"\ri ile kefillerinin ve borcu tekeff"I 
eden ıair kimselerin ic6mad hazır 

bulunmağa hakları olduğu ilan olu
nur 

lstanbul üçüncii icra memurluğun • dan: Bir deynİn temini iıtifaaı içiri 
tahtı hacze alınmıı olan muhtelifül
cinı elbiselik kumaşİn 17 -9-932 cu
martesi günü saat ikide Sandal he
desteninde sabşı İcra edileceğinden 

talip olanların yevmi me:zkurde San 
dal bedeateinnde bulunmaları ilAn 
olunur. 

Ü•küdar 2 inci S. hukuk mahke-
meainden: Osküdarda durbali tnl\

hallesinde orta sok:ıkta 3 No. lu ha
nede ..ıainc iken 6-3-932 tarihinde 
yefat eden ve tettkesine ml'hkcme 
mizce vaziyet eclılmiş bulunan Zen 
ciye Hava hanımdan alacnk ve borç 
iddiAsmda bulunanlann bj,o mah e 
veraset iddiasında buluna !arın da 
üç mah zarfında ve<ai!: v<' s• edatı 

kanuniyelerile hirlikte Üsküdar ikin 
ci •ulh hukuk illiınliğinc müracaat 
eylemeleri ve alai taktirde kanunı 

med~ninin mevadı mn susası ahka 
mı tatbik olunacağı ilan olunur. ---- -

1 •tanhul asliye mahkemesi biri.,ci 
hukuk dairesinden: l •tnn••ulda Man 
hnynn hanında Jakbasat Biraderler 
tirketi; 1 smail Edip ve Osn"n Edip 
beyler vekili Cevdet Ferit be;o tara· 
fmdan aleyhinize ikame olunM da
vanın 6-9-932 tarihli celsesindt teb
liğata raimen gelmediğinizden hak· 
kınızda gıyap kararı verilerek deı•a· 
1111 tahldlıat 18-10-932 tarihine mÜı• 
dif sah ıı:{lnü saat 14 le talik kılın
mıı olduğundan mezkür gün ve saat 
te bizzat veya bil'vekile hazır buluıı 
manızı natik H. U. M. K. nun 401 
inci maddesi hlilııınüne tnfikan itbu 
gıyap karan tebliıt mekamma kaim 
olmalı üzere ilin olunur. 

ZA Yl - 932 senesinde Bursa U
aealnden almıı olduğum tasdikname 
mi kaybettim. Yeni si çıkArılacağm· 
dan hükmü yoktnr. 164 No lu Yaşar. 

ZA YI - Üsküdar 17 inci mektepten 
aldığım tehadetnamemi kaybcttinı-
0 sküdar Kassam Çeşmeıi 20 N o da 
Şükrü. NEVYORK. 14 (A.A.) -

Nevyork Times gazetesi, Ame 
rika hükiimetine. Hutchinson ZAYi - Adapazarı T. Ticaret Bat1 
tetebbüıü gibi ilin mahiyetin- kasmdan satm aldığımız elli hl•"" 
de Atlas Okyanusunda hava için alman 155 numaralı makpn:tı' 
seferleri icrasının memnuiyeti- 1 zavi eyledik. Yeni sini alacağ•mızda< 
ni temin için beynelmilel bir iti 1 eıkisinin hükr!'Ü olmadığmı ilan "" 
lif akdi zımnında müzaİ<erata deriz. Samuel Venture<o ve Mah. 

girismesini tavsiye etmektedir. ' -ve Şs 



Açık ar tırma ile satış ilanı 

esin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra 
No. 

233 
234 
235 
236 
237 

238 
239 
240 
241 
242 

Kariye ve 
maha11esi 

Mevkii Cinsi Dö. Maliye de- Muham
vir K.Lira men K. 

Osmaniye Mil bahçe Tarla 53 
" Çavu,lu yolu C. " 100 

Gözne Aıağı gözne Bahçe 40 
Gözne AJağı gözne Tarla ı29 
Osmaniye Y almayak yo " 29 

lu caddesi 

~000 
o 

750 
351 

o 

2800 
2100 
ı950 
ıJOO 
950 

" Çavutlu yolu C. " 25 O 250 
Karadivar Takran " 60 O 160 
Karadivar Takran " ıs O 40 
Karadivar T akran " 20 O 50 
Karadivar Takran " 120 O 250 

1 -·Yukarıda evsafı yazılı Gayri mübadillere ait emvalden 
233 ila 238 sıra No. olanların tamamı 239 ila 242 sıra No. emva
linde ı!ıo hiuede 17 hissesi 8-9-932 tarihinden itibaren açık art
tırma ve peşin para ile müzayedeye çıkanlmıtlır. Haziran 928 
tarihli talimatnamedeki etkile göre. hak sahiplerine verilmiş 

olan gayrimübadil bonoları da nakit makamında kabul olunur. 
2 - MezkUr emlakin müzayedesi yirmi dokuz Eylul 932 

perşembe günü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında mü
teşekltjl heyet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen va
kitte müzayede mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat et
meleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye i§tirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat ıJ<çasını müzayede saatinden ev
vel Banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmış olması 
icap eder. 

4 - Satıf ve müzayede ~eraitini anlamak ve daha ziyade 
tafsilat almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine müra
caat edebilirler. ( 4784) 

Beşiktaş Malmüdürlüğünden: • 

Beşikta§ta Abbas Ağa mahallesinin Ihlamur caddesinde No. 
ıs li dükkin derununda mevcut meyhane mobilya ve sairesi ,eh
ri halin on yedinci cumartesi günü saat on altıda bilmüzayede 
satılacağından taliplerin yevm ve saati mezkUrda mahallinde ha
-ır bulunmaları. (4834) 

Hali tasfiyede bulunan 

Mudanya_ Bursa demiryolu 
TÜRK ANONiM ŞiRKETiNDEN: 

Hali Taafiyede olan Mudanya-Bursa demiryolu Türk Anonim Şir
keti hiııedarları 1932 senesi T. evvelinin on beşinci cumarteıi günü saat 
on beşte Beyoğlunda Kuloğlu sokağında 34 numaralı binanın 1 Numaralı 
Dairesinde fevkalade Heyyeti Umumiye lçtimaınde hazır bulunmalan re-
ca olunur. 

NIZAMNAMEI MÜZAKERAT: 
1) - Taafiye Memurlan raporu. 
2) - Bilinçonun tasdiki. 
işbu fevkalide içtimaa iştirak eylemek için hiıııedaranrn hi11e senetle

ı-ini tayin olunan günden li.akal on gün evveline kadar: 
J stanbulda balada muharrer Şirketin Merkezine, 
Pariıte Lizbon Sokağında (50) mükerrer numaralı Bank Parizien pur 

l'Endüıtri e lö Kommerı. 
Brükaelde Ansenyöman Sokağında (95) Numarada Bank Endüıtriel Belj'e 
tevdi eylemeleri ve keyfiyet tevdii mütezamin alınacak makbuzların İçti

maa dahil olmak için ibraz eylemeleri lüzumu ilin olunur. 
Tasfiye Memurları. 

lstanbul üçüncü icra memurluğun- ı MAMA 
dan: Temamma 9000 lira kıymet tak r ' 
dir olunan Fmdıklrda Selime hatun ı ı D H kk s· . 

. Ça ı..=-. r. a ı ınaaı ı 
da atik 13-13 cedit 15-17-15/1 nu- avrunuzuıı. en sıhhi gıda.sıdır. 
mahallesınde Osman vut so.....,.n- ı y • 

tn•ralarlar murakkam üç bap hane-
nin temamı açık arttırmaya. vazo
lunınuttur. 27-9-32 tarihinde şartna 
nı.,.i divanhaneye talik edilerek 17-

10-32 tarihine müsadif pazartesi gü 
nü ıaat onclörtten on alhya lıadar 
lıtanbul üçüncü icra memurluğunda 
birinci "!:lk arttırma ıuretile satıla
cakt:r. Arttırmaya ittirak için yüz
de 7 bucuk teminat akçesi alınır. Mü 
terakim verai ve B .. ediye rüsumu 
"'e Vakıf icaresi müşteriye aittir. 
lialdan tapu ıicillerile sabit olma
yan ipotekli alacaklılar ile diğer ala 
kadarlann ve irti~k hakkı sahipleri
ııin bu haklanru huıuıile faiz ve 
•na.arife dair olan iddialar1'ı.ı ilan ta 
ril>inden itibaren 20 gün zarfmda ev 
~•kı müıbitelerile bildirmeleri li
>:ımdır. Akıi halde baldan tapu ıi 
cillerile sabit olmayanlar satı, bede
linin paylatmasmdaw hanç kalırlar. 
Alakadarlann icra ve ifliı kanunu• 
nun 119 uncu maddesi ahkamına 
tevfikan hareket etmeleri lüzurpu ve 
daha fıu la malumat almak isteyenle 
tin 931-1258 numara ile memuriye
timize müracaatları ilin olunur. 

Üıküdar icra memurluğundan: 

Bir borçtan dolayi mahcuz ve para
Ya çevrilmesi mukarrer pençere yap 
ınağa mahsuı işlemiş keresteler 
l~-9-932 pazartesi ıaat 10. dan 11 re 
l •dar Tophanede Kumbaracı yoku
unda Hiristo efendinin mobilya dük 
ıcinı Önünde açık artırmıı suretile sa 

lılacağınclan taliplerin mahallinde ha 
zu; bulunacak memura muracaatlan
İlln olunur. 

!lm- HACI FİDAN ---

t
ıerhuM. ief~'cin~ünneı~ ı 

Beşiktaş. )fozrtın ilan !\o. 4 J 
lstaııbul dördüncü icra memurlu

ğundan: Pertevniyal vakfının Re

fia, Fatma, Fahire, Hacer, Sabahat 
hanımlarla l.....a Ferit bey z.imme-

• 
tindeki alacafmdan vefaen mefrui 
bulunan Mahmutpoıtadı Hoca Ka
ıun Gnani mahallesinde Hocahanr 
cadde ve sokağında Atik 11 cedit 8 

No. lu mukaddema hane-elyevm de
rununda cart halkalı mııf maaura 

mrı.i lezizi havi arııanın dörtte üç hlı 
ıesi 30 gün müddetle ilk müzayide
ye vazolunarak 3901 lirada talibi ub 
lesinde olup hu lıerre yüzde beş zam 

ile ve 15 ~n müddetle ihalei k·""-·e 
müzayidesine vazolunmuıtur. Hudu 
du: sal tarafı Şerif Aptullah paşa 
varesesine ait arsa, sol tarafı Acı 
Musluk sokair ve ön tarafı Kaırm
oğlu sokağt1e maduttur. Derununda 
harap bir hamam ve bir mutltk ve 
kömürlük ve ıu hazn~ile bir ayva 
ağacı ve iki incir atacı vardır. Me
sahaaı tahminen 2500 arşındır. Dört 
hisse itibarile üç hi11eainin kıymet 
muhamminesl (11250) liradır. Talip 
olanların 926-8447 dosya nunmra
sile müracaatları. Fazla malumat is
teyenler rnemuriyetimizce ita ecllle
ceğinden bizzat veya bilveki.le 29-9-
932 tarihinde saat 14 ten 18 ya ka
dar kıymeti muhıımıniıuıoinin yÜzde 

onu nisbetinde pey akçesini mllıtu
hiben milrac:aat eylemeleri ilin olu-
nu~ 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
İsparta ve Eğirdirdeki kıtaat için &§ağıda mikdar. ihale ta

nhi yazılı un kapalı zarfla münakasaya konmuttur. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her gün komisyonumuz•• ihaleye i§tirak e
deceklerin vakti muayyeninde İsparta satın alma komisyonuna 
müracaatları. (776) (4742) 
Cinei Kilo ihale tarihi Gün Saat Mahalli 
Un 62694 2/ı0/1932 Pazar ıs Eğirdir 
Un 142537 2 ıo/ı932 Pazar ı4 Isparta 

,. "' ,. 
Manisadaki fırka kıt'aların ihtiyacı olan &fağıda mevaki ve 

mikdarlan gösterilen ekmek kapalı zarfla münakasaya konmU§· ' 
tur. İhalesi 29-9-932 pertembe günü saat ıS.30 dadır. Evsafı 
konıtsyonumuzda mevcuttur. İhaleye i,tirak edeceklerin vakti i 
muayyenindeManiıada Al.Sa.Kom.na müracaatları(773) (4739) ı 
Kırkağaç Kasaba Sahili Menemen Utak ı 

Kilo Kilo Kilo Kilo 
00000 00000 00000 6107 1 inci te§-932 
18720 14844 18720 S910 2 inci t~-932 
19344 1S339 19344 6ı07 1 inci Ka.932 
ı9344 ı5339 19344 6ı07 2 inci Ki.933 

* 

Dünya Güzeli • ere ın 
Bu akşam saat 21 de 

TAKSİM BAHÇESİ DE 

MÜSAMERE 
Kraliçe Keriman Halis H. 

bu mllsamerede halka takdim edilecek :ir. isteyenler 
ehven bir tabldottan istifade edebilirler. 

FevkalAde numaralar gösterilecektir. 
Biletler Taksim (Tel. B. 1296) ve Tepeba11 (Tel. B. 1823) 
bahçeleri gitelerinde satılmaktadır. Şirketi Hayriye ve 
Seyrisefain son vapurları saat birde, tramvay ikidedir. 

Teşviki Sanayi Hanımlar 

Biçki Dikiş Mektebi 
16 eyliıl cuma glloü sergimizin küfat resmi icra edi!ecek 
ve 17 inci cuma:tesi günü umuma açık bulundurulac1ktır. 
Talel-e kavdı başlamıştır. Çemberlitaş Karabal-a •ok'k. 

Tramvay cadc.esi. Tel. 22994 

K. O. kıt'aları hayvanatı i- ı Çatalca müstahkem mevki 
çin 60 ton yulaf alınacaktır. 1- kıtaatının 3SOO kilo kuru so- l 
halesi 19-9-932 cumartesi günü ğan aleni mi;nakasaya konmuş 
saat 14.30 dadır. Şartnamesini tur. lhaleıi 21-9-932 çartamba j 
almak isteyenlerin her gün, iha günü saat 11,30 dadır. Şartna
leye i§tirak edeceklerin de vak- meyi almak isteyenlerin her 

1 

.... 111111111111••-••••••••••••••••••llJ! 
ti muayyeninde komisyonumu- gün ihaleye iştirak edeceklerin GOZTEPE AMERİKAN MEKTEBİ BiNASINDA 

za müracaa~lar~ (~88) (4798) :::!:~i:~:"'incl(;s7ı)(i~;) GÖZTEPE TÜRK KOLEJİ 
Konyadaki kıtaat için kapa- * 

lı zarfla münakasaya konan * * Leyli ve Nehari - Kız ve Erkel< - ilk - Orta - Liıe 
ısooo kilo sığır etine yevmi Bursa Askeri Lise ve hasta- Talebe kaydına başlanmıştır. Hergün 9 dan 12 ye kadar, 2 den S e ka-
ihalede verilen fiat pahalı gö- hanesinin senelik ihtiyacı olan dar müracaat kabul olunur. Eski talebenin kayıtlarını tecdit ettinnek 
rülerek bir ay zarfında pazar- 200.000 kilo ekmek kapalı zarf üne hemen ve yeni talebenin de yerler mahdut olduğundan bir an 
lıkla haddi layik görülürse ı7- la münakasaya konmuştur. lba evvel m\iracaatlan. 
9-932 cumartesi saat lS te iha- lesi ı-10-932 cumartesi günü lngilizce, tedri.atrna eakiıi gibi ayni itina ile devam edileceği gibi 
le edilecektir. Münakasaya i§ti saat IS tedir. Taliplerin Bursa Fransızca, Almanca, lisan kursları dahi vardır. 
rak edeceklerin vakti muayye- daki il inci fırka satın alma ko I Deniz banyo, hamam ve duşları, kara ve deniz sporları temin edilrnit-
ninde Konya Satın Alma komis misyonuna müracaatlan. tir. Kız talebe için tamamen ıı:rn ve müstakil yatakhaneleri vardır. 
yonuna müracaatlan. (740) (4512) Mektep, resmi program tatbik edecektir. Talebesi resmi mdttepler •e-

(790) (4812) 1t labiyetini haizdir. Talim heyeti resmi mektepler muallimlerinden mün-
* 1t tahap bir heyeti tedrisiye ile takviye edikıittir. ,,. 

~ ,. 
((onyadaki kıtaat için 21700 

kilo sade yağına verilen fiyat 
gali görüldüğünden bir ay müd 
detle pazarlığa konmuştur. Iha 
lesi 19-9-932 cumartesi saat 16 
dadır. İhaleye iştirak edecekle
rin vakti muayyeninde Konya
da aatınalma komisyonuna mü 
racaatları. (78&) ( 4796) ,,. ,. ,. 

K.O. ve 1 F. kıtaatmın 
22050 kilo mangal kömürüne 
talip çıkmadığından tekrar pa
zarlığa konmuştur. ihalesi 
20-9-932 carşamba günü saat 
14.30 dadır. Şartnameyi al
mak istiyenlerin her ııün• iha
leye i§tirak edeceklerin vakti 
muayyeninde komisyona müra 
caatları. (780) ( 4766) 

* "' ,,. 
["' 1 

Birinci fırka hayvanatının 
300bin kilo saman kapalı zarfla 
teklif edilen fiat komisyonca ıra 
li görüldüğünden biray müddet 
le pazarlığa konmuştur. İhale
si 20-9-932 çar,amba günü sa 
at on dörttedir. Şartnameyi 
görmek isteyenlerin her gün, 
ihaleye iştirak edeceklerin vak 
ti muayyeninde komisyonumu 
za miiracaatlar• (781) ( 4767) ,,. 

,. "" 
Manisadaki kıt'at için 64.479 

kilo un kapalı zarfla münakasa 
ya konmuştur. İhalesi I-ı0-
932 cumartesi günü lS.30 da
dır. Evsafının bi~ sureti lı:omiı 
yondadır. İhaleye iştirak ede
ceklerin vakti muayyeninde 
Manisada satın alır... komisyo
nuna mürace.atları (77S) 
(4741) • 

Çatalca Mst. Mv. için aleni 
münakasa suretile 6.500 kilo 
gaz yağı alınacaktır. İhalesi 
21 Eylil.l 932 çarıamba günü 
saat fi dedir. Şartnamesini 
almak isteyenlerin her gün ve 
münakasaıma itirak edecekle
rin de vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatları. 

(731) (4503) 

* * * ı - Edremitteki kıtaat hay 
vanatı ihtiyacı için 250000 kilo 
kuru ot kapalı zarfla münakasa 
ya konmuttur. İhalesi S birinci 
teşrin 932 çarşamba. günü saat 
10 da yapılacaktır. 

2 - Evsaf ve teraiti ııörmek 
ve almak isteyenler her gün, 
münakasaya iştirak edeceklerin 
ayni gün ve saatte Edremit sa
hi\ alma komisyonuna müraca 
atları. (792) (4827) 

* * * Manisa ve civarındaki kıt'a-
lar için a9ağtda cins ve mikdarı 
yazılı üç kalem erzaka verilen 
fiyat gali görülmüttür. İhalesi 
2ı-9-932 çarıamba günü saat 
ıS.30 dadır. haley~ ittirak ede 
ceklerin vakti muayyeninde Ma 
nisada satmalma komisyonuna 
müracaatları. (793) ( 4828) 
Saman Sığır eti Odun 

O O 837ı20 Manisa 
O O 484990Menemen 

ı00200 O 484990Krrkağaç 
O 29350 309307 Kasaba 

salihli 

Tiredeki kıtaata ait 4670 
Numara ve 26-9-932 ihale 
tarihli ilanın hükmü olma
dığı ilan olunur. 

F eyziati L.isesi Müdürlüğünden 
• 17 Eylul cumartesi ~ü umum sınıflarda derslere batlana

caktır. tık kısım ve lise talebe_sinin mezkUr günde mektepte bu
lunmaları .• · 

Darülaceze Müdürlüğünden : 

112 nüfus acezeye ait Otomobil li.stiği 

muhallefat 30 

• Paçavra Kilo 

480 

Kırpıntı Kilo 

500 

• 

Alaturka keremit 

Adet 2430 

Hurda bakır Kilo 
• 

ıo 

Balada cins ve mikdarı muharrer qya 26 ve 27 Eylu! 932 

pazartesi ve salt günü saat 9 dan beşe kadar aleni müzayede ile 

Darülacezede satılacaktır. Taliplerin teminat 
caatlan. 

akçelerile müra

( 4821) 

~ Karaciğer, Mide, barsak, tai ve kum hastalıklarına ...ıı 

TUZLA İÇMELERİ 
Köprüden 6 .. lO - 8,20 • 9,30 - 11,40 dı flaydırpışava hareket 
eden vapurların trenleri ve Cumı sabahlan iltveten 7 vapurunun 

treni membalara kadar giderler. içmelerden son tren 15,.55 dir 

Ankara Nafia 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde - Bedeli keıfi (2ı745) lira ve (3) kuruttan 
ibaret olan (Ankara - İstanbul yolundaki) (32) menfez inşaatı 
mukavelename tarihinden itibaren 140 gün zarfında ikmal edil
mek üzere ve kapalı zarf uıuJile 1-9-932 tarihinden 22-9-932 ta 
rihine kadar 21 ııün müddetle münakasaya konulmu,tur. 

İkinci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı mali
lerini isbat edenler kabul olunur. Bunun için münak!'saya dahil 
olmak isteyenlerin: • 

A - Bedeli k~fın yüzde yedi buçuiu olan 1630 lira 88 ku
ruş Vilayet ldarei Hususiyesi hesabına bankaya teYcli ettiklerine 
dair makbuz senedini veya Millt Bankalardan birinin teminat 
mektubunu yahut Milli esham mukabili Mubasebei hususiyedeo 
alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. 

B - Ticaret Odasına mukayyet olduklarına ve itibarı mali
lerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalanru yevmi ihale
den en az ıiekiz gün evvel Vilayet Ba,mühendisliğine göstererek 
münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye 
vesikası almaları ve yahut ellerindeki vı;sikanın zirine şerh ver
dirmeleri iktiza eder. 

Bu üç şartı tamamen haiz olmayanların münakasaya i§tirak 
leri t•yanı kabul olamayacağından teklif zarfları ~çılmıyarak ken 
dilerine iade edilecektir. 

•Üçüncü madde - Münakasa evrakı keşfiye ve şeraiti mah
&usaaına tevfikan icra edilecektir. 

Dördüncü madde - Talipler 661 pumaralı' münakasa ve 
ihale kanununun onuncu_ maddesi mucibince ihzar edecel<leri ka
palı zarfı 22-9-932 tarih ve per,embe güııü saat IS e kadar Vila
yet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi ede-
ceklerdir. · 

Betinci madde - Münakasa ll-9-932 tarih ve perfOllİbe gü 
nü Ankara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

Altıncı madde - Evrakı keıfiye ve projeyi görmek veya 
daha ziyade malumat almak isteyenlerin her gün Ankara Vilaye 
ti Nafia Batmühendialiğine veya Encümeni Daiıni kalemine mü 
racaatları ilan olunur. ( 4649) 

Devlet DemiryollıÜ-ı idaresi ilanları 

Kayseri - Sivas hattı üzerinde 439,482,800 ve 512.SOO kilo
metrelerde vaki ocaklardan verilmek üzere 5000 M 3 derece ba
lastm kapalı zarfl!' müıiakasası 3 Birinci T etrin 932 salı günü 
saat 15 te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. 

Tafsilat Haydarpat• ve Ankara veznelerinde beheri beter 

ERZURU 
Vapuru 18 Eylül 

PAZAR 
günü ak,amı Sirkeciden hareket
le Zonguldak, İnebolu, Samsun, 

' Ordu. Giruon, Trabzon. Sürmeıae 
ve Rizeye azimet ve avdet edecek
tir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel
kenci hanmdıiki acentalığına mii
ı·acaat. Tel: 21515. 

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
1.üks 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
hafta erşem e 

günleri Galata rıhtımından saaı 

tam 18 de harekttle doğru 

1ZM1R'e 
•e pazar günleri 17mİr'den fBBl 

, 14 1/2 ela hareketle lıtanbul'a av 
det eder. Tafıilat için Galata 
Gi.ımrük kar~ısrnda Site Frnnıe.. 
ban No.12 yazdıanesine muracaat 

.. __ Tel. B. O. 1041 

i LAN 
Osmanlı Bankaaı gişeleri • 

Eylülün 17 inci cumartPsi gü
nünden itibaren iş'an ahire ka
dar. zirtle muharrer saatlerde 
açık bulunacaktır: 

' - Galata merkezi ile Y enicarni 
1ubesi: 

1 

Eyamı adiyede, saat 10 dan 16 ya 
kadar. 

Pazar günleri: 1.ut 10 d:ın 12 ye 
kadar. 

2.- Beyoğlu fU beıi: 
Eyamı acliyede, saat 10 dan 12,30 a< 

kadar. 
saat 14 ten 16 ya 

Pazar günleri: saat 10 dan 12 ye 
kadar. 

lat. Mr. Kumandanlığ71 
Satınalma kom. ilıinlar.:J 

Maltepe lisesi ihtiyacı muh
telif vatta 730 ampul pazarlık
la satın alınacaktır. Pazarlığı 
2ı Eylul 932 çarşamba günü 
saat 10 da Tophanede merkez 
kumandanlığı satına!ma komi& 
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin izahat almak için her 
gün ve ittirıik için de muayyen 
vakitte komisyonda hazır bu
lunmaları. ( 70) ( 4809) 

• • • 
Süvari Binicilik mektebine 

ait beş tay müiayede suretile 
satılacaktır. Müzayedeleri 2ı 
Eylul 932 çar,amba günü saat 
10 da Fatihte Atpazarında icra 
edilecektir. Taliplerin mezkiir 
gün ve saatte Atpazannda ha
zır bulunmaları. (69) (4808) .. .. ,. 

Harbiye mektebi çamaşırha 
nesi için 500 kilo soda pazarlık 
la satın alınacaktır. Pazarlığı 
20 Eylul 932 salı günü saat 10 
da Tophanede merkez kuman· 
danlığı satınalma komisyonun
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
izahat almak için her gün ve p• 
zarlığa ittirak için de muayyen 
vakitte komisyonda hazır bu
lunmaları. (71) (4810) .. .. ,. 

Sıhhiye dairesinin ihtiyacı 
için kırk doku:ııo kalem 
muhtelif sıhhiye malzeme
si kapalı zarfla münakasaya 
konmu§tur. Münakasası 9 Teş
rinievvel 932 pazar günü aaat 
ı4.30 Tophanede merkez ku
mandanlığı aatınalma komisyo 
nunda icra kılınacaktır. Taltı>
lerin şartnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve if ti 
rak için de ıartnamesi ;,eçbile 
hazırlayacakları teklif mektup
lannı ihale gününün muayyen 
vaktinden evvel komisyon riya 
setine vermeleri. (73) ( 4836) 

liraya.satılan §artnamelerde yazılıdır. (4811) 
Ticaret işleri Umum Müdürlüğünden: Harp akade.:isi ihtiyacı için 

Türkiy<'de Yangin, Nakliyat sigorta qlerile çalıtmak üzre lıanunl hü- 1 1 IS ton arpa pazarlıkla satın a-
küınler dairesinde teocil eclilerelr: bugiin faaliyet halinde bulunan Zi • Evkaf müdiriyeti ilAnları . lmacaktır. Pazarlığı 17 Eylul 
Kornhll Ensuranı Kompııni Limitit ıİgorta tirketinin Türkiye Umum ve- : 932 cumartesi günü saat 10 da 
kili haiz olduğu ıelihiyete binaen bu lıere müracaatla lıtanbul'cla açacağı Silivride,kain Pir Mehmetpafa camii kurtun ve saire tami- ' Tophanede merkez K. satınal-
acentalığa ıirket namuıa Nakliyat ıigorta iılerile meş~I olmak ve hu it- ratı kapalı zarf usulile ve lS Eyl(il 932 tarihinden itibaren yirmi ma komisyonunda icra kılına-
lerden clofacak davalarda bütün mahkemelerde müddeı, müddeialeyh ve . . . . . . caktır Tal' le · · h t 1 k 
üçüncü tabı ıf tlaril h bulunmak .. lsak Kohen Ef d" . . gün müddetle münakasaya vazedılmıttır. Talıpler teraıtı anla- . . h. .~P rın ıza a • a '!1a. 

ı ı a e azır uzre en ıyı tayın k .. h - .. -ıed E k f h . f . . ıçın er gun ve pazarlıga ıttı· 
eylediflni hildinnittir Keyfiyet sigorta şirketlerinin teftit" ve m rak be . ı ma uzere er gun og en sonra v a eyetı ennıyesıne. ve k . . d . k" lı · • . u a " : . . . . . .. .. . 

1 

ra ıçın e muayyen va ıtte o 
lılıldnndaki 26 Haziran 927 tarihli kanunun hükumlerıne muvafık sörül- ı •hale tarıhı olan 6 T eşrınıevvel 932 pertembe ııunu saat on dort misyonda bulunmaları. 
müt olmakla ilin ,.ıu,,... te idare encümenine müracaatları. ( 4820) (72) (4835) 
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En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

2500 Ura 
Mükafat 

1 Kitiye 758 lira 
250 ,, ı 

10 
10 

,, 

" 1000 
soo " 

" 

Kur'a 

ı 
Teırlnevvel'd 

Ecnebi Mekteplerlnden Naklen Mektebimlze 
Kayıt için Müracaat Eden Talebelerin 

Nazarı Dikkatine 
Ecnebi mekteplerinden Ttlrk Liaelerlne nakle~ecek talebenin asli sınıflara 

,e bak•IOl')'a imtihanlarma )'etittirilmesi için mektebimizde ihzari sınıf:ar 
açalm•-· llaarif Vekileti celllesince müsaade eclilmiftir. Alakadar talebe
ni• Ye tahilit al••k isteyenlerin mektebe müracaatlan tavsiye olunur. 

F . t• t• . Arnavutköy eyzıa 1 ISeSI Müdürlüğü 

A 
Türk 

ADOLU 
Sigorta Şirketi 

4 Oncll V aklf Han İstanbul 

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

Türkiye lı Bankası tarahnd- teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve 
mlldürler heyeti ve memurları k&milen Türklerden mürekkep yeg&ne 
Türk Sigorta Şirketidir. Tllrkiyenin her tarahnda (200) ü geçen 
acentalarmm hepal Türktür. Tiirkiyenin en mühim miiesseselerinin ve 

bankalanmn sigortalarım icra etmektedir. 

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

Telgrafı iMTiYAZ - Telefon: lst. 20531 

!lb HÔKi J) M~BTEHEM YlTiNDUUHIMIZIN 
;.\( RAoiuM 9J Nazan tine 

f6 ~ADiUM ~ı 
~o o o: \ t HALiS ISVEÇ ÇELiCi 1 f 

HAKiKİ RADİUM tra$ bıçaklarımızın küçük ve büyük kutularını sarmak için şimdiye 
kadar ince beze mü,abih kağıtlar ve altın yaldızlı etiketler kullanmakta idik. Her hususta 
asrı.o terekkiyabndan geri kalmamak makıadile işbu eski tertip bendiyelerimizi Eylülün 
on yediıinden itibaren kalduıp yerine ince tranıparan kağıtları kullanmağa ba,Iıyacağız. 
Çünkü bu kağıtlarla ıanlı kutuların renkleri ve yazılan gayet açık ve parlak ıurette gö
rülmektedir. Muhterem ahalimizin bugüne kadar iıbu HAKiKİ RADIUM traı bıçaklan
mıza gösterdiği rağbeti bundan böyle dahi diril etmeyeceklerine kani olduğumuzu 
ile işbu tebeddülatı muhterem halkımıza haber vermeği bir vecibe biliriz. 

RADİUMTiCA 
• • 

Açık Arttırma ile Satış ilanı 

No. 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Karye ve Cinai Dönümü Maliye Muham 
mahallesi Mevkii devir K. L. men K. 

212 Karacalyu Köy üstü Tarla 50 1.000 1.050 
213 • Deli çay » 130 2.750 
214 » Bazarlı » 200 4.000 4.800 
215 • Şosa » 80 1.600 1.050 
218 » Demiryolu )) 150 3.000 4.750 
217 • Hıcltroğlu tar. » 100 2.000 1.500 
218 • Mezarlık » 30 1.500 550 
219 • Dönük oğlu " 100 2.050 
220 Kazanlı Çayır tarla., )) 162 3.450 
221 Yabköy Çomak » 35 350 350 

1 - Yukanda evsafı yazılı gayrirnübadillere ait emval 1-
9-932 tarihinden itibaren açık arttınna ve pefİn para ile müza
yedeye çıkanlmı9br. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etki
le ııöre hak sahiplerine verilmit olan gayrimübadil bonoları da 
nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezkur emlakin ihalesi 22-9-932 perşembe ııünü saat 
onda Merıin Ziraat Bankaaı binasında mütetekJ<il heyet huzurun 
da yapılacaktır. Taliplerin muayy- vakitte-müzayede mahallin
de hazır bulunar1ık heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye i9tirak için mubammesı kıymetin yüııde 
yedi buçuğu niıbetinde teminat akçesini müzayede saatinden ev· 
ve) banka veznesine yatınlıp teminat makbuzu alıı11nıt olması 
İcap eder. 

4 - Sabt wı müzayede ,eraitini anlamak ve daha ziyade 

1 

tafaillt almak isteyenler Bankada Yunan emıvali servisine müra
caat edebilirler. ( 4420) 

Güzel San'atlar 
Akademisinden: 

Akademi, Reıim. Heykel, Mimari ve Tezyini San'atlar tu
belerile Akademiye mülhak Şark Tesyinl San'atlar mektebi t09-
rinievvel on bette tedrisata batlayacaktır. Mimari tubeaine tetri 
nievvel onda yapılacak bir imtihanda muvaffak olan liıe ve di
ğer ıubelere orta mektep mezunlan ve mimari ıubeeinden ııa:rn 
ıubelere veya yalnız ate)ye ve konferanslara misafir talebe kabul 
edilir. 

. Kayrt için tarihi ilandan tqrinievvel ona kadar paıı:artai 
ve perıembe günleri idareye müracaat edilmelidir. 

Akademiye mukayyet bilcümle eaki ve yeni talebe on bet 
tetrınievvele kadar idareye müracaat ederek kayıtlanru tecdit et
tirmedikleri takdirde Akademiyle alakaları kesilecek ve tekrar 
kaydedilmek isteyenler yeni kayıt 9artlanna tabi tutulacaklar
dır. (4724) 

Merzifon Amerikan Kız Mektebi 
Kayıt ve kabul 27,28 Eylül Salı Ye Çartamba glhlleri 

ilevam .. rıecek, 29 Evltılile tedrisata bıış'anac,ktır. 

YüliSek Deniz Ticaret Mekte. 
binin kayıt ve kabul şartları 

Mektep Jeylr ve meccanidir. Tahsil de..-i yükaekttir. Ga
yesi tüccar ııemilerine kaptan ve malriniat yeti9tinnektir. Me
ıı:wılar için bir izmeti mecburiye yoktur. Alt ve tali olmak üzere 
tahsil müddeti dört aeneclir. Kayıt muamelesi 1 Eyldlden 1 T. 
evvele kadar devam eder. Ali birinci ıımfa lise m~arı tili bi
rinci ımı:fa bet ıımflı san' at mektebi meııwıları ile lise dokuııu ik 
mal edenler veya o derececle tahıil gördüiil aleluıul tutik edil. 
mit olanlar kabul olunur. Ali birinci sınıfa ııireceklerin ujarl 18 
azami 21 ve tali birinci ıını:fa ııireceklerin uııart IS aııaml 18 
yatında olmalan lbımdır. Kabul muamelMi muayenei sıhhiye
den ve talipler fazla olduiuna göre yapılacak musabakaclan " 
noterlikten munddak taahhütname verdiktm sonra keepi kat'ly. 

Günler Kısalıyor! 
Eski tenviratınızı ıslah etmek 

için fazla beklemeyiniz. 

MANTIKİ TENVİRAT 
ekseriya elektrik faturasını çoğaltmadan ikametgahın 

konforu ziyadesile arttırır. 
-

ATIE 
Apartıman, bliro, mağaza, mektep ve sınai mahallerin 

manbkt tenviratını veresiye yapar 

izahat ve keşifler bedavadır. 

-----•ARNAVUT K O Y----•ı 
Amerikan Kız Koleji 

KAYIT MUAMELESi - 16 Eylül Cuma ve 17 Eylül Cumarteoi 
günl-'I 9 dan 12 ye Ye 14 buçuktan 16 buçuia kadar yapılacaktır 

Teclrl..t ıg Eylül - Pazarteei 8,30 ela baflar. Dühul ve ikmal imti
hanlar "flliıda gö•terilen ııGnlerde icra edilecektir. 

Türkçe 
Franıızca ve kimya 
Riyaziyat 
1 ngilizce ) 

ye ) 

Randammı) 

111 Eylül, Perıembe günü saat 9 buçukta 
18 ,, 11 ,, aaat 14 te 
17 ,. Cumarteoi günü saat 9 buçukta 

17 ,, Cunm-teol ,tınll aaat 14 te 

~YENi NESİL 
Kız • Erkek llkmektep Nehari 

Kayıt muameleaine batlandı. 
Hergün 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

Ocretler çok ehvendir. 
Catalotlunda, Emniyet Saııdıjı karııaında Molla Feneri 

sokaiuıd• No. 34 

Bu, sizi sonderece alakadar eder 

MEKTEPLER AÇILIYOR 
Leyb kıs ve erkek talebeye aıah•uı iç çamaıırlarla 

bilcOmle levazımabn en metbl ve mllntabap çefitlerini 

ihı:ar eylediğimiz ıribi bMOıı mektep ve kolejlerin üni

forma elbiseleri için husul bir daire teıl• eyleditimizi 
muhterem balkın ansan ıttılaına an: eyleriı. 

Üniformalar için hususi fiatlar 

Baker agazal 
Beyotf-. btlkMt cadden 

Leyli ve Nehari -C 

Kı7: F eyz. ati Lises. Erkek 
Botasl91 • ArnaY"Dtk6y •Çifte Saraylarda 

Ana amfı • tık kısım • Orta ye LIM ııuufları 
Kayıt için her ııGn mektebe mBracaat edllebil\r. 

Telefon: Bebek 210 

1. Emlak ve Eytam Bankası ilanlan ) 

Kiralık çiftlikler 
• Küçilk Çekmece civarmclıa Tabtakale ve Turan da dahil ol• 

m.k üzere Allbey çiftliti mtisayedeye konulmuttur. 
1 - Mtısayede kapalı sarf ueuliledir. yet eder. Ta,radan ııeleceklerin Yüksek denia ticaret mektebine 

girmek üzere hanııi tarihte memleketlerinden. hareket ettiklerini 
milt'ir bir mazbata11 beraberlerinde ııetinneleri muktaııidir. T ... 
)iplerin istidalarına nüfus cüzdanlanm, atı 9ehadetııanıeleriııi. 
mektep ıebadetname veya tasdiknamelerini, polisçe muaaddak 
hüsnühal ilmühaberlerini, dört adet vesikalık fotojraflanm ve tır. 
velilerinin muvazzah adres ve imzalarms raptederek Ortaköyde 
çırağan sarayı ittiaalindeki mektep müdürlüiüne müracaat eyle
meleri veya taahhütlü mektup ile göndermeleri ve 1. T. evvelde 

2 - icar müddeti Uç aenıedir. 
3 - Miiu.yedeJe ittirak için Bankamızdan 9a.rtname alma1' 

ve teklif mdı:tubuna leffetmek lbımdır. 
4 - ihale 29-9-932 peqembe günü saat on altıda yapılacalc· 

6 - Çiftlitiıı •ki senelik kiruı bet bin liradır. 
Fazla tafıillt için tubemize müracaat ve teklif mektuplar"' 

nm o ııün ıaat on altıya kadar tevdi olunmaaı. ( 4654) 
.. mektepte yapılacak muayeaei sıhhiyede bizzat buır bulunmalan 

- 1 lazımdır. (4192) MİLLiYET MATBAJ.SI 


