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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Devletçiliğimizin 
Hududu nedir? 

lktıaat vekaletindeki te
beddül, ikhaadi siyasetimizin 
takip edeceği istikamete vu
:tuh vermek vesilesini ihzar et
ıniıtir. Filhakika Jkbsat veki
linin deği,mesi hükômetin de
ğişmesi demek değildir. Bina
enaleyh bir proğram değiıme
si mevzuu bahsolamaz. lamel 
Pata hükumetleri Halle hrka
•ına istinat ediyor ve onun 
Proğramı da iktıaadi siyasetini 
devletçi olmak üzere kabul et
tııiştir.Ancak devletçi olmak ne 
demektir? Hususi tetebbüs ile 
devlet faaliyeti arasındaki hu
~udun böyle tek bir kelime ile 
kafi derecede vazıh eşkilde çi
zilemiyeceği aşikardır. Dev
letçiyiz amma. ne dereceye ka
dar? Asıl olan efradm huıuıt 
te,ebbüıdür de devlet nazım 
vaziyetinde mi kalacak? Yoksa 
faaliyetini filen istihsal ve mü
badele sahasma da mı teşmil 
edecek? 

Bu suallere cevap aramak j. 
çin fırka nizamnamesile umu
ıni riyaset beyannamesine git
ınek lazımdır. Ve yeni lktıaat 
vekilinin de yaptığı budur. iti
raf etmeliyiz ki bunlar dahi 
haddi zatinde tefsire mühtaç 
ınetinlerdir. Esasen biç bir fır
ka proğramı ve yahut beyan· 
name, bir devletin karıtık ik
hsadi faaliyetinin her safhası
na ,amil olamaz. 

1 
! Basvekil 

Başvekilin hava seya
hatı 2,30 saat sürdü 

Gazi Hz. de Y eşilköyde bulu_ 
nuyorlardı ve İsmet Pş. Hz. ile 
birlikte saraya avdet ettiler 
Baıvekilin seyahabnda bir fevkaladelik 
yoktur. İsmet Pt- bugün avdet ediyor 
Baı•ekil lımet Pqa Hz. dün saat 

on J'•dide tayyare ile Ankaradan 
tehrimize ııelmittir • 

Bqvekil Pata dün Hat 14,30 
da Ankara'dan tayyare ile hare• 

ket etmiıtir • 
Tayyarenin pilotu yüzbaşı Ze· 

ki Beydi. 
lımet Pa§& raaat mevkimi it· 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ordu kıymetli unsur
lar daha kazandı 

Dün Harp akademisi ve yük_ 

1 Kurultaya 
Doğru! 

Tanınmış edip ve 
şairlerimiz 

de mutalaalarını 
söyleyecek er 

Türk dili cemiyeti Kurultay 
umumi katipliği tarafından yapı· 
lan davet üzerine AbJulhak Ha· 
mit, Samipaşazade Sezai, Halit 
Ziya, Cenap Şehabeddin, Hüse
yin Cahil ve Faik Ali Beyler, dün 
öğleden &0nra Dolmabahçe aara
yma giderek, katibi umumi Ru
ten Eşref Beyle görüşmüılerdir. 

Ruşen Eşref Bey, bu görüıme
ye dair, bir muharririmize: 

- Kendilerini ben çağırdım. 
Dil işleri etrafında görüştük ve 
fikir teati ettik, demiıtir. 

Haber aldığımıza göre, Ede
bi7at alemimizde töhn:t sahibi o-

Abdülhak Hamit ve 
Halit Ziya Beyler 

lan bu zevata Kurultayın müza· 
kerat ruznamesi gÖlterilen:k bu 
nızname içinde arzu ettikleri ba· 
hiı etrafında mütalealarım bildir 
meleri kendilerinden rica edil
mittir . 

Mumaile7bim Kurultayda fi
kir ve mütalealarmı aöyliyecek· 
!erdir. 

iktısadi tetkikat 

Mustafa Şeref Bey, fırka 
proğramından ve riyaset beyan 
namesinin ifade ettiği mana
dan bile bile ayrılarak hükil
ınetin iktıaadi siyasetine aykı
rı bir istikamet verdiii iddia 
edilemez. Bilakis daima fırka 
proğrammı tatbik etmekte ol
duğunu zannettiğine ihtimal 
vermek daha doğrudur. Diğer 
taraftan yeni vekil Celll Beyin 
de her noktada Şeref Beyle be
raber görmiyeceği aıikardır. 
Esasen bunun içindir ki, yeni 
vekil makamına oturur otur· 
ınaz, fırka nizamnamesini ve 
umumi riyaset beyannamesini 
ne tekilde anladığı hakkında 
bir tamim neşrebnittir. Bu ta
ınim vazifesine başlarken me
•ai arkadaılanna hitaben ya· 
zılmıt bir direktif olmekla be
raber, hakikatte fırka proğra
IDmı ve umumi riyaset beyan
namesini anlayıf tanmm bir 
İfadesidir. Bunu Batvekil ls
'lllet Pata Hazret:erinin ele net 
r '<filmezden evvel okuduğuna 
tüphe etmemek lazımdır. Bi
naenaleyh Batvekil Paıuım da 
tasvibine mazbar olmuı de
ınektir. Reisicümhur Hazretle
ri dcı yeni Jktısat vekilinin ta
zimat telgrafına cevap verir
ken fU taavipkar sözleri ıöyle

Türk tarihi tetkik cemiyetinin 
hazırlamakta olduiu tarihin 
Türk.1erin medeniyete hizmetleri• 
ne ait iktısadi kısmı yazacak olan 
heyet dün Tican:t odasında top
lanmıttır. Bu ilk içtimada hazır. 
lıklarla meıgul olunmuıtur. sek levazım sınıh mezunlarına 

diplomaları merasimle verildi.. Husuf 

mitlerdir: 
"Milli iktısat yolunda emin 

olarak ve emniyet vererek kat'i 
ve radikal adımlar atarken e
ıas proğramımızm ilham etti· 
ği ameli tedbirleri tercih et
ınek en doğru yoldur." 

Filhakika reiıicümhur Hıı.z
retlerinin iıaret buyurdukları 
"emniyet vererek" nokta11 çok 
lüzumlu ve ehemmiyetli idi. 
Ve vuzuh kadar emniyet tel
kin eden bir amil yoktur. yeni 
lktısat vekilinin tamiminde 
berkesin aradığı bu vuzuh var
dır. 

Celil Bey, normal çalıtan 
'Ve tekniğe istinat eden ıerma
Ye sahiplerinin teşvik edilecek
lerini, küçük san' at erbabının 
himayeye mazhar olacağını, 
ınilli servete tek bir zerre ilave 
edebilmek muvaffalayetinin he 
Pimiz için sevinç teşkil ede
ceğini söyledikten sonra ıu 
cümle üzerinde tevakkuf et
ınektedir: 

"Memleketin bütün iıtih
•al membalarını ve va11talarmı 
devletleştiren. serbest ticaretin 

DünkiJ merasimden bir intiba oe bu senenin mezunları 
Aıkeri harp Akademiıinden 1 rine diploma dağıtılmaaı dün öğ

bu sene mezun olan Erkamharp leden aonra aaat 15 de Yıldızda 
ve yüksek levazım sınıfı zabitle· (Devamı 6 ıncı sahifede) 

mülkiyet haklcmı tanımayan. l=========================
•erbest sermayenin çalıımaaı- dan mülkiyet hakkının Halk 
ııa müsaade etmeyen ve bütün fırkasınca mukaddesliği hak
ikt11adi faaliyetleri benimse- kındaki teyitleri de bu teşhiıi
Yen asri devletçilik fikrine mizin doğruluğuna delalet et
Yol açmayacak bir vuzuh var· mektedir .. 
dır." FiOıakika devletçiliğin müf-
Bu son cümle illkastedilen as rit telakkisi bazı netriyatta a

ti devletçilikten komünizmden deta aıırı bir sosyalizm telik
lıaşka bir mana anl~mak ilıti. kisi ile yakınlık göstermiştir. 
lnali yoktur. lktısat vekilinin Bu neşriyat hrkanııı malı ol. 
hu cümlelerin hemen arkasın- mmnakla beraber, memlekette 

tamimde bahsolunan fayialara 
sebep tC§kil etmiıtir. Her hal
de ıurası muhakkaktır ki iktı
sadi siyasetimize son tebeddül 
üzerine verilen vuzuhtan sonra 
yalnız bu ıayialann önüne ge
çilmit olmakla kalmıyacak, 
şahsi letebbüalere sermaye ko
yanlar arasında itimat hi11i ar
tacaktır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Gecesi 
Silah atanların 
hepsi tutuldu 

Evvelki gece ay tutulmaaı do
layısile bazı cahil adamlar, eski 
bir zihniyete tebaan havaya ııi
lah atıp durmu§lardır. 

Şehrin muhtelif mahallerinde· 
ki bu silah atma vakaları hakkın
da zabıtaca yapılan tahkikat ne
ticesinde cürnleıinin failleri teı
bit edilmit ve yakalanarak hakla
rında tahkikata tevessül edilır.iş
tir. 

Her zaman ay veya gÜnefin 
tutulmasını tabanca abnağa ve .. 
aile ittihaz edenler maalesef ek· 
sik olmayor. Medeni bir tehirde . 
değil yalnız kanunlann, sadece 
içtimai t~biyenin dahi dududuna 
sığmayan bu çirkin adetin tehli
keleri var. Herhangi maıum bir 
vatandaşın hayatım tehlikeye 
koymak demek olan bu ailab at
mak merakhlarımn şiddetle ceza 
landırıldıklarmı görsek memnun 
olacağız. 

Ofis müdürü 
Tekrar gitti 
Vekaletin istediği 
evrakı götürüyor 

Evvelki gün Ankaradan teh
rimize avdet eden ihracat ofisi 
müdürü Cemal B. dün aktam tek-
rar Ankaraya gitmittir. ı 

AldığDDJz malUınata nazaran, 
Cemal Be7 Ankaraya gittiği za
man, lktısat Vekaletince kendisi 
bazı tetkikata memur edilmiı ve 
kendisinden malilmat ve vesaik 
iatenmiftir. Cemal Bey dün bu 
veuik ve maIUınatı tedarik ve 
ikmal ederek akfAlll Ankaraya 
götürmüştür. Cemal Be7 Ofisçe 
tanzim edilen ve ihracat, ithalat 
mukayeselerini gösteren bazı tab
lolar ve istatistikleri de hilmil bu
lunmaktadır. 

Cemal Bey bu maliimatı lktı
aat vekaletine verecektir. Cemal 
Bey bu malUınatı pazar giinkü 
Heyeti vekile içtimamdan evvel 
yetistirmek için mütacelen toplan 
mııtır. 

ile 

a İp ve Baımuharriri 

3ürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yuı Müdürü 
ETEM iZZET 

a Geldi.. 
-

1 ~ana!icil~rin ·1..Jünya güzeli düngece 
Istedıklerı h ·ık t . kd• d•Jd• 
Muhtıra ve liste a a a Jm e ) ) 

iktisat ve
kiline dün verildi 

Bir kiloluk posta paket
leri meselesi 

ANKARA, IS (Milliyet)
Sanayiciler heyeti lktıaat veki
li Celal Beyi bugün tekrar ziya 
ret etmitlerdir. Heyet vekil B. 
ye hazırlanan muhbrayı ve fab 
rikalara muktezi alit, edevat, 
yedek parçalar ve iptidai mad
delerin bir listesini takdim et
nıi9tir. 

Heyet takas ve ihraç vesi· 
kası usulünün kısa bir tecrübe 
devresinde memleketin uil 
müstahıitlerine maddi bir fay
dası ve yerli mallarına rakip va 
ziyette bulunup kontenjanla 
tahdit edilen bir çok ecnebi ma 
mulitının bu vesikalarla memle 
lekele girmesi, memleketin ih
raç ve ithal plincoaunda iıtib
daf edilen gayenin elde edilme 
diğini kaydetmekte ve faydalı, 
e!aılı bir tedbir buluncaya ka· 
dar bu tedbirlerin ilgasını ve 
buna imkan görülmediği takdir 
de bu vesikalarla memlekete 
girecek mamulatın memleket-

<Devamı 6 ıncı sahifede) 

Vecihi B. bir 
Kaza g~irdi 
Y apbğı bir deniz 

layya esi 
kuma oturdu 

Tayyareci Vecihi 8. kendi 
yaptığı bir deniz tayyaresile 
dün ıabah Fe
nerbahçe önün 
de muvaffakı
yetli bir tee
rübe yapmıı
tır. 

Vecihi B. ay 
ni tayyare ile 
aktam altıda 
ikinci bir tec
rübe daha yap. 
mtık iatemit• 
fakat bu defa VECİHİ B. 
havalanmadan evvel botları kı 
rıldığından denize aaplanmıt· 
tır. ; 

Vecihi Bey bu hafif kazadan 
salimen kurtulmuıtur. 

• 
iskandaki 
Suüstimal 
Memurlardan biri 
de tevkif edildi 
lakin idaresinde 

suiistimal meydana 
ve bir kitinin tevkif 
yazmıştık. 

mü!Um bir 
çıkanldıimı 

edildiğini 

Mülkiye müfettiıliii bu huauı
ta ehemmiyetli aun:tte tahkikat 
yapmaktadır. Bu husuıta alaka
dar olarak İlkan idareıinden bir 
memur da tevkif edilmittir. 

ROMAN 
Falih Rıfkı Beyin 

"Milliyet,, için hazıı 
ladığı son tefrika 

T aıelteden büat olur, 
Alttan ltalkan iUt olur, 
Keçe küliih, takunya ..• 

GOzel san'atlar mani
sinden bir parça! 

Yakında 
Tefrikaya 
Başlayoruz. 

......................... 

Taksim bahçesinde Ece şe
refine tertip 

edilen müsamere neş'eli geçt• 
Kraliçenin beyanatı 

Dün cece Taksim Belediye 
bahçesinde Ece Keriman Halis 
H. terefine bir müsamere veril
mi:tir. Müsamerede ıehrimiz ki
bar mahafiline mensup bir çok 
Hf. ler ve B. !erle Belediye reis 
muavini Hamit B. hazır bulun
mutlardır. 

Dünya güzelini görmek için 
Taksim bahçesinin kap11mda bin
lerce meraklı toplanmııtı. 

Bahçe de havanın mÜHİt 0!0 

mamasına rağmen, çok kalabalık 
tı. Saat ona doğru perde açıldı. 
Evvela Peyami Safa bey kıH bir 
nutuk söyledi. 

Peyami Safa Bey hazır bulu· 
nanlann aabnnı auiiatimal et
mek iatemediiini söyli7erek nut
kuna bqladı, insan 'TÜcudunun 
güzelliğinden, insanın en ekme! 
mahluk olduğundan bahsetti. Ke· 
riman hanımın müstesna güzellik 
!erini saydı .. 

Peyami Safa beyin nutkundan 
&0nra çalınan istiklal martı ayak 
ta dinlenmit. Keriman Ece Peya
mi Safa be7 tarafından halka tak 
dün edilmiıtir. Halk dünya güze
lini ıürekli alkıtlarla karşılamıf
tır. 

Bundan aonra Peyami Safa B. 
Eceye bir buket takdim etmiıtir. 

Kraliçe geç vakte kadar ailesi 
le birlikte bir maHda oturarak 
numaralan aeyretmiıtir. 

Keriman Halis H. 
Dün gece kendisile görüıea 

bir muharririmize dünya güzeli 
fU beyanatta bulunmuıtur: 

- Halkın bana gösterdiği bii 
yük hüınü kabulden aon derece 
mütehasaisim. Bütün dünyada mil 
letimi temsil ettiiim için a7rıca 
müftehirim. Buraya gelen halka 
candan tetekkürlerimi sunanın.. 

Sahte yaver meğer 
neler neler yapmış? 
Dün Ağırcezada bu yaman 

cüretkirın 
muhakemesine başlandı 

Kendiıine riyaaeticümhur yaveri 
ıüıü ven:rek Gazi Hazretlerinin. Sa
bık katibi umumi Tevfik, Kalemi 
mabsuı müdürü Haun Rıza, muha
fız kıtaatı Kumandanı lımail Hakkı 

ve Yaver Yüzbıap Natit Be,.lwLa 
imzalarını taklit eden kundıuaa Hl 
aeyin Fikri efendiyle Hüae,.in Fikri 
efendiyi aahteki.rlık ettiğini lıilclili 

(Devıımı 6 ıncı sahifede) 

Şehitlerimizi ziyaret 
Diin pek çok zevat Gülcemal 
vapurile Çanakkaleye gittiler 

Diln GD/cemal oapuru ile gidenlerden bazı zeoat 
Şehitlikleri İmar cemiyetinin 

tertip ettiği Çanakkale tehitleri
ni ziyaret ae7ahatine iftirak e
denler dün akfAlll Cülcemal vapu 
ru ile limanımızdan hareket et
mitlerdir. 

Bu aene ıehitlerimizi ziyaret 
için aeyahata iıtirak etmek üzere 
pek çok müracaat vaki olmuştur. 
Bilha11a yalnız lıtanbaldan defil, 
memleketin muhtelif yerlerinden 
birçok kimseler bu aeyahata itti· 
rak etmiflerdir. 

Üçüncü kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Pata, C. H. F. latan
bul idare heyeti reiai Cevdet Ke
rim Bey bir çok meb'ualanmız, 

tehir meclisi azalan, erki.m as• 
keriye ve mülkiye, matbuat erka
m bu ae7ahate iıtirak edenler me-
7amnda bulunmaktadır. 

Cülcemal dün akfam Hat 19 
da Galata nhtnnmdan hareket 
etınİftİr. Vapur ııece Tekirdağma 
ve aabahle,.in Gelibolu ve Çanak
kale7e ufrayarak oradan ziyare
te İftİrak edecek heyetleri afacak 
ve müteakiben harp aahaaı önü
ne gidilmek Üzere Boğas harici
ne çıkacaktır. 

Şehitlerimizi zi7arete gide ... 
ler yarın aabah 9,30 da aYdet e
deceklerdir. 
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ARİÇTEN ALDIÔIMIZ TELGRAFLAR 
Almanya Fransaya 

~ cevap vermiyecek mi? 
Müthiş bir 
Tren kazası 

Chaco mıntak~sında 
10,000 kişi boğuşuyor 

120 kişi öldü, 150 
• kiıi yaralandı 
lngi!terenin alacağı vaziyet oRAN. ıs <A.A.) _ Ecne Paraguaylılar bu kadar bir 

kuvvetle bir 
istihkamı almak istiyorlar 

bir iki güne kadar anlaşılacak ~~ğ:j!:~~e~k::nd~anbi~a:; 
BERLIN 

1 
· · kı zannedildiğine göe hattın rök-. , 15. A. A. - Alman hü- ne ' nın yenne çı yordu. "" 

! 1<Uıneti, teılihatta müaavat meseleai z.ı..ıa ayni zamanda menuu ba- mesi yüzünden Tlemcen civa
'hakkmda Fransaya nreceği c:en- hiı ıazeteyi bamıal<la ıneıgul 7 kiJl nnda bir yardan aşağf yuvar-
1 bın. şelôl ve vaktine dair henüz hiç yi tevkif eylemiı ve gazetenin 50 bin lanmıttır. Kaza neticesbade Jej LA P AZ. IS (A.A.) - Bo- [ için mütarekeyi kabul ebnİf ol 
l ı,;r karar ittihaz etmemİ§tir. Alman- nuahaıım mü .. dere eylemiıtir. Hap yanlardan 50 kiıi ölmüt ve 80 livya'nın resmi bir tebliği, dün duğunu tekrar etmek •uretile 
lyanın Fransaya yeni hir nota gönder ııedelenler riyaset vataniye cünniiyle den fazlan yaraJanm,.tır. den beri 10.000 Paravuay aske cevap verdim ... 
lmemeoi ihtimali de vardır. O, gali- ittiham edileceklerdir. • · · 8 · tihk' d 
1 CEZA YlR. ıs (A.A.) - nnın oqueron ıs amın a Şılide su""ku"n iad• •dildi ba reımi bir tebliğde bulunmakla ik 1' tih b t k k h b' k ~ ~ 
ı n a a re oru Son alınan malumA ata nazaran a ramanane ır mu avemet 
tifa edecektir, Almanya ,eylülün 21 ER 1 .. t k 1 'kd k ı·ı SANT1Y AGO DE CHlLl, 

linde tekrar İ§e başlıyacak olan tah- B L N, 15. A. A. - Volf aian timendifer kazuı felaketi 120 gos erme e 0 ı>n mı arı a 1 

didi teslihat bürosu mesaisine i,ti. ımdan: Raylıİ§tag meclisinin intiha- insanın ölümüne ve lSO kişinin Bolivya garnizonu tarafından 15 (A.A.) - Muvakkat reis 

l
'rak etmemek huıuaunclaki kararQ,.. bı için yakında yapılacak olan inli- yaralanmasına sebe~_ olmu~tur. mütemadiyen mağlup edilmek jeneral Blanco vaziyetin müra
d · ti Fak t b h t habat, 1932 senesi zarfında Alman- µ T t ld " b'ld" ekt d' kabesinin ordu ve bahriyenin 
an vazgeçmış r. a u uaus a- yada yapılan 12 inci intihap olacak Belabbes'ten saat 7.ıS te hare e 0 ugunu 1 ırm e ır. 1

1
ki niyetini Fransaya bildirmezden Ream'ı teblı'g" d. ı.yo k' "K • himayesi altında bulundug"u 

tır. Filhakika, •inıdiye kadar Alman ket eden katar 2 zabı't, 27 zabı"t ' r 1 : 1T evvel Almanya ve Franaız notasının • 1 1 - 1 k d ·· .. 1 ve Marino tarafından kumanda 
'en büyük devletler üzerinde haad yada iki reisicümhur, bir Rayhiştağ vekili ve 481 leJ'yoneri Fasa a ar, agız arına a ar gonu -

kiz Al -ı tının' • d h l " I 1 d 1 d K'b k d 1 edilen yıkam erbabı üzerinde ettiği ve daha edeceği teaire tama. ve se man ~,.-e e usu- nakletmekte idi. Saat ıs e doğ u ~r.e o u u~. ı .ar a. ın _ar 
men nkii oluncuya kadar beklemek si mebusan meclialeri intihabatı ic- T k" d b" salıbıahmer hızmetme gırmış- hakimiyet tesis edilmi~ olduğu 

' istiyor. ra edilmittir. Bu itibarla 1932 senesi ru urgune mev un e ıraz ev 1 d' ., nu beyan etmiştir. Son hadise-
Almanya içın' bir intihap rekoru se- vel yağmurlardan fevkalade yu 1 er ır. 1 d b" d 

, /ngilterenln vaziyeti CENEVRE ( A) er esnasın a ır tayyare üş-
neoi tqkil etmelrtedir. muşamış ve derin bir yarın ke , ıs A. · - müş ve parcalanmıştır. Tayya-

ru!'?!J:.~t~:.~;;,,ü.!~':':i: Hindenburg'un yeni bir narından gecmekte bulunmuş Milletler cemiyeti lctaibi umu- re rakinlerinin hep si ölmü~ler-
em'·rnames/ olan hat katarın müruru sıra- misi, gerek konseye ve gerek dı" r . 

bi hakkında ıngiıtetrenin cuma v... B r h 
ya cumartesinden e.....,,ı bir karar it- BERLIN, 15. A. A.- Volf ajan- smda 400 metre uzunluğunda azada 0 ıvya ariciye nezare- Yeni kabine şimdiden tetek 
tihaz etmiyeceği haber verilmekte- srndan : Marqal Hindenburgun ahi- olarak birden bire çokmüttür. tin en gelen bir telgrafı tevdi kül etmiştir . Yeni nazırlar dün 
dir ren imza eylemit olduğu emirname Tahlis ve hattın temizlenmesi etmiştir. B,. telgraf, milletler akşam saat 7 de yemin etmiş-

Faaliyete geçmeden evvel Alman- gençlik aporlarile apor birliklerinin ameliyatı projektör ziyaları al- cemiyetinin Chaco ihtilafınnın !erdir. 
yanın nasıl bir hattı hareket ittilıaz gençliğin bedeni inkiıaf ve kabiliye 1 tında devam etmektedor yara- önür.e geçmek için ne gibi ted• 
edeceği ve ne gı'lıi kararlar alacağı tini tezyide mat~ gaY."et!erıb"ni1, son lılan hamil olan ilk kat."r Tlem birler almak tavassurun..ı.a bu- SANTJAGO DE CHİLI, 
merak edilmektedir. Maamafih in- za1.'."anlıu~b~ ta~t. edılnuaıt' u unan

1
mak cen.e vasıl olmuştur lunduklarına dair her iki tarafa 15 (A.A. ) - Bir gün devam e 

;rilterenin faaliyet ve icraatına ...b- p a:ı mucı ınce, ın ızam ına a · ld " . den siyasi ~argaşalıktan son• 
bcr olacak olan umumi nıülüıazaıım için merkezi bir bfüo ihdasını der- ORAN, ıs (A.A.) - Kaza sormuş O ugu su:ıl!Il cevabı- Ch'I '! 

[ 

tinıdiden tayin edilmit olduğu ve piş eylemektedir . ya uğrayan demiryolu müstah dır. ra 1 i e işmdi yeni bir hükU 
bunun da bildirmit olduğumuz mü- • 1111 • demlerinin hepsi ölmüttür. Yal Telgrafta deniliyor ki: Bo- met teessüs etmiştir. 
lihazadan ibaret bulundu"-· zanoluo k' d 1 k Riyasei cümhur vekaletin-

tsM • nız ateşçi ma ıne en at ama livya'nın bitaraf dev~etlerin d 
maktadır. Japonya Mançuriyı suretile katann sonunda bulu- teklif etmiş oldukları mütare- elnBdlün istifa etmit olan jene-

M,''-tler m•cllsinde d 1 k ra anco. bugün tekrar ku-~ ~ tanı ı nan ve uçuruma yuvar anını- eyi kabul etmiş, Paraguay'm 
Alman murahhasları 

BERLIN, 15. A. A. - Volf a
jan•mdan: Milletler cemiyetinin ya
kında toplanacak heyeti umumiye İç 
timaında A!manyanm baılıca mu
rahhaıları Alman hariciye nazırı ba 
ron Von Neurath ile nazorlardan fon 
Roıenberg ve ne ..ıret müdürlerin
den fon Gauo'tan mürekkep olacak
tır. 

Alman gençliğini yetiş
tirmek için 

BERLIN, 15. A. A.- Havas a
jansı muhabirinden: Bütün Alman 
gençliğinin spor terbiyesini tebdil e 
decek olan gençliğin yetiıtirilmeai 
n.amile ve dahiliye nazmnın riyaseti 
altında bir ofis vücude getirtmİ§tİr. 

M. Hinclenhurg ile M Fon Pa
pen bu münasebetle n"§retuıit olduk 
farı bir beyannmede gençliği bede
nen kuvvetli ve salabetli olarak ye
tiı ürmenin, onlara intizam ve inziba 
tı, arkadqlıtı ferağati sevdirmenin, 
iradelerini fedakarlık hislerini vatan 
ve doğdukları toprak qkmı takviye 
etmenin devletin vazaifi cümlesinden 
olduğunu hatorlatmaktadırlar. 

Bu ofia bütün spor le!ekkiillerile 
temaıta bulunacak bunların siyasi 
temayüllerini nazarı itibara almıya
cak ve onlara naıihatçiler ve müşa· 
virler verecektir. 

Marepl Hlndenburgun 
cevabı 

BERLIN, 15 .A. A.- Havas a
janamdan: Reisicümhur mareşal Hin 
denlıarg, ınefaul Raylıİ§tag mecliai 
reiıi M. Gochering tarafından jtÖn
derilea ve meclisin pazartesi günkü 
cel seainde izhar eylemq bulunduğu 
"'Y haaebile fon Papen hükümetine 
arbk emniyet •e itimat etmemesini 
talep eden mektubu cenp venniıı
tir,. Mareşal bu cevabında, Rayhit
tag mecliainin vennİf olduğu reyin 
kanunu esasiye mugayir bulunduğu 
nu beyan etmİftİr. Bu cevap, pa281'

tea.i pnkii reyi müteııkip hlilriimetle 
Raylıİ§tağ araıımda açılan miinab
yı tufiye eder mahiyette telilıki • 
dilınektedir. 

Alnıan siyasi :uıbıtasının 

bir lıeıfl 

BERLlN, 15. A.A. - Volff ajan 
undan: Alman ıiyui zabıtası Ber
linde gayri kanuni bir surette inti
ıar etınekte olan "Rote Stunn Fah
ne" komünist pzetelİnİn lıuıldığı 
ıizli matbaayı keşfetmittir. Bu ıaze 
le evvelce reddedilmq bulunan ko
münist ''Kırmızı bayrak" Rote Fah-

THANGCHUN, 15 A.A. - Ja 
ponya ile yeni Mançuri devleti a
rasındaki münaaebatı teıbit eyli
yen protokol, Mançuri hükWııeti 
batvekili Then Hiıa Thou tarafın 
dan imzalanmıştır. 

LONDRA, 15 A.A. - Son 
günl.,rde ortaya at.ılan ve Çin hü
kWnetinin Japonya tarafından 

yeni Mançuri devletinin tanınma

sma kar~ı 9 devlet miıakını hatır 
latmak auretile protesto edeceği
ne dair bulunan şayialar dolayı
sile Londra mahafilinde Nankin 
hükumeti böyle bir t"lebbüae kı
yam eylediği takdirde lngihere'
nin Lytton raporu muhteviyatı~a 

ıttıla keobetmeden bir cevap ver
miyeceği ihaaa olunmaktadır. 

Bir tayyareden 
endite ediliyor 
ROMA, 15 A.A. - Sardunya 

adası üzerinden geçerken müşa
hede edilen American Nurse bah
rimuhit tayyaresinin dün ak§a m 
saat 23,30 da Romaya muvasala
tr beklenmekte idi. 

ROMA, 15 A. A. - Long-la
land'dan gelmekte olan Ye bu ıe
ce Roma' da bulunma&ı iktiza e
den Americain Nurse tayyaresi· 
nin akibetinden endişe edilmekte
dir. 

Denize düşmüş. olmasından kor 
kuluyor. 

"Hazreti lsa'nın şe
hadetinin 

sır ve bikmE ti" 
OBERAMMERGAU, 15 A.A. 

- Volff ajansmdan: 
Belediye d&ireai, 1634 aeneain

de vukua gelen müatevli veba 
haıtalıimm defolmuı için halk 
tarafından neuedilip bilahare in
fa olunan tiyatronun 300 üncü 
yıl dönümü nıüıuuebetile "Haz
reti lea'nm tefıadetinin aır ve hik 
meli" ine ait temaillerin yapılaca 
i1111 ve bu tenuillerden evvel bu 
valr:'aya ait .a.hnelerin aöıteriJe .. 
ceğini bildirmektedir. 

Bu tema.iller, her 10 senede bir 
yapılmaktadır. Sonuncu•u 1930 
da yapılmıftır. Bu defa müsteana 
olarak 1934 de de yapılacaktır. 

mandayı deruhte eylemi• ve ye 
yan tek vagonun kondöktörü o İse kabulü kabil olmayan bir ~ 
lan memur bu felaketten kur- takım mutalip serdederek bunu ni kabineyi teşkil etıniştir. 
tutmuşlardır. suya düşürmüş olduğunu be- Ya Brezilya'da 

Tahlis ameliyatına kazadan yan etmek mecburiyetinde bu- ASSOMPTlON, 15 A.A. 
kurtulan akerlerin muavenetile lunuyorum. aHli hazırda Boliv I Mattogrosso eyaletinde federal 
devam olunmaktadır. Tlem- ya, muhasamatın tatili husu- kıtaat le kıyamcılar arasında 
cen'e malzeme ve amele gönde sunun yalnız kendi elinde ol- müsademeler vukua geldiği 
rilmiştir. Askeri ve sivil hükU- madığından, kendisini müda- hakkında şayialar deveran et
met erkanı kaza mahalindedir. faa ile iktifa eylemektedir. Bi- mektedir. Müsademelerin fede 
Ölülerin mikdan zannedildiği- taraf devletlere ihtilafın esas- rallerin tehine döndüğü söyle
ne göre 100 den fazla ise de a- surette halli çarelerini aramak niyor. 
sıl mikdarı maliiın değildir. 
Saat 1.30 da enkaz altında gö 
mülü bulunan 40 ceset çıkarıl
mıştır, • 

Berlinde 46 kişiye 
bir 

otomobil dütüyor 
BERLIN, 15 A.A. - Volff a

janaından : Resmi iatatiatiklere 
göre Berlin'de 64 ki§iye bir oto
nıobil dÜfÜyor ki dünyanın diğer 
büyijk tehirlerile mukayese edi
line pek zaif bir nisbettir. 

Baytar mütehassısı 
ANKARA, 14 A.A. - Bayta

ri müeueaelerimizi ve faaliyetle
rini tetkik için nıemleketimize da
vet edilmi§ olan doktor Hofrad 
Kerlah, vazifesini ikmal etmq 
ve raporunu veki.letet vermİftİr. 
Mumai1eyh müessesealerin faali
yeti ve mücadele neticelerini 
memnuniyete fa.yan bulmu,tur. 

Sırplar ve faşistler 
BELGRAT, 14 A.A. - Avala 

ajanaı bildiriyor: Zağrepte çıkan 
Novoati gazetesinin iatihbarına 

göre Zadar civarında ya.prlmakta 
olan bir Sokol bayramına ıiren 

bir kaç Yugoslav ile ltalyan mi
lis faşiştleri arasında denizde bir 
hadiae olınuıtur. içinde İtalyan 
F aıiatleri bulunan bir gemi Yu
goslavlan götüren motöre yak
latmı§ ve F atiatler ta hanca ile 
Yugoalavlan tehdit ederek Zada
ra ıötürmek iıterniılerdir. Fakat 
yolda motörün kaptanı motörü 
İtalyan gemisine bağlıyan İpi kee. 
meğe muvaffak olmuş ve sür'atle 
açılmıştır. ltalyan gemiıi motörü 
takip etmiş ised e yetişememiıttir. 

Stresa 
Konferansı 

- - -
Kontenjantmanlar 

tedricen 
kaldırılacak 

STRESA, 15. A. A. - ltalya-
Fransa-Almanya arasında vukubu
lan itilafın muhafaza edildiği ve bu
na diğer birçok heyeti murahhasala 
nn iltihak ettiği görülmektedir.Mev 
cut ' "killere rağmen, konferans he
yeti umumiyesinin intikadr sıraıında 
bir itilaf teeasüs edebileceği tahmin 
ediliyor .Dün sabah ihdas edilm~ o 
lan kontenjanlann ilguı siyasi tali 

komite.ile siyaset ve ticaret tali ko
mitesi atideki zaruretlerin vücudü~ 
nü tasdik eylemişlerdir: 

l - Kontenjanların tedricen ilga 

••• 
2 - Kontenjanlar şeklinde merke 

zi ve ,arki Avrupa memleketleri i
cin hasıl olacak netayİci tahfif ede
~ek surette kontenjanların tefrik: ve 
hiuelere taksiminin mümkün olup 
olmadığının tetkiki. 

3 - Kontenjantman sistemine 
tercih edilecek mütedil bir gümrük 
himaye usulünün ili.nı. 

STRESA. 15. A. A. - Tütün ko
mitesi . Tütiin inhisarını tatbik eden 
memleketlere Bulgari•tan ve Yuna
niıtandan daha fazla miktarda tülün 
aJmaJannı tavsiye eylemiştir. 

---.-·---
Yugoslavya'da bir 

yangın 

BELGRAT, 14. A.A.- Banjalu
ku civarındaki büyük kereste depo 
.su bir yangın neticesinde yanmıştrr. 
Hasar 10 milyon dinardır. 

Fransz 
Meclisi 

-·--
Fevkalade olarak 
bugün toplanıyor 
P ARJS, 15 A.A. - Hükfimetin 

talebi Üzerine fevkalade olarak 
içtilbaa davet edilen meb'uaan 
meclisi, cuma günü aaat 15 de 
rantlann tahviline ait kanun layi
haamın müzak:ereaine baılıyacak 
tır. Hükumet, her türlü spelriilis
yona mini olmak için faiz niobe
tini içtimam bidayetinde ve borea 
nm kapanmasından sonra bildire 
cektir. 

Müteakiben Maliye encümeni 
hemen toplanacak ve hük:Umetin 
projeıini müzakere edecektir. 

Ancak aağ cenah meb'uıların 
dan Taittinger, projenin tehiri 
talebini mütazammın bir takrir 
verm.İftİr. Bu takrir, maliye encü 
meninin içtim.anıdan e'V'Yel müza .. 
kere edilecektir. Maaınafih, en
cümen, projenin tetkikini ikindi
den evvel bitireceğini ümit etmek 
tedjr. 

Bu oebebe binaen saat 21 de 
baş.1amak üzere bir gece cebesi 
akti tasavvur edilmektedir .. Pro
je hakkında verilecek reyler pa
zar akfaını maJiim olabilecek ve 
pazarteai oabahı boraa açılmadan 
evvel netrolunacaktır. 

Marsilyanın 
Müdafaası 

MARSILYA, 15. A. A.- Manil
ya şehrinin bava taarruzları,. kar
tı müdafaasına ait rııaneTl'alar diin 
bütün gün maretal Petain'in huzu
runda ve munuı.ileyhin riyaseti alım 
da cereyan etmİ§tİr. 

' iş bankas~ idare meclisi 
yakında top!:!nıyor 

Meclise Celal B. de iştirak edecek 

ANKARA. IS (Milliyet) - Siirt meb'usu Mahmut Beyle 

İş Bankası umum müdür vekili Muammer B. bugün İstanbula 

hareket etmi,lerdir. İstanbulda Bankanın idare meclisi topla

nacaktır. 

lktısat vekili Celal B .idare meclisi içtimaına iştirak etmek 

üzere gelecek hafta zarfında iki gün mezuniyetle İstanbula gi

decektir. 

Heyeti Vekilede birikmiş olan 
işler intac edildi 

ANKARA, IS (Milliyet) - Heyeti vekilede birikmiş olan 

İ!ler intaç edilmiştir. Pazar günü iktisadi meseleler görüşüle

cektir. 

Manisa heyeti Ankaradaki te
masları neticelerinden memnun 

ANKARA, IS. (Milliyet ).- Ma nisa heyeti azaları gümrük ve in-' 
hisarlar, Ziraat, Maliye İktı•at Vekillerile görü,".ıler. Heyet dün ak
§am lsınet Pt. ile de görüşmÜtfÜI'. 

Heyetin maksadı kuru Üzüm piyaMl5mnı maliyet fiat ından dün 
bir ha dde inmesi Ü1:erine icap eden tedbirlerin ittihaz edilmesini te
min etmektir. Heyet bugün de iktiaat, ziraat, gümrük ve inhUar lar ve
killeri!e ıekrar görüşmüştür. Mülakat eınasında Ziraat Vekilinin ya
nında Ziraat Bankaaı umum müdür muavini Süphi B. de hazrı bulun 
muştur. Hevet temaslarından burada gördükleri alakadan çc k mem
nun kalm14br. 

Dil kurultayına aza olmak 
için müracaat edenler 

JSTANBUL, 15. A.A.-- T. D. T. C. Katibi Umumiliğinden: 
26 EylUlde toplanacak olan kurultayda aza olmak ar:nışiyle mü 

raca at edenlerin iaimlerini n"§re devam ediyoruz: 

Avni B. Sabık Samıun meb' usu, Şemsi B. Muhabere kaymakamı, 

Faile Ali B., Muatafa Hakkı B. Darülfünun fen fakülteıi reisi ve kim
ya müderrisi. Ahmet Şükrü Bey, gazeteci, O. Senai B. Muallim, Be
dia Netel Hanını, muallen, Rasim B. Diyarıbekir mektııpçusu, Dr. 
Cevdet Naauhi B. Ziraat bankası meclisi idare azasından, Emin Re· 
cep B. Yeni neoil mektebi müdürü, Dr. Cemal Zeki B., Aptülvehap B. 
Celal Nuri B. Tekirdağ meb'usu, Celal Memduh B. muallim, Ahmet 

Macit & muallim, Triantafilo• B. eaki adliye müfettİ§İ, Ekrem Reıit 

B. muallim, Suat lfllllail B. Dit tabibi, Saffet B. Erzunım mebuau, 
Edip Servet B. Gümüı!har.e meb'usu, Avram Galanti B. müderrİI, 

11mail Hakkı 8 . Balıkesir meb'uau. 

Baktrigoloji müesseseleri 
ANKARA ıS (Milliyet) - Baktriyoloji müesseselerinde 

tetkikatta bulunan mütehassıs M. Berlab tetkikatmı ikmal e

derek hareket etmiştir. 

Alman sefirleri arasında 
BERL1N IS (A.A.) -Ahııan sefirleri arasında mühim tebe· 

düller baZ1rlanmaktadır. Von Hoesch Londraya tayin olunacak

tır. Waıington sefiride deği9tirilecektir. 

icra ve iflas kanu
nu tatbikatı 

ANKARA, 14 A.A. - icra •e 
lfli.a kanununun tatbik tarzına 
dair nizamnam.1 devlet fUraaınca 
tetkik ve Baıvekalete takdim o
lunmıqtur. 

Seyrisefain müdürü 
geliyor 

ANKARA, ıs. (Milliyet) 
Seyriaefain müdürü Sadnllab B. bu
gün 1 stanbula hareket etmiıtir. 

Teftiı seyahati 
ANKARA. 15. (Milliyet) 

Ziraat vekaleti teftq heyeti reiai A
kif B. Karadeniz vilayetlerinde tef
tit ıeyahatma bqlamak iizere lıtan 
hula hareket etmittir. 

Maarif Vekilinin 
ziyaretleri 

Maarif Vekili Eaat B. dün asa· 
n atika ve Evkaf müzelerini v~ 
kütüphaneleri teftiı etmiştir. 

ANKARA, 15 - Maarif vekl· 
li Eaat Bey ecnebi mektepler işle· 

ri hakkında bazı tetkikat yapa· 
calrtır. 

Yeni kazanç 
vergisi layihası 
ANKARA, 15 - Yeni kazanq 

"ergisi li.yibasmın meclis encü
menlerinde aldığı son ')ekil tabe
diliyor. Ticaret odalarma, alaka
darlara gönderilerek mütaleatı 

istenecektir. Liyiha meclisin önü~ 
müzdeki içtimamda kanuniyet 
keabedecektir. 

r Haftalık 
• ' 1 

rir verdi. Takrir aleyhine söz cede otuza karşı beş çünkü bu zafer. Reichstag'm meclis olmadığını sebep g&- mektir. Bir meclisin meydana 
gelmesi bir çocuğun doğma
una benzediğine göre, Alman
ya velut dahi ol .. , buna ne ka
dar dayanabilir? 

Siyasi icmal ıöyleyen olmadığı için araya yüzden fazla reyle hükumete da hükiimet aleyhinde onda termiftir. 
müracaat edilmeğe karar ve- ademi itimat beyan edildiği an dokuz gibi ekseriyetle bir 'ka- Şimdi Almanya yeni bir 
rildi. Fakat buna ba§lamaz- !aşılmıştır. rar vermesine mani olamamış- umumi intihabat mücadelesine 

Parlamentolann tarihinde du. Yon Papen'in bu hakkı dan evvel, reis meclisi yirmi Ancak fesih kararı araya tır. Binaenaleyh ,imdi §ahit gİl'İfccektir. Kanunu esasiye 
emsaline tesadüf edilmiyen daha evvel istimal etmemesine dakika kadar tatil etti. HükU- ı müracaattan evvel reiıe veril- olduğumuz manzara nedir? göre. intihabatın iki ay zarfın. 
şerait altında ilk içtimıamı ak- sebep, Reicbstag'ın hükume- meti iskattan kurtaran amil miş olduğundan bu ademi iti- Reisicümhurun itimadı olma- da yapılması ve yeni meclisin 
teden Reicbstag. parlamentola- te ademi itimat beyan ebneğe işte bu teabhurdı.ir. Çünkü mat reyi feshedilmiş bir mec- dığı için dağılan bir meclis. de bir ay içinde içtima etınesi 
rın tarihinde emsaline tesadüf cesaret edip edemiyeceği bak- arada Başvekalet müsteşarına !is tarafından verildiğinden Meclisin itimadını haiz olma- lazımdır.Biıiaenaleyh meclis 13 
edilmiyen şekilde ikinci içti- kındaki tereddüt idi. Bu te- haber gönderilmiş o da fesih hükümsüzdür. Şayanı dikkat dığı anlaşılan bir hükumet. eylUlde dağıtıldığına göre, 13 
maında dağrtıldı . Esasen ye- reddüt neticesi az kaldı. Von salahiyetnamesini hamil oldu- olan nokta. Von Papen'in alel- Dağılan meclisi intihap· eden teşrinisanide intihabatın ikmal 
ni Reichstag'ın idam hükmü Papen fesih hakkını istimal ğu halde meclise gelmiştir. acele getirttiği fesih kararna- müntehipler tarafından inti- edilmi9 olması ve 13 kanunu 
daha ilk içtima aktedildiği gün edemiyordu. Reichstag tekrar açıldığı ve mesinin Neudeck'ten yazılmıf hap edilmit bir Reisicümhur. evvelde de yeni meclisin top-
den evvel verilmiş bulunuyor- Reichstag ı2 eylülde ikinci araya baş'anacağı zaman Baş- ve açık bırakılan tarih yerinin Yani tam manasile bir anarti.. !anması lazmıdır. Yani hükii
du. Batvekil Yon Papen. şar- içtimaını aktettiği zaman kim- vekil söz i s temiştir. Meclis re- de mürekkeple o dakika doldu- Von Papen bundan evvelki met üç ay vaziyetinden emin
ki Prusya' da, Neudeck'te say- se ne yapılacağını bilmiyordu. isi araya müracaata başlandı- rulmuş olmasıdır. Binaenaleyh meclisi, milletin itimadını haiz dir. Esaıen üç aylık bayatını 
fiyesinde bulunan Reisicümhur Celse açılır açılmaz, bir Ko- ğı için Başvekile söz verınem;ş Reichstag'ın hükümeti iskat. olmadığı için dağıtmıştı. Ka- da ilk meclisi bu yolda feshet
dan meclisi dağıtmak salahi- münist meb'us. hükiimet tara- o da fes ih kararını reisin ma- hükumetin de Reichstag'ı fe- nunu esasi meclisin iki defa tiğinden temin edebilmişti. 
yetini almıştı. Ve cebinde bu fmdan alman mali ve iktisadi sası üzerine bırakmıştrr. Reis sih icön giriştikleri sii.r'at yarı- eyni sebepten dağıtrlması1* Yani hükumetin iktidarda kal

* * * FranH Almanya'nın tesli-
bat müaavah hakkındaki no
tasına cevabını vermiştir. Bu 
cevap geçen hafta tahmin etti
ğimiz esaslan ihtiva ediyor. 
Yani aşağı yukarı diyor ki, Al
manya Versailles muahedesile 
silahlarından tecrit edilmit· 
tir. Versailles muahedesi yal
nız Fransa ve Almanya tar•· 
fmdan imzalanmamıştır. Bu· 
nu diğer devletler de imza et
mişlerdir. 

salahiyetname olduğ~u~-~h~a~ld~e:_1ı~ea~b~ı~·r!le~r~i~n~ş~im~d~il~ik~~t~a~t~b~ik~a~-J.!b~u~n~u!!._!o~ku~rrı~a~m~ı~ş_!vP:.~a~r~a~y~a~m~h~'-:.l!'~n~ı_.!;h~ü~k~mne5n!!..Jh~i~!k~iı~m!!!.1ieit_jk~a~z!alln~- l..!m!l!:annii....ııo~ld2uyğ~!!!!nSd!alln_b2u!!....!d~e~f~a!.._~d~aJ.Jd~ı~"lıJ~~;.Al'...IDÜ.d.dleı.ı.biLL.ı:ıı.eı:...!__.iBiııaı:ıı.ır..le:ııh-YıU.ııL1.Z...Eıc.alll!•~- __J 



MiLLiYET CUMA 16 EYLOL 

Ticaret Odasının Faaliyet Şekil eri Değiştirilecek •. 
Ekonomi 

Ticaret odalarının 
şekilleri değişiyor 

• 
lkbsat Vekaletince yeni bazı 

esaslar hazırlanmaktadır 
Aldığımız malumata nazaran lkti 

._t vekaletince Ticaret Odalamwı 
felrillerinde bazı mühim değitiklik
ler yapılması mukarrerdir. 
Billıuaa odaların faaliyet tıırzlan 

•e faaliyet ııahalan üzerinde eoulı 
tebeddülit yapdac:ağı söylenmekte
dir. 

Eylül 
T . evvel 
T. sani 
K. evvel 

12.801.942 
14.050.659 
15.447.332 
15.146.700 

127.274.807 

lstatiıtikte görülmektedir ki 1932 
ilk sekiz a 1 k ~enesi aekizinc:i ayı olan Ağustosta 

Y ı ı •thalatımızla ıhracatımız arasında 
ticaretimiz ithalat lelılne mülhit bir fark var-

ıh ofi • Ull2 . "Ik ki dır.Bu ayda memleketten çıkan etya 
racat ~·. • ıen"!ı 1 se z dan giren <>§ya tam 5.705.126 lira

·~· ~~ •th":'i~ ve ihracat va- bk fazladır. Bu büyük ithalat fazla
:tıy()fje~ t:"!ıaebnifdığı t_ir· ti .• bğı 16 Teşrinievvelden evvel ıipari-

oın ıata stige naza- · ı ka _ı t dil · ran 1
932 

• ilk ekiz ft yapı ıp mu veıeye rap e mıt 
fı,. • • ...,~ 1 • ayı zar- olan eıyanın serbestçe ithalinin bu 
L_da ~~ ve ıhraç edilen. qyanm aya tesadüf etmeoi dolayısiledir. 
~ymeuen ve 1931 ıenesı muadıl 
•yları ile mukayesesi töyledir: Yağlı tohumlar 

iTHALAT (T. L.) Ofisin aldığı malumata nazaran, 

it •ani 
Şubat 
"1art 
t.lioan 
P.fay,. 
f.laziran 
l'-uz 
A.iuttot 

1931 1932 l.viçre hükumeti yağlı tohumların 
12.241.?16 5.323,132 ithalini takyit etmiştir. 
10.254.672 4.544.986 Badema lıviçreye bu nevi tohum 
12.851.526 6.927.006 lar ııeçen sene ne kadar ithal edil-
10.551.461 6.606.116 mit i~ bu sene de o kadar gire-
11.897.008 11.477.682 eektir 
11.567.092 5.728.742 lr. 
9.388.141 7.832.693 anda takyidat 

11.285.864 10.386.059(*) 

l:.ylöl 
l'. evvel 
l'. Sani 
it evvel 

90.037.210 57.826.416 
11.128.149 

10.364.169 
7.388.603 

7.741.762 

126.659.893 

iHRACAT (T. L.) 
il ıanl 11.039.807 10.346.877 
~!'bat 9.306.131 7.735.231 
"'"" 10.592.957 7.716..445 
t.li...,, 10.119.805 6.841.212 
P.iayıı 9.817.032 6.800.072 
lfaziran 5.715.528 4.023.490 
l'-.nuz 6.528.649 4.257.895 
.\iuıt.o. 6. 708.265 4.680.933 ( *) 

69.828.174 52402.245 

1 
BORSA 1 ---( fı Baakaımdu alınu cotveldir ) 

15 EylUI 1932 
Alqam Fiatlan 

lıtilı.raalar Tdı.tJAt 
'"· ~.~ın t&,111 

l1rt d . yoDın 4,'5,
ll . MnıU!le f5,
r.e11rttlor ı,
ıa,dı ıulıl o,lt 

llıttt1t •.-
T...-q 4,97, --
Tini t,-
aı•... ıa.ıo 

~•İdıt r.ıo Aaı4ıl• l 13,80 
1, ıstmyı r .~o 
lıo ir Bdodly• 
ht ilrırı 

• m H,65 
.MlmtHll 13,40 .. 

Eabam 
it •••ki• t,IO 
~•ıdolı n,90 
RrjJ 4,5t 
lir ı ıvr!J• 14,IO 
ı ''!.mv.ıı.y 48,7~ 
t n •mlılıortı ıv.aıı 

trın:ıt.ı11tl 12,2:5 

Tem.o 
çı. .. ı ..... 
U117oa •11· 
'"" dtJ· 
lolyı 

fork•. 
Tılcloı 

Çek fiatlan 

ıı.-

9,80 
21,7! 
1,15 
1,70 
1.40 

llt'il 

f,,i, Jl,06.- Prıf 11,95,69 
lo"drı 73~ Tfyaıa 
~ttı·ori: 47,~8,5 Mıdric 
ııııano gı,2~ ltrll• 
Rru~ııl 7J ?'1 Vırfo•ı 
Atına 75,97 Ptfll 
tı11,vrı t,+4,tı!,5 Bltr'f 
ieı ıla 66,ır,- B•lırat 
ı\rı.ııli rtrclı• ı J:',hl Moıko\lı 

Nukut (sabt) 

~ 
ıı f.Frn• ırı,.-
ı l<1<1llıı f43,-

I <'nlaı 113,-

ll lireı 118,-
ıı ı ll•IJlk• ııs.-
111 drıhml 171-

lt 1. lnl~t H,1-

~lı ı~\'.. t7.-
lı 1 i rı..riı1 IJ,-

ll lur C,:eU 124, -

1 ıllln, Ju. 
1 pırıttl 
l w.ui: 
ı ıulti 

ı pcnp 
ı~ ley 
• ditar 
1 ç ........ 
ı Ahla 
ı Meoı.11,.. 

ı llutnOI 

40,o:ı 

l,.8i ,""3 

1,98,51 
4,21.85 
l,iS2, 71 

74.61 

tı:uıu, 

h,-
17,-
10,,..,_ 
12,-
11,-
69,-

9,15 
36,-

2,37-

Ofisten verilen malômata naza
ran, lran hükumeti bir 90k eşyanın 
ithalini menetmiıtir. 

1 thali m"'1edilen eıya şunlardır. 
Bilcümle me,riilıab küuliye, bllcüm 
le mekwat, konserveler, peynir, te
reyağı, her nevi tekerler, çikolata
lar, bisküviler, reçeller, turıular, 
meyve §Urupları, mensucat, sun'i ve 
tabii İpekli kumatlar, kadife, ipek 
<>§ya, dantelalar, ev eşyası. 

Görülüyor ki lran hükômeti her 
nevi eşyanm ithalini menetmişôr. 
Bundan hir kaç kalem eıya müstes
na tutulmaktadır. lran hükümeti bu 
suretle harice kar§ı tam mnnasile ka 
pılannı kapamıf vaziyete girmekte
dir . 

Yalnız fU kayit da vardır. Bu eş
yadan her hangi birinin 1 ran dahilin 
de mevcudu kalmazaa o taktirde hu
tlıoİ müsaade ile ithal olunabilecek
tir. 

Şekere karşı üzüm 
Bazı mühim Çekoslovak firmaları 

nın kuru meyve ihracatına mükabil 
serbestçe ıeker ithali hakkında Hü
kumete yaptıkları teklif alaka ile kar 
ıdanmışhr. Aldığımız malumata 
nazaran , bu hususta tetkikat ya
pdmaktadır. ihracat ofisi de bu me
aele ile tne§gul olmaktadır. Ofiı mü
dürü Cemal bey dün Alpullu ıeker 
ıirketini ziyaret ederek bu hususta 
bazı malumat almıttır. 

Temin edildiğine nazaran piyasa
da halen 6-7 aylık şeker stoku var
dır. Bilhusa Alpullu şeker fabrika
sı da piyasaya yeni şekerleri çıkar
mağa başladığından piyaaada bir ,,.. 
ker buhranından endişe edilmemek
tedir. 

Trabzondan fındık 
ihracatı 

TRABZON 14. - Ağustooun on 
beşinden eylülün onuna kadar Trab 
zon limanından 36500 kantar iç fm
dık ihraç edildi. iç fındık fiab 41, 
kabuklusu 18 kuruştur. Yumurtarun 
çifti doksan parayadır. 

Yugoslavya- Yuna-
nistan 

ticaret maahedesi 
BELGRAT 14. A. A. - Yugo•· 

lavya ile Yunanistan arasında bir ti 
caret muahedesi akdi için 16 ağus
tostan beri devam eden miizakeno
ler muvaffııkiyetle neticelenmiştir. 
Muahede 15 Eylülde Atinada im:za
lanac•ktır. 

Alman - Yugo•lav 
ticareti 

BERLIN, 15. A. A. - Velli a
janouıclan: Rayhişbıuık ile Yugoa
lavya milli Bıınka11 Almanlarla Yu-

Belediyede 

Bütçe 
Gelmek üzre! 
Gelir gelmez Hal

kevinin 
tahsisatı verilecek 

Yeni Belediye bütçesinin iki 
giıne kadar Dahiliye Vekaletinin 
tasdikinden geleceği Belediyeye 
bildirilmittir. Bütçe l!<'lince, içti
mai muavenetler tahaiaatı olank 
mevzu 8000 lira Halkevine veri
lecektir. Halkevi içtimai Muave
net §Ub"3i bu parayı aldıktan son 
ra faaliyete geçebilecek, kütadi 
mutasavver olan aaevlerile çocuk 
bakını evlerini açacak ve kıtın 
fıkaraya tevzi edilmek üzere 
mahrukat temini için taliplerle 
temasa gelecektir. 

Gazi köprüsü 
Unkapanı köpriisünün tekaü

de !evki Üzerine, belediyenin Ga
zi köprüıü münakasalarmı tes
ria karar verdiğini yazırutbk. 
Gazi Köprüsünün pek mufassal 
olan §BI'lnam"3inin mali cihetleri 
Belediye Daimi Encümenince tet
kik edilmektedir. Bu tetkikatın 
hitamını müteakip yerli ve ecne
bi gruplardan ill§aata talip ola
cakların isimlerini bildirmeleri i
lan edilecektir. Talip olacaklar 
hakkında yapılacak tetkikat ve 
tahkikat neticeıinde münakasaya 
girebilecekler araamda münaka· 
sa açılacak, bütün bunlarm ilana 
tinden aonra köprünün İnfaıına 
ancak gelecek sene baılanabile· 
cektir. 

Münakaoaya İ§tirak için bazı 
yerli ill§aat gruplan birlepııe te
tebbüaünde bulunmaktadırlar. 

Kömür fıatları 
Belediyece, kok kömürü fiat

lan hakkındaki tetkikata devam 
edilmektedir. Belediye reit mua• 
vini Hamit B. bn husustaki tetki
katı yapan lktısat müdürü Asun 
B. in meaaisi neticeaine intizar e
dildiğini, ondan aonra meselenin 
encümende cöriifüleceğini söyle
mittir. 

Sebze ve yük 
arabaları 

Unkaparu köpriisünün feshi i
çin heyeti fenniyece tetkikata de
vam edilmektedir. Bu köprünün 
müruru ubura aeddi dolayıaile 
yÜk ve ebze arabalannın, köprü 
nün sabahları açıldığı ve gecele
ri kapanacağı sırada geçmelerine 
müsaade edilmesi alakadarlara 
emredilmiıtir. 

Tepebatı tiyatro
sunun sahnesi 
Tepebatı Kıtlık Tiyatroauııun 

sahne kısmı çürümü,tür. Beledi
ye, sahneyi betondan yeniden in
ıa ettirmeğe karar vermiftir. 

inşaat bir ay süreceğinden bu 
sene Darülbedayi kış temsillerine 
geç ba§lıyabilecektir. 

Aksaray 
Kanalizasyonu 

Belediye, Akaaray cihetindeki 
kanalizasyon İnfaahnı bir an ev
vel ikmale karftr vermiştir. Bu
nun için §İmendifer hatb, bir köp 
rü üzerine alınacak ve liğonlar 
denize indirilecektir. Köprünün 
bedelini belediye tesviye edecek
tir. 

-·····--······················ ·············••••lı•• 
goslavyalılar al'asıncJaki mali mua~ 
meleleri te•hil maksadile bir itiW 
akdetmiılerdir. H.,,. iki memleket a
rasındaki ticaret mWl>neleleri tedi
yatında bundan böyle Alman ve Yu 
goslavya kambiyosu müteber olacak 
tır. İh•aç bankaları bundan •onnı 
tüccarlann emrine ecnebi memleket
ler dövizlerini hazır bulandurmalı: 
ibtiyacmda lralmıyaaıklardır. 

Bundan J.a•lca ll}'nİ itilifname, ti
caret muameleleri yüzünden hareket 
aİz kalmıı olan mütekabil kredilerin 
yekdiierini takiben harekete geçiril 
mesi huauıunu derpİf eylemektedir. 

Mahkemelerde 

Minareden polislere 
tabanca sıkanlar 

Ağırcezada meraklı bir vak' -
anın davası görülüyor 

Ağırceza mahkemesinde dün 
ıayanı dikkat bir davanın riiye
tine baılanmıtbr: 

Balonci Remzi ve Ayı Mehmet 
ism.inde iki hırsız bir vakıtler Ka
ragümrük taraflarına dadanmıı
lar ve oralardaki evleri ııoymağa 
batlamıılardır. 

Polis taharri dairesi bu yaman 
bmıızlarm izlerini keşfetm.İ§ ve 
derdest için li.zım gelen tertibab 
alınıştı. Zarifi efendi isminde bir 
sivil polis te bu iki hrrıızın çaldık 
ları malları Fatihte Hafızpa§B 
caddeııinde Cevdetin kahvesine 
götüreceğini öğrenmiş, kahveyi 
nezaret altına almııtır. 

Bu göz hapsi emasında Zarifi 
efendi kahvenin alelade bir kah· 
ve olnı.ayıp kaçakçıların merke.:zi , 
olduğunu ve içeride tütün tak· 
sim edilmekte buluııduğunu gör
müş, kahveye girip müıahel:lesini 
itmam için de tanımıyormuı gibi 
görünerek Cevdeti sormağa mü
naaip görerek, kahveye girmiş: 

- Kimi~ bu kahve? diye aor
muıtür. 

- Cevdetin! cevabını almca 
- Cevdet kim? diye sormuş, 

o zaman kahvede bulunanlardan 
Ziya imıindeki adam Zarifi efen• 
diden ıüpbelenerek: 

- Ben gösteririm şimdi, ııana 
Cevdet kim? diyerek Zarifi efen· 
dinin berine çullanmııtır. Bu ha· 
rekete Alyanak Mehmet, Ali ve 
lsmail ismindeki adamlar da İ§t:İ
rak etmitler ve Zarifi efendiyi 
alatağı edip belinden tabancası
nı almıtlar ve dövmütlerdir. Zari
fi efendinin karakola müracaati 
üzerine bu adamları yakalamak 
için resmi polisler gelmiı, Hüae
yin de o zaman Hafız pqa cami· 
sinin minaresine çıkrP'.: oradan re1-

Doktorlann 
Ta belalan 
Kanuni şekle koy

mayanlar 
divana verilecek 
Etıbba odası heyeti idaresi 

dün mutat içtimamı aktetmiJ, 
mesleki bazı kararlar venniıtir. 

Evvelce doktorlarm gerek ka
pılarına ve gerekse cazetelerde 
yaptıklan ilanlar hakkında bir 
!l"kli mahsus yokta. 

Kanuna göre, bir hekim mua
yenehaneainin kapn.ına ancak is
mini, ihtisası varsa ihtisasını, ve 
hasta kabul gÜn ve •aatini yazabi 
lir. Bunun haricinde reklam ma
hiyetinde ( Avrupada tahsil etti 
ği ve filan usullerle tedavide bu
lunduğu ) şekillerde ilanlar ya
pamaz .. lfrağını bildirmiştir. Ev· 
velce ebbba odası bütün Avrupa• 
ya bir tamim göndererek levhala
rın kanuni bir !l"kle ifrağıru bildir 
mi§ ve muayyen bir müddet veril 
mi§ti. Bu müddet zarfında birçok 
doktorlar levhalan kanuni şekli· 
ae sokmu§lana da, diğer bir la
ıınn doktorlar henüz le•halan dü 
zeltmemi§lerdir. · • 

Bnnları yekiıasak •e lranani 
bir §ekle aokubnau içiıa bu ka· 
bil levhaları halea kaldınrııuaq. 
olanlar hakkında tahki.lı:at yapıl· 
maktadır. 

Tahkikat neticesinde !-'salan 
nı değiştirmiyenler Etıbba oda ...... 
ca divanı haysiyete verilecektir. 

------~--

mi polialere tabanca atarak: 
- Defolup gidin, yolua aİ%İ 

öldürürüm, diye bağınnış, fakat 
polisler minareyi abluka edip HÜ· 
.eyini yakalamıtlardır. 

Neticede bu adamlann kahve
sinde 1 75 dirhem esrar, yanm§ar 
okkalık 8 paket te kaçak tütün 
bulunmuıtur. 

itte dün ağırceza mahkemeaİll 
de bu zorbalann muhakemesine 
ba,landmıştır. Hüseyin hadiseyi 
külliyen inkar etti: 

- Ben dükkanda yoktum, ba· 
na iftira ediyorlar, demiıti. 

Ziya hadiseyi inkar etti, fakat 

- Ben Zarifi efendinin polis 
olduğunu bilmiyordum. Bana si
lih çekti, ben de kendimi kurtar
mak için elinden tabancasını al· 
dmı. Esrardan falan haberim yok, 
dedi. 

Diğer maznunlar da hadiseyi 
sadece gördüklerini, alakalan ol· 
madığmı söylediler. Muhakeme 
ıahit celbi için batka güne kal
mııtır. 

Kara Ali çetesi 
Gebze ve ciYarmda mütegal

libelik ederek halka zulmeden 
n adeta derebeylik yapmak ioti
yen, Kara Ali çeteoi denmekle 
manıf çetenin ağırceza mahkeme 
sinde muhakeme edilmiJ, çete 
reiıi Kara Ali ağa idama bedel 30 
sene ağırhapae, çetenin diğer ef
radı da muhtelif cezalara mah· 
kfun olmuıl ardı. 

Ahiren temyiz mahkemesi A· 
fırceza mahkemeainin bu karan
nı nakzetmiıtir. Kara Ali çetesi
nin muhakemesine yalanda Aftr
ceza mabkemeıinde yeniden bat 
!anacaktır. 

Terkos 
Devredilince .. 
memurlar arasın

da deği
tiklik olmayacak 

Dün Belediyede yapılan bir iç· 
timada Terkoa'un Belediyece a· 
lmdıktan sonra nasıl idare edile
ceği görii§ülmÜftür. Bu cümleden 
olarak Belediyenin bugünkü me
murlarm büyijk bir laomnu İpka 

edeceği ve müdürlüie su mühen· 
disi Bürhanettin B. in getirilece
ği •Öylenmektedir. Belediye me
hafili, 1' erkos meselesine dair bü 
tün minasile ketum davranmak
ta, hatta reis muavini Hamit Bey 
böyle bir komiıyon teıekkül et
mediğini, muhtelif belediye itle• 
rini tetkik için İçtimalar yapıldığı 
m söylemektedir. 

Köycülük şubesi 
topl~nm~dı 

Halken köycülük şubesi teais 
heyeti dün toplanarak id e heye 
tini ııaçecekti. Çan•ldr•I tehitlik 
!erinin ziyareti mönaııe!..,..iJe bu 
intihap pazarteai gününe tehir e
dilmi.Jtir. 

Holanda 
mezun en 

sefiri 
gitti 

HcJ.nda sefiri M. Ketwich 
Verachuur mezunen memleketine 
gitmiıtir. Sefirin avdetine kadar 
baron de Beuırel Dmıglas masli· 
loatg1izar nfatile oefU'et itieri
bakacakbr. 

Maarifte 

Gazi 
Mükafah 
Müsabaka müddeti 

dün bitti 
Cümhuriyet ve demokrasi hak 

kında en güzel eser yazan zata 
verilmek üzere Darülfünunun ih
das ettiği Gazi Mustafa Kemal 
mukifab müaabakaıtnm müdde
ti dün a)qam bibniotir. 

Mukifat bunda;, 6 sene evvel 
ihdas edilmif fakat timdiye ka
dar layik bir eser yazılamadığm· 
dan kimseye verilememiştir. 

Bu sene de yeniden üç eaer 
verilmiıtir. Bu eserler Edebiyat 
ve hukuk fakülteleri müdeniale
rinden mürekkep bir heyet tara
fından tetkik edilecektir. Müka
fat 1500 liradır. Eğer bu aeneki 
eıerler içinde aranılan ~raiti ~ 
İz bir eser olursa, müellife 29 teş 
rinievvel Cümhuriyet bayramında 
müki.fat merasimle verilecektir. 

Talim ve terbiye 
heyeti reisi geldi 

Talim ve Terbiye Heyeti Reiıri 
Ihsan B. Dil Kurultayına iştirak 
için evvelki gÜn şehrimize gelmi§ 
tir. 

Meccani talebe 
imtihanları 

Erkek Muallim Mektebinde 
dün meccani leyli talebe imtihan 
lan yapılmıştır. 

Lise ve orta 
mekteplerde 

Liae ve Orta mekteplerde ta
lebe kaydına dün de devam edil· 
mittir. Bu mektepler yarm ve ilk 
mektepler, teşrinievvelde açıla· 
ca.klarclır. ilk mekteplerde de 
kaydü kabule bqlanmıftır. 

Maarif müdürü 
dün de gelmedi 

Maarif müdürü Haydar B. dün 
de Ankara'dan avdet etmemi§tir. 
Haydar B. ilk mektepler muallim 
kadroları için Vekiletle temaala· 
rmı bitirerek hafta içinde döne-
cektir. • 

Pollate 

Esrarh bir 
Vak'a 
Ahmet Sadık ef. yi 
acaba kim vurdu? 

Samatyada Kadınnine tokağın 
da oturan Ahmet Sadık efendinin 
evinden evvelki gün oaat 11 rad· 
delerinde bağıntmalar, feryatlar 
duyulmut, etraftan kCNDfUlar ko
ıarak eve girmit)erdir. 

KolJlf'llar evde kiınııey:i bula
mamıılardır. Bu urada - te ke
sil.mittir. 

Evin etrafı aranırken bir oda
ya girdikleri zaman Ahmet Sadık 
efendinin baygın bir halde yerde 
yatmakta olduğunu görmütlerdir. 

Yapılan muayenede Ahmet Sa
dık ef.,..dinin sol kolundan ve sol 
böğründen ağır ıurette yanını§ ol 
duğu görülmüıtür. Vak'a polie 
haber verilmit ve Sadık ef. ifade
si alınamadan Cerrahpafa hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Ahmet Sadık efendinin neden 
ve ne IW'etle yandıqı tahkik edil
mektedir. 

Sarkıntılık 
EyÜpte oturan köfteçi ibra· 

Jıim, Sultana imı.inde bir kıza oar 
lrıntıhk ettiğinden yakalanarak 
laaldonııla talııkiluıta bqloı-br. 

Beygirler iirktii 
Fatihte tanzifat ameleainden 

HWıeyin araba ile Millet cadde
tinıılen geçetken arluuliı• bir 
tramvay gelerek arabaya çarp
Bll'fbr .. Ba ınr ı deme ""; · ıle 
Ha.e,iıt anha ... diiı ırk bey· 

İnhisar/arda 

Merkezin 
Nakli 

Tesbit edilen gün 
memer-

lara tebliğ edildi 
lahiaarlar idarei umumiyesini., 

1 hazirana kadar Ankaraya nak
linin tahriri tekarrür etmif ve key 
fiyet Gümrük ve inhisarlar Vekl 
Jetinden bildirilerek memurine ta 
mimen tebliğ edilmiştir. 

Bu aıretle, İnhisarlar merkez 
merurları, kıtlık ihtiyaçlarını te
min huausunda tereddüt ve endi
§eden kurtanlmıtİardır .• 

Şarap imalatı 
artıyor 

1929 seneainden beri Tfülciye
de §&rap imalib artmaktadır. i
malat 929 seneııinde 2,682,821, 
9330 da 33,154,569, 931 de 
2,218,358 9332 de 3,269,385 ki
lodur. 9332 senesinde §arap imali 
için 4,670,550 kilo yaş üzüm sar 
fedilmittir. 

Beş senede ne ka
dar rakı yapıldı 
Mü•kirat inhiaan fabrikalan 

ile diğer fabrikalarda 9927 sene 
ünden beri imal edilen rakı mik· 
tan hakkında bir istatiıtik tan
zim edi.lmiftir. Ba illatistiğe naza 
ran: 

927 de 4, 799,482 
928 de 5,972,492 
929 ela 6,433,992 
930 da 6,152,689 
931 de 5, 736,242 

Kilo rakı istiboal edilmiştir. 

Her ._ için vaaati olarak bet 
milyon kilo isabet etmektedir. lı 
tihlik:it nüfuz bqına 400 gram· 
dır. 

Paşa bahçedeki 
ispirto fabriltası 
Pllf&bahçeoindeki iopirto ve iç 

ki fabrikaamda yapdm.akta olan 
taktir ve taofiye teaioatı yakında 
ikmal edilecektir. Burada ıtriyat 
imalinde kullanılan la•fiye edil
mİ§ İspirto İ•tihoal edilmektedir. 
Tasfiyehane günde altı bin litre 
ham iopirto taofiye edecektir. 

--------··---·-·-
girin albna yuvarlıuun:qbr. 

Arabanın beygiri bundan ürk
mÜ§ ve alabildi(ine koŞDlaya !;>••· 
lamıfbr. 

HiUeyin beygirin ayaklan •aJ. 
tında ve tekerlekler arasında bir 
müddet sürüldemniJ, muatelif 
yerlerinden tehlikeli surette yara 
lamnıfbr. 

Bu sırada etraftan yetitenler 
beygiri durdurmUflar, Hüseyni 
ölümden kurtarmışlardır. Hüse
yin ha.ataneye kaldmlmış, hadi•e· 
ye sebebiyet veren vatrnan yaka
lanmıttır. 

Hırsızlık •. 
Sabıkalılardan Sükrü, Kantar 

cılarda Cemal ef: nin lambacı 
dük.kanma girerek öte beri çalıp 
kaçarken tutulmu~tur . 

Kaçak etler 
Şoföre Rıza'nın idaresindeki 

1671 numaralı otomobil şüphe ü
zerine polisçe çevriierek aranmıt 
ve içinde 173 kilo kaçak et bulu
narak müsadere edilmittir. 

Tahkikat neticesinde bu etleri 
K.aragümrükte kaçakçı Muhsic 
ait olduğu anla,ılmıştır. 

Tabanca ve bıçak 
Dün ıı-ce sabaha karfı Tütün 

cümriiiW ve civarında Eminönü 
polis merkıt"zince yapılan arama 
ıoıetiı-iDde muhtelif eşhas Üze· 

rinde 3 tabanca ve 5 bıçak bulu· 
narak müaadere edilmiştir. 

llıez. Versailles muahedesinin 
.\lınanya'yı silahlarından tec> 
tit eden ahkamı ne suretle ta
dil edileceği de 168 inci madde 
de tasrih edilmittir. Bu mad
deye göre. tadilat ancak Cemi
~eti Akvam meclisinin karan 
•le yapılabilecektir. Binaen
\leyb ya Versailles muahedesi
ili iınza eden devletlerin. yahut 
ı, Cemiyeti Akvam meclisinin 
llıuvafakati lazımdır. Umumt 
la.hdidi teslihat için yapılan 
l~ebbiislerin yolunda gitme
dıği hakkındaki iddiayı-. gelin
~; Fransa bunu kabul etmi
~a~. Bilakis tedrici bir tahdi
.l~ tealihata doğru gidiliyor. 
>"'Cak Almanya'nın müsavat 

!eri akim bU'akabilir. Esasen tarafmdan verilecek. bep, Fransızların tahdidi tes- 5 eylwde ,imali ltalya'da tetkiki. ve biitün alibdar devletlerin 
Almanya'nm müsavat diye ile- Evvela İtalya, Muuolini lihata asla yaklaşmanıalan Streza'da toplanan konferans S - Beynelmilel malt va:r:i- imzalayacaklan bir mukavele 

.•t..llllJ.-.- -. ... !1- :t-: ... ~ L:- ~ .. 1, .. -

ri sürdüğü teklif, yeniden ai- gibi en salahiyettar bir devlet olduğu ileri ıürülmektedir. De mesaisine devam ediyor. Hafta yetin tetkiki. ile teıı1rit edil=esini iltizam e· 
lahlanmadan başka bir ,ey de- adamınm ağzile Almanya'nm mek isteniliyor ki. eğer Fransa arası iki komisyon tayin edil- 6 _Ziraat memleketlerinin diyor. İtalya *' bir Avrup• 
ğildir. Ve bunu müdafaai mil- müsavat hususundaki iddiası silahların tahdidine yaklaşırsa, miştir. Komisyonlann meşgul tediye müva:ıleneleri. ittihadı vüc:ude gelir de Fran· 

)iye nazırı Von Schleicher'in nı tasvip etmiştir. Mussolini'- o zaman Almanya da bu te.le- olacaklan meseleler puılardır: 7 _ Beynelmilel zirai kre- sa'nm nüfuzu altma girer di-
beyanatı da teyit etmektedir. nin kendine mahsus. vazıh ifa- binde ısrar edecek vaziyette 1 - Zirai mahsulatın kıy- di meselesi. ye korktuğundan itilaflarm 
Franıa biç bir zaman Alman- de tarzlan vardır. İşte o dere- bulunamıyacağından mesele e- metlendirilmesi. ayn ayrı olmamı ve iki taraf 
ya'nın yeniden silahlanmaamı ce açık bir ifade ile Almanya'· ıasmdan balledilmt olur. Yani 2 - Bazı n;.ahsulat için bey- Görülüyor ki konferanam arasında imza edilmesini iı· 
kabul etmiyecektir. nm hakkını tanımışbr. İngiltere de bir taşla iki kuş nelmilel piyasaların teşkilat- menuu kafi derecede şamildir. tiyor. tngiltereye gelince; bu 

İ 1 ıandmlmasl. · Ve eğeT bunlu halledilirse. devlette •u veya bu mukavele-
İ•te Fransa tarafından ve- ngiltere ve Amerika'ya ge- vurmuş o ur. ~ 

7 1· h ki d 1 d bu cihan iktisat konferansına ;, den ziyade beynelmı"lel t•ıcara-
rilen cevabın bülasası budur. ınce; er i • ev etin e Diğer taraftan Almanya. 3 - Konteııjantman. ağır kalmıyacakhr. Ancak bunla- ~-
Tabiidir ki kimse Franaadan vaziyeti teslihatı tahdit için gelecek tahdidi teslibat konfe- gümrük tarifeleri, himaye ve h ıı· k - kül ldu" te engel olan tahdidatın umu-

F • b. ik akl. ·· kül• "bi be rtmh ~ 1ed~l. muş K fo guta · mi bir ıekilde ve tedricen ref'i-başka bir cevap sadır olması- ransa üzenne ır tazy vaıı· ransma iştirak etmemek, hatta n ıyatta muş at gı Y· a mm ı ıyor. on erans • f d h ld 
nı beklemiyordu. Binaenaleyh tası olarak kullanmak istedik- Cemiyeti Akvamdan çekilmek nelmilel ticarete engel teşkil yalnız iktisadi değil siyasi mü- ~ ne tara tar ır. ~er . a e 
Fransa'nın cevabından ziyade )eri anlaşılıyor. İngiliz diplo- ihtimalinden bahsediyor ki e- eden maniaların kaldmlmaaı. lahazalar da mühim rol oynu. Streza ~onfer11;n~ı bı.r netıc~ e!· 
diğer büyük devletlerin alacak masisi11in hedefi anlatılıyor: ğer bunlar tahakkuk edecek o- 4 - Borçlu olan devletler ye;, hilaflann ne şekilde ya- de ~ebıl?Jek. ıçın bırçok. ıkti
ları vaziyet daha ehemmiyet- Almanya'nm silahlanmasını lursa. Avrupa'nın siyasi man- lehine. borçla-rmm tediyesini pılacağı bile henüz ~sas itiba- r&dı ve sıyası menfaatlenn te-

r·· ·~ Jd~..:.-_,,~~..ı..ıı.-ıı.......ı.~...ı"1-"-~~...ı....ı...ı....ı.ö·ü·...,,..ı.ını,..~~.ı.n.w..ı.ın...,ı,,,.ı..,.aı.......,..m,....Juu>lAn...l....l'.ıW....t.aııı.ıcıti.U.._...t.m....ı:Lösıll.ir.....l:.J:a:ıı....Ll~u!...::e~d~il~m~e~s~i ~la~·z~ı~m~d~ır~.:....~~~~ 
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Konya Sulama idaresinin Na_ 
fiadan Ziraat Vekaletine devri 

Büyük Millet Meclisi bu yaz 
i tatiline ırirmeden evvel memle
i ket zlraatinin inkipfı noktai 
i nazarmdan hayırlı bir karar ver 
ı di ve şimdiye kadar nafia vekale 
1 tine merbut olarak idare edil
i mekte bulunan Konya ovasının 

-------------· sulama itlerini doğrudan doğ· 
ABONE üCRETLERl: ' 

miyen yerlerde çiftçilik yapmıf
lar, batta yeniden müteaddit 
köyler bile kurmuılardır. Bu sa
yede fazla istibaal edilen hubu
batın nakliyatından demiryollan 
kumpanyası da hiaaesine diifen 
kazancı temin ediyordu. Sulama 
teaisatını yapan tirket bir müd
det idareıini de Üzerine almııt 
aonradan teaiaatı oldugu gibi a 
fia nezaretine devrebnittir. 

Türkiye için Hsriç l~in 
L. K- L. K. 

3 aylıla 4- 8-
6 " 

7 50 14 -
ız .. 14 - 28-

~ 

Gelen ,,.....k ıreri veril.- -
Miiddeti pçaı niiabalar 10 im-
ruıtur. Cuete " -ti.aya alt 
i ..... lçhı mfldiriy- mW--t 
edilir. Guetemiz Dinlann me-

s'uliyetin.i kabul--· 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y.,.U~ ukeri naat merlumln-

d• ....ılo. malUmata pre bugün 
ban"Çlk..ı-kdnam edecek, 

rüqir baN kunede poyrazdan 

aecıktir. 

1 

ruya Ziraat vek&letine devretti. 
Eski Nafia nezareti tarafmdan 
Anadolu - Bağdat demiryolları 
tirketine tiındiki paramızm kıy
metile 8 - 10 milyon liraya in
t• ve teaia ettirilen ve eaa.a su.la· 
rını Beytehir ırölünden alan su
lama tebekeainin orta Anadolu 
sibi ekseri yerleri ekseri sene· 
ler kuraklıktan müteeaair bulu
nan bir mıntaka için fe.kalade 
ehemmiyeti haiz bulunduğuna 
hiç 9üpbe yoktur. Zira bu kanal 
ıiatemi ile Konya ovaıında tah· 
minen 50,000 hektarlık genif bir 
arazi sahasını aulamağa ve bura 
nm umumiyetle ziraatinin inkİ· 
tafına imkan verilmİf oluyor
du. 

ilk senelerde sulama ile mah
sulatın keyfiyet ve kemiyet üze· 
rinde vukua gelen müaait tebed
dülatı gören köylüler arazilerini 
büyiik bir heveıle muntazaman 
anlatmakta ve neticede verdikle
ri aulama Ücretleri idarenin muh· 
telif masraflarını AfAğı yukarı 
korumakta idi. Fa.kat zaman geç 
tikçe hem köylüler ve hem de 
ıulama idaresi için bir takım müı 
külit.t baş göstermi9tir. 

Gayet tabii olarak Nafia su 
mühendisleri yalnız suyun tan
zimi, cereyanı.. ve tevziile meş
gul ve muvazzaf bulundukların
dan, köylünün istediği suyu ver
mekle iktifa ediyorlar, bu itte 
mealek harici zirai cepheıile o 
kadar alakadar olamıyorlardı. 
Halbuki ziraat noktai nazAnn-

İki yalancı 
- F ranaızcadan -

lapanya - Amerika muha- bakabilecek halde değildir. Ben 
rebesinde Michel Horn ismin- de buradan kendisine para gön < 

de biri, cümhuriyet ordusu hiz derecek halde değilim. Bana 
metine girmitti. Girdi amma, İ yalvarıyor: "Ne yapıp yapıp 
askerliği de hiç zevkine göre. askerliği bırak. Derhal gel! Zi 
bulmadı ve ne yapıp yapıp bu ra gelmezsen. hepimiz açlık
işten yakayı sıyırmağa karar tan öleceğiz.,. 
verdi. Hemen o \!ün kumanda Kumandan dedi ki : 
om yanma gitti: - Vah vah, Michel! demek 

- Ne var Michel? Yine ne böyle ha .. Fakat sen bu işin 

Bu hııfta 
GLORYA 

SiNEMASINDA 
DEMlR KAPU 
Fransızca sözlü film. 

Mona Goya, Charles Bo· 
yer, Andre Burgere ta

rafı:ıdan 
Keriman Halis Hanım 
~p ı giizelfüt musaba ka
sı ıda, Fox'u 1 ooyes· 

istiyorsun? böyle olacağını daha evvelden , 
- Kumandanım. size bir ! diışünmeli idin. Maamafih sa- •••••- Bugün güzel film görmek isteyenler: 

müracaatım var. Askerliğe ya ı na bir kaç aylık izin verebili- ! M E L E K E L H AMR A 
zıldığıma son derece pişman rim. 1 sinemasında sinemasında 
oldum. O gün cok hararetli - İzinden bana fayda yok ' SILVIA SIDNEY tarafından 
nutuklar söylenmişti. Ben de ki .. Açlıktan kıvranan çocuk
bu nutuklan o kadar beğendim lanmı dütününüz. İzin değil, 
ki, geride kimsesiz, evsiz bark beni büsbütün azat edin ves
sııı:, kalacak c-'K:uklarımı ve ka- selam .• 
rımı düşünmeden. hemen asker Kumandan bir müddet dü-
oldun:. Bugün karımdan bir şündü : 

harikulade bir surette 
temsil edilen 

DEMiR KAFES 
Hakiki heyecan ve zevk 

FiLMiNi SEYRETMELiDiR. 
Çünkü bu film halkımızın alkı~la

rile kartılanıyor. 

Türkçe kısımlarda: 

EJDERİN 
KIZI 

büyük ıergüzeıt ve san'at filmin 
kotmalıdır. 

Mümessilleri : 

1 1 J6-9-J2 tarihinde baY& tazJlki 

Konya ovası gibi kurak ve ç.o 
rak bir m.ıntakanın ziraatinde 
suyun oynayacağı rol nazan dik
kate almırsa ovaya akan su 
kanallarile ziraat hayatına ade· 
ta kan prınga edilmi, olduğuna 
biikmeylemek lazımgelir. Filha
kika teaiaatm ikmalinden aonra 
Konya ovaaında bayat fıtkırma
ia batlamıı, civardaki dajilık 
köylerden halk yavaf yavaı ova
ya İnerek, o zamana kadar ekil· 

dan sulama işi basit olmayıp, 

mektup aldım. Pek ziyade se- - Sen diyouun ki, karından ı 
falel içinde kaldıklarından şika I mektup aldın. "Aman. çabuk · 
yet ediyor. Çocuklarım da aç- gel" diye yazıyor. Değil mi? 
lıktan kıvranıyorlarmış. Ka- i - Evet, kumandanım .. "Ça 
rım para kazanıp ta çocuklara buk ~el, yoksa öleceğiz" diyor. 

YAŞAR ve KEMAL Beyler. 

ANNA MAY WONG -
SESSUE HAYAKAVA 

Türkçe kısımlarda ZEHRA H. 
ve ZiHNi Bey. 

1 
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ı 
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• 

1 
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781 milimetre ..... sıcUblr 24. 
en az 12 _,tiıırat kaydedilmlttlr. 

FELEKTEN 
s.,..ıı.t mektuplan .. 

Evliya Çelebi 
Ağziyle.e. 

Parla 

Fruwzlar ribi güzellik ve 
c:uibe iddiuında bulunan bir 
millet için dünya ııüzellifi mü
aabakaa1111 kaybetmek eltm bir 
,eydir. Bunu bir Türk kısmın 
önünde kaybetmek biiabütün 
sinirlerine dokunuyor. 

Tanıclıiım Fransu:lar bunu 
bana açıkça söyleyemiyorlar 
amma ajaılarmdan dökülen 
ltflara nazaran anlıJ'QnUD ki 
içlerinden pek ceribadardırlar. 
En büyük lwellileriı 

-······---···----·---
mallarını meth ve itra eylerler. 
içine atılan akçeyi (çok al at} 
namı verilen siyah ve sükke
rin maddeye tahvil eyleyen he
zar fen dolaplar ve insanın 
aikletini saat ıisi gösteren vez 
neler vardır. 

Fakir eğer mütedeyyin ve 
mütteki bir abidi naciz olsam 
bir takrm zındıkler gibi bu tah
telarz dehlizlerdeki tahtettü
rap alemi. alemi ahret deyu 
tasvir edebilirim. Bu dehlizler
de seyrü sefer edip tarikin keı
fi o kadar dütvardır ki; hazan 
andan kutulup fevkıarza çık
mak ahretten avdet etmekten 
daha as andır. 

- Zatta biç birisi 
defilmit 1 sözüdür. 

lki akçe mukabilinde ufak 
pencerelerden alınan kağıt pa
ralarla bu tahtelarz yerlerde 
ara sıra karga gibi öten zatül 

güzel hareke gerdunelere girilip ka
ım olarak aehayat edilir. 

Hattl bunun için derhal 
bir de fıkra uydurmu9lar gilya 
(Dovil) de halk güzelleri bek
liyomıut• rüzeller gelmitler. 
nuan dikkati o kadar celbe
d-itler ki, halk geldikleri
nin farlona varmamıt ve onlar 
da halle ile beraber "Cüeller,. i 
beklemeıye batla••ılar. Dütü
nüyorum da kraliçe olmak ta 
güç feY •• Hemen insanın aley
hinde bulunuluyor .• 

• • • 
Eter EYliya Çelebi merhum 

aat olup kendi zamamnclaki 
baleti ruhiye ve ıörüt tarzile 
Pariae reise ve burada (Met
ro Politen) İsmi verilen yer al
tı timendiferlerile seyahat et
seydi töYle yazardı: 

Paris gibi azim bir belde
nin altının böyle dehliz ve ge
çitlerle delik deşik olması ta
accüp edilecek ,eylerdendir. 
Fakir çok diyar gördüm. Aca
ibi seb'ayı ziyaret eyledim. Am 
ma böyle hünerli bir ,eye te
aacf6f etmedim. Elhak aezayi 
f&paftır." der idi. 

Metropoliten'cle seyahat e
denler zannederler ki. bir 
vasıtai nakliyeden istifade edi-
yorlar. Halbuki bir hattan di
ğerine aktarma için hazan top 
rak altından yarım kilometre 
yürüdüğünüz olur. Orası tıp
kı kannca yuvasına benzer, 
bir kısım ıelir, bir kısmı gi
der ve biç yollarını tatırmaz 
Ye lif etmezler.. Herkeste bir 
telit ve bir acele vardır. Bir 

"Bu azim beldenin altında bu Metro Politeni bir de bizim 
köatelıek W kudmıt deh- tuneli dütünüyorum. AldRDa 
lialer ve senit telırahlar var- oyuncak dükkinındaki -'
dır. Bu tefırahlann iki cani- rekli !İ-diferler ıeliyor. 
binde envaı tasvirlerle eanafln FELEK 

ıuyun miktarından başka sulama 
run mevsimini, topraklann ve 
mezruatın nevilerine göre sula
ma tarzını nazarı dikkate almak 
İcap eder. 

Başlangıçta sulamadan pek 
ziyade memnun ve müstefit olan 
köylüler, seneler geçtikçe bu iş
ten aoğumağa, bazı yerlerde su
lamadan bile büsbütün vazgeç
meğe ve eskiden olduğu gibi kı
raçlara ekmeğe yani susuz zira-
ate batlamıtlardır. Zürraı ten-
vir ve sulama ıtını zı-
raat noktai nazanndan tanzim 
ve takip edecek zirai bir teıki
lat yoktu. Neticede bota akan su 
lar yüzünden ve yahut uaulaüz 
ve vakıtaız a lanan tarlalarda 
evvelce Kanalizasyon aayeainde 
kurumuı olıt.n ırölcükler, batak
lıklar yeniden bat gösterrnİf ve 
aahanm biı-çok yerlerini ııbnalı 
bir hale aokmuftur. 

Zirai görgü ve bilgileri malUın 
bulunan köylüler, topraklarını 
aüriıp iflemek için kullandıktan 
aletlerin iptidailiği yÜzÜnden ne 
topraklarını sulanacağına cör~ 
itliyebilmişler, ve ne de İf)edikle 
rine ıröre sulayabilmitlerdir. Bu
nun teairile ve zeriyatta munta· 
zam bir münavebe takip edilme· 
diğinden tarlaların bir kısmı deh 
şetli bir •urelte yabani otlarla 
kaplanmıı ve bu muzır otlar ile 
bata çıkamadığından bu gibi ara 
zinin hafriyatı da büsbütün mÜf
küliıt keabetmİftir. Bu ve daha 
aair teknik sebeplerden dolayı 
tahminen 50,000 hektarlık arazi
yi Allamak eayeaile teais edilen 
kanal ıiatenıi vaaıtasile eylevm 
ancak 15,000 hektarlık bir saba 
sulanabilmektedir. 

itte bir taraftan sulama idare
ainin miitJriiliıtla mücadele etti
ği, diğer taraftan bu sahadaki 
kö,lülerin au)amanın nimetlerin
den bakkile iatifade eyleyemedik
leri bir zamandadır ki Büyiik 
Millet Meclisi yerinde verdifi mu 
Iİp kararile ikbaadi ba:ratnnızda 
mühim bir me•kÜ bulunan bu me
selenin hallini difer birçok mem 
leketlerde olduğu ıibi bununla 
en ziyade alakadar Ziraat veka
letine devretmit bulunuyor. 

Haber aldıfımıza göre, Ziraat 
vekileti, idareaini üzerine abr al
maz aulama aabaunda aynca zi· 
rai bir tetkilat YÜcoda ıretirmek 
taaavvurundadır. Hakikat- me
selenin yalmz au mübendialik 
teknifi noktai nazarmdan miita
leaaı ki olmayıp ziraat cephe
sind- d tetkik Ye takibi lhım-

···-·-···-·-·······--·-·-·-··-.. Sonra ağır surette hastalan-
dır: Bu hususta her ;eyden -evvel mış. eğer ben yetişmezden ev
göz önünde tutulacak nokta, vel bir felaket gelirse. dünya
Konya ovasındaki topraklann hu da hic bir şey beni ölümüme 

l Sa babları ucuz seanslar saat 10 da baılar 1 

Beyoğlunda Alyon sokağında Ha-
susiyetidir. Ovanın öyle toprak- 1 kada; teselli edemez san Pafa Hanında 1 numeroda Ma-
ları vardır ki madeni emlit.hça f) k d.. b" ro Lorenzetti Efendiye: lstanbul Ü 

· d" ı M ı· ç · zam~n uman an ce ın-
zengnı ır er. ese a umra cıva· d b" ek çüncü icra memurluğundan: Ren• 
rında Karkın köyu·· nde köherçile en ır m tup çıkardı. açtı ve 

ef h den ve Kortezi Efendilerin zimme-istibaal edilecek derecoode "Azoti n ere itaben dedi ki: 
yeti sodyum,, ca zengin toprak- - Michel, üstelik sen bir tinizde matlubu oldujiu iddea edilen 
lar vardır. de benim:e alay 11'.'ı ediyorsun? 20 teşrinisani 931 tarihli bir kı'a 

Zirai nebatlar için gıda vazi· Askerliği bırakmak İçin bu yap senet mücibince on bin iki yüz dok
fesini gören bu gibi madeni em- tığın gibi hareket edeceğini san dört frank elli santim tutarı olan 
tahtan bir toprakta muayyen bir • d 1 b bin otuz lira Türk parasının ytizde 
nı.sbetten fazla yanı· kesı"f bir zannetmıycı um. şte enim 

d I • d b" k H on Ücreti vekalet ve yüzde dokuz halde bulunacak olursa nebat· e e ım e ır m!' tup var. em 
lar üzerine gıda yerine adeta 1 biliyor musun. kimin mektu- faiz ve icra masraflarının haciz yo
zebir gibi teair icra c 6 r ve b;t. '. bu? Karından gelen mektup.. \ile vaki takip talebi üzerine tarafı. 
tabi böyle yerlerde biç bir ne- 1 Alalı iki gün oluyor. Zavallı nıza gönderilen ödeme emri zabrı-
bat neşvünema bulamaz. Bu ıri- k d k d f na müba,iri ve mahalleıi mubtan 
b. d - ı· b · t a ına sen o a ar ena mua-

ı ma enı em a ça zengm, uz- 1 d" k" k tarafından verilen metruhatta mez-
lu, çorak, toprakların sulanması me e e ıyorm. u. t.sun ı. •• ere 

1 t d k kur mahalde olmadığınız ve elyevm cidden aynca mütalea ve tecrü- yazı ıp a gı ışıne ço mem-
beye 9ayan zirai bir mesele- nun olmuş. Karın da, çocukla- ikametg&hınızm ıne.;bul bulunduğu 
dir. rın da sıhhatte .. Öyle dediğin gösterilmesine binaen ilanen tebli-

Şimdiye kadar aulamadan hak gibi hiç birisi hasta değil.. Hat ğat ifasına karar verilmittir. Tarihi 
kile i;'tifa~e olunmamaaına ıula ta karın mektubunda bak, ne ilandan itibaren bir ay zarfmda bor-
ma aıatemınden maada bu saha- d" ? Oku d d" 1 cu ve masraftan ademeniz ve bor-
d · t • t · · d · t"d • b" ıyor. yayım a ın e: a zıraa aıa emınm e ıp ı aı ır "K d . d . cu •-----na e bi k 
tekilde cerey n etmeıi sebep ol- uman anım, sız en çok rı- n ~,_,,. v r ıanuna veya-
muftur. Hemen her vakit için ca ederim, kocamı mümkü ol- hat alacaldmın lalıitıat icra11 hakin
kafi miktarda suyun emirlerine duğu kadar askerlikte alıkoyu- na dair bir itirazınız varsa yİne bil 
amade olmasına rağmen köylü- nuz. Kedisini daha yumuşak müddet içinde şifahen veya yazı ile 
ler ekseri!etle hububatta~ bil- huylu, halim selim, İnsanı ki- bildirmeniz ve borcun bir kısmına i-
haaaa bugday ve arpa ekıyor- 1 • • b . • 
lar, diğer nebatlann ziraatine · mı! bır al~ get~rmege çalı,~- tİraz ettifiniz halde o kıamm cihet 
o kadar ehemmiyet vermiyorlar- nız. Aakerlık bır ocaktır, bır ve mikclarmı açıkça ıröatermenlz li
dı. mekteptir. En fena huylulan zımdır. Aka! takdirde itiraz eclilme-

Halbuki b• kadar genif bir bile ıslah eder· O suretle be- mit sayılacağı ve borç tediye veya 
aahada kafi miktarda ve cereyan nim kocam da dönerse, iyi bir itiraz etmedifiniz takdirde yine bu 
halinde mevcut bulunan ., Yaaı- koca ve iyi bir baba olarak dön 
taaile çok müteneYVİ zeriyat yap ·· " 
mai•, tatkil edilecek sun'i çayır sun .. 
lar ile fazla miktarda cina hay- Micbel sordu: 
••o yetiftirmefe ve en nihayet - Hakikaten böyle mi yazı 
bu sahayi muhacirler ile iaklna yor? 
imkln vardır. 

Yeni zirai tetkil&tın merkezi - Elbette! itte mektup e-
Anadolu hattı üzerinde Çumra na limde .. Hem de bir kamını aa
biyeai olmak üzere ilk defa Al- na okudum. 
manyada batlanılan, bilit.hara Michel bir müddet cfütün-
difer memleketlerde mDYaffakı 

müddet znfında icra ve ifli.ı lranu-

nunun 74 üncü maddeai mucibince 
mal beyanında bulunmanız ve mal 
beyanında bulunmazsanız hapiale 
tazyik olunacağınız ye bakilıat•. ı 

muhalif beyanda lıulunuraamz ha-
piale cezalandmlacağınız ve borcu 
ödemez veya itiraz eylemezaeniz balı: 
kmızda ciyaben cebrii icraya devam yetle tatbik edilen malıim (tec- dü, kaldı, sonra eddi ki: 

rübe halkaları - Verauclurinır) - Kumandanım. affederse- olunacağı mezkı'.ir öden{e emrinin 
,.klinde olmaamı Ziraat nkale- niz ıize iki kelime daha aöyle- tebliği makamına kaim l.ımak Üzre 
tinden t<mDenni ederiz. yeceg" im. Fakat ben bir aaker, 

Eaaaen ilmi sahada olıhoiu ka ilin olunur. 
dar idari itlerde ele kendial göa- siz bir kumandan olarak değil, 
tennis mesle!Cten ilk ziraat ve- ikimiz ele insan olarak size iki l •-••••-••--••1119 

kili olan Muhliı Beyefendinin kelime daha söyleyeceğim.. Allaha yemin ederim ki. ıu yer 
bimmetile memleket ikbMdiyatı - Söyle. söyle .. içinde dert yüzünde ne sizden, ne de ben-
için bilhaaaa zirai ikıti~bl~t nok- kalmasın.. den koyu yalancı yok. Bir de-
tai nazanndan pe mn on bu· f ben ı· · N d · - Hayır. sadece diyeceğim a ne ev ıyım. e e ımı-lunan bu i,in az zamanda baf-
nlacağma enmi:retimiz vardır. ki, fU dakikada bu çadırın altın diye kadar bir kerecik olsun ev 

feulilr DONDA.R da bir siz varama:. bir de ben.. lendim. · 

• • Nitan merasımı 
Merhum Binbafı Mehmet Ali 

beyin kerimesi Melahat hanım e
fendi ila Cümburiyet refilmnizln 
idare erklnmdan Mehmet Denif 
beyin nitan meraaimi dün Meh
met Denit beyin Şiılideki evinde 
yapılmıttır. Yeni yuvaya aaadet• 
ler dileriz. 

Ankarada kiralık 
apartıman 

Hükôınet merkezinin en mü. 
teana bir mevkii olan Yenişehlrd• 
Gazi bu\yarında Vardar apartı• 

manında biri bet oda, iki aalon, 
hol ve her türlü konforu haiz bir 
daire, diğeri de dört odalı n kou 
forlu bir ikinci daire kiralıktır. 
Taliplerin (2) numaralı daireye 
müracaat ebneleri. Fiyatlar mute 
dildir. 

1 L .AN 
Zirde irae edilen müessesat 

veznelerinin açılma ve kapan
ma saatleri 16 Mayıa ili 15 Ey 
161 1932 devresi için sıraaile 
aaat 9 buçuk ve 15 buçuk ola
rak teabit edilmit idi. 

Mukaddema olduiu veçhile. 
ayni müeaaesat veznelerinin. 
17 Eyl61 cumarteai gününden 
itibaren saat 10 da açılacağı ve 
saat 16 da kapanacağı umumun 
mal6mu olmak üzere ilin olu
nur: 

American Espreu C-ı - Ban 
ca Commerciale ltaliana - Ban
co Di Roma - Banque Franco -
Aaiatique - Banque General 
Pour le Commerce Etranger • 
Chriasoveloni Bankası - Credit 
Lyonnaia - Deutac:he Bank und 
Diac:onto Geaellachaft - Deuta
che Orientbank - Emltk ve Ey 
tam Bankası - Felemenk Bahri 
sefit Bankası - Osmanlı Banka 
aı - Selinik Bankası - S. S. C. 1. 
Ticareti Hariciye Bankası - Şar 
kıkarip Ticaret Bankası - Tür· 
kiye lt Bankası - Türkiye Zi· 
raat Bankası .. 
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Mllliyet'in Edebi Romanı : 94 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Fel.eli fant...tiqııe r-) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
B11 ıuialiii yapanı ketfet- aldı ermiyen Möayö Homem 

mek buaaaundaki hiddeti artan zabrtaya mü1'caat mtırannda 
1öayö Homem elde rcnelYer kalır. Bu zat halt kendine bu 

gözler dönük bir halde re - elti - azizlikleri yapan kimseyi ya-
90S• katma inen mercliwınin kalamak fikrinde ve itidalini 
ıahanlıimcla dururken elinde-· kaybederek rast ıele birini öl
ki yanar kilnit .a.-- sönmez dürmekten korkmaktadır. 
kulağı dibinde Ye bütün hane- Zabıta vak'ayı tahkika 
nin botluldarmda akisler ya- bir jandarma onbaıısile iki 
pan teYl•nf bir kahkaha kopar memur tayin eder, ı- olur. 
ve kartıamcla beyaz bir bulut Jandarma onbaıısı hariçten içe 
görür. Ve o ande kendi burun nye bir ıirip çıkan olup olma
cleliklerinden iki beyaz ziya fıt dıjmı anlamall için evin met
kınr.. b .. kapısı önünde nöbet bek-

Keyfiyet artık her haddin ler •• İki memur içeride kalırlar. 
fevkine çıkan bir garabet alı- O ıece Mösyö Gomea ile be
yordu. Mösyö Homem ceaare- raber M&yö Hernique ismin
tı•İn za'fa uğradıgını hisset- de diğer bir zat ta vak'aya t•
cneye bqlar. Gecen;n saat dör hit olmak üzere orada bulu
ıuııe kadar bu haller devam n14rlar .. Evin bütün girintisini, 
~der.. çıkıntııınh kötesini, bucağmı 

Ertesi sabah. biiyle vak'a- her taı·afmı iyice araftınp yok
lara ömründe tesadüf etmemit ladıktan sor.ra ıtddar IÖllclürü 

kapısı üzerinde darbeler ititi- Eve rirerler. M&yö Homem birden odaya kotunca onba91- 1 Lizbon tarafından ülmnu ru- rından n:ütalealarmı faideli 
lir. iki memurdan birini Comea'in yı büyük bir tehevvürle aağa, hiye mecmuasının 1910 tarihli ıördüklerimizi hulisatan nak-

• Mösyö Homem zabıta me- birinci katta yatnut olcluiu o- aola kılıç aavurur ıibi çılgın mart nüshasında nqreclilmiı- !ediyoruz: 
murlarma sorar : daya sokar. Bu zabn oturmak bir halde bulurlar .. Adamcaiız tir. Hidiaenin kahramanı Möa "Geceyi perili evde geçir· 

- ltitiyor musunuz?. istediği kanape birden bire al- bu mecnun tiddetle. ıelenlerin yö Homem bu macerayı Ma- meye gelen miaafirlerin müt•· 
- ltitiyoruz.. tından çekilir. Kendisi yere yu önünden küçük bir odaya ka- dsm Ratild'in refakati tahriri- heclelerini evvelce zikredece-
Ce...abmı alır .. Darbeler bo- varlanır .• Ev aahibinUı iki doı- çar. Orada bulunan büyük ay- yeai ile ve "e.rar parkı" unva- iİz. Bu zat diyor ki : 

yuna devam eder. M&y6 Ho- tu onbatile birlikte re-dü-tote nalı dolabı kılıç darbelerile f&ll nı altında 19Z3 senesi yazdık- "Hiç bir kibritim kalmaym
msn birden bire kapıyı açar. katında bırakılır. Zevcesile ıır fUDIJlr yere indirir. Bu ken lan eserde tafsil etmittir. O- caya kadar bir çok siıara İç· 
Fakat evnlki ıı- olcluiu ıibi biametçiler birinci katta odala dinden geçmi9 zavallı adamı bu .-eden beri Madam Ra- tikten sonra uyumuıum. Kapı 
dıtanda kimaeyi ıöremes.. O- rmda kalırlar. Homem kendisi zaptedebilmek için cebir isti- tild'i taıumakla müıerrefim. lı gözlerime çarpan ıiddetli bir 
rada gezinen jandarma onhaıı· nvelki ı- olduğu ıibi maline lüzum ıörülür. Kendiai her ne aaretle oluna aydınlığın tesirile uyandım. 
sından sorar: re-i:lü-,o.e katına inen merdi- Bu hengameyi ıeçirdikten olsun bu neviden rubt hldiae- Bu hal bpkı ıhler yamuk İ• 

- Kapı önünde kim" ıör- -in sabanhfuıda bulunur. sonra yine lambalar aindürü- leri kabul etmek istemez. Ma- ken birden INre kartınıza geti· 
dünüz mü? Aydınlıklar aöndüriilür aöndü- lür. Homem yine aahanlıkta elamın bu ademi kabulü de ta· rilen ku.,,,,etli bir limba ziyaaı-

- Hayır... rülmez darbeler, ııürültüler bi- mevki tutar. Tutar amma bir- yanı hürmet ve yİne o derece- nm yaptıiı tesire andD"qordıı 
- Darbeleri qittiniz mi? ribirini takip eder. Şamata en den bire sol yanağmm üzerin- de ,ayanı münakqa olan bir ae Nuıl anlatayım... Görnıezdem 
- Bir ıey duymadım... ziyade içiDde bir sandıktan bat de öyle hüdai bir t•mar tak- hepten ileri ııelmektedir ki o evvel görüyordum. Bu ıtık göı 
- Çok rarip feY·· Öyle iae kabir fey bulunmayan ve yat- lar ki gözlerinden atet çıkar. da ıudur: ~ o kadar tiddetlt 

onbatı bu defa siz içeriye ıiri- tıkları odaya bititik küçük oda- Can acıaile biçare haykırır. Madam Ratild'in anuı ve çarpıyordu ki mukavemet ede
niz memur efendiler dıpn çık dan ititilir.. Vuran el yanağına y•plfıp kal- babası mediyumların kahrına meyerek nihayet ıözlerimi aç· 
sınlar.. Patırtılar bu arayıcılara mıt gibi bir ıztırap duyar .• He- kurban ritmitlerdir. maya mecbur oldum .. 

Onbafı ıirer 6tekiler çıkar- meydan okur bir tk)dette art- men lambayı yakarlar. Ho- Mösyö Homem bu çok ga- Re-dö-ıose katında yatmak 
(ar .. Ayni hal vuku bulur. Ya- tıkça artar. Onbatrıın bulundu mem'in kıpkırmızı atq kesil- rip hidiaeler hakkındaki tetki- ta olduğum için senin tavaiyell 
ni kapıya yine darlıeler indiri- iu miaafir odasında boğaz bo- mit sol yanağı üzerinde dört katında devam ettikçe vakıala- üzerine kapamıt olduğum pell 
lir .. Fakat bu sefer oııhatı ~ iaza clebtetli bir kavı• olu- parmaim izini görürler.. Ve rın sıhhat ve ilmi kıymetlerin- cere kanatlarını aralanmıt bul• 
riden ıürtiltüy1i duyar dqan- yormuı gibi bir haraza, bir har aağ yanaiını bir kadavra kan- den artık hiç tüpheai kalmamıt dum. Binaenaleyh ay ıtıiı dot 
dakiler hiç bir feY ititmealer.. prdür kopar ki aman Allah... sızlığında bulurlar." o eski münkir. o inatçı materi- ruca yj;.züme aksediyordu. U1 
Hiç bir teY ıöremezler. Herkeate: [Şimdi yine Kamil Flama- yaliıt imana gelerek ruhiyun- ku sersemliğile zil>nime bil 

Bu acaip bal kar,111nda tat - Hah itte onbaşı gürültü- riyon'u dinleyelim vak'a bak- dan olmutiur. şüphe B.rız ol~u. Acaba yatar 
kmlıiı artan MC.yö Homem: !erin failini yakal3dı. kında şu izahati yazıyor.•] Homem'in yukarıda namı- ken ben bu kamıtları adaca b 

- Şimdi içeriye ıirelim... Zemininde bir zan hasıl o- Bu okunulan hidite dostum nı haber verdiğimiz "Esrar par p&mallllf'IDIYdım? .... -~--~~~~ ..... ~~--~--~.ı....a.~--~ ... .._~....,~~~ ... ~~...ı.~ .... _..~~-..a.---..._.._ __ J..A~...ı;ı..a~~...ıı...~...ı.~~.-1.JL-..J..&A1...ıı........:ı;:.. ..... .ı....;.·..ı.. ....... .ı.. ... ı.ıı...ı..ı.••~· .... .u....ı.~·~ .... dadaJ.ô."__,...,,..ı.....,,ı._~------.ill'«v&111IL...I!• 
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Giinü11 hadiseleri 

Bugün yüklü spor 
Günlerinin sonu 

Tarabyada, Beykf z 
da, Modada, Kadı

köyünde 
müsabakalar var .• 

Bugi•n haftalardan beri de
vam eden yüklü spor cumaları
nın sonuncusudur. Artık bun
dan sonra bir gün zarfında bu 
kadar çok müsabakalar seyre
demiyeceğiz. 

Sonbaharın girmesi deniz 
sporlarının yapılmasını artık 
biraz güçleştirdi. Atletizm ya
pılıyor, futbol da başlamak ü
ıere .... 

Artık paljlarda, sahillerde 
bronz vücütlere tesadüf etmek 
zorlaştı .. 

Onların yerine stadlarda 
meşin topun arkasında. yahut 
salonlarda muhtelif sporlarda 
uğraşan gençleri göreceğiz. 

Yüzme müsabakaları esas i
tibarile bitti. Kürek ve yelken 
Yarışları da bugün bitiyor. Bi
naenaleyh sporcu kütle artık 
denizden çekilmektedir. 

Avrupada bile bir hafta on 
trün sonra büyük yelken gemi
lerini sudan çıkarırlar. Bu se
nenin yaz mevsiminin çok yük 
li.i ve mütenevvi bir proğram 
ile geçirdiğimiz için kıta olduk 
ça iyi giriyoruz diyebiliriz. 

Velhasıl bu sene İstanbul 
her cuma ve ara sıra tenis do
layısile diğer günler dahil oldu 
!hı halde güzel bir spor mevai
rni geçirmiştir. Bunu hiç kim
s,. gibi biz de inkar edemeyiz. 

Gelelim bugün yapılacak 
rnüaabakalara: 

Günün en enteresan kısmı 
T arabdaya oynanan milletler 
turnuvasıdır. 

• 

Mulıabir mektubu 

Bozcaada nas 1 bir 
• adadır? 

•••••••• 
Boyu 1 O, genişliği 7 kilometre 
tutan bu adada geçen bir gü~ 

BOZCA ADA: On sene ka 
dar düşman elinde kaldıktan 
sonra hükumeti cümhuriye. 
nin gösterdiği celadet üzerine 
tekrar Ana vatana kavu~an 
Bozca Ada Boğazdan (22) mil 
mesafede tirin. sevimli bir ada 
cıktır. En eski İsmi Lefkofris 
yani beyaz kaş iken Truva mu 
harebesi esnasında burada 
kral bulunan "Tenis .. namın
daki hükümdarın ismine iza
fetle (T enedos) tesmiye olun
muştur. Halk nazarında yarım 
allah gibi telakki olunan bu 
kral, Truva muharebelerinde 
Yunanlıların meıhur kuman
danlarından ( Aşilef) tarafın-

' dan idam olunmuttur. 

ADA HAKKINDA MA
LÜMAT 

rüzgarlar esermit ki. hemen 
hemen insanın ayaklarını yer
den kesermiş! Onun için: "Bu 
rada oturan insanlar beline 
çengeller takarak eokağa öyle 
çıkmalı,. diyor lar! 

EGLENCE 

Benim adaya geldiğim gün 
buradaki memurlar bir eğlen
ce tertip etmişler ve gitmeğe 
hazırlanmışlardı. Devletleri
ne memnuniyetle iştirak eyle
diğim bu eğlence biraz komik 
olmuşsa da adanın her tarafını 
görme'k itibarile benim için 
çok faydalı olmuştur. 

Esasen bu kaza, tek bir şe
hirden ibaret olup diğer kaza
lar gibi köyleri yoktur. Yal
nız bağlar etrafında herkesin 
birer kule ve damları vardır. 

Adanın en uzun yeri (10) Eğlenceyi tertip edenler bana 
ve en genit yeri (7) kilometre gideceğimiz arabayı gösterdi-
ve mesahai aathiyesi 36,()()() 
metre murabbaıdır. Bütün a- ler. Bu araba küçük kıt'ada 
danın arazisi 48 bin dönüm- yaysız ve tek atlı bir yük ara-
dür. Bunun 30 bin dönmü ka- bası idi. Bir müddet düşün-
bili istifadedir. Balkan harbin- düm fakat mesafenin azlığı [ 
de bu ada Yunanlıların eline hakkında verdikleri teminata 
geçmiş ve harbi umumide iti- in.anarak arka tarafına yerlet
laf devletleri tarafından istas- tim. Ve bacaklarımı aşağı sar 
yan mevkii ittihaz olunmuf kıttım. Arkadatlardan birisi 
ve 339 senesi eylul yirmisinde de benim gibi oturdu ve ikisi 
İmroz adasile birlikte vatanı- içinde bağdat kurdular diğer 
mıza iltihak eylemiştir. O za- ilcisi de yaya olarak arabayı la 
men Rum ahaliden bir kısmı kip eylediler. Yokuşu çıkıp ta 
adayı terketmişler ve yirmi ha tepeden öbür tarafa aştığıımz 
ne kadar kalmışlarsa da bil- zaman gözlerimin önünde yeni 
ahara ya vat yavaş avdet eyle- bir alema çıldı !. Bağların ara
mişler ve yine bir kısmı Yuna- · aından geçen yol fena değilse 
niatanda kalmışlardır. de üzerindeki taşlara ve ııel 

MANZARASI yataklarındaki kaldırımlara 
Ad k I çarptıkça müthiş sarsıntılara 

Bozca a ıu;a tan çı~ı tutularak bir karış yukarı aıç-
çıplak_ gö~üı:ımektedır. Denı- 'ramakta idik! Yollarda bağ· 
ze dogru ıki taraftan dalga 1 . .. . 

Meml~lıette 

Bir Kadın 
Parçalandı --

5 

Keçiborluda bir 
tren kazası · 

lıpartadan yazılıyor: - Eğiı 
dirden lzmire hareket eden ke 
tar Keçiborluda bir adını çiğn• 
mi~tir. 

Tahkikata nazaran vak'a fU 
suretle olmuıtur: Kcçlborlulu fa. 
kir bir kadm aabahleyın davarın ' 
otlatmak üzere kıra çıkmış, da 
varı nasılsa timendifer hattınn 
Üzerinde otlarken ilerden trenin 1 
geldiiini görmüş ve davarını ra. 
ym üzerinden kovalamak Üzerıe 
hattın üzerine dofru yürümüt v 
hattm Üzerine çıkmıştır •• 

Fakat o sırada yetiten tren 
kadmı albna almıt ve 15 metr 
kadar sürüklemiftir. Orada bulu 
nan altı metre yükaekliğindek 
k~P~_Ye gelince kadm tepea§ağ 
dutmuş ve ağrr surette yaralan 
mı~tır. Orada tedavı imki.nı ol· 
madığmdan bura haıtaneainı 
nakledilmiştir Hayatı tehlikede
dir. Müddeiumumilik tahkikat 
yapmaktadır. 

iki haydut 
yakalandı 

Gönenden yazılı)'or: - Peh
livan Ali iaminde bir ıerirle fırın 
cı Hüsnü isminde diğer bir hay 
dut jandarmalar tarafından "'e 
diri olarak yakalanrnı.ıtır. 

Bu hayduılar geçenlerde Men 
tef köyüne gelerek, bir köylüdeı. 
70 lira iatemiılerdir. Köylü vazi
yeti Jandarma Kumandanlığıne 
ihbar etmiş, bunun üzerine jan 
darmalarımız haydutların taki
bine çıkmıtlardır. Faltat haydut 
lar kaçarken jandarmalarırnıza • 
tqetmek cüretinde bulunmuflar
dır. Netice de pehlivan Ali ik 
kurşun yaraıile yere &erilmiş, dl 
ğer arkadatı Hüsnü de cebinder 
çıkardığı mendili aallıyarak tes 
lim İşareti vennİftİr. 

Üç mahkôm kaçtı 
DÖRTYOL, 14 - Şehrimizde

ki hapisanede dün bir firar hadi. 
seai olmuttur. Tahkikatımd gore 
mahkümlardan üç k~i her nasıl· 
aa bir kolayını bulup firar etmif· 
tir. Fakat hadise derhal haber a· 
lmarak firari terirler jandarma• 
lar tarafından takip edilmiye baı 
lanmııtır. Kısa bir müddet zarfın
da yakalanac:aklan anlaıılıııakta
dır. 

Bu turnuvada geçen hafta 
oyr~nan Balkan tenis şampi
Yonasına ittirak etmiş bulunan 
devletlerin mümeasilleri oyna: 
Yacaklardır. J 

kıranlar yapılmış ise de harp 1 !ardan çavuş uzumlerı ~o~a~
dolayısile natamam kalmıştır .. r~k ve şose kenar~dalci mcır 

· Adanın en evvel göze çarpan agaçları~dan yemııler t~la-
kısmı kalesidir. Limanı yel- yarak bır buçuk saatte Lıgo- Bursada talebe 

Bu maçların oynanan birin
ci kısmında, geçen turnuvanın 
•İngl finalisti olan Botez bu 
turnuvada birinci turunda eli-

Aı•r11pada deniz 111eı•slnıinin sonu do!nuulle: Saatle ;;() kilometre .•üratle gldtJn 
bir nwtlirü11 arha.~ındn i11s:wd11n bir merdİl'en 

girmeyen oyuncularile oynaya
caktır. 

Bugün yapılacak diğer mü
sabakalara gelince. Beykozda 
mevsimin son kürek yanılan 
yapılacaktır. 

Bu yarıtlara mıntakaya mek 
tup veren kltiplerin ittirak e
dip etmiyeceği malum değildir. 
Eğer ittirak etmzlerae nizam
name mucibince yarıtlann ya
pılması icap ediyor. 

Bakalım vaziyet ne olacak? 

Modada yelkencilik komite 
si tarafından ihzar edilen ıon 
yelken yanıı yaoılacaktır. 

Bu yarıtlar şehrimizde spor 
cular ıyelkenciliğe te~vik için 
yapılacaktır. 

Şimdiye kadar hiç yapılma
yan bu müsabakalara iştirak a
dedi oldukça büyük bir yekUn 
tutuyor. Bugünkü yarı, mev
simin son yarışıdır. Evvelce 

de ilan edildiği gibi bu müsa- Aıırupada son bahar yelken yarışlarından bir an 
bakadan sonra kazananlara , · 
mükafatla rveilecektir. Ancak metre arasında her katagori- nıf rekorlarını muhakkak kıra
son dakikada haber aldığımıza nin en yükı~k favorisidir. Za- cağı düşünülebi~irdi. 
göre kupaların yazısı henüz ten bu atletın muvaffak oldu- Yalnız Fransız atletik fe-
bitmediği için galiplere müka- ğu yarı,Iar da bu çerçive içinde d b 'd"d k 

. di erasyonunun u va ı e ço 
fatları bır hafta sonra yapıla· r. . d .. 

k b. ·· d ·ı k Eg" er Ladumegue 1932 Los şedıt davranması tmyaya bel-
tir. Ang~lea . olim~iyadına gir- ki çok güzel bir kaç rekor kay-
ca ır muaamere e verı ece - 1 

. Nihayet günün son hadise- seydı kendıne aıt olan bu sı- bettirmittir. 

lfer şeye ra(/men dii11y,1/ılı 
o/an meşlıur Ladumegue 

si Kadıköyünde yapılacak olan 
büyük atletizm bayramıdır. Bu ffalkevinde 
bayram Bulgar atletlerile Türk 
atletleri arasında olaca1<tır. Konferans 

Bulgar atletlerinin kıymet
leri ve hangi yarışlara girecek
lerini uzun uzadıya dünkü nüs 
hamızda yazmıttık. Bu yanıla
rın her halde çok enteresan ola 

Dün aktam Halkevinde Berlin 
Darülfünun lalebesinden Halil 
Şaban bey tarafından Alm:rnya- 1 

da tahsil hayatına dair bir konfo 
rana verilmiştir. 

llıine olmuslur. Bunu elimine cağl muhakkaktır. 

~den de Y~ranlı Papadopulos- o•• handa seyahat 
~el ve enteresan olacaporıdbu unyanın lran'da aeyahat etnıek Üzere 
lır. Diğer ~nuyların çok güzel En serı· adamı ~ehrirnize gelmit olan İngiliz kral ee entereaan olacağı bedihidir. hanedanma menaup Mar<ıuiae de 
lından sonra pazar günü Yu- Milford Haven ve Lady Loinı 

~ilııistan auble ekibi ile Türki- Hiç şüphe yok ki Ladu- Mountbatten dün tenezziih ıçın 
te duble ekibi hususi biı· maç megue yarı mukavemetlerde 
~ Bursa'va gitmitlerdir. Marquiae 
~l>acaktır. Bu malçan sonra 

1 

i!ünyanın tek ko,ucusu olduğu de Milforel Haven ve Lady Louis 
~:~e. ayni günde .F en:~b~h~e ru olimpiy~tlar~a rek?runun ı Mou:ıtbatten bugün Bursadan 
l bu ıle Sofya tenıs klubu bır kırılmaır. asıle bır daha ısbat et dönecekler ve yarinki Torüs ek•· 
~ni maçı yaapcaktır. Yalnız miş oldu. ı preaile lra~'a hareket edeckler-
~llerbahce klübü mitli takl- 1 Ladumeeue 1000 ile 2000 dir. 

Türk- Yunan 
Mahkemesinde 

Muhtelit Türk - Yunan hakem 
mahkeme~i bitl'lraf reiıi M. Böyk, 
dün alt~an>ki ekspresle fsvjçreye 
~İbni~tir. Bir bu.çuk ay ıonra rcİ3 
avdet edecek ve mahkeme faali
yetine devam eyiliyeccktir. 

Mahkômlan çalıt
tırmak için 

Hapis!\nedeki mahkUınların 
hidemati amme müeueaeler.inde 
çalıtmalan için mab.kUrnlarm va
ziyetlerini tetkik edecek komia
yon ili.mat müddei ımıumisi Mu .. 
bittin Beyin riyasetinde tefkil e
di!rui'.tir. Komisyonda bir doktor 
ve bir avukat ta aza .. ıfa.tile da
hil bulunmaktadır .• 

kenli gemilerle kayıkların ba- ";111 kulesi deni.len bir .yere gel 
nnmasına oldukça müsaittir. dik. Bu ~le cıdden bır tato
lç tarafında küçük kayıklar dur. ~ekiz on odalı ve her o-
içln bir de menderek yapılmış- dası bır batka renkte boyalı 
tır. olan bu saray yavnısunun üq 

Adanın evleri kısmen kar- bin fpgiliz lirasına merkum 
air ve kıımen de abtaptır. ls- Li11or tarafından kar11ının key 
keleııl mtiteaddittir. Sahilde fine binaen yaptırdığını ve 
retmf birka9 daire ile birkaç timdi kendisinin Selinikte bu
kahvehane vardır. Ondan son- lunan ki.tiplerinden biriıinin 
ra genit bir meydan gelir ki yazıhanesinde uşaklık yaptığı· 
burada hemiz yetittirilmiş bir nı söylediler! 
çok akuya ile dut ağaçları bu Geç vakite kadar hoşça bir 
ıahayi hafifçe gölgelemekte- vakit geçirildikten sonra av
dirler. Meydanın etrafı çepe det eylemek üzere arabanın 
çevre evler, dükkanlar ve kah- etrafına toplandıkaa da maa-
vehanelerle çevrilmittir. !esef araba hayvanının kaçtı-

"-k ki b" "b" · t ğmı anladık ve bir müddet 
J<J a 

1
ar ınh ırı?ed amk ul karanlıklarda aradıktan sonra 

olarak açı mıt ve epsı e a - k b · d b 1 k ·· h 1 
dırımlanmııtır. İnsan burada uza ır yer e ~ ara guç a 
çartı olduğunun farkına vara- ile avdet edebıldik ve o ge
maz. Çünkü dükkanları dağı- c~yi kırlarda geç:rmek felike
nık ve kapı pencereleri yarım tınden kurtulduk .. 

kapanıktır. Kasabayi arka ta- Ragıp KEMAL 
rafından bir hilal şeklinde çe-
virmiş olan sırtların iki uçla
rındaki yel değirmenleri beyaz 
kanatlarile daima uçuıan kele-
bekler manzarasını göstermek
tedir. Kasabanın sahildeki ha
nelerinin bir nısfı kadarı da 
tepelerin arkasında ve gözden 
mıestur mahallerdedir. Evle
rin bir kısmı harap olmuttur. 
İçlerinde kıymeti mimariyeyi 
haiz güzel kargir konaklar da 
vardır. Sokaklar çok temiz-
dir. Ve denize doğru meyilli 
olduğundan "kışın dahi çamur 
olmadığını söylüyorlar. 

SU VE HAVA 

Ada üzerinde dere nehir gi-
bi akar sular yoktur. Halk 
kuyu sularını içmektedirler. 

lsveç grupu ile 
müzakere 

Filiyoı - Irmak ve F evzip ... -
Diyarıbekir hatlannm İnfaunı 
deruhte etmit olan lıveç grubu 
müme .. illerinden M. Kampmann 
dün ıehrimize gelmittir. lıveç 
grubuna yapılacak tediyatın teci
li ve yeni bir mesai programı tan 
zimi için Maliye V eki.le ti ile grup 
mümea.ailleri arasında bq1amıt 
olan müzakerat el'an neticelen
memiıtir. M. Kampmann müzake 
rata devam. için Ankara 'ya ride· 
cektir. 

Kanalizasyondan 
çıkan sütunlar 

Kanalizaayon hafriyatı eana .. 
ıında Y enicami meydanmda iki 
muazzam mermer ıütUn çılaruıtı. 

Ahiren bu tatlann miizeye 
nakli takarrür etmi, ve dün bir 
taneıi manda arabasıyla Gülhane 
kapmna kadar nakle.f.lmittir. 

• • 
sergısı 

BURSA, 14 - Bir aeneden be
ri mmtaka aan'at mektebi halini 
alan eıki N.nayi mektebinde bir 
talebe oergiai açıldı. Mektep do
kuz büyük binadan mürekkeptir. 
iki yüz talebesi vardır. Talebeler 
ınmtakaya dahil yedi vil&,.etten 
almıııaktadır. 

Serıi iki büyQlı: daireyi inal 
ediyor. 310 cins efY& tethir edil
ıaiftir. Bunlann kıymeti 3160 li
radır. Serci on gün sürecektir. 

Maniıa inhisarlar 
müdürü 

MANiSA, 14 - inhisar idare 
lerinin tevhidi dolayıaile Manisa 
inhisarlar müdürlüğüne tütün in
hiaan müdürü Muıtafa Bey ta
yin edilmqtir. Müskirat müdürü 
Şemseddin Bey Seydiköy müdür
lüğüne naklen tayin olunm,..tur. 

1 RADYO 
Bugflnkü program 
lSTANBUL - 18-19,30 ııu (Ve

dia Rıza H. Belkiı H.) 19.30-21 or
kestra 21-22 saz (inci H. Anjel ve 
Cennet hanımlar), 22-23 gramofon. 
BOKREŞ (394,2 m.) - 18,10 

radyo orkestrası, 19 müsahabe. 
19,40 gramofon ile opera. 

BUDAPEŞTE (550,S m.) -
20,20 ıramofonl• konaer, 21,20 lu
nuıt. 22 radyo konıeri, 23,30 ahvali 
havaiye raporu, çigan muıikiıi. 

LONDRA (3S5,8 m.) - Senfo· 
nik orkestra, 22,55 konferans, 23 
gramofon, 23,30 danı muıikiıi. 

PARIS (1726 m.) - 20 müıtem
like halı.landa konferans, 20,25 gra
mofon ,21 müaahabe, 21,40 yemek 
haberleri, 21,45 Pariı tiyatrosunda 
verilen temsilin nakli. 

PRAC C488.6 m.) - 19,30 Al
man radyo netriyatı , 20 konferans, 
20,20 Ostrandan nakil, 21 ,20 k-.e
di, 22,30 konıer, 23 havadis, 23,20 
gramofon. 

ROMA (441,2 m.) - 20,15 gra-

Kuyu sularının tatlı olduğunu 
ıöylüyorlaı·. Fakat ben bura
da su içmediğimden tadının 
nasıl olduğunu bilemedim. Ya
zın kat'iyen yağmur yağmaz. 

Orman namına da bir şey yok 
tur. 

__ • .__ mofon, 2),45 .aıkeri konıer. 

Bir miktar çamlık varsa da 
bunlar yağmur celbine kifa
yet edememektedir. Havası 
fena değildir. Fakat sıtma da 
eksik değildir!. Yazın hafif 
ve serin rüzgarlar bura halkına 
sıcağın şiddetiri hissettirme
mektedir. Kışın öyle müthiş 

Sari bir hastatık VARŞ?Y'.' (1411 m.) -: 19,20 
dan• muaıkısı, 20,15 mutefern1c 

EBEESW ALD.E, ( Brandnburg) 20,35 radyo jurnal. 21 senfonik kon 
A.A. - Volf aıanaı!'~~'!; fl:'lek- ,.,.., 21,15 ıüun, 22.10 konsere de
tep _talebelerınden bırm Polio~- ı vam, 22,50 radyo . umal 23 dana 
yebıte" haatalığından vefat etmıt .k. · J ' 
b d • d Eb ld'd k" mu11 ısı. uun ugun an erıwa a ı 

bölün mektepler, airayetin men'i j ViYANA (517,2 m.) - 19 konfe
ve haatalığın orhdıın kaldırılma- ran , 20,15 radyo jurnal, 20,25 ope 
sı için, 12 teşrinievvele kadar ka· ~ rada verılen Traviata operasımn nak 
patılnıı~lardır. · li, ıadyo jurnal. 23,05 konser. 
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' ' 1 Birinci Sahifeden 
• 

Geçen Yazılar 
1 Sahte yaver 

1 • . ( Baıı birinici .•ahifetf e) ' hm bu istida riyaseti Cümhw:" hita 
halde e•ınc aıan ve otdüne berıkıne ben ya:nlmıftı ve altında Gazi Haz
takdim eden Hatçe Tarçm hanmım, reUerinin kırmızı kalemle yazılmq 
Huseyin Fikri efendinin aalıtekirlı- bualeleriyle imzalan vardı. 

Neler yopmış 

ğını bildiği halde onunla beraber Hüseyin Fikri bu arada ayağa kalk 
muamele takip eden Fahrettin Be- tı ve reise hitaben: 
yin muhakemelerine dün ağırce:za - Hayır efendim, yanlışlık var. 
mabkemesind" başlanmıştır. Kii{ıUarı ben ııöıtermedim, belki İs,.. 

Muhakemeye saat bir buçukta bat tintak dairesinde ııöstermiılerdir, 1 nmtJ ve sııat bete kadar phit din dedi. 
lenmek suretiyle devam edilmiştir. Fakat şahit iuarla devam etti: 

ı Mahkeme salonun pek fazla kala- - Hayır efendim, o gösterdi ve 
halık olmuı, hatta hakimlere mah- ertesi giinü gefte geldi: 
sus olan metbal de mahkeme heye- - Ben bu işi ört bas ederim seni 

I tin.in müaadesiyle aamiler tarafından sarayda muhakeme edecekler ama, 
1 İşgal eclilmiıtir. ben bu ite mani olurum, dedi. . . 
I Suçlulardan Hüseyin Fikri efen- Filvaki bahsettiği mesele vakidı 

diyle Zaaciye Hatice Tarçin hanını ve benim bir kadınla davam •ardı: 
1 mahk-e ımvkufen getirilmişler, Ben Hüıeyin Fikrin.in uklmndaki 

Fahrettin efendi ıayrı mvkuf olarak bu bayırbahlığ1Jta mütqekkir Jral. 
( gelın.iıtir. Hatice Tarçm lıaıııma ait dun ve mevcut 50-60 lira paramı o

bir kö,k meselesinin İntacı için Ya- na yedirdim. 
( ver üniformaıım !ibis olduğu halde Hüseyin Fikri burada da ayağa 

Oskiidar müddeiumumiıi Bürhanet- kalktı: 
' tin beye müracaat eden ve o zaman - Reis bey. dedi, bu Jahit Ya.Jan 

yakalanan Hüıeyin Fikri efendi 34 IÖylüyor. Ben bir ııün yaver elbiıe
. ' yqmda, dik baloılı, sert tavırlı CÜ- sini labis olduğum halde otomobille 
' ı ret ve küstahliği aıikir bir ııençtir. çırpıcıdan ıeliyordum. Bu tahitle ar 

Sorulan süallere adeta karp11nda.- kada,lannın iki jandıınna ile kavga 
1 

kini paylar cibi cevap vermdrtedir. ettiklerini ırördüm ve otomobilden i-
Hatçe Tarçın hamm çehre itibariy nerek jandannalara: 

le zencilerin haiz olduldan huıuıi- - Ulan ne duruyorsunuz? Bu tü
Yet ve vasıflann ki.ffeoine malik, fenlderi size neden verdiler? "Vu-
30 Yllftnda saf bir kadmdrr. nın!u emrini verdim. Şahit bana 

Falıttttin efendi naıiyesinden le- bundan muğber olduğu için aleyhin
miz bir insan olduğu anlllfılan, tık de J"Mdet ediyor. 
giyİnmİJ, mahçup tavurlı bir ıenç· Sözün bu nolstaamda da makamı 
tir. iddiayı işgaleden Cemil bey ayağa 

Maznunlar mahkemeye ıreJclikleri kalktı: 
ıı:amaa evveli İltiçvaplan yapıldL - Reis beyefencli,dedi,meznun mil
Hüıeyin Fikri efendi Rizeli olduğu- him bir itirafta bulunuyor, resmi el
au, 34 yaımcla bulunduğunu, evvel- biıeyi "bahis olduğu halde jandarma 

' [ ce kunduracılık yaptığını, timdi bot ya cvur» emri verdiğini ikrar ediyor. 
ta olduğunu söyledi. Bu ikrar çok mühimdir aynen zabta 

Hatice Tarçm baıwn Trabluslu 1 eçmeaini rica ederim. 
olduğunu, 6 yılflllda latanbula ıreldi Müddeiumumi bu talebi ifa edildi 
tini, aıuıeain.in ismini hatırlıyaına- ve §ahitten batkıı bir diyeceği olup 
cliğını söyledi. Fahrettin efendi ti- olmadıiı soruldu. 
caret yaptıfım daha e....eJ me:mur - Hayır! cevabı almmca. diğer 
olduğunu evvelce mahkUmiyeti bu- tahiüerin istimanıa devam olundu. 
lunmadığım söyledi. Difer JahiUer de Hüseyin Fikri 

Muteakiben çok uzun olan istin- efendinin aabtekirlığına tebadet et 
tak kararnameai okundu. Karama- mitlerdir. Bunlardan bir hanım J&
me okunduktan sonra reis Hüseyin bit demittir ki: 
Fikriye hitap etti: _ Efendim ben Hüseyin Fikri e 

- Bak aahtekarlık etmİ§, sıfatın fendiyi Hatçe T arçin haruırun yanm 
olmadığı halde yaver elbiseai ııiymİf, da gördüm ve Gazi Hazretlerinin ser 
kendine Reisicümhur Hazretlerin.in taharri memuru olarak tanıdmı . Bili 
yaveri süsünü vermit, Gazi Hazret- hare yaverliğe, daha ıonra da Rüsu 
!erin.in ve bazı zevatı i.liyenln im:za. hi Beyin yerine ser yaverliğe terfi 
tarını taklit etmiı, ötekini berikini ettiğini IÖyledİ, tabü bu terfiler bi-
dolandırmışsm . Ne dersin? zim de kendiaine iltıfatıuuzı arttın-

Hüseyin Fikri cevap verdi: yordu. Yaverlik meselesinin aahte 
- Klmaeyi dolandırmadım. Yalnız olduiunu Fikri efendinin yekalan

yüzbatı ünifomıası ile yaver elbiseai chğmı gazetelerden öğrendik. Bir 
giyelim .Bu suretle harakctime de o hatim pbit şanlan anlatıyordu: 
zaman üçüncü ıube müdürü lan Ke- _ Efendim, ben kendime it an
rim bey aebep oldu. Mevzuubahs im yordum. Bu adamla Gazi Hazretleri
zalar taklit değildir. O imzaları 50 nin yaveri Naıit Fikri bey olarak ta 
kunıı mukabilinde dde ettiğim nı•tım. Y edin.!e muhtelif hüviyet 
bir biiviyet varakaaındaki banei v~akaları ve bu hüviyet varakala
mahsuslarma kendim uydurup attım. rmda Gezi Hazretleıiııin imzalvı 

Taklit aahte bir imzayi aalm.a ben· vardı. Hatta bir gün bir hadise oldu: 
zetmek demektir. Ben im:zaları ulı- Polis memurları Naşit Fikri beyi: 
na benzetmedim, ceffel kalem , yazı _ Sen sahte yaversin, diye yaka 
verdim. !adılar ve Galata merk02iııe ıötür· 

Reil Tarçın bamma ıordu: düler. Fakat orada hüviyet verili-
- Siz ne dersiniz? • )arını görünce kendisini serbest bı-
- Elendim, lıen bu admnı beıia- raktılar ve hakkında hürmet göster-

fİremİn dükkanında ııörertk tamdım diler 
EEvvelce anne•in1 de tanırdım. Kendisi d< poli lcrimWn bile 
Bu da bana "abla• dereli: Bea onua şüphe etınediği bir adamdan benim 
sahte oldu - unu bilmez, Gazi baba- ~üphe etmeme imi.an yoktur. Bı:mın 
m•zın hakiki yaveri zannetlerdİln için şüpheleıınıec!im. 
sahte olduğum liılsem evime alır, ba Adapazarından gelmiı bir 1- nım 
ımu nara yakar ımyıhm? Ben bigii- da ıöyle tııhadet etti: 
nah olarak yatıyorum, beni artık _ Efendim, bu ftdmn Hatçe Tar-
mahpU1luktan çıkarınız. çin bıuımım c,,;'!e ıdir~i v': bize: 

Reis Fahrettin beye sorda: _ Ben Gaznu tın~ sıyafl memu-
- Siz ne derainiz? riyim, derdi. soıını yaver elbisesiyle 
- Efendim, bendeniz ticaretle gelıniye başladı ve Hatçe Tarçin ha-

m8'gulüm. Hüseyin Fikri efendi) i 8 nuna : 
sc:>edir tanırım, fakat ya tığı sahte- _Ben • :-tık ııer yavı>r oldum, be. 
kiirl.klarla alakam yoktur, ni nleııdir. dedi, o da: 
Maznunların istiçvabı bitmiıti. _ Ben senin gibi büyük adaınlara 

Reisin emriyle sahte y ver .ell:isesi, na11l kız bu!ayim? diye bundan is
aahte hüviyet vnrakalan getirtildi tir.l.taf etti. 
m~ a bcbee ı • ler in Bir t oför ,.ııhit. Hüserin F~i efen 
ve nyrı nyn Hüseyin Fikriye gôste- dinin otomcbili ıle gelırken .ıendar
rildi, Hüseyi Fikri de .her birine maya " YUr" emri verdiiini, bir - ·: 
ayn ayn cevap vereli: cellit tahit h üviyet verekaaını kendı 

- Bu elbi.eler benim ıriYdiğim oinc 1/Bpbrdığnu. bir terzi Jahit el
yaırer üniformalandrr. Bu bü .. iyet bi..eyi kendisi diktiğini IÖylediler. 
varaka11 cıldi:ıi 50 kunıııe yaptırdı- Bir şahit: 
ğım, ve igerisini kendim imli effi: _ Ben hMbelicap Uıküdar adli
ğim bÜYİyet V11rakamlır. Altnıdaılri yeaindeydim. Evvelden tanıdığım 
imzalan da hen altını.. Bu loüviyet kunduracı Hüıeyin efendiyi yave.
varııka11 benim alaabıımdaıı hiriaime elbisesiyle müddeiumomi Bürhanet
aittir, benim deiiJdir. tin beyin yanına girerken ıördüm. 

Reisin emriyle tahitler çairılnuya Gidip mÜbaJİre "'Kim bu adaır.?'" di 
'-••lacli. Davanın efti kadar ıahidi dum ..... ye sor . 
.. arclr. Fakat bir losmr tebliğat yapı _ Gazi Hazretlerinin yaveri Na-
lamadıiı İçin ıelmemitlerdi Dinle- tit bey cevabını aldım. O zaman iş
nen .-hitlerin ı.- ld.ffeai HiiM- te bir ~ld<ii.rhk olduğunu anladım 
yin Fikrinia aalıotekirkima ,.ı...tet Ye bertalırip müdı'dumumi beye ba-
ediyorlarcli. HüM7İ1t Fikri de: ı.er •ererek yakalattım. dedi. 

- Bu trJwlete itil'ILZIDU var sm? Rir hatka J&hit: 
diye 10rUlduğu zaman: _ Ben Kartalda oturuyordum.Bir 

- Hayır efe:udinı, doğru §ahitlik cün yave.- elbiıesiyle bu Hüseyin 
yapıyor, diyordu. Yabıız bir tek ta- Fikri geleli.. 
bide itiraz etti. Bo §ahit diyordu ki: _ Ben Gazi Hazretlerinin yaveri-

- Ben kundurae1yım, bu Fikri e- yim aaraya dün ırece hırsız gir~ se 
fencliyi de lcunduncılıktaa ve eoki- nin de hırsız olmandan şüphelenıyor 
den tımumL Fakat nzun -dan lar seni aaraya götürmeğe mcmu· 
beri gÖı aı ittim. ~ dedi ve beni saraya ııötürmek 

Bir pn ıırtnıcla yav('I' elbisesi ol- istedi. Ne Jıırıızım, ne de bir ııün ~i-
duğu halde dükkanuna ıreldi le hırıızlık yapmak aklımdan geçti. 

- Tuıdm mı beni? diy41 -.la. Böyle feci bir tüphe ile saraya git-
- Hayır, tanıyıırnııclım, amma ben mek çok mütee11ir edici bir hadi_so 

zetiyorum, dedim. idi, kendisine yalvararak aaraya ırıt-
Banun üzerine kenclisini bana ta- mekten kurtuldum. 

nıttı ve: Her phit ba~ka bir badileden hah 
- B<n fimdi Gazi Hazretlerinin aediyor, Hüseyin Fikri efendinin bir 

baf yaycri oldum. senin bafmdom bir batka marifetini anlatıyo,lard1. 
kaza geçmiı, mahkemelik olmuşsun, Bir kısım tahitler de gelmemiıler
Hn.mın Reisicümhur Hazretlerine di. Cemil bey gelmiyen tahit!crin 
bir istida vcrdı, Rci•icümhur Hazre.t celbi için mahkemenin talikini iste. 
!eri ı!e istidayi bana ve.-erek tahki- di. 
kimi emretti, onun İçin geldim, dedi Heyeti lıikime 1ına bir mÜ7akere-
ve ı:za•nrnk bir istida cösterdi, bak. yi miıtcıtlı.ip Hatre Tarsın baaımm 

Başvekilin 
Hava seyahati 

(Bap ı inci sahifede) 
ıal elmİJIİ. Difer iki tayyaremiz 
de ayni zamanda hareket etınİf 
ve bu suretle ismet Pata llç tay• 
yareden mürekkp bir hava filosu 
ile gelmiştir. 

Hava filomuz 14.30 da hareket 
ve tam 17 de Yeşilköy tayyare 
meydanma indijine eöre, yolcu .. 
luk 2 saat 30 dakika sürıniiftür. 

Reiaicümhur Hazretleri de dün 
saat 16,30 da Dolmabahçe aara
ymdan otomobillerine binerek 
Y .,.i.lköye hareket buyurmuılar
dır. 

Gazi Hazretleri, filomuz gel
mezden evvel Y eıilköye muvasa
lat etıniş bulunuyorlardı. 

lamel Paşanın bindiği tayya· 
re tam on vedide tayyare meyda· 
nına İnmİJIİr. ismet Pa..., ber za
manki gibi güler yüzü ile tayyare 
den inmiş ve Gazi Hz. ne mülaki 
olmutlardır. ismet Paşa tayyareci 
.. tbisesi giymit bulunuyordu. mÜ· 
teakiben Reisicümhur Hazretleri 
Başvrkili otomobillerine alarak, 
birlikte Dolmabahçe sarayına av
det etmitlerdir. Başvekil Paşanm 
istikbalinde Vali Muhiddin Bey, 
Kolordu Kumandanı Şükrü Naili 
Paşa, Polia müdürü Fehmi Bey 
fırka erkAm ve tayyare karargi.· 
hı kumandanlığı ve birçok zevat 
bulunmuştur. 

lunet Pı. saat yirmiye kadar 
Dolmabahçe aarayında Gazi Hz. 
nin nezdlerinde kalmışlar, müte• 
akiben Heybeliadaya giderek bi· 
raderlerinin köılı:ünü te,rif etmİJ 
!erdir. 

lamel Pş. buglln 
aı•det edecek 

ANKARA, 15 (Milliyet) 
ismet Pf. nın yarın (bagiin) dön
mea makarrada. Bap>eltil tay
yare ııeyah-ın tercilt eclilecelr 
bir •por olduğuna llÖyle;yerek ta
ammin etmesi temenniaini izhar 
eylemiftir. BQfıJehilin uyahatın

dıı feukaladelilr yoktur. 

Sanayicilerin 
• • 
lstediklerı 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
• 

te mümasili ve muadilleri bu. 
lunmayan qyaya haarını te
mel'..rıi etmişlerdir. 

Bu meyanda kontenjan tah

didatmı filen kaldıracak ka

daı· ehemmiyetli bir yekun tu

tan hir kiloluk pos ta paketleri

nin men'i ithali sure-tile hem 

milli para, hem milli sanayiin 

m hafazasını temennilerine İ· 
lave eylcmiılerdir. Zira konten 

janda olmayan. ya mikdarı az 
bulunan ecnebi li\ks mamulatı 
bu paketlerle gelmektedir. 

F r brikalar için gelen vümu 

nelerle ticari kıymeti olmayan 

eşya paketlerinin müstesna tu· 

tulmaamı da ayrıca istemişler
dir. 

--·----
Altm11 
sünnet 

çocuk 
edildi 

Ayakkabıcılar cemiyeti ta

rafnıdan cemiyete mukayyet 

fakir aan'atkir çocuklarmdı;oı 
altmış çocuğun dün akşam Di

vanyolunda Feyzi ati lisesi bah 
cesinde sünnetleri yapılı:nştıı-. 
Düğünde hokkabaz, kukla, ka

ragöz oynatılmıştır. lncesaz, 

muzika, cazbant çalmış ve da

vetliler sabaha kadar hotça bir 

vakit geçirmitlerdir. 

hri cinayet ~aha! 
Halkalı köyünde bir cina

yet olmuştur. 25 yatnıda bir er 
kek, genç bir kızı öldürmüş
tür. 

"" Fener önlerinde de kafa
sı vücudünden ayrılımı bir ce
set bulunmuttur. Her iki cina
yet hakkında tahkikat yapıl
maktadır. 

VabaiBakart 
ANKARA, 14 A.A. - Musul 

civannda Vebai Bakari mevcut 
olduğu haber alınmış ve bilhuııa 
Hakkari hudut köylerinin hayn
natı ihtiyatan ııercmlanmııtır. 

---------····-----
tühliyeaine, Hüseyin Fikri efeııclinin 
mevkufen devamı muhakemuine,ıa
hitlerin celbi için muhakemenin 22 
eylül saat 10,30 a talikına karar ve-
rildi 1 

Ordu kıymetli unsurlar 
daha kazandı 

r (Başı J inci sahifede) ı den atılıyorsunuz. Fakat bu atı· 
Harp Akademisi Jeref salonunda lıımız birinci defak~den çok 
•anı.imi bir aurette kutlulanmııtır. farklıdır:· ~uradan al~ı.ırı.nız fe"..z• 

Merasimde Maarif Vekili Eaat j burad!' ık~ıaa!' !yledıgmız malu· 
Beyle Ali Şurayı Aakeri azasın- mat sızlerı b~~~ ~eyleri~ m,. 
d b . · · F rik Ceva• Birinci gul olmaya, buyuk ııler gormege, 

an ırıncı e -. bü·---n. 1 1 d · · t b 
ordu müfettişi Ali Sait. ikinci or- ,._ zat ere ":ımı tem~.• ~ u-
du müfettişi Fahreddin, Birinci lunmafa v~ en nıhayet buyuk .a· 
F k k d R .. ıu·· Harp dam olmaga namzet kılmıştır. 
ır a uman anr Uf ' · h 

Akademisi sabık kumandanı Bdundak'! sonhrarba ":akerbl!k ar~tın.ızl . -
B · p ı ··k k nı""tbeli a er anı ıye ızmetı ıı en, asrı !· ar ve yu se k "f ı · "b" 
k d · ab"tl ri Halk Fır- kumanda ma amı vazı e erı ır• ı ara ve enız z ı e , ik" 1 bed · - k · · 
kaıı idare heyeti reiai Cevdet 1 eaas. 1 şu e. lf gorece sınız. 
K · B d .. r bırç" ok zevat Bu vazıfelerde sızlere yardımı 
h enmb el Y ve 'ıged dokunacak bir iki söz söyliyeyim; 
a.zır u "nuyor ar ı. E ı· k" h b" b" ı·. 

D tl ·ı · k tamamen vve a er anı ar ıye za ıt ıgı ave ı enn ar ası · f • d balıaed · 
a~ ndıklan sonra Akademi kuman vazBı ~nız .

1
e
1 
n . lh eyım, h t 

dan vekili erkinı harbiye mirala- ır mı etin m le ve arp e 
Y f Z . Be akademi ve hayat ve mukadderatının destde-

yı uau ıya Y - k d" k -d· b k t .. ,__ k ı ktebi mezun- gı en ı uvveti ır; u uvve 
yuıue .evazım ~e . iae orduda temeaaüJ ve tecellj e-
lanna hıtaben bır nutuk ırat et· d" B" d h k"k" b" kn 

ıyor. ır or uyu a ı ı ır v-mi.ttir. d• • 
vet yapmak, onu mad ı ve ;nane

Yuıuf Ziya Beyin nutku vi techiz ve tetkil etmekle müın
Yusuf Ziya B. nutkunda ez- kündür. Erkinıharbiye hu iJin 

cümle demiştir ki: mühendu ve mimandır. Bunun 
44 Arkadaş)ar; hazari mesaİ&İ ordunun maddi ve 
Bugün yapılacak olan diplo- manevi olarak techizi, fikri ve il· 

ma verilme merasimile, Harp A· mi ve bunlanda ,amil bir ifade 
kademiai ve Yüksek Levazım ile mi.nevi aahada hazırlama11 ve 
Mektebi Cumhuriyet OrdUluna aeferdede ordu~ sevk ve idare 
931 - 932 tedrİI yılının mahsulle- edecek kumandana mütavirlik ve 
rini vermektedir. Bu mahsulün; yarduncrlık etmeai oluyor. Bu va
vatanın çepeçeTI"e deoteği olan zifenin ehemmiyetine ve büyük 
Türk Orduswıtl yeni bir gÜç ve mes'ulil"'tlerine nazan dlkkatini-
dayanıklık katac:aima kaniim. zi celbederiın. 
Bu sözlerimle, giriteceğiniz yeni Sizin rütbe ve ya,ıruzda bulu
çalışma hayatmda üzeriııi.:ıe ne na "l arkadatlannız bölük ve ta· 
kadar değerli Ye yüluek bir İJ a- burlarla uğraıırken sizler manen 
lacağmızı ifade ebnİ' oluyorum. pek büyük mes'uliyeti olan biraz 

Arkadatlar; bilirsinizki mü&- evvel söylediğim itleri üzerleri
takil devletler aakeri zaferler- nize alaçakaınız. Genç yafta 
den doğar, a.skeri hezimetlerle böyle muazzam umurla uğrapna
ıöçüp gitmit sayısız de .. letler ele ğa namzet olanlarda bir talmn 
vardır. Hepiniz öyle bir yolun bat evsaf bulnnmak lizımdır. 
lanfıcmda ve öyle hir yolun yol- Kumandan mea'uliyet hiWle 
cusU1unuz ki, cünün birinde icra- daima biraz sıkılacağından kuT
atm.ız koca bir milleti meı'ut ve- vei mümeyizesi bazen bir derece 
ya betbaht edebilir. Gelecek ça- duçan tereddüt olabilir; Kendisi
lı§IDA hayatınızda bu noktayi bi· ne kuvvei müıneyize ve müdrike
ran ıözden uzak tutmayınız. Bu· ai Öyle bir hU ile muztarip olma
nun için, bu çatı altında öğren• yan ve ahvali parlak ve açık bir 
diklerinizle kalmamak ve kanma fikirle muhakemeye muktedir hu. 
mak ilk vazifenizdir. Ancak bu lunan bir mİİJavir, böyle zaman· 
suretle her aoker i<;in mukadder larda ne büyük yardımı olur. 
olan çetin anlann hakkından ge- Bazı ahvalde vaz'übal daha 
lebilecek kuvveti birik.tirmiJ ve eski ve kıdemliyi daha genç bulu
kemile doğru yüriimüt olursu· nanın tavsiyelerine uyınağa mec· 
nuz. bur kilabilir, eğer daha yatlı ve 

Beyler; vazifenizde muvaffak kıdemli olan kendisinden ıenç o
olmak ve yükselmek içiıı h.,pini- lanm tava.iyeaine riza göatermi.
ze ıunlan da tav.iye ederim: ise bnna mukabil o ııençte mu
daima muntazam çalışınız; dere- vaffakıyetdeki say ve teref hla
ce ve nisbeti ne oluraa olsun zor- sesini gizlemelidir; bilikia kuman 
luklar karıısında asla yılmayınız, danın verdiği karar kendi düşün
bi.1külmey ~niz ve kırılmayınız; cer;İnin zıddı dahi olr;a onu bütün 
daima mütevazi olunuz. Çevreniz ruhile benim&emek bir vicdan bor 
dekilerin, kıt'a ve Kumandanlık- cudur. Erkanıharp zftbiti Knman
ların size güvenmesini ve çalışma danın nüfuz ve te'sirine zerre ka
nızdan güzel eserler meydana dar halel getirmekten içtinap ve 
gelmeaiııi bu tarzda hareketle el- kıtaata ber şey'in kumandan tara 
de edebilirniniz. fında.n yapılmakta olduğunu an· 

Sineaiııde Büyük Gaziyi ve tatmalı ve göstermelidir. Kıt'alar 
Jevlet adamlanmızm mühim rü- kenJisini göstermeğe hiç hacet 
künlerini ve buginkü güzide yük kalmadan erkinıharbiyesiniıı kıy 
sek Kumanda heyetini yeti,dir- metini çabuk takdir ederler. 
miş olan bu müeueffnİn gür kay Mevkiinin verdiği mi.nevi bü
nağı, gÜç olan vazifenizin ifaam· yüklük erkanıharp zabitini hiç 
da sizleri bihakkin te§Ci edecek bir vakıt gurura sevk etmemeli
değerdcdir. Sizlerden de İltikba- dir. Erkanıharp zibiti herkesin 
li ümit edi oruz; büyük sevinç- nazarında yalnız rütbesinin ver
lerle verilecek olan diplomalan· diği salahiyetleri ve huknklan 
nız bu ümitlerimizin hüccetidir. kullanan bir zabit. büyük ve kü-

Akademinin ya.tadığımız bu çüğüne karııa çok mütevazı dav-
büyük giinü münaaebetile Tür- ranan bir ilim olarak gôrünmeli-
kün maddi ve manevi variığma dir. 
her gün taze kuvvet ve taze can Erkanıharp zabiti ıayretli ve 
katan Türk inkılabının ulu baı- liyakatli olduktan baıka etrafına 
buğu baş Kumandanımız Gazi cazibe saçar bir hal ve ahlakada 
Hazretlerine Akademi cıunia11- malik olmalıdır. Pek çok kimae· 
nın yüksek aayğı ve bağlılık duy- ler vardıı- ki en tatlı ve en dosla· 
ğulannı ifade etmeği terefli bir ne bir muamele ile maiyetine en 
vazife bilirim. büyük ;,ıer gördürmeğe muvaf-

Yüksck irfatlan ve iaabetli fak olurlar; itte bu gibi kimseler 
k.ı.rarlarile Akadem iyi emsalleri erkinıbarpliğe layik kimselerdir. 
ar:ıamda ı:öğilş kabartacak dere- Bu kadar sözden aonra erkanı-
ceye ıetiren Büyük Erkaruharbi- harp zabitinin vaaf ve ,iari şu 
y~ Reisimiz Müşlı- Fevzi Pt- Hz. cümlede hulasa edilebilir: 
lerine minnet ve ~ükranlarımızı 
arzeyler' . M'"'ür Paşa Hazret
leri namına merasime riyaset ve 
tercfbah:; bııyura.n Müfettiş Paıa 
ffa7ret1e-:-inc ve Akademinin bü .. 
yük gÜniinde mern!\İmde hazır 
buhınınak lfıtfund11 bulnnan muh 
terem zevata a.İ-zı tükran eder ve 
hu güzel hasılinm meydana gel
mesinde aürekli emekler aarfeden 
Akademi ve Yüksek Levazım 
Mektebi tedria heyetlerine Ku
mandanlıL. namma tetekkür ve 
ta!cclirlerimi arzeylerim. 

Beyler; muvaffakiyetlerinizi 
her birerlerinize ayn ayn tebrik 
eder ve ileride hepinizi daha bü
yük muvaffakiyetlerle bezenmit 
görmeği candan dilerim. 

Ceı•at Paşanın hitabesi 
Bundan sonra ili §Ürayı askeri 

azasından Cevat P,. Cümhuriyet 
ordusuna ikinci defa iltihak eden 
genç ve değerli erkinı:iıarp Ye 
yüksek levazım zahitlerimize u_ 
Er.ıanıharbiye reiai Müşür Fevzi 
Pı. Hz. namına ıu hitabe1i İrat 
etmiştir: 

Efendiler, 
Mektep kumandan vekilinin 

çok güzel ıözleı·iae, bir taraftan 
Mü,ir Pata Hz. namına vekale
ten burada bulunmak, diğer ta· 
raftan da hu müetaesin er;ki mü
dir'erinden biri olmalı: sıfatınm 
veı·diği aaliihiyetle, ben de bir iki 
kelime ili.v~ edeyim. 

Efrndi1e:-, iiç se '1e 110nra ordu 
1...,,,.atlna ikinci defa o!urak Vt nı .. 

Çok çalıımak, çok tahammül 
etmek, benliğmi az gÖstennek, 
göründüğünden daha fazla değer 
li bulunmaktİr. 

Bu vasıfta bulunan bir erkiı.nı 
harp sabiti kendiainin gurur ve 
ıerefini okşayacak kafi takdirle
re mazhar olur. 

CeYat Pa.şa nutkuna tu sözler· 
le nihayet vermi~tir: 

"Akademi tahsili yüksek ma· 
kanılara yetişmek için bir imkan 
lıazJrlar; fakat yalnız bunun i<;in 
değil, hatta erkinıharbiye hiZ11le 
ti içinde bir imtiyaz vermez. 

Gerek erkiniharbiye hi7.betia
de devam, ııerekae yüksek ku
manda mevkilerini ihraz tarlı A· 
kademinin cliplomaaı değil, hiz
met hayatında isbat edilecek ae· 
ciye ve ilmi kifayeıtedir. 

Muallimleriniz ve mektep ida
re heyeti üç seneden beridir aizle
ri bu işlere liyik ahlak, evsaf ve 
ilimle techize çalıştı ve bunlarla 
mucehhez bulunduğunuza kani
dirler ki bunun beratını buıriin siz 
lere veriyonıa. 

Si~ler heyeti umumiyeniz bu 
mukaddes mesleie girer .ken za
ten menfaatlerinizden teccerrüt 
etıniıtiniz; çok ümit ediyonım ki 
burada geçirdiğiniz üç aenelik 
say hayatınızda yalnız zeka!an
nız inkiJaf etınek, kuvvei muha. 
kemeniz bilenmek ve bilnetice 
müspet bir haylı malumat edin
mekle kalmadmız feragatı nelia 
hasliltınr da beraber kazandınız! 

Dört İngiliz 
Harp gemisi 

• 
Bugün limanımıza 

gelecek Kara
denize çıkacaklar 
Limanımızı ziyaret edeceğini 

yazdığımız lngilterenin Akdeniz 
filosuna mensup Curaçav Colom
bo, Ceres, Curlev knıvazörlerile 
Rover tahtelbabirinden mürek
kep filo buııün aaat yedide limanı 
mıza vUıl olacak ve top atmak 
auretile tehri selimliyacaktrr •• fi. 
lo bu akfalJla kadar limanda ka· 
lacak ve Contre - Amiral Totten· 
ham mutat ziyaretleri yaptıktan 
aonra aktam Bulgarİltan ve Ro
manya sahillerine hareket ede
cektir. 

Muğla tütünleri 
MUCLA, 14. A. A.- Milasta ıe

çen aeneki tütünlerin alımnasına de 

Manhattan trans~ 
atlantiğine ne olduı 

LONDRA, 15 A.A. - Ameri 
ka tarafından ~ edilmış büyü 
Tranaatlantik olan Manbattanı 
kaptanı Plymouth'a Cumadan ev 
vel gelemeyeceğini telsiz le bildir 
miştir. Hal buki geminin dün gel
mesi bekle niyordu. Bu teahhür 
hakkında hiçbir gÜna izahat ve. 
rilmemektedir. 

Fransız rantlarının 
tahvili 

PARIS, 15. A. A.- Reisicümhu
run riyaıP.ti altında içtima eden na.
zırlar mecliıinin ôğleden evvel top. 
lanmuı mutat <>lduğu halde rantla
rm tıdıvili "e •ıaizleri nisbetinin teı
biti için cuma günü toplanacak olan 
nazırlar meclisi Elyaee aarayında ih 
tinıeJ saat 14 le mebuaan meclisi cel 
•ea.İııİn hitamını mütealrit ictima e-. 
decektir. Sebebi de bir takım İffMta 
mani olmaktır Evvelce yapılmıt o
lan tahvilleı-de de bu kabul ihtiyat 
tedbirleri almmıttrr. 

vam ediliyor. Hilen alıt yapan 4
11

, _________ !' _____ lıl 

kumpanya vardır. Milas ta 300-400 • • 
bin okka tütün kalmıttır. iş ve işçi 

lzmir borsası 
IZMIR,14. A. A. - Bugiin borsa 

ela 10 kuru,taa 35 kuruıa kadar 
4229 çuval üzüm, 7 kuruıtan 22 lru
nıta kadar 3933 çuval incir aatıl
mııtır • __. __ 
Sabık Alınan Kay
seri kaçmıı değil 
BERLIN, 15. A. A.- Havu a

jaıumclan: Sabık Alman kayserinin 
firanna dair olarak dün öfleden son 
ra hariçte deveran eden fa)'İa tama 
men uılsızdır. Mütııriinileyh hali 
hazırda Zandvoort -Sur-Mer'de bir 
doıtunun nezdinde ikamet etmekte 
ve eaaaen mahalli iki zabıta memu
ru tarafmdan muavenet edilmekte 
olan polis kumandanının daimi taru 
aut ve nezareti altında bulunmakta
dır. 

M. Herriot ispan
yaya gidecek 

PARIS, 15. A. A.- Havas ajan
smdan: Bat.ekil M. Herriot'un mu
karripleri mümaileyhln evveldenberi 
-vvur etınekte olduğu kısa bir 
lıpanya seyahatini ııelecek Teı~ 
evvelin ilk nııfmcla tahakkuk ettire
cefini söylemektedirler. 

Tütün ihracabmız 
Memleketimizden ecnebi mem 

leketlere yapılan yaprak tütün ih 
racatı hakkında bir İltatistik ya
pılmıştır. Bu iıtatistiğe nazaran 
931 aeneainin ilk altı ayında Tür· 
kiye'den 11,392,668 lira kıyme
tinde 8,902,569 kilo yaprak ~· 
tün ihraç edilmittir. Bu aenenın 
ilk altı ayında ihracat 10,973,902 
lira kiymetinde 10,803,189 kilo
dur 1932 seneainde ihracat ıe· 
çen • senenin altı ayın~ ni.sbet.Je i
ki milyon kilo artmış ıae de fıatla 
nn düıkünlüğü hasebile kıymette 
500 000 liralık bir tenezzül var
dır.' Almanya Amerika, Holanda, 
laveç, Suriye'ye bu sene daha faz 
la ihracat yapılmıttır, hatta ls
viçre'ye de bir miktar tüt~ aev• 
kedilmi tir. Bu sene Macariatan 
ve Yugoalavya'ya ihracat yapıla· 
mamıştır. ihracat miktan bu sene 
geçen aeneye n.isbetle % 20 faz. 
la dır. 

Cüretkarane bir 
hırsızlık 

BERLIN, 15 A.A. - Bertin 
tramvay ve otobüsleri hasilitını 
hamil olan otomobil, sabahın do
kuzunda Charlettenburg mahalle 
aindeki belediye dairoai önüne 
geldiPi zaman gayet zarif bir o
tomobilden 4 genç atlam.ıtlar, me 
murlara ateş etmişler ve bunlar
dan dördünü yaralnmıtlardır. 

Yaralılardan birisi ölmüştür. 
Miitıecavizler, 40,000 mark gaz• 
bederek kaçınıtlardır. 

Dantzig meselesi 
CENEVRE, 15. A .\. Dant-

ziıı limanınm Lehiıtan taı-.fmclan 
kuı1an..ıma11 ıneseleoinde ııu1uır et 
miş olan ihtilifı tetkike memur ınu
taha1111lar komitesi, ahiren bu mese 
le hakkındaki reyini vermek üzere 
topllllllDlf ve ftl'difi reyi Dantzigde 
ki milletler cemiyeti koın.iaerine teY 
di eylemiıtir. 

Bunun metni birkaç cüne kadar 
netrolunacaktır. 

---··---------
Malıimat ve iktidarın kıymetli. 
meslek ve memlekete nef'i bunla· 
rın feraıati nefs ve ahlikı hami· 
de ile tatbikindadir. 

Sizleri ordnya liyik bir halde 
yetiştiren kumandan •e muall~· 
terinize teşekkür ederken hepını
zi tebrik eder ve y ni hayatta 
muvaffakiyetleripizi dilerim." 

Bundan aonra harp akademisi 
ve yüluek levazmı mektebi me-

Milliyet bu sütunda İf IJe i*i 
İırtiyenlere tauaa.sut ediyor. lı 
ue ifçi iatiyenler bir mektup. 
la lf büromıı= miiracaat et• 
melidirler. 

İşçi istiyenler 
Bakkalarla münasebeti olan 

muktedir bir pli.aieye ihtiyaç var
dır. Arzu edenler Sirkeci Küçük 
Kmacıyan han No. 25 e Nur Türk 
ticaret §İrketine müracaat etıin
ler. 

İt arayanlar 
508 - Şeref Ziya ef. Hüaeyhl 

Pata konak Tıp talebe yurdunda 
320 No. lu vasıtaaile. Terzılık bi. 
lir 2--3 lira ücretle çalııır. . 

509 - Hüseyin Ali Bey. Üs,.. · 
küdar Sinan pqa mahalleai ka· 
aap sokak No. 24 Lise tahsili ıör
mÜf memuriyet arayor. 

510 - Süleymaniye Fetva yo· 
kutu No. 13 R. Hayat. Daktilo· 
dur. 20--25 lira maaf istiyor. lı 
arayor. 

611 - Davut Pata tramvay 
duraiında No. 52 Ahmet ef. tica• 
rethanelerde veya reuni daireler 
de muhasiplık yapabilir. 50 lira 
maaf istiyor, 70 liraya tafraya &'i· 
der. 

512 - Birinci sınıf ebliyetna· 
meli sinema operatörü İyi elek· 
trik ve motör, yeni tesisat ve la· 
mira! yapar. Tafraya gider adre
si: Kasımpaıa Seyidalı Celebi 
Halil sokak No. 5 Ali ef. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük ec· 

zahanea.i kal'!wnda Sahne so· 
kağında 3 numaralı apartıman
da 2 numara. 

Dokto r 

Hafız Cemal 
Dahiliye haatalıklan 

mütehaaa111 
Cumadan maada herııün öğleden 

sonra saat (2,30 dan Se; kadar Is· 

tıınbulcla Divanyolunda 118 Mim&· 

ralı huıusi dairesinde dahili hasta 

lıkları muayene Ye tedavi eder. 

lef on: lstanbul 22398. 

Te· 

ı 

zunlanna Cevat ve Fahreddin 1!!!1111•••••••••••• .. 
Pı. lar tarafından kinnızı ve ef
latun mahfazalar içindeki diplo
malan birer birer dağıtılmış .,.., 
yeni mezunlar t.,brik edilmittir. 
Davetliler bundan !IDnra hazırle· 
nan büfede izaz edilerek meraai

DOKTOR 

me nihayet verilmittir. 
Her iki mektebin bu sene ver

diği mezun elli kitidir. 

r..ıtN ŞÜKRÜ 
ı:;. ...,;ı; hastalıklar mütehl\911S1 
Her gün öğleden •onı a 1 ıtanbul 
Türbe Babıali Caddeai N o. 1(1 

Telefon 2,26'.!2 

-...-----------------------------~~~~~~-
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S'ltınalma kom. il " oları 
örülmemiş 

Parlak bir mu·,affakiyet 

Ademi ikcidara, belge• 

şekliğine ve zafiyeti 
umumiyeye 

Çorlu ve Te!Crd.ıgmdaki kıtaat ihtiyacı için aşağıda mikdarı 
ve cinsi ve ihale, tarih ve saatler" yazılı erzak ve yem münaka
saya konmuıtur. Taliplerin vakti muayyeninde Çorlu'da satın 

kiye istasyonunda Narmanlı Hanın 3 İstanbul Tramvay Şirketi Müdüriyeti, 15 Eylill 1 ----------....ıı 

alma komisyonuna müracaatları. (724) (4410) 
Mevki Mikdar Cinsi İhale tarihi Gün Saat müanamasa 

nın cinsi 
Çorlu 1200 Soğan 17-9-932 Cumartes; 1 7 Aleni münkaaa 

Üncü katında 4 numaralı dairesinde 
mevcut ve muteber bir aileye ait ga 
yet kıymettar eıyalar müzayede su 
retile satılacaktır. Bronzlu bizote 
kristallerle 2 adet yan vitrini havi 
mükemmel bir büfesile müzeyyen 
yemek oda takımı, vitrinli, paravan-

ı lı orta masalı cem'en 14 parçadan 

mürekkep Lui XV gayet güzel sa· 
lon takımı. hakiki Avrupa vll§din
den mamul 3 parça kanape ve kol
tuk takımı, 2 adet komple ve nadi
de yatak oda takımları, Ayvazonki
ye Van der Yine, Benkene, Vinterse 
ve meıhur reeaamlara ait olduğu taı 
dik olunan kıymettar yağlıboya tab
lolar . kadife perdeler, bronz ve al
batradan mamul elektrik avizeler.ağ 
zı yaldızlı kriıtal bakara su takım
ları, 85 parçadan mirrekkep 1 ngiliz 
tabak takımı, kristal vitrinli çay ma 
ıası, kare çubuklu lake karyola, ay
nalı dolaplar, aıri portmanto, bronz 
lu şapkalıklar, Junker's markalı gaz 
ocağı , sedefli tabureler, mutfak ta
knn1 ve ıair lüzumlu eşyalar .Ana
dolu ve Acem halıları ve seccadeleri. 
C. Beckıtein markalı çapras telli ne 
fiı bir Alman piyanosu . Pey aüren

lerden 100 de 25 teminat alınır. 

1932 tarihinden itibaren ikinci mevki tramvay arabala- Harp akademisi ihtiyacı için 
rmda tenzilat ile seyahat hakkını bahşeden mektepli 15 ton arpa pazarlıkla satın a-
ka 1 - b l - h h ı· ·ı· lm acaktır. Pazarlığı 17 Eylül rt arı vermege aş ayacagını mu terem a a ıye ı an 

932 
t · .. .. 

10 
d 

·ı b" cumar esı gunu saat a ı e kes ı şeref eyler. Tophanede merkez K. satınal-
Bu kartlar, yüksek mekteplerden gayrı mekatip ta- ma komisyonunda icra kılına-

lebesine verilecektir. caktır. Taliplerin izahat almak 

kar!• kat'i te!'lir grislcren 

GLANDOKRA~ TII 
MO'jhur prof. Brown Secqua 
ve Steinach'ın keşfidir. Kadm 

erkek farkı yoktu ... Hcı· kutu d 

Tekirdağı 1600 " " 
" 86400 saman " 

Çorlu 80500 " " 

Çorlu 24000 Patates " 
T ekirdağı 32000 " 

,, 
Çorlu 152000 Arpa " 
Tekirdağı 61000 " 

,, 

* 
Kon.yadaki kıtaat için kapa

lı zarfla münakasaya konan 
15000 kilo aığır etine yevmi 
ihalede verilen fiat pahalı gö
rülerek bir ay zarfında pazar
lıkla haddi liyik görülürse 17-
9-932 cumartesi saat 15 te iha
le edilecektir. Münakasaya itti 
rak edeceklerin vakti muayye
ninde Konya Satın Alma komis 
yonuna müracaatları. 

• ,,. ,,. 
(790) (~12) 

Konyadaki kıtaat için 21700 
kilo sade yağma verilen fiyat 
gali görüldüğünden bir ay müd 
detle pazarlığa konmuştur. lha 
lesi 19-9-932 cumarteti saat 16 
dadır. ihaleye ittirak edecekle
rin vakti muayyeninde Konya
da satmalma komisyonuna mü 
racaatları. (788) (4796) 

• • • 
Gümüşıuyu ve Haydarpafa 

hastahanelerinin kapalı zarfala 
münakasaya konan 840 ton la
vamarin maden kömürüne tek
lif edilen fiat haddi liyıkında 
görülmediğinden pazarlığa kon 
rnuttur. Şartnamesini almak iı 
teyenlerin her gün ihaleye itti
rak edeceklerin vakti muayye
ninde komisyona müracaatları. 

(794) (4856) 

* * '1' 
Bursadaki kıtaat ve aıkerf 

lise ihtiyacı için 30.000 kilo te 
ker kapalı zarfla münakasaya 
konmuttur. İhalesi 13-10-932 
perşembe günü saat 15 tedir. 
Şartnamesini görmek isteyenle 
rin her gün komisyonumuza. 
ihaleye İftİrak edeceklerin vak 
ti muayyeninde Bursada fırka 
satınalma komiıyonuna müra
caatlar. (795) (4857) 

*** Kapalı zarfla münakasa-
sı yapılan Çorlu'nun 105000. 
Tekirdağı'mn 140000 kilo unu 
na verilen fiat gali görüldüğün 
den pazarlığa konmuttur. iha
lesi; lS-9-932 pazar günü sa-

" " " " ,, ,, ,, 
" ,, ,, .. ,, 

iki 
parça ,, 

16 " " .. ,, ,, ,, .. 17 Kapalı zarf 
" " Aleni münakasa 

* * 
at 16 dadır. İhaleye iştirak e
deceklerin vakti muayyeninde 
Çorlu'da satına!ma komisyo
nuna müracaatları. 

(782) (4855) 

* * * Tefenni' deki kıtaatın bir se-
nelik ihtiyaçı olan 326.350 kilo 
saman kapalı zarfgla münaka
saya kontnuftur. İhalesi 18-9-
932 pazar günü saat 15 tedir. 
Şartnameyi görmek istiyenle
rin her gün komisyonumuza, 
taliplerin vakti muayyeninden 
evvel lsparta'da satın alma ko 
misyonuna müracaatları. 

(722) (4408) 

* * * 

MOZA YEDE iLE SATIŞ 
Bugünkü cuma günü sabah saat 

10 da Y etilköyde Hürriyet sokağın-
da 31 numaralı hanede mevcut ve 

lspartadaki kıtaatın senelik muteber bir aileye ait gayet güzel 
ihtiyacı olan 11026 kilo sade- etYalar müzayede suretile satılacak
yağı kapalı zarfla münakasaya tır. Büfe. Dreıuvar, masa ve 6 adet 
konmuttur. ihalesi 24-9-932 aanrlalyadan mürekkep meşe ağa-
cumarteti günü saat 14 tür. cından oymalı rönesans yemek oda 
Şartnameyi gönnek İstiyenle- takım., ı kanape ve 2 koltuktan mü 
rin her gün komisyonumuza --L'- •-•- 3 _,......., i-
"h 1 • • k . .l---1-I • d ...,,...ep pomye ....,mı, r-.-
1 a ~ye ıttıra . ~ enn e baret diğer &alon takımı, çini soba, 
vaktı muayyenınde Isparta a- ı 1--'" mamu"tmdan 
1 k 

. .. oyun maaaaı, ugulZ .. 

mı satım omıayonuna mura- akaju masif balanıunr koltuklar, 92 
caatları. (746) (4576) parçadan mürekkep ponelm miı-

111. K.O. namına pazarlık k el ao&a takımı, kriıtal balıara 
sure~ile dört ili yedi yatların- ı.a8.:: talmm, bronz okıide elektrik 

a.izeler, ceftz maıif portmanto, per 
deler, is torlar n veaair lüzumlu eı· 
yalar. Pleyel markalı nefiı bir piya
no, Anadolu ye Acem haldan ve 
seccadeleri. Pey sürenlerden 100 de 

da bınek ve kotum hayvana
tı aatm alınacaktır. Komis
yon Dolmabahçede hayvan re
virinde 11-9-932 tarihinden iti 
haren vazifeye batlayacaktır. 
Taliplerin evsafı almak ve hay 

25 teminat alınır • vanatını göstermek üzere her 
haftanın pazar ve salı günleri 
saat 9,30 dan 12 ye kadar ko- , latanbul birinci ticaret ınabk-. 
misyonumuza müracaatlan sinden: Avukat Hamdi Halim Beyin 
(749) (4579) 

* * * 
Pulatlıda bulunan kıtaat İ· 

çin senelik 250000 kilo odun a
leni münakasaya konmuttur. İ
halesi 29-9932 perşembe günü 
saat 15 tedir. Şartnameyi gör
mek isteyenlerin her gün ihale 
ye İftirak edeceklerin vakti mu 
ayyeninde Ankarada 8 ci. Top
çu alayı satın alma komisyonu 
na müracaatları. (765) (4695) 

fstanbul Liseler Alım Sabm 
Komisyonundan: 

Kadıköy'ünde Cevizlik'te Solmllu so 
kakta l numerolu hanede Muharrem 
Bey aleyhine 932-512 dosya nume
roaile ikame eylediği (1300) liralık 

alacak davasından dolayi mümailey
he tebliği muktezi evrak ikametga
hı meçhul olduğu cihetle tebliğ edil 
mediğinden lıukuk uıulü muhakeme 
leri kanununun 14 üncü maddesi 
mücibince ilanen tebligat ifas11111 ka
rar verilerek tebliğ olunacak evrik 
mahkeme divanhanesine talik lnlm
IDJJ olduğundan Müddeialeyh Mu
harrem Bey tarihi ili.nın ferclasm
dan itibaren on gün zarfmcla mııll
kemeye nıüracaatla dava arzuhalini 
tebellef ye cevap liyihaamı ~ 
ği takdirde hakkmda muamelei gİ
yabiye icra kılınacağı ilin olunur. 

Ankua'da Akşam San'at mektebi için satın alınacak ders le
vazımı lS-10-932 taıihine müsadif salı günü saat 16 da ihale e
dilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konul
muştur. Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul Erkek lise
si kalemine ve fazla tafsilat alacakların da İstanbul San'at mek 
tehi müdürlüğüne müracaatları. (4849) 

Geyve İcra m-urluğundan: 1 -
Geyve istasyonunda Ahmet oğlu Ah 
met ile Ahmet karısı Şerifenin ıa:ri
an mutasarrıf bulunduklart Geyve 
istasyon mahallesinde ki.in canibi ye 
mini tarik yesan hacı Rıza tadası 

arkası merkum hacı Rızanın müfrez 
tarlası ve tariki has ile mahdut 200 
artm, fevkani iki oda ve bir methah 

fstaobul Mıntaka 

San' at Mektebi 
Müdürlüğünden: 
Mektepte 17-9-932 cumarte 

ıi gününden itibaren tedrisata 
baılanacaktır. (4843) 

Oıküdar alımcı icra dairesinden: 
Bir borçtan dolayi mahcuz ve para
ya çevrilmesi mukarrer bir adet ten 
le arabaırnın l~-932 pazar ~nu 
ıaat 9 dan 11 re kadar Üsküdar At 
Pazarında aatılacaimdan talip olan
ların mahallinde hazır bulundurula
cak memura müracaat etmeleri ilin 
ol~nur. 

iHTİRA İLANI 
" Plastik mahiyette olan mevaddr 

infilikiyeyi terit teldine kornak için 
crhaz ve uıuller, meseli dinamit kar 
tutlarmm imali için" hakkında istih
sal olunan 6-10-1930 tarih ve 959 
numaralı ihtira beratı bu defa mev
kii fiile konmak üzre ahere devrüfe
rağ veya İcar edileceğinden talip 
olanların Galata' da Çinili Rıhtım Ha 
nmda Robert F erriye müracaaUan i 
lc!ın olunur. 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Sirir:ci sınıf mütehassıs 

( Bab•alı) Ankara caddesi No.6ü 

MOZA YEDE lLE SATIŞ 

tahtani samanhane ve havluya müı
temil bir bap hane ehniyeaile yerinin 
bilmüzayide aatılmaarna karar n
rilmittir. 2 - Mezkur hane 13-10-

Bugünlr:ü cuma günü sabah saat 
10 da Be:roilundal stiklal caddesinde 
Karlman Pasajı kaqıaında ve lngi
liz High Sckool) kız mektebi yanın
da Polonya sokağı namile tanının" 
Nuriziya sokağında 15 No. lı Osman 
Vehbi Bey apartunarunın 4 cü daire 
siade mevcut ve ahiren Baron Ciha-

932 perşembe ~nü aaat 10-12 araya ait PYet kıymettar ve nadide "! 
yalar müzayede suretile satılacaktır. sında Geyve iataıyon mahalle.inde 
Meşhur lngiliz (Warıng et Git- açık artırma ve peıin para ile sah

low) fabrikaıının Amerikan meşe- lacaktır. 3 - Artırma şartnamesi 
1-10-932 tarihinden itibaren he.den mamul ve 21 parçadan mürek-
keain görmeleri için Geyve ic,. dai-

kep nadide Yemek oda takımı, Fran- resinin ?.320 No. sunda açıktır. 
sız mamulatından gayet güzel aalon 4 _ Satılığa cıkardan geyrimenku
buduvar, maıif mahon çay masaları, lün muhammen kıymeti 300 lira
salona ait etyalar, lngiliz marnulitın dır. S - Artrrmaya ittirak edecekle 
dan mahun yatak oda takımı, ve 1 rin. geyrimenkulün muhammen kıy. 
bronz kesme karyolalar, biblo. baka- metinin yüzde yedi buçuğu nisbetin
ra su takımları, şan.p ve meze takını de pey akçası veya milli bir banka
lan,limoj ve kriıtofl ~ofra tihkamları nın teminat mektubunu tevdi etıne1e 
basrr Örme salon takımı, mqhur se- ri lazımdır. 6 - ltbu gayrimenkiil 
vir fabrikasının vazoları ve iardin- üzerinde İpotek sahibi alacaldılarla 
yerleri, Gaile ve Japon çiçekleri, T u- diğer alakadarların haklarile faiz ve 
valet için nadide pıite, bronz heykel masrafa dair olan iddialannı tarihi 
ler, Valeri İmzalı tablolar, salamand ili.ndan itibaren yirmi gün içinde ev
ra ve çini sobalar, paravanlar, elbise rakı müsbitelerile bit"likte İcra daire 
dolapları, abju oyun masası, muşan1 sine bildirmeleri 11.kıi takdirde hakla 
balar,mutfak takımı ve•air lüzumlu n tapu kaydile sabit olmayanlar sa
e5yalar . Brüksel ve Acem haldan. tıı bedelinin paylİlşnmıından hariç 
Pey sürenlerden 100 de 25 teminata kalacakları ilin olunur. 
lınır. 

Göz Hekimı 

Profesör Dr. ES.ı\ T 

ZA YI - Adapazan Türk licaret 
Bankasından 2454 No he<abı carim 
deki tatbik mühürümü zayi ettim. 

ı Yenisini yaptırdığımdan 1-ıükmü yok 
lt-ıl 11'1 \nk;u ı '':11• 'ı· \o. tııı 

iıı••••••••••••ııi tur. Nuriye 

Mektepli kartları, şeraiti atiye dairesinde Galatada için her gün v" pazarlığa işti
(Tünel arkasında) Söğütlü sokağındaki Tramvay Şir- 1 ra~ için de muaYYen vakitte ko 
keti Hareket Dairesinde tevzi olunacaktır. mısyonda bulunm{ı;;)· (4S3

5
) 

1 - Kart alacak mektepli, on beş yaşını geçirmiş ol • • * 
mamalıdır. Süvari Binicilik mektebine 

2-Mektepli, üzerine 15 kuruşluk pul ve mektep ait bet tay müzayede auretile 
müdüriyetinin mühürü ile mühürlenmiş fotoğrafisi ya- satılacakbr. Müzayrdeleri 21 
pıştırılmı" olarak, hakikaten mezkiır mektebe devam Eylul 932 çarıamba günü saat 

"' 10 da Fatihte Atpazannda icra ettiğine dair bir kıt'a tasdikname ibraz etmelidir. edilecektir. Taliplerin mezkUr 
3 - Mektepli, nüfus varakasını göstermelidir. gün ve saatte Atpazarm<' ... ha-

4--Mektepli,vesika eb'admda ikinci bir fotoğrafi ge- zır bulunmaları. (69) (4808) 
tirmelidir. * * * 

5 - İstanbul Tramvay Şirketi tarafından verile- Kilo: 
7000 kuru fasulye, cek olan kart üzerine yapıştınlacak 15 kuruşluk pul 
3000 " nohut 

mektepliye aittir. 10000 Arpa 
6 - Evvelce kendisine bir kart verilmiş ise, mektep- 5000 Bulgur. 

li evvela eski kartı iade ederek mukabilinde yenisini Merkez K. na merbut müeı 
alacaktır. ı •esat ihtiyacı için yukarda ya-

7 - K1artın tevdiinde 2 1 / 2 kurus alınacaktır. zılı eruklar ayrı ayrı pazarlık-
8 M · 1 T ·s· k · • '-" la sat•n alınacaktır. Pazarlık-- ekteplı kart arı ramvay ır etının mezK.ur ı !arı l8-9-c

32 
.. .. . . . .. - i . d d ., pazar gunu sa 

hareket Daıresınde Cuma ve tatıl gun erın en maa a ·at 10 da Tophanede Merkez K. 
her gÜn saat 8 1 / 2 tan 12 ye ve 13 1 2 tan 17 ye ve Satmalma Ko. da ;cra kılına
pazar günleri yalnlZ aaat 8 1 2 tan 12 ye kadar verile- ~":ktır. Taliplerin izahat almak 
cektir ıçın her gün ve pazarlığa işti-

M~terem halkın beyhude vakit kaybet"llemesi İçin krak ~cin dde hmuayyben
1 

vakı1"tte ka 1 • · • k k d · ah omısyon a azır u unma arı rt a mak üzere mezkUr daıremıze anca yu ar a ız f74) (4873) 
edilen şerait dairesinde ve tekmil evrakı matlubeyi ge- ' ~· • -ı< • 

tirerek müracaat etmesi rica olunur. Kuleli Askeri lisesinde mev 
İstanbul Tramvay Şirketi cut 747 adet Karyola aleni mü 

Müdüriyeti nakasa suretile imal ettirilecek 
tir. Münakasası 29 eylul 932 

INKlı.Ap LiSELERi MODORLOGONDEN: perfembe günü saat 10 da Top 
hanede merkez kumandanlığı 
satınalma komisyonunda icra 11,lektebimiz muallimleriniı '!. 7 eylül cumartesi günü mek 

tepte bulunmaları rica olunur 

• • • Istanbul Yüksek Iktısat 
ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Kayıt ve kabul muamelesi 1 eylul 932 de başlayacak ve 

25 eylul akatmına kadar devam edecektir. 
2 - Kayıt için cumartesi, pazartesi, pertembe günleri sabah

ları saat ondan aktarolan ıa.at on yediye kadar mektep müdür
lüğüne müracaat olunacaktır. 

3 - Mektebin l Yükek lktıaat ve Ticaret kısmına) 
A - Bakalorya iıntibaolanna tabi tam devreli lise mezunla

rile bu derecede olduğu hükUmetçe musaddak ve bakaloryaya 
tabi ecnebi liselerinden tebadetnameleri olanlar. 

B - Darülfünun fakültelerinden ve Yüksek mekteplerden me 
zun olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen 
geleceklerin evvelce girdikleri mekteplere her halde lise mezu
nu olarak ka)·dedilmit olmaları ıarttır. 

D - Bu kısma muadil Ecnbi yüksek ticaret mektepleri me
zunlarile müdaviır,lerinden mukabil devrelere naklen alınacak
ların türkçeden i'lltıhan vermeleri metruttur. 

4 - Mektebin (1 icard Lisesi Kısmına) bakaloryaya tabi or· 
ta mektep mezunları alınacaktır. Bu kısm) gireceklerin Y8'lan 
on beJteo aşağı ve yimi birden yukarı olmfyacaktır. · 

5 - Mektebin (Küçük Ticaret Kısmına) ilk mektepler me
zunlarile orta mekteplerin birinci. ikinci, üçüncü sınıflarından 
t&sdikname ile gelecek olanlar. Bunların yatları da on üçten a
tağı on sekizden yukarı olmıyacaktır. 

6 - Mektep nehari ve meccani olup tedrisat öğleye kadar
dır. 

7 - Kayıt ve kabul için atağıdaki vevaikin müdüriyete hita
ben yazılacak bir iahJanameye raptı icabeder. 

Vesika: 1 - Mektep ~ahadetname veya tasdiknamesi. 2 -
Sıhhat ve atı raporları. 3 - Hükiim<!Otçe muaaddak hüsnühal va 
rakası. 4 - Hüviyet cüzdanı. 5 - Üç kıt'a fotoğraf. (4214) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 61 kalem, kilit, 
ci•ata, somun• alıit ve edevat. tulumba, teneke levha; çadır; al
çı; gemici feneri; elektrik malumesi, yatak çartafı. fırça, neft 
yağı ve saire gibi muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 19-9-932 
tarihine oüsadif pazarteti günü mağazada icra kılınacağından 
taliplerin yemvi mezkürda saat 9 dan 11 e kadar isbatı vücut e
derek tahriren fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat 
listesi mağaza dahilinde asılmıt olup nümune getirilmesi icap 
eden malzeme için pazarlık günü nümunelerinin beraber getiril
mesi, nümuneıiz tekliflerin kabul edilmiyeceği ilan olunur. 

(4860) 

kılınacaktır. Taliplerin şartna
mesini gönnek için komisyona 
müracaatları ve ittirak · çin de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları (RJ) (4721) . "' . 

Kilo 
400 Zeytin tanesi 
400 Beyaz peynir 
500 Makarna 
400 Kuru üzüm 
300Un 
YukarıCla mikdarları yazılı 

bet kalem erzak Hava Maki
nist mektebi için bir tartname
de aleni münakasa auretile sa
tın alınacakbr. Münakasası 
20 eylul 932 salı günü aaat 15 
te T opbanede Merkez Kuman 
danlığı satın alma komisyonun 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
tartnamesini görmek için ko
misyona müracaatları ve itti
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmala
rı. (28) ( 4382) 

Odun 
Çeki 

1150 
320 
300 
850 -2620 
Odun 
Çeki 
690 
700 

28 
700 
252 -2370 

• • • 

ihtiyat Zabit Mp. 
Asker konağı 
Askeri Matbaa 
Merkez kumandan
lığı 

Eczacı mektebi 
İhzari küçük Za. Mp. 
Levazım Dikim Evi 
Gümüthane hastanesi 
Askeri Müze 

Yukarıda yazılı mahallere 
hizalarındaki mikdarda iki fart 
namede kapalı zarf suretile o
dun satın alınacaktır. Münaka 
aaalrı 17 eylul 932 cumartesi 
günü saat 15 te Topbanede 
Merkez Kumandanlığı satın al 
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin tartnamesi
ni görmek için komisyona mü
racaatları ve iştirak için de 
tartnamesi veçhile bazırlaya
caklan teklif mektuplarını iha 
le gününün muayyen vaktinde 
komisyon riyasetine vermeleri. 
(21) (4364) 

• • • 

rununda türkçe olarak tarifcs 
mevcuttur 

Umum deposu lst. Babçekapı'ı 
ZAMAN ec:aı deposudur H 
eczane ve ecza dcpolAnnda bul 
nur. Kutusu 200 kuru,tur. DOt 
TOR BEYLERE tesirıni tecriil 
İçin makbuz mukabilinde bir ~ 

tu gönderilir 

İlan 
S. S. C. 1. Türkiye Ticaret miir ! 

silliğinin Milliyet ve Cümhuriyet 
zetelerinin 2 Haziıan 1932 taı. 

1 
nüsbalannda ilin ettiği ıirkülcri . 

dilen bervechizir huıuıat iian cı 
nur. 

S. S. C. l. Merkezi icra komi! 
ve Halk Komiserleri Şurasının, 

careti hariciyeye müteallik ukud 
imzalanması ve ticareti hariciy{ 

1 
ait muameli.tJn İfası ztmrundaki 
kiletnamelerin İtası U"ulüne d 
13-10·930 tarıhli kararnamesine ( 
nun mecmualarının 64 N o. lu nt 
hası sahife 533) binaen, S. S. C. 

Türkiye Ticaret mümeııilliii naı 
na icra edilip ticari mahiyeti h; 

mukavelenamelerin akdedilmcsin 
bono vesair nakdi taahhüdatın ah 
kabız, ita ve s.İroıuna besabatı ca 

yenin kütadına ve bu hesabat Ü> 

rine para ahzma, kredi mües-el· 
rinden istikrazına, akreditifler kü 
dına, S. S. C. l. Türkiye Ticar 
Mümesıiliği namına tanzim edilı 

akreditifler üzerine para ahzrna, cı 

Ye bavalenamelcre dair bütün ukt 

.., keza mahkeme vel.aletnamelcı 
dahil olmak üzre her nevi veü.lc 
namelere muh~kk.a.k, biri birinci in 
za vazetmek hakkını diğeri de ikiı 

ci imza hakkını haiz iki şah1s tan 
fından İmza vazedilmesi meırut o 

duğvnu S. S. C. 1. Türkiye Ticar. 
Mümessilliği ilan eyler. 

S. S. C. 1. Türkiye Ticaret Mi 
mesailliğinde birinci imza hakkın 
haiz "!bu berveçhizirdir: 

1 - Hodorofski losiv lsayevi 
S.S.C. 1. Türkiye Ticaret MumeHil 

2 - Bankoviç Yan Martinoviç ~ 

S.C. 1. Türkiye Ticaret miımessill 
muavini. 

3 - Meşçeryakof Mihail Petrovi 
S.S.C.I. Türkiye Ticaret Mümes 

ailliği latanbul Şubesi müdürü. 
S.S.C.I. Türkiye Ticaret Müme• 

silliğinde ikinci imza hakkını hlli 
~ bervechizirdir: 

1 - Alpert MaluUI Crigoryn-iç 
l Gunnau Samocl lzraileviç 
3 - Gelfll'at Mark Abramo~. 
4 - Varenko Aleksandr losifovi< 

5 - Martin Vasili Serg eyniç 
& - Den.izenko Fedor Geraaimo 

..-iç 

7 - Paltsev Konstantin Sem 
yonoviç 

8 -· Neudeckni Gennadi Pavlovi~ 

Balida zikredildiği ıurette inna 
edilmemiı olan bütün ukut ve veka
letnameler, S.S.C.I. Türkiye Ticaret 
Mümessilliğince ll'ayri muteber ad
dedilecektir. 

Asliye malı.kemesi ikinci tican-t 

dairesinden: Tahminen 900 kilv pa
muk ipliğinin 17-9-32 tarihine mÜ•a
dif cumartesi günü saat 14 ten 16 ya 
kadar latanbul lthali.t gümrüğünün 
2 ve 4 numerolu anbarlıınnda açık 
arttırma ile satılacağından talip olan 
larm yevm ve saati mezkürda hazır 

bulunmalan ili.n olunur. 

hazırlayacakları teklif mektup 
lannı ihale gününün muayyen 
vaktinde komisyon riyasetine 
•ermeleri. (20) (4363) 

Gedikpaşa'da Jandarma Odun * * * 
Satınalma Komisyonundan: 

Acele lüzumuı;a binaen beş yüz tahta sandık pazarlıkla alı
nacaktır. Taliplerin 18 "Ylıil 932 pazar günü saat ondan on bire 
kadar komi~yona müracaatları. (4850) 

İstanbul Erkek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

2 H. Fehmi, 4 Adnan, 3 Ziya, 5 Nurettin, 6 Necmi; 7 Musta
fa; 8 Kamil, 11Sadık.14 Ziya, 16 Necmi; 17 Faruk. 18 Abdul
lah Efendiler_ 

Yukarda numara ve isimleri yazılı efendilerin 17.9.932 cu
martesi !!ÜOÜ mektep idaresine müracaatları. ( 4848 \ 

Çeki Merkez kumandanlığına 
1132 Topçu Atıt Mketebi merbut müessesat ihtiyacı için 
4135 Maltepe Lisesi 125 ton arpa kapalı zarf sure-

850 Ölçme taburu tile satın alınacaktır. Münaka-
6117 saıı 19 eylul 932 parartesi gü-

Yukarda yazılı mahallere nü saat 14.30 da Tophanede 
bizalanndaki mikdarlarda ve Merkez Kumandanlığı satın al 
bir şartnamede kapalı zarf su- ma komisyonunda •cra kılına
retile odun münakaaaaı 18 ey- cakbr. Talip1erin şartnamesini 
lul 932 pazar günü saat 15 te görmek için komisyona müra
Topbanede Merkez Kumandan caatları ve ittirak için de f&rt
lığı satın alma komisyonunda namesi veçhile hazırlıyacakla
icra kılınacaktır. Taliplerin rı teklif mektuplarını ihale gü
şartnameıini görmek için ko- nünün muayyen vaktinde ko
misyona müracaatları ve ııtı- misyonda hazır bulunmaları. 
rak İçin de şartnamesi veçhile . (27) (4379) 

--'---~~---~----~--
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Zafiyeti umumiye, iftibasızlık 
ve .lmvvebizllk balAtında bü
ylk faide ve tesiri görülen F 
---... ARNAVUTKÖY~---

Amerİkan Kız Koleji 
KA YiT MUAMELESl - 18 Eyliil Cuma '" 17 Eylül Cu-i 

rünleri, 9 dan 12 ye ye 14 lıuçukı.n 18 buçuia kacl.r yapılacaktır. 

Tedrisat 19 Eylül - Pazarte.i 8,30 ela lıatlar, Dühul Ye ilana! imti
hanlar ataiıcla ııöıterilen rünlerde İcra edilecektir. 

Türkçe 
Franıızca ve kimya 
Riyaziyat 
lngilizce ) 

ve ) 
Randaman) 

15 Eyliil, Perpınlae ııtinü aaat 9 buçukta 
15 ,, " ., saat 14 te 
17 ., c-rt ... ı IJÜllÜ saat 9 lıuçukta 

17 ,, Cummteai ııünü aaat 14 te 

GOZTEPE AMERiKAN MEKTEBİ BİNASINDA 

GÖZTEPE TÜRK KOLEJİ 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek - ilk - Orta - Lise 

Talebe kaydına baılanınqtır. Hergün 9 dan 12 ye kadar, 2 den 5 e ka
dar müracaat kabul olunur. Eski talebenin kayıtlannı tecdit ettirmek 
Üzre hemen ve yeni talebenin de yerler mahdut olduğundan bir an 1 

eTYel müracaatlan. 
lngillzce, tedriıabna eakiıi gibi ayni itina ile devam edileceği ııibi 

Fransızca, Almanca, liaan kurstan dahi vardır. 
Deniz banyo, hamam ve duılan, kara ve deniz ıporlan temin eclilmit-

tir. Kız talebe için tamamen ayn ve müıtakil yatakhaneleri vardır. 

ı=
p, rami program tatbik edecektir. Talebesi reımi mektepler se
tini haizdir. Talim heyeti resmi mektepler muallimlerinden mün

tahap bir heyeti tedriıiye ile takviye edilmiıtir. 

Kız ve erkek - Le1li ..,. Nehari •----111 

istiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HAVİDİR. 

Bütün ımıflan mevcuttur. 

KAYIT MUAMELESİNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

Her ııün aaat 10 dan 18 e kadar müracaat olanabilir. 

SEHZADEBASI POLİS MERKEZ! ARKASINDA 
· • Telefon: 22534 ---------

Cilt Letafeti GÜZELLİGIN Esasıdır 
Yil:ı:il gilnef ~e terin tahribatmdııa korumak için 

Beıir Kemal Letafet Suyunu Kullanınız 
Depo•u: Sirkecide BEŞİR KEMAL Ye MAHMUT CEVAT 
ec:ı:aneııidlr. 

1 Liraya Yüzü be Kuıtüyü YASTIK 
~ıanbul'cla ç.tmatçılar, Sındalyıcılar'da Kuıtüyll Fabrlka•ında 

tuşıllyüııUn kilosu 100 lronış, yilzü ile yorgan 12, şilte 10 liradır. KuttliJUnı 
mahana kumaşlar bulunur, Toptsn satışa ıen:ıillı Yardır. Tel. 230117 

Antara'da satış mağazası: SAL Ti FRANK O 

Bursa Maarif Müdürlüğünden: 
Bursa milze9inin 3635 lira 80 kurut bedeli keıifli hafriyat 

ve istinat duvarı inıaab al- münakasaya vazedilmiıtir. 2 Teı 
rinienel 932 saat 15 te ihalesi icra Jalmacaktır. Talip olanların 
yüzde 7.S t:eminab muvakkate .q.lerile Buna Maarif Müdiri
yetine mllracaatlan ilin olunur. ( 4778) 

2500 Lira 
Mükafat 

Ku bara 
K·mıerdir? 

1 Kitiye 750 lira 

250 " 
1000 " 

1 
10 
10 

Leyli 

" 
" 
" 500 

" 

Kur'a 

1 
Teşrinevvel'de 

Saraçhanebaıında l'Jilnir ?aşa konaiında 

Nehari - ;r\na - ilk - Orta - Lise - Kız - hrkek 

Hayri e Liseleri 
Maarif 't'eklleti celilealnin S-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrlle blıtün mekteplere 
tamim edlldiii il:ı:ere resmf muadeleti taadik edilmiJ olan maktebimizda talebe kaydına 

• 

batlanmıtbr. Ecnebi liunlanaa ilk aınıflardaa itibaren batlanır. Ne!ı.arl talebe mektebin 
buıuıi otomobil ve otobüalerile naklediliır. Her gün uat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

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

TBrklyenln - ••ki haaaai mektebi ı Nlpııtaıı'nd.t 

Leyli nehari Feyzı·ye Lı·sesı· Tesis ta-
Kız ve erkek rihi 18 85 

Yaya, İlk, Orta ve U.. kıarmlannı muhtevidir. Kayıt İiİn bwpa Nitantafı'nda TefYİkıye 
karakolu karfıaıtıdalri mektebe mtıracaat edilebilir. Biltlln sınıflara kız talebı kabul 
olunur. Bu sen• levll Gcretlerinde bilytık ten:ı:illt yapılmıştır. Taleo vu'<uun-la mekte., 

Wifui takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

Edirne hudut taburu kumandanlığından ~--Ecnebi Mekteplerlnden Naklen 
Afatıda cim ve mikdarlan yuılı erzak 5-9-932 tarihine W · 

müaadif pa:ı:arteai gününden itibaren 1irmi ııün müddetle mevkii Mektebim ize Kayıt için MU raca at Eden 
~~~kuaya vazed~it ve 25-~~~2 .. t~~h~ mü~adif ~az~r.teai Talebelerin Nazarı Dikkatine 
gunu saat 9 da Edıme Mal Mudurluğünde ihales kat'ıyeaı ıcra I 
kılınacağından taliplerin yevmi mezkUrda depozito akçelerile 
birlikte mezkUr Mal Müdürlüğe müracaatları ilin olunur (4730) 

Kilo Cinıi 

110000 Un 
6000 Pirinç 
3500 Sade 
3000 Soğan Kapah zarf usulile 

Ecnebi mekteplerinden Türk Llaeler'n• nakledecek talebenin 
aımflara ve bakalorya imtlhanlanna yetittirilmt.al için mekteb!mizde 
ihzari aımflar açdmaaına Maarif VekAleti celllealnce milaaade edllmiıtir. 
AIAkadar talebenin ve tafailat almak iateyenlerla mektebe milracaatlan 
tavaiye olunur. 

Amavutköy F eyziati L. sesi Müdürlüğü 

a Kullanınız. 
Her eczane 
de satılır. 

lıtanbulun en eski huıuıi ve feyizl.i mektebi 

Şemsülmekatip 
Kız ve erkek. Leyli ve nehari 

Tesis tarihi: 1307 
Yuva, ilk ve Orta kısımlara Leyli - Nehari talebe kayclolunmakta
dır. Hergün 9 dan 18 e kadar kayıt muamelesi icra kılınmaktadır. Tedri 
sata 17 cyliildc ba,lanacaktır. Adres: BeJikfBJ Yıldız. Telefon B.0.2282 

AMEL"' HAYAT Ticaret Lises 
1 Müdir;yetinden 

~~t<'-~~:\ ISTENOGRAFI KURSU 
Açı ıyo•. Tedrisata Teırinievvelde b.,,,.•a.,..aca'·t· 

Mektebe müracaa~. 

KAPPS Alır.an kitapçı, Alınan kitapları en 
ucuz satar, Beyoğlu, istiklal cadde

si 390, laveç ıefareti kar!uunda. 

Şirketi Hayriyeden: 
Son bahar tarifeıinin tatbikine kadar Boğaziçinde ır\ıkim talebenin 

r zimet ve avdetlerini teshil için Eylülün 17 inci cumartesi gününden iti· 
baren şimdiki tarifede atideki tadilat icra kTlınmıştır: 

1 - 12 numaralı ıeferi yapan vapur Çengelköyünden sonra Arnavut• 
köyünden evvel fazla olarak Vaniköyüne uğrayacaktır. 

2 - 20 numaralı seferi yapan vapur Osküdar'dan sonra fazla olarak 
Ortaköye uğrayacaktır. 

1 
3 - Sabahları 29 numaralı ıeferi yapacak vapur 6,50 de Beykozdaıı 

' 

hareketle 6,59 da Patabahçe, 7,08 de Çubuklu, 7,15 de Kanlıca, 7,22 
de Ulu köy, 7,30 da R. Hisan, 7,36 A. Hisarı ve 7,42 de Kandilli iskelele
rine uğradıktan sonra Bebeğe g~erek tarife mücibince seferine devaill 
edecektir. 

' Hail tasfiyede d T. Anonim 
bulunan Mu anya - Bursa Demiıyolu şirketinden 
Serlevhaıile dünkü nüshamızda münteıir ve heyeti umumiyeyi içtimaı 

daveti mutazammın ilanda rüznamei müzakeratın birinci maddeıi (Tas· 
fiye memurları ve müfetlitler raporu) teklinde yazılacak iken ıehveıı 
(müfettişler) kelimesi unutulmuıtur. Taıhihi keyfiyet olunur. 

Merhum 
Muallim Ml!bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilan 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Ber~ert N. GASS~Nlun 
iDEAL 0 O 

ve 

Yeni Müşt ri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
tekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
Ta,raya g6ııderilen kitaplar 

5000 Nohut 
8000 Fasulye --;;-:;;;;:::-------~.-İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~İl==~~h~~~~t-= ·-----------• ı lıtanbul betinci icra memurluğun· Adliye Dr. IHSAN SAMI -- Ecnebi memleketlere danı Satılınaaına karar Yerilen Tor· 
3000 Şeker 

2500 S.bun 

3500 O:ı:üm 

5000 Bulgur 
4000 Makama 
4000 Mercimeli 

100000 Arpa Münakaıai aleniye 
8500 Patates 
2000 lncir 

400 Zeytin yağı 
600 Sirke 

Büyük Tayyare Piyangosu 
3. cü keıide 

11 Teırinievvel 1932 dedir. 

~DJüt itraıniye ı 00,000 tira~ır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 liralık 

büyük ikramiyeler ve 20,000 
Liralık bir mükafat vardır. 

Vekaletinden: GONOKOK AŞISI eiden tücc:ar ve -. matkap, kanape, koltuk, müata· 
Belaoğokluğo ve ihtlllılannı karşı mel otomobil, ve saire 22-9-932 per-

Bil6mum icra daireleri ile 
Ayniyat Muhuipleri için tabet 
tirilecek olan (67) kalem evra
kı matbua ve defatirin tabı hu
susu münakasaya çıkanlmıt ol· 
malda 9artnameai veçhile mu
hammin bedelinin '?v 7.S nisbe 
tinde (265) lira teminab mu· 
vakkate akçesinin depo edilme
ıi veya bu miktara ait Banka 
mektubunun ibrazı lazım geldi
ğirulen taliplerin yevmi ihale o- ı 
lan 21 Eylul 932 tarihinde Ve
kalette mütetekkil Mübayaat 
komisyonunda ha:ı:ır bulunmala 
rı ve tartname ile nümunelerin 
latanbul Müddeiumumiliği ile 
Vekalette mübayaat komiıyo
nundan İstenilmesi lüzumu İ· 
lin olunur. (4515) 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ..,. zührevi hutalıldar tedaviha
neai Karaköy Börekçi fırını ııruın
da 34. 

Dr. HORHORUNI 

1 

Zührevi ,,.. Bevli hastalıklar 
tedavihaneıl - Beyoğlu Mulen
ruj )'anında Zambak aokak No.41 

Bioks Sabunu 
(Kremli Sabun) 

cildi yumuşahr ve tazeliğini 
·e ~eııçli;;ini muhafaza eder 

Kadılı:öyünde Acı Badem polis ka 

rakolu arkasında 4 oda bir mutfak, 

bir ki).,. oclatı, ahır ve ıamanlıfı ve 

arabelığı bahçe kuyuyu havi 

Penbe köşk 
acele satıblrtır. Gezmek için deru

nundakilere müracaat ohınmaaL 

Dr. TAŞÇIYAN 
Zlihrevi ..,. bevli hutalıldar. 

Eminönü, Köprübap Re,.ıliye cad
deıi, Hüseyin efendi han. 

pclc tesirli vı ııze aşıdır. Divan- seyyahlara tembe günü aaat 13 ten itibareıı 

-_v_o_'"_s_ul_ı._nN_o_.M_·_,hsm-9u_ı_"_·ir_h·_·i-I ~anılTaAtOLlllvlllAHPNPirale ~ak~;!ğ:,~::~;~:nnt~e~~~:· 

--UROLOG --• 
Dr.FEYZİ 

B6brek, meHne, idrar 
yolu mlitehas1111 

Her«Un ı • ıen sonra Beyoğlu 
lııiklAl caddesi Elhamra apartı
m•nı No. 3 Ttl. lkvo~lıı 28/l.'i 

iL.AN 
Oımanlı Bankuı gİ§eleri, 

Eylulün 17 inci cumartesi ııü
nünden itibaren iı'an ahire ka
dar, zirde muharrer saatlerde 
açık bulunacaktır: 

1.- Galata merkezi ile Y enicaml 
ıulıeai: 
Eyamı adiyede, aaat 10 dan 16 ya 

kadar. 
Pazar ııiinleri: lalll 10 dan 12 ye 

kadar. 
2.- Beyoilu ıabeal: 

Eyamı acHyede, aaat 10 dan 12,30 a 
aaat 14 ten 16 ya 

kadar. 
Pazar ııünleri ı aaat 10 dan 12 ye 

kadar. 

Y rin mezldlr ııün ve saatta mahallin· 

Sennayeoi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 

680,000,000 Liret) 

TnyelJerı (Seyyahin çekleri) 
aatar 

Liret, frank, 1 ngilİz lirası ye ya 
dolan frank olarak .. ıılan bu çek 
!er sayesinde nereye gitseniz pa

ranm kemali emniyetle taıır ve 
her zaman isteneniz dünyanır 

her tarafında, tehirde, otellerde 

de hazır bulunınalan itan olunur. 

ı lıtanbul betincl icra memurluğun• 
1 dan: Mahcuz ve satılma11na kara!' 

Yerilen bir adet Singer dikit ırakİ· 
nesile dört adet muhtelif cinı altın 

yüzük 22 Eylül 932 perıembe güııO 
aaat 14 ten itibaren lıtanbulda Sal 
dal bedeıtanmda !atılacağından ta• 

l lip olanlann mahallinde hazır bulıJ· 

nllll memuruna müracaatları ilin old 

nur. 

vapurlarda trenlerde bu çekleri lıtanbul ikinci icra memurluiuıı· 
en küçük tediyat için nakit ma dan: Bir borçtan dolayi mahcuz "' 
kamında kolaylıkla iıtimal ede- paraya çernlmesi mukarrer elbiol 
bilininiz. Travellen çekleri ha- Ye muf81Dha ve saire 18-9-932 tari· 
kiki sahibinden batka kimaenin hine müsadif pazar günü aaat 12-13 
kullanamayacait bir tekilde ter- te Beyoğlunda lıtiklil caddesinde 
tip ve ihtaı edilmiıtir. 116 numaralı mağazada ikinci açJJı: 
----------- ı artırma suretile paraya çevrileceği"" 

den taliplerin yevmü mezkur ve ~ 

r~~tbi Mehmet Rifat 
Pıris Oarillfünunundaıı mezun. 

Csp;aloj!;lu, Sıhhi aoarnman No 7 

te mahallinde hazır bulunmalar• ı
liln olunur. 


