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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

--------'--s.ftİp"" Batmaittırriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

ihracat~ tesbit komisyonları lağvedildi 
· li paramızın vaziyeti geçen seneye n aran 

menfaatlerin yar yab··ıecek esaslar göze ·ı re 
....:J.Q.&&··a u v lid·r. Ü t hlikleri 

kontenjan tedbirleri alınacak 
En mühim işimiz milli ikbsat 

yolunda emin olarak, 
emniyet vererek yürümektir. 

Gazinin gösterdiği gol budur 

Vatandaıların ruhunda emniyet ve is
tikrar hissi kuvvetlenmeden bize ve 
memleketimize kartı hariçten mutlak 

bir emniyet istemek doğru olmaz 
lktısat itlerimizi düzeltmek 1 bile çahttığı muhite naaıl neıe 

hayati meselemizdir. Mem- ve refah verdiğini görüyorus. 
leketin iktısadi cih~ .iY! iti~ lktısat Vekilinin dediği gibi 
mezse. de-.let makineamm dı - tek bir vatandaıın karnını do-
ğer aksamının da durmak teh- . . 
lik · b .. t · yurabılmek bıle memleket hen 

eaı aıgoa erır. b ih 1 d·ı ecek b. ma ma e ı emey ır 

lktısadi itlerde ula ihmal kirdır. Hükumetin ve hrkanm 
edilemeyecek fey, emniyet i- da noktai naıarı b du 
milidir. Alman tedbirlerde, ka- u r. 
rarlarda ne kadar isabet olursa Bu vaziyet kartısmda parala
olsun. muhitin ve haricin emni rmı it sahasına dökmekten ka
yeti yoksa bunlardan müsbet çınanlar, onlan ecnebi memle
netice beklenemez. Bu dakike- ketlerin demir kasalarında sakla 
yı herkesten iyi bildiği içindir yanlar, ve nihayet tat• ve be
lri, Büyük Gazi yeni lktısat Ve tona tah-.il edenler bu hareket
lriline çektiği bir tel yazısında: !erini kolay kolay müdafaa ede 

- "Bütün dünyada olduğu 
gibi memleketimizde de en bat mezler. Şurası da muhakkak ki, 
ta bulunan mühim itimiz iktı- memleketin ve vatandatlann ru 
sat işidir. Bu işte en yükaek hunda emniyet ve istikrar hissi 
muvaffaloyeti temin etmek ha kuvvetli olarak yerleşmeden 
yatidir, zaruridir. Bunun için bize -.e memleketimize kartı ha 
bu itte bütün devlet tetkilih· riçten tam -.e mutlak bir emni
nın, bütün yurttaşlann ve he
pimizin ciddi duygularla alaka 
lı olmamız lüzumu tabiidir. Mil 
li iktısat yolunda EMiN OLA
RAK ve EMNiYET VERE
REK kat'i ve radikal adımlar 
atarken esas programımızın il
ham ettiği ameli tedbirleri ter
cih etmek en doğru yoldur .... " 
buyuruyor. 

İktısat işlerinde beynelmi
lel ticari münasebatm da büyük 
ehemmiyeti vıırdır. Bu itibarla 
harici ;>iyasalarda kendimizi ol
duğumuz gibi, milli programı
tn12Ja, milli karakterimizle ta
nıtmak birinci derecede mühim 
dir. Maatteessüf son zamanlar 
da, hariçte hakkımızdaki telik 
kiler başka bir cereyan almışa 
benziyor. lktısadi rejimimizde 
bir değişiklik olacağı kanaati 
harice yayılmı' bulunuyor. Bu 
lumaatin teessüsü, memleketi
Dıize sermaye getirmek ve bu
rada çalışmak isteyen ecnebile
ri tereddüde sevkediyor. Halbu 
ki bizim ecnebilere ve ecnebi 
sermayesine karşı değişmit bir 
lloktai nazarımız olmadığı ııihi 
iktıaadi rejimimizde tadilat 
Yapmak ta dütünülmüt değil
dir. Milli programımızın, fırka 
llrogramımızın bütün esasları 
llıahfuzdur. Bu hakikati. Büyük 
Gazi ve İsmet Pata. yeniden 
leyit ediyorlar. Yeniden anlayo 
tuz ki hakikatler -ne kadar ba· 
ıit ve malum oluna olıun. on
l;ırı zaman zaman ve batti ıık 
•ık tekrar etmekten zarar gel
llıez. Buna bakılınca hakiki va
ziyetimiz hakkında uyanan fÜp 
heleri silmek, tereddüt ve endi
\eye düten yerli ve yabancılara 
'tnniyet vermek yolundaki me
'•iye daha büyük bir saha ayır 
llı!lk lazım geliyor. Gazi Haz
~ttlerinin emir ve itaretleri de 
"11 noktaya matuftur. 
Şu hakikat te unutulmamalı

dır: Batkalarma emniyet ver
llı~k için ilk şart; kendi nefsi· 
llıll:den, kendi teşebbüs ve icra 
'lıııuzdan kendimizin emin ol
:1111 lazımdır. Nefsimize inan
lı •ramadığımız bir hakikati baş 
•lanna inandırmağa savaş· 

~ilk beyhude yere çırpınmak-
-..." _r.-=En k"" ·· • · 

yet istemek doğru olmaz. Onun 
için. Büyük Gazinin ilham bu
yurduğu gibi bütün i,lerimiz
de, karar ve teşebbüslerimizde 
kendimizden emin olarak ve 
batkalanna emniyet vererek 
yürümeliyiz. 

Siirt Meb'uau 
MAHMUT 

İskandaki 
Suiistimal 

Bütün memurlara 
iıten el çektirildi 

Tahkikat ilerledikçe işin 
ehemmiyeti anlaşılıyor 

Tahkikatı yapan mOllılye 
mü/ ettlşl Hacı HDtJnO B. 

lakin daireıinde meydana çı· 
kanlan auiiıtimal tahkik•ll ebem 
miyetli bir tekil al1n1ftır. 
· Mülkiye bapnüfettifi Hacı 
J;liUnü Bey dün de alakadarle.rm 
ifadelerini almıtllr• 

Bu meaele ile alakadftr olarak 
biri memur, biri de hariçten ol
mak üzere iki kitinin tevkif edil
diğini yazmı§bk. Bunlardan bat
ka bir iki kiti daha tevkif edil
mİ§tİr. 

Sahte evrak ye imza taklidi su· 
retile emlaki metrukeyi ipoteğe 
bağlatbrdıktan sonra salan bu 
tebeke itinin çek cür'etkar bir te· 
kilde hareket ettiği teabit olun
maktadır. 

Bunlarla alakadar olan ıskan 
memurlarına kamilen İ§t<ın el çek 
tirilmiştir ki, bu suretle iakanda 
müdürden batka bir m<ımur kal-

Mühim kararlar verildi 
Meva dı iptidaiye üzerindeki 

tahdidat k ·· liyen kaldırıldı 
Heyeti Vekile hafta sonunda tekrar topla. 
nacak, 6 numaralı kararnameyi müzakere 
edecektir. Kararname meriyete giriyor 

Veaika ticaretine nihayet verildi 
ANKARA, 18 (Milliyet) - Heyeti Velô. 

le on altıda toplandı. lktısat Vekili Celil B. 
izahat verdi. Celil B. in izahatı üç ıaat devam 
elti içtimadan aonra CeW B. Vekilete ııide
rek verilen kararlan alikadarlara telırafla 
tebliğ etti. Reisicumhur Hazretlerinin 
tasdikine iktiran eden bir kararna
me ile ihracatı teabit komiıyonlan liive 
dilmittir. Ancak mallarıDI ihraç elmit olup 
beyannamelerini bu aktama kadar mülga ko
misyonlara vermit olanların muameleleri u
ıulu dairesinde ikmal edilecek, bu suretle 
kimsenin zarara uğramamaaı temin olunacak
tır. 

Şimdiye kadar beyanname almıt olanların 
haklan da tanınacaktır. 

Bu ıuretle vesika ticaretine nihayet veril
miş sakim bir uıul kalkmıt oluyor. 

Heyeti Vekile hafta ıonuna doğru tekrar 
toplanarak esasları hazırlanmakta olan altı 
numaralı kararnameyi ve merbutu Hatayı mü
zakere eyleyecektir. Yeni kararname birinci 
teşrinin başında meriyete girecektir. Karar· 

name gelecek hafta ilin olunacaktir. Kararna
meye merbut kontenjantman liıteai ihtiyaçlar 
nazari itibare alınarak genif tarzda hazırlan
maktadır. 

Yinni ağustoıta ilin edilen liıte keenlem· 
yekUn addolunacaktır. 

Mevadı iptidayiye üzerindeki tahdidat kül
liyen kaldirilmittir. Bu maddelerin fabrika· 
törler ve tüccar tarafından ithaline bili kaydu 
tart müsaade olunmuıtur. 

Küçük sanayi erbabı da bu suretle korun
muıtur. Ancak hükfunet celbedilen maddele

rin bir kısmının mumasilini memlekette mev
cut olup olmadığını gümrüklerde eaaah tet· 
kike tabi tutarak müteakıp kararlannda bun
dan istifade edecektir. 

Döviz tedarik etmek iatiyenlere gösterile-

cek suhulete dair hazirlanan kararnamede 
hükümler olacaktır. 

Bir kiloluk posta paketlerinin ithali mene
dilmiyecektir. Celil B. ıeJecek hafta lstanbu
la aidecektir. 

Kararlar 
ANKARA. 18 A.A. - Heyeti vekile ihra

catı tesbit komiayonlannm liğvine karar ver
mittir. Bu karar Reisicumhur Hazretlerinin 
de tasdiklerine iktiran etmittir. Alakadarla
ra bu akıam tebligat yapılDHthr. 

Şimdiye kadar beyanname alan ve malları
nı ihraç edip de beyannamelerini mülga komis 
yonlara venniş olanların hakları tanınmakta 
ve müktesep bir hak olarak kabul edilmekte
dir. Bu suretle bir tefsirden diğer tefsire se
çilirken kimseni n mütezarnr olmamasma dik 
kat edilecektir. 

Ay batından muteber olmak üzere ve bir 
kaç ııün zarfında ilin edilmdc 9artile daha 
senit miktarda kontenjantman listesi hazır
lanmaktadır. 

Bundan aonra milli paramızın iatikrarma 
halel gelmemek kayıt ve tartile memleketin 

sanayi istihsalib noktai nazarından ve müs
tehliklerin ma.faatlerine yarayabilecek esu
lar gözetilerek kontenjan tedbirleri almv•k
tır. Bu meyanda mevaddı iptidaiye itbalitı 
serbest listeye alınacaktır. 

Milli paramızın vaziyeti geçen seneye naza
ran daha kuvvetlidir. Piyasada döviz tedarik 
etmek isteyenler daha snhuletli bir muamde 
göreceklerdir. ihracat mah•ulibnuz için ak
tif ve pasif olduğumuz memleketler nazan i
tibare alınarak bu mevzu üzerinde çalıtdacak 
tır. 

ANKARA. 18 A.A. - istihbaratımıza -
zaran Ziraat Bankası üzüm mmtaka•ından 
mübayaatta bulunacaktır. 

Almanya 
Rusya 

Başvekilin 
Seyahati 

Gazi Hz. 

-----M. Litvinof Berlinde ismet Pı. mühim bir 

Sanagl heyeti Hagdllrpap latatJgonundll •• 

Fabrikatörler Ankara
dan dün sabah geldiler 
Sanayi hey'eti Ankaradan kuv 

vetli vaitler ve 
müsait intibalarla geldi .. 

latanbul erbabı aanayiinin te· ı nacağından emin olarak dönmek
menniyabnı ve isteklerini arzet- tedirler .. 
mek için Birlik umum katibi Naz Sanayi heyeti Ankarada ıkh· 
mi Nuri beyin riyaaetinde Ankara oat Vekili Celil bey tarafından 
ya gibnİf olan heyet dün sabah ilı:i defa kabul edil.mit ve u,un 
tebrimize avdat etmittir. Heyetle müddet fÖI npjlmiiftiir. 
beraber sanayici meb'ualardanVa Heyet .ekil beyle lnı temaala 
sıf bey de avdet etmiftir. rmda bilhaaaa fabrikalara lüzum 

Heyet, oanayicilerin muhik te la olan iptidai maddelerin konten 
meımiyabnm hümü telakki edil- jaa harici ithalini rica etmitler 
diğinden ye müabet -ticeler ab- CD~vamı 6 ıncı ıs.hilede) 

Bir anda demir l1e tu(Jla 1111Jını haline gelen depo Von Papenle görüştü nutuk söyliyecek 
BERLIN, 18 A.A. _ Volf A- MALATI'.A blı.:aıve~il (.....,! 

zanundan: Cenevre'de inil.at e· P&Ja .Hz. nın Y', ~ıyaretlen 
d ek ı tah haben tahakkuk ebnıttir. Hazır-

ec 0 an • hklara baılanmııtır • 
didi tealihat kon- EJiziz ile Malat7a araunda 

ReltJlcBmhur Hz. dBn 
hiç bir geri teırlf bu-
11urmam1flar, IJIJl'agdalıi 
dairelerinde meıgul ol
muşlardır. 

.. ea ... ı-ka_n _ _.. Bir gaz ve mazot depo-
Konferansı sonda infilak oldu •• feramınm mesai- Firat nehri üzerindeki köprüde 

aine İ§tirak ebnek de bazı haıı:ırlıklar Yapılmakta-
üzere oraya ait- dır. Batvekil Patanm burada mü· 
mekte olan Sov· hiıll bir nutuk aöylİ}'eceği haber 
yet Ruaya hari- almmalrtadır. 

cİye komileri M. ----------.... Litvinoff, dün Der 
lin'e mu•aoalit 
ebnqtir. Mumai
leyh baıvekili ve 
hariciye nazınnı 
ııiyaret etmittir. M. Lituinol • 

Hariciye nazın, So...,,et lı:omi
aeri terefine bir ziyafet vermittir. 

İnhisarlann 
Tevhidi 

Mülhakat inhiıar idarelernİD 
tHhidine devam edilm<>ktedir. 
Eakifebir tütün, tuz ve miiokirat 
idareleri de tevhit edilmi~lerdir. 1 

Tevhit tatbikatına nezaret et
mek iizere lnhiaarlar amunı Mü
dürü Hüınü B. refakabnde Me· 
murin müdürü Abdulkadir B. ol
duğu halde bugÜn Düzce, Etki§<!· 
bir, Ankara'ya gidecektir. Hüsnü 
B. in Samaun'a da gitmesi muhte
meldir. 

Gümrük ve lnhioarlar Vekili 
Rina B. in de bir kaç gÜne kadar 
to;hrimize gelmeıi beklenmekt<ı· 

RO 
Falih Rıfkı Beyin 

"Milliyet,, için hazu 
ladığı aon tefrika 

- Ma§&llah .... (oaçnu oktı· 
yarak) Macar abla, aen Çar· 
daı bilir miain 7 •• San ıröz .... 
na ııöyliyorum.... Viaaen.... Çar
dq. ... 

- Sür,ün avı.. Kadın lıu

ıuna doiru, diıi lraf11na doi· 
ruf 

- Şif- ve lıadın I 
- Ve polia düdiijii ... --
Yakında 
Tefrikaya 
Başlıyoruz. 

Ruıen Eşref "" Haun B. ter 
Bu - Bükret'te 20 teırini

evvelde toplanacak olan ~ Üncü 
Balkan konferanama ait hazırlık· 
!ara devam edilmektedir. Balkan 
Birliği Türk gnıpu Reiıi Haoan 
(Trabzon) B. in bugün Ankara'· 
dan gelmesi bekleniyor. Hasan B. 
geldikten _,.., Balkan Birliği 
Türk grupu bir içtima aktedecek 
tir. Ba seferki konferansa Haaan 
ve Ruten E,ref B. !erden batk a 
kimlerin ittirak edeceği hrmuz 
belli değildir. Konferaıum teah
hur edeceği hakkında crupumuz-

Depo tamamen yandı ve 
itfaiyenin gayre 

tile yangın etrafı saramadı 
Beyoğluncla PapaalıöpriUünde ev

...elki cece bir fabriluıda mülhit bir 
infiliık olmuıtar. Yapbğnnız tablô
kat 111dar: Burada Hikmet Necip 
Beyin caz Ye mazot deposu vardır. 
Saat 19 raddelerinde deponun mab· 
zeninden borularla kapının önünde
ki nrillere mazot bopltılmakıa idi. 
Bu eanada depo ıunelesinden Halil 
etrafı aydınlatmak için tuttuğu 
mumdan açık 1ıir fıçı at.. almıt ff 
mazot dolu olan dii• ftrİllenı de 
ıirayet ederek bu ,.üzden ini bir in
fili.k vakua celmit, ayni ... _...., 
ateı büyük ye aiiratle cleponua her 
tarafını aarmııbr. 

Amele Halil, bu ini iafilik -i
ceainde mahtelif yeri& inden ağır au 
rette Y8Dlmf• baıtaneye lıuıldınlmq
hr. 

Yangına dtthal itfaiye yetİ§mİf 
iae de aöıulürmek luılıil olamamıt, 
yalnız batka 'bir yere sirayetine JDe7 J l 
dan verilmemittir. Depo harap ol- nfl •lı esnatJında garala· 
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Almanya mektuplan 

Almanyada ''Teknik 
imdat,, teşkilatı 

1
Gençlerde o kadar çalıımak 
hevesi var ki, bedava da olsa 

hidematta çalışıyorlar A 

ımumı 

BERL1N: 
Almanyaya ırelenler. ve ce

enler, ekseriya onun büyük 
ehirlerini, eilenc:e hayatını. 

',e sanım kadınlarını ıörmüt-

1 

,:itmiılerdir. "Almanya" de
rince onlar size bunlardan bah 
.eder. Eğer muhterem okuyu
:ular benden Almanya haberle
; olarak bu noktalar üzerinde 
razmamı bekliyorlarsa, maale
;ef onları aukutu hayale uğra
:.acağıın. Ben burada Almanya 
un hakiki hürriyetim ve iç yü
ıünü anlatmak niyetindeyim. 

Bu sahada ilk merhale Al
'aıanlann çalıtm•Y• olan heve
si ve arzusu, dejil de adeta 
'hırsıdır. Bir Alman için en bü
'yük felaket çalıtamamak. ve 
:;alıtmak imkinı.na malik ola
mamaktır. 

Bunun en mühim ve canlı 
misalini ıönüllü çalıtmalarda 
•buluruz. 
ı Muhtelif vaziyetlerde, muh 
telif itler için yapılan gönüllü 
;çalıımalar vardır. Hükumet 
, tarafından kunalan muntazam 
teıkilatlı tekli ise "telmik im
dat" teıkilitıdır. Teknik İmdat 
teşkilatı 1919 seensinde hükU
met tarafından kurulurken asıl 
gayesi hayatt ehemmiyeti haiz 

itlerin tamamen durması ile 

halkın tehlikeye düımesi ha-

1 linde derhal ite sarılarak vazi

yeti kurtarmak idi. 

Müteakıben teknik imdat 
· teşkilatı, tabii felaketlerin bat 
1 gösterdiği yerlerde de kullanıl 
maya batlandı. İtfaiyenin başe
demediği büyük yangınlar, hal 

kın hayatını tehlikeye dütüren 
seller ve saire gibi vaziyetle.-
de .• 

Teknik imdat, halka yar
dım olduğundan tamamen üc
retsiz ve ıönüllü ola,.k yapı
lan bir ittir. 

Geçenlerde civarda. daima 
sa altında kalarak ite yaramaz 
bir halele ekti otlar veren bir 
çayırı kurutmak ıçın teknik 
imdat teıkilatı 20 ıönüllü a
mele istedi .. Uzun itsizlik za
manlarını büyük bir felaket 
telakki eden gençlerden 300 ki 
ti birden talip çıktı.. Şimdi o 
sahada 20--40 amele gönüllü 
olarak çalıııyor. Açılan büyük 
harklar bir taraftan dereden 
tafıp gelen aulan alıp götür
meye, diğer taraftan çayırda 
birikecek fazla suları süzmeye 
yaradığından, ıimdiye kadar 
İte yaramayan bu saha, kıymet 
li arazi halini alacaktır. 

Bu suretle müstefit olan 
çiftçiler tabii bir bedel verme
ye mecburdurlar. Bu bedel nak 
den değil, erzak olarak alındı· 
ğından. köylüler kolaylıkla öde 
yebilmektedirler .. 

Diğer taraftan bazı ufak 
bataklıklar da bu suretle gö
nüllü çalıtanlarla kurutulmuş
tur. 

işsiz kalan ırençlerin. beda
va dahi olsa çalıtabilmek için 
gösterdikleri tehacüm, Alman
ların karakterini anlatır en iyi 
misaldir. Onlar için en büyük 
felaket boş durmak. çalııma
mak, ve çalışacak imkin bu
lamamaktır. 

r. t. 

MU.LIYET PAZARTESi 19 EYLOL ım 

HARİCİ HABERLER 
M. Herriot; Versailles 

muahedesine sa
dık kalacağım, diyor ....... ' 
Fransız Başvekilinin beyanah 

Berlin gaze. 
telerinde fırtına kopardı •• 

intihabat 6 tetrinisanide 

PARİS, l& A. A. - Mebusan 
mecli&i hariciye encümeni, tahdi
di teslihat konferansında ınuzake 
ratm akamete uğrama•ına ınaal.ı 
olmak için herteyi yapmıf olruı 
Franaız heyetinin bu suretle oyna 
mıt olduiu rolu ehemmiyeti" kay. 
deden başvekil ve hariciye nazın 
M. Hen-iot'nun beyanatını L1svip 
etmittir. 

Teslihat sahasında müsavatı 
meselesi ile Almanya'nın bu hu· 
suıta yapınıt olduiu tetebbüaten 
bahsed- bqvekil M. Herriot, 
yapılmış olan tekliflerin l..abulü 
imkinaııdığmı daima söylemit ol
duğunu batırlatını4tır. 

Mumaileyh, V ersailleı muahe· 
denameaine sadık kalat" .. ğmı ve 
bu muahedenin çerçiveai haricin· 
de müzakerat icra11nı kabul ede
miyecefini ili ve etmiıtir. 

Alm.anya'nın yeniden sitôhlan 
aaıma müteallik veaaiki hariciye 
aezaretinde vücude retirilmif o
lan dCMya hakkında devletlere ya 
pılması muhtemel tetbliğl\t hak
kında aorulan bir suale cevaben 
M. Herriot, bu vesikaların hiç 
tüphesiz sahih ve hatta bazılan· 
nın Almanya hakkında ittihame 
medar olmaaıaa rağmen Fransa 
hükumetinin resmi mükilemeler
de bunlardan iatifade etmekle ha 
ta ve haksızlık etmit olacağı mü
talea11nda bulunduğunu söylemit 
tir. 

Binaenaleyh Fransız h;ikıiıne
ti, bunlardan bazı doıt devletler
le yapılan mükilemelerde kıs
men iatifade etmekle iktifct eyle· 
mittir . 

betten dütmüt ıribi ırörünen bu 
yeni hareketlerle hiçbir alak .. ı 
olmadığını beyan etmektedir. 

M. Herrlot Cenevreye 
gidiyor 

PARIS, l& A.A. - M. Herri
ot, ve M. Paut Boncour, aatı günü 
Cenevre'ye gideceklerdir. 

Heı·rtot - uon Hoesclıe 

mütallatı 

PARIS, 18 A.A. - Matin ra
zetesi, Alman aefiri M. Von Ho
esch'in M. Herriot ile görüttü~ 
sırada mumaileyhe, halefi M. Ro
nald Koeıter'in tayini keyfiyetini 
ıifahen tehlif etmiş olduğunu 
yazmaktadn:. 

İngiliz sefirinin izahatı 

PARİS, 18 A.A. - M. Herriot 
ile M. Tyrell, dün rece hariciye 
nezaretinde 2 saat kadar görÜ.f· 
miiflerdir. 

lngiliz sefirinin lngiltere hari
ciye nezaretinin Almanya'nın tt• 
lihat sahaaında müsavat talebi 
hakkındaki lngiliz noktai nazarı
nı tasrih eden ve bugÜn öğleden 
sonra neıredilecek olan notaaırun 
ana. batlannı izah etmit olduğu 
zannolunmaktadır. 

Çelik miğfer reisinin 
siJzleri 

Gandhi'nin 
Açlık grevi 

Mecusiler "Doku
nulmazlar,, 

la anlaşamadılar 
BOMBA Y, 18 (A.A.) - Sandhi 

açlık ıırevi yapmaktan vaz reçmelı: 
iıtememekte ve balkı (Cenabı Hak
kın milyonlarca makbur insanm le
hinde ıon bir teteltbüıte bulunmak 
için kendisine hayatını feda etmek 
fırsatım babteylemit olduiundaa do 
layı) memnun olmağa davet eyle
mektedir. 

Hükumet, Mabatına'run vekili • 
lan Rija Colapobariau,nun Gandbi 
ile cörütmeaine müsaade etme.niı
lerdir. 

Mecusilerle ''Dokunulama'Zlar'' 
arasında akti mutaıavver konferans 
projesi, akamete uğramıtbr. Zira 
"Dokunulamazlar" reiıi Gandhi tara 
fından kendilerine teklifatta bulunul 
m.ak teıebbüıüne gİrİJİlmek iıtenil
mediii takdirde bu konferanıa i~ti
rak etmetken imtina eylemiştir. 

Hükumet Gandhi'nin tahliyesin
den sonra mumaileyhe tahıiı edile
cek olan ikametıı;ilun mevlriini ta
yin huıuıunda müşkülit içerisinde 
bulunnıaktadll'. 

Gandhi'nin Sabarmate manastı
rına nakledilmeıi teklifinin kabili 
tatbik olmadığı anlaıılmıttır. Çün
kü Gandhi 1930 tarihinde Hindistan 
istiklinini elde etmeden evvel oraya 
dönmemeie yemin etmittir. 

Gandbi'nin hükumetin kararına 
mutavaat etmediği takdirde bir ta
lnm rnüıkülat zuhur eyliyeceği tah
min olunmaktadır. Bu müşkülitın 
zuhuru mumaileyhin tahliyeaine ait 
:ıeraitin ağırlığı dolayuile pek muh
temeldir. 

Bir tayyare, hapiaanenin üstün
den uçmu, ve ''Aziz" in telmizlerl 
tarafından yazılan ve ondan açlık 
grevinden vaz a~mesini rica e
den bir beyanname atmıtbr. 

Londra konferansı 

Türk-Yunan dostluğu! 
M. Herriot, icabında ve bilhaa

aa hukuk müaavatı meaeteai mil
letler cemiyeti huzurunda mÜ'Za· 
kerata mevzu ittihaz edildiği tak 
dirde bu dosyanm heyeti ırecmu
aaından iıtifade edecektir . 

DANTZlG, 18 A.A. - SP.r
best şehirde Çelik Mığfer teşkil& 
tı tarafından tertip edilen bir iç
timada bu tetkilatın en büyÜk 
reisi olan M. Seldte demittiı- ki: 

Dantziır, tehlike vukuunda, 
bütün Alman milletinin onutı ar· 
ka.amda bulunacafından entin o
labilir . 

SIMLA, l& A.A. - M;hrace
ler, daimi komiteai, Hindiatan ka· 
nunu esaaiıini müzakere etmek 
üzere yakında Londra'da toplnna 
cak olan konferansa mihrncı~le
rin prenalerini göndermelerine ka 
rar vermlftir. 

Maamafib, mihraceler, direk
tif vermek ve menfaatlerini mü
dafaa etmek için Londra'yıı aide
ceklerdir • 

Gazi Hazretlerinin Yunan 
muharririne beyanah 

Ahiren tehrimize ırelerek Ga
zi Hz. tarafından kabul buyuru
lan maruf Yunan ediplerinden 
Madam Sofya Spanudi, Atinaya 
avdetinde uzun bir makale yaz
mıttır. 

Atinalı muharrir, her Yunanlı 
nın Türk - Yunan doetluiunun ta 
hakkukwıdan büyük bir bahtiyar 
lık duyduğunu aôylemesi Ü..ı:erine 
Gazi Hz. " Bu dostluk çok ır.Uel 
bir eserdir; aulh için büyÜk bir 
kuvvettir; bir teminattll" ,, buyur 
mu,Iardır. 

Madam Sofva Spanudi, milka 
leıinde diyor ki: 

- "Bugün Kemalizm, umumi 
ve beynelmilel bir mahiyet a!mıı 
tır. Bu kelime, aadece Gazi taraf 
tarlarının mefkiiresini ifade etıni 
yor, milli vicdan1n mevcudiyetini 
kaybetınit olan bir milletin teced 
düdünü, itiliaını, basübadelınev
tini tazammun ediyor. 

Muıtafa Kemal olmaaaydı, 
Türkiyede hiç bir tebedd;il yapı 
lamazdı. Gazi, Türk milleti üze 

Stresa 
Konferansı 

rinde hiç bir terör yapmıyor. 
O, refah ve aaadet için tatbik 

ettiği musip tedbirlerle Türk mil 
Jetini kazanmıya ç.alıııyor.,, 

Çanaklıalede, milli mücadelede 
Gazi'nin memleketi nasıl kurtar
dığını ve Tiirkiyeyi medeni ve mÜ· 
tecaniı bir de .. let haline nasıl ge
tirdiğini anlatan Madam Sofya 
Spanudi makalesini töyle bitiri
yor: 

"Artık Türkiye, GJadaton'un 
ölümünü beklediii haıta adl\m 
değildir. Zinde, canlı, lt'iirbüz bir 
uzviyettir. Aaırlarca bir ıeyfi ka 
til ıı;ibi duran Şark mcseleai de 
artılr. tarihe karıtmıtlır. Mustafa 
Kemal, bu meaeleyi ce1&reti, az
mi ve hiianü Dİyetile haU .. tmiştir. 
Şimdi eaki huıwnetlerin enkazı 
Üzerinde müıtakar bir dostluğun 
abideıini yükııeltiyor. Bunun en 
bariz misali, Türk - Yunan dost 
luğudur. Dün bir hayal addedi
len bu dostluk, bugün temelli bir 
hakikat olmuftur .. Bu mucize ,,.. 
ku bulmıqtur.,, 

Uzak şark 
Ve İtalya 

STRESA, 18 (A.A.) - lktısat ROMA, 18 <AA.) - Hnas a-
ve ziraat komisyonu, Sehueller ra- janıı rnuhahiriaden : 
porunu, tekle ait ufak tefek bir ta- ltalyanm uzak tark meseleleri 
lum tadilat ile kabul etmiftir. Yal- hakkındaki hattı hareketi, ltalya ile 
nız ~liy~ta ve kambiyo tahdidatı: Japonya milletler cemiyetine kartı 
°!' ?"~~ealhk olan fırkalarda u:n:ıumı hemen, ayni vaziyette bulunmalan 
hır ıtıliftan IOClra esasa müti!allilı: ta itilıarile cali'-i dikkattir 
dilat ya!'ılmıttır . 1 1 tal yan gazeteleri. u~ak ıark va-

Kom11yon, Fransız • Al!"~n. - 1- kayii hakkındaki netriyatlarında 
talyan m~kavel~name proı~_?J de, ıimdiye kadar mutlak bir ihtiyat ve 
luymetlerın yenıden takarrurıınden ihtiraza riayetkar olmutlardır 
müstefit olan devletlerin mvkavele. Dün Mattino gazeteaj ~· . ti 
naınc:yi ~m~ ~denler hakkınd~ li~- hulasa ederek hakikatte ibtiliıı~Y;a
r~ bı~ tır~cı 11~aset. ve muted~l bir ponya ile Amerika arasında olduğu
ıu~ru~ sıyase~ tak.ip etmelerı .~- nu yazmı,trr. 
bunyetıni derpıf eden maddenın ıp Buııün Giornale d'ltalia f(iyle 
ka11 lehinde M. Georıres Bonnet'ia yazıyor: ' 
vukubulan müdahalesinden sonra, "'ltalya, bitaraf ve fakat müte-
kabul etmittir. yakkızdır." 

Zirai ve nakti iki gayesi olan Bu 1'&Zete ili.Ye ediyor: 
mütter<k ıermaye ihdasına müteal- Mancuri meselesi münakata edi-
li&. maddenin tanzimi hususu mali lebilir, edilmelidir. de. Fakat bu mü 
komisyona tevdi edilmistir. na kata ya bütün al.ô.kadar devletle-

75 milyon altın frank mikdarın- rin ittir'lk etmeleri icap eder. 
daki yeniden takdiri kıymet serma- 1 tal yan matbuatının hiç te Japon 
yesinden İ•tifade etmesi kabul edi- ttti lehinde bir mücadele yapma-
len m.-vat tunlardır: makta olduklan anlatılmaktadır. 

Buğday ( 15 milyon kental); ·---······-.. -····-·-···•••••-•••••••·····-
Hayvanata verilen arpa (15 mil- arpası (3 milyon kental); yulaf (1 

yon kental); milyon kental) . 
Mmr (15 1/5 milyon kental); ı Yeniden takdiri kıymet primleri 
Şarta tabi o!~rak kabul edilen buğday için kental batına 2 lıviçre 
• • • ı.,. ... .,._, ,.ı;;;. ... ""t .... ; İrin 1 !iı f "İrrP fr~n 

lçtimaın hitamında encümenin 
bazı az:.a•ının vaki olan beyanat· 
Janna nazaran M. Herriot, bu me 
ııele hakkında beynelmilel bir an
ket yapılmasma mütemayil bulun 
maktadır. 

Encümen, Almanya'nın yeni
den silahlanmasına mütenllik me• 
ııeleler hakkında 19 l"frinievvel
de M. Herriot'yu yeniden dinliye
cektir . 

Berfin matbuatının tld
detlt proteıtoları 

BERLIN, 18 A.A. - Hava" 
Ajanaı muhabirinden: M. Herriot 
nun Fransız mebuıan meclisi ha
riciye encümeninde dün vaki o
lan beyanatı Almanya'da büyük 
bir memnuniyetıizlikle lcaı·tılan

mıfbr. 
M. Herriot'nun Almanya'nın 

gizli teıliha~akkında bir tahki
kat açtırmak makıadile bu tf'lli
hata müteallik bir dosyayı icabın 
da milletler cemiyetine tevdi et
mek niyetinde bulunmuı Ber
lin matbuabnda büyük bir infial 
'H protesto fırtınası koparmııtır .• 

/nglllz tezi 
LONDRA, 18 A.A. - Hıiku

met, teslibatın miiaa•atma dair 
olan tezinin bathca noktalarnu 
bugün matbuata tebliğ etmeğe 
karar vermiftir. 

Hariciye nezaretinin Beri in' .. 
den gelen haberleride artık ~ 'çi
rilmeaini icap eden bir takım r>o
bap ketfetmit olma11 muhit! ·1-
dir. 

Resmi mehafilin mutlak •üku· 
tune rağmen lnriliz tezinin tah
didi teslihat lr.onferaıumm ab
mete uğramasının önüne geçmek 
kayıı;usunun hakim bulunduğu bir 
tez olacağı tahmin edilmektedir. 

İntihabat 
BERLIN, 18 A.A. - Yeni Rei

chstaır intihabatının tarihi 6 tq
rinisani olarak tesbit edilmiftir. 

Bahri manevralar 
BERLIN, 18 (A.A.) - H.,.u 

ajansı muhabirinden : 
Alman bahriyesi, 19 ili 21 tari

hinde ve bahriye erkirundan amiral 
Raeclerin riyasetin alımda Şimal de
nizinde manevralar yapacakbr. 

Rigaıetlcümhur fırkası 

BERLIN, 18 A.A. - Yeni (Ri
yaaeticumhur fırkası) teeuÜ• et
mİftİr. Uzun müddetten berı bah
sedilen ve !etkili alaka ve tevec
cühle karşılanan bu fırka':lın leş· 
kiline ait proje, terkedihni• oldu
ğu halde bugiin tekrar mevzuu 
bahaolmai{a bati mışhr. 

Buıı;ün Pruaya ve Almanyl\ hü
kiinıetleri, 1918 seneıinden !teri 
Çelik Mıfferlilerin prorramı o
lan mevadı kendi programları o
larak tarif etmektedirler. 

Dantzig tehri. Alman idi, Al
mandır ve Alman kalacaktır. 

Almanya'nın geni 
lıruvazlJrB 

BERLIN, 18 A.A. - "C" i ... 
mindeki Alman kruvazörünün in
f&&ma batlallllmaıırun, bazı cc.ne
bi ıı;azetelerinin iddiaları hilafına 
olarak ne Almanya'nın tahdidi 
tealihat konferansına ademi iıti
rakile ve ne de taalihat sahıuında 
müsavat teaiaine dair A\mar.ya 
tarafından vuku bulmuf olan te
ıebbüalerle alikad":rdır. .. .. 

Zira Braunıhweıg kruvazoru .. 
nün yerine yeni bir kruvazör in!•· 
aından başka birıeY mevzuu ba
hiı ve bu ıreminin inp.11, bahri 
tealihat ntütareltaaine hiçbİI' auret 
le muhalif deiildir. 

Esaıen Fransa'nm 1931 sene
sinde 26 500 tonluk bir harp ge
miainin ~ama ba,lamağa karar 
vermit oldnğu ye lngiltere'nln 3 
kruvazör 3 torpido muhribi, 3 
tahtelbahir İn§asrnı emreylediği 
ve 1932 seneai nihayetine kadar 
bu erklmı iki miıline lbllğ eyle
mek hakkını muhafaza eyledlfi 
ve Amerika ile Japonya'ıun da 
yeni harp gemileri itıf'l•m& karar 
vermlt oldukları nazarı itibare a· 
lınıne bu yeni knıYazörün lntaaı 
keyfiyetinin cihandaki balıri tea
libat meselesinde pek milhim blr 
rol oynayamıyacağı anlaşılır. 

Tems (1azetesinln makaleat 
PARIS 18 A.A. - Temps ıra

zeteıi yaz'iyor: Alman hükiimeti
nin son günlerdeki tebliileri ve 
'---arlan yeniden silihlanmak ....... • . ti 
arzuaunun bütün Alman uy... -
ne hakim olmakta olduğunu •e 
Almanya'yı hakiki bir askeri dev 
let haline ifrağ etmek için aarfo
lunan mesainin devam etmekte 
bulunduiunu göatermektedir. 

itte bu hal, tealihatın umumi 
surette tahdidi meseleaine endife 
bahiş bir mahiyet izafe etmekte 
ve bütün hükumet'.erin müteyak
kız davranmalarını amir bulun.
maktadır. 

iktisadi ve mail pl8n 
BERL1N, 18 A.A. - Havas A

janaından: Alman hükıiıneti, ik
tıaadi ve mali planını tatbik mev 
ki ine vazebnek huausund:9A ki f ...ıa
Jiyetine devam etmektediı-. 

Alman hükumeti, dün ithalata 
ait kontenjantrnan meıelcıini tet 
kik eylemiştir bu mesele ziı·a•t ve 
büyük sanayi erbabı araundaki 
menafi ihtilafı dolay11ilc pek na-

M. Henderson 
Nikbin •• ---
Tahdidi teslihat 
konferansı aka

mete uğramayacak 
LONDRA, 18 (A.A.) - Cenev

reye hareketinden enel Almanya
run ukeri noktai nazardan müsavat 
talebine dair olan muhtırası hakkın
da sorulan birauale cevap veren M. 
Henderson, şöyle demiştir: 

Konferanı büt'oıu, Alm•nyarua 
tebliğini hemen nazarı dikkate ala
caktır. Kapmın tamamile kapatılma
mı foldufunu oöyliyebilirim. Konfe
ransın ifa edeceği vaDfenin man1z 
kalacağı mütkülit çok büyüktür. 
Fakat hakem usulüne mumumi tes
libata alt fıli tedbirlerin ilheoi müm 
kün olsa idi umumi emnü selamet 
talıaldcuk sahasına isal edilmit ola
caktı . 

M. Henderson, beferiyetin ya tah 
didi teslihat .. e emnü selime! Ye ya
hut tealihat yarqı ve emniyetoizlik 
ve harp tehlikeleri tıldıınndan biri
ni tercih mecburiyetinde bulunduiu 
nu Mlylemı.tir . 

Mumaileyh, konferusın cihanı 
iyi bir yola aevketmekten bili ka
lacaiiını hiç le zannetmediiini zira 
kom•ıumn hiç bir zaman bu ha
kikatları ıröz önünden uzalr. tutma
makta oldufunu söylemiıtir. 

M. H•deraon, konfennsm aka
mete airayacafına kail deii!dir. 

Medeniyet 
Tehlikede mi? 

LONDRA, 18 (A.A .. ) - Lon 
dra varoılarmdan biri olan Bal
hamda iradı nutuk etmit olan mu 
halefet fırkası reisi M. La..aburu 
şöyle de mittir: 

Hali hazırda Anupada •e U
zak Şarkta medeniyetin bütün iz 
!erini imha edecek mahiyette ci
hanıiinıul bir ittiale meyda11 veM 
bilecek bütün anaaır mevcuttur. 

Mumaileyh, fU sözleri ilive ey 
!emiştir: 

HükUnıetlerin icraat ve beya
nab, sulh ve müaalemetin temini 
sahaaında pek az ümit bırakmtt
tır. Fakat aklı balında olan insan 
lar, cihan yeni biı· felô.ket ii'1 ait .. 
Ü&t olduğu halde acaba ne hale ı 
" ktir. Dive dü5Ünmf!ktcd~r. ı 

D 
Cenupta kaçakçılık 

i~ha ediliyor 
63 beygir, 6 deve, 41 merkep 
ve yedi kaçakçı yakalandı 

ANKARA. 18 (A.A.) - Aldığımız malümata nazaran ce

nup hudutlarımızda eylulün 13 ve 14 üncü gecelerinde Resülay

nın tark mmtakaaında kaçakçılar üç yerde ıümrük muhafaza 

müfrezelerimizin pusularına dütürülmüttür. Müsademe netice

sinde üç sağlam bir ölü ve üç ağır yaralı yedi kaçakçı yakalanmıf 

6 deve, 27 merkep, iki at kaçak yüklerle birlikte ele geçirilmiş· 

tir. Eylulün batından beri hudut üzerinde kaçakçılarla yapılan 

müsademeli müsademesiz vak'alarda 63 beygir, 6 deve. 41 mer

kep. 9 kaçakçı yakalanmıttır. Ele ıeçen pamuklu, İpekli mensu

cat arasında iki bin okka tuz, 300 okka teker ve bir hayli çakmak 

tat•• ciğara kağıdı. eski elbise ve attariye bulunmaktadır, 

Ankarada sergi binası 
ANKARA. 18 (A.A.) - Milli iktısat Ye tasarruf cemiyeti 

tarafından Ankrada daimi bir sergi binası intası takarrür etmiı

tir. İnşaata önümüzdeki ilk baharda başlanacaktır. Yeni sergi bi· 

nasında daimi olarak yer almak için sanayi emabıtarafından bir 
çok müracaatlar vuku bulmaktadır. 

Muğlada alınan mahsul 
MUCLA, 17 (A.A.) - Bu sene vilayetimiz dahilinde eki

len toprak ve alınan mahsul mikdan ıudur: 156.575 dönüm arpa 

ekilmi,, 9.670.125 kilo mahsul alınmıştır. 30.610 dönüm çavdar 

eklmiş, 765.600 kilo mahsul alınmııtır. 90.600 dönüm yulaf ekil

mit• 772.000 kilo mahsul alınmııtır. 

Göztepe takımının 2 nci maçı 
ATINA, 18 (Hususi) - Buırün İzmirden gelen Göztepe takrmile 

Panatinaik,os takımı araaında bir maç yapılmıthr. Neticede Yunan 
takımile 2 ye kaqı dört •ayile galip gelmiıtir. 

Memlekette 

Manisa üzümleri 
inhisarlar idaresinin satın 

alması kararlaştırıldı 
Maniaadan gelen maluma.ta 

nazaran, Manisa üzümcü.leri-
nin müıkül vaziyeti hakkında 
Bafvekile malUmat vermek Üzere 
Ankaraya giden Maniıa heyeti 
reisi meb'us Mustafa Fevzi Bey 
Ankaradan avdet etınittir. Mua
tafa Fevzi Bey Ankarada yaptıjlı 
tetebbüılerin verdiği neticeleri 
hakkında fU beyanatta bulunmut 
tur: 

- Batvekil Pş. Hz. üuimleri
mizin Ziraat Bankaaınca. satın &• 

lınmaaını, aynca inhisar idare,i
nin de mübayaatta bulunması

nı emir buyurdular. lktısat vekili
miz de üzümlerimizin harice !l&trl 
maaını temin için bütün veaa.ite 
müracaat etmeği taahbut etnlİ•· 

!erdir. Mübayaata baılanmak i
çin depo tedarikine tevessül edil
miştir . 

Bet haydut aranıyor 
BALIKESiR, - Hotaılar kö

yünden Yu•uf oilu Muhiddin ve 
beş arkadatı Köseler ltÖyiil'de 11-

ğırtmaç Veyoel Aianın evini baa
mıılar, Veysel ağa Te kanaını ya
ralıyarak kaçmıtlardır. Muhiddin 
yakalanmıttır. Diğer bet haydut 
aranmaktadır • 

Feci bir kaza 
M. KEMALPAŞA - Kazamı

zın Kotubucaiı köyünden Fabna 
Hanım imıinde bir kadın kanba
ya ırelmek üzere komtularından 
birinin ökiiz arabasma binmittir. 
Köyden çıktıkları eanada hayvan 
lar ürlrmiit ve alabildiğine kot
mrya bqlamıttır. Fatma Harum 
bir kazadan kurtulmak için ara
badan atlamış ve teaadüfen araba 
okunun ıivri uçlu demirinin Üaeri 
ne düımiittür. Fatmanın karnı 
delinmit ve oka saplanıp kalmıt
br. Kadın kuabaya retirilmit •e 
haataneye yatmlmıt iııe de yirmi 
dört aaat aonra ölmiiftür. 

Uçurumdan düttü 
ve öldü 

haıtaneye varmıt çocuğunun ta
burcu edildiğini öğrenerek müte
e .. ir olmuftu. 

Anne, oğlunu aramasa batla· 
mış, onun bir dere kenarında pan 
talonundan batka bir tcyini bulil
mıyarak büsbütün yeise kapılmıt 
tı. O günden buıı;üne k"dar iki 
ay geçti. 

Evvelki ırün Dere k"narında 
koyun otlatan çobanlar paçavra 
halindeki elbiseler arumda ke
mikler ve yarım bir bat bulmuf· 
lnrdır. 

Ali epiden beri arandtğı ıçıo 

anneai merkeze davet f!dilerek 
kendiaine elbise parçaları göste
rilmiıtir. Gülaum hanım bunlan 
tarumııtır .. 

Kemikler bir uçurumda bulun
muıtur. Zavalli Ali'nin sar'a eana 
sında yukardan düştüğü, köpek
ler veya Yahti hayvanlar laraf,n
dan parçalandığı hakkındaki ih
timal kuvvetlidir. 

Borçların tecili 
ADANA - Ziraat vekaletin

den ıı;elen bir emirde Adanannı 

yol geçen köyüne ait çifçi b~rçl• 
nnın tecil edilmesi bildirilmiş ve 
keyfiyet Ziraat Bankası müdürlü 
ifuıe teblii olunmuttur. 

Karaağaca elektrik 
EDİRNE, - Evvelce Kr.ı ... aağa 

ca kadar uzatılması kararla.,tml
mıt olan elektrik hattı etraf nda
ki faaliyet her nedense durnıuı
tu. Fakat aon rünlerde B.,lediye 
ile ıirket araaında vuku bu ' .-..ı ,,p. 
lapna neticeıinde hattın Karaağa 
ca kadar uzatılması tahakk\.<k et
tiğinden, tirket yeniden faaliyete 
bqlamııtır. Bu suretle Semplon 
Ekaprea hattı üzerinde bulunan 
bu küçük güzerıı;ah karanlıkta" 

kurtulmuı olacaktır. 

Karadenizde fırtına 

ZONGULDAK, 17 - lkı güıı 
Konyadan yazılıyor: - Gazi den beri Karadenizde hava boJ:• 

Alemtah mahalleainde küçük bir muttur, e'"'elki ıı;ün, Zonıulda" 
odada oturan Ommu Gühwn is- limanında kıtı hatırlatacak dere• 
mlnde fakir bir kadının on sekiz cede fırtına olmuştur. Bu yüzdeli 
ya§lannda Ali iaminde şum ıı muh Dumlupınar vapuru, Zonguldal<
tel, ve aar'alı bir oğlu vardı. Ali ta demirliyememiş, Ereğli limanı• 
iki ay evvel latanbul cihetinden na iltica etmittir . 
gelen trene çarpılmış, ba~·ndan Diğer taraftan, Kandilli, Al•'. 
yaralanarak berayı tedavi mem- çam gibi kömür iskelelerjnde kO" 
leket haıtaneaine yatınlnııttı.. mür alan tilepler de Ereğli limanı• 

Gülsum hanım gÖnnek İ!temi~ • na girmitlerdir. 
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Asarı Atikayı Tahrip Edenler Cezalandırılacaklar! •. 
Ekonomi Bono 

T•• k• d ·ık d İstendi mi? 
ıye en ı e a 

pirinç almak istiyorlarjTeşeb:!~u?;yrimü-
cemiyetinin değildir 

Mühim b • r İngiliz firması Tica. 
ret odasına müracaat etti 

Londradan bir lngiliz firmaaı ı Yunaniıtan 
ilk defa memleketimizden viui Filiatin 
l>ıikyasta pirinç mübayaahnda Hindiıtan 
l:ı1ılunmak Üzere Ticaret odasıııa Iran 
llıÜracaat etmittir. Bir lnğiliz fir· Irak 
bıaaının memleketimizden pirinç Japonya 
e.lınak teıebbüsünde bulunuıu ilk Suriye 

179.591 
4.998 

834.753 
241.683 
179.062 

1.533.344 
799.658 
932.126 

3.773.985 
502.273 

6.100 
15.488 
45.359 

161.386 
1.357.562 
1.303.003 defa vaki olmaktadır. Maliim ol- M111r 

duğu üzere lngilıere pirinç yetiı Amerika 
tiren baılıca rnüatemlekclere aa· (U. S.) 
hi.p bulunmaktadır. Bu, pirinçleri Brezilya 

1.338.437 
503.059 

4.107.11!5 
1.049 

IDizin nefasetine blr delil teli\kki 
edilmektedir. 

G ziantep üzümleri 
Gelen malümata nazaran Ga

~iantebin meıbur üzümleri kema
le gelmiı ve sahfa çıkanlmııtn. 
Bu üzümlerin Avrupaya sevkine 
de hazrrlanılmaktadır .. ilk tecrü· 
lıe bugünlerde yapılacaktır. 

Yeni üç fabrika 
Eyüpteki li.atik fabrika•ından 

ıonra Y edikulede de yeniden bir 
lastik fabrikası daha iıe baılamıı 
tır. Bu fabrika otomobil li.ııtikleri 
de imal edecektir. 

Y edikulede bir dokuma, basma 
fabrikası da bu ay içinde ite h&J
lamııtır . 

7 aylık istatistik 
ihracat ofisi 1932 senesi ilk 

Yedi ayında memleketler itibarile 
harici ticaretimize ait bir İatatia
tik neıretmiştir. Bu istatistiği ay· 
rıen netrediyoruz: 
Memleketler ithalat 

T.L. 
Almanya 10.515.047 
A•usturya 1.014.080 
Belçika 2.887. 770 
Bulgaristan 369.185 
Çekoslo-

ihracat 
T.L. 

5.217.659 
747.646 

1.850.378 
414.799 

vakya 2.143.884 1.087.671 
Fransa 4.648.912 4.487.816 
llolanda 950.610 1.523.530 
lngilıere 6.050.238 3.823. 779 
ispanya 74.436 2.532.S35 
lsve 583.062 254.935 
laviç.re 524.124 18.542 
lıalya 6.426.880 10.477.515 
Polonya 48.560 5.036 
Macaristan 256.591 1 689 
Norveç 395.427 50.667 
R.omanya 422.099 419.746 
R.usya 3.169.539 1.113.014 
"Y'ugoalavya 62.300 56.462 

Bir 
Dolandırıcılık 

---
Osmanlı Bankası 
Na ıl dolandırıldı? 

llursadan yazılıyor: - Son 
günler zarfında burada mühim 
bıT dolandıncıJık vak'ası oİ.•nu~
lur Vak'anm kahramanı Alek· 
aandr isminde bı~ Yunanlıdır. B.:ı 
o.dam sahte evrak k1ıllanarak Os
IDanlı Bankaamdan 10,800 lira 
çekmcğe muvaffak olmuı vo orta 
dan k ybolmuıtur. Hadise ıudur: 

Maltada bir t müteahhidi var. 
Bu zat Maltadaki BankalaTdan 
l:ıirine müracaatı:> TÜTkiyeckn sa• 
tın aldırecatı elli in liralık •ıiır 
tnubayaa11 için Ounanlı Banl<aoı· 
l'Jıın Bursa şubesine müracaatla 
bir heaap açtırılma5ını iıtlyor. 
Banka, bu işle uğra,acak olan A· 
leksandr imünde bir Yunanlıya 
ll'lübayaa yapıldıkça ceste ceate 
bu paranın verilme•İni Bursa Oa.-
ll'lanlı Bankasına bildiriyor. 

Alekaandr koyun ve uğır işle· 
l'İ ynpar. Bıınaya geldikçe .M<:r· 
kez otelinde kalır, tüccarlar ve 
Banlıalar du kendisini tann·lar. 

Ad m, bir 8'ÜD Ban.kay"• •ahn 
aldıijı sığırlara ait konutm<,.loyu, 
ltıgiliz konsolO&lvğu ve BaytaJ' 
tııüdiriyeti miibürlerile taatikli ev 
raıu getirir. Evrak yolunda, mua· 
>rıele tamam sörülür ve Aleluan· 
dra latediği on bin sekiz yüz lira 
"Verilir. 

Bu evraka nazaran bir Yunan 
"apurile Dikiliden iıicap edilen 
hayvanların yola çıkarddığı da 
"1altadaki Bankaya bildirilir. 

Malta Bankaaı bir kaç 8'iin se· 
çip le bir taraftan ses aeda çıkma 
dığını ıörünce merak eder. Sığır
lann hangi vapurla hansi gÜn Y<>
la çıkanldığını sorar. 

Banka malumat almak uzere 
Dikiliye haber aalar; gelen ce
"e.pta Dikiliye böyle bir vapur 
ltelmediği yazılıdır. 

• Nihayet vapurun muhayyel 
lıır sefine olduğu anlaşılır. Evra• 
frın sahteliğinden ,üpb., edilir. 
.\lekıar.'r aranır. M2ydanda 
\>ok. Zah<ta, Buna ve latanbu lda 

Fındık tacirleri 
Ne istiyorlar? 

TRABZON, 17 - ihracat ve 
itha]i.t kararnameai üzerine latan 
bul ithalatçı taci.rlerin ıikayetle
rini eaaa İttihaz eden matbuatın 
ll"friyatından bura ihracntçılan 
çok memnun olmu,lardır. 

Şehrimizdeki bütün ihracatçı 
tacirler dün odada toplanarak 
kararnamenin görülen faideıin· 
den bahsederek tadil edilmemesi 
ne dair başvekile bir telgraf çeke 
rek iatirhamatta bulunmuılardır. 

Eaaaen kararnamenin tatbikİn· 
den aonra hndık fiatı 39 • 40 ku
nq iken bir hafta içinde yüzde 
yirmi tezayüt ebnlt ve 4 7 • 48 ku
ruta yükaelmiıtlr. 

Kıbrısta g6mrük 
Rüsumu artıyor 

Gelen malümata nazaran Kıh· 
rıs hükfuneti bazı mevaddın güm
rük reıimlerini yeniden arthrmıt· 
tm. Resmi arttırılan maddeler me· 
yanında Kıbrıaa memleketimiz· 
den ihraç edilen buğday ve pey
nir de vardır. 

Ne istihsal ediliyor 
Yapılan bir istatiıtiğe gore A

danada 23 fabrikada 775 çı.çır 
makinesi mevcuttur. Kısmen kı
ran ve kısmende kıran ve şifle. 
nen tertibatını havi olan bu fahri 
kalardan 24 saatte 150,000 kilo
dan fazla pamuk istihsal olunur. 
Adana mensucat fabrikasında 
14,100 adet kirmen mevcuttur. 
Her iki fabrikanın iatihaal yeldi· 
nu yevmiye 350 ton bez ve 
400,088 kilo iplikten ihal"ctHr. 
Milli menaucat fabrikasında ahi
ren tadilat yapıldığından bu 
miktar biraz daha artmıştır .• 

Maarif 
Vekili 

Bugün mektepleri 
teftit edecek 

Maarif vekili Esat Bey, 
refakatinde kalemi mahsus mü 
dürü ve bazı müfetti9i umumi· 
ler olduğu halde dün öğleden 
evvel Kadıköy ve Erenköy li
sesini ziyaret etmittir. Vekil 
Bey derslerde hazır bulunmuş 
ve tedrisatı takip etmiştir. Ve
kil Bey gördüğü intizam ve di
siplinden memnun kaldığım be 
yan etiniştir. Esal Bey bugün 
öğleden evvel Alman lisesini, 
öğleden aonra da Kandilli lise
~ini gezecek ve derslerde bulu
nacaktır. 

Terkos komisyonu 
T erkosun belediyeye devri mua

melesi için hazırlıklar yaymak üzere 
teşekkül eden koaıiayon bugün ikin 
ci içtimamı y-ca.ktır. içtin.& va
li ve belediye reİIİ Muhiddin Bey 
riyaset edecektir. 

Seyyar esnafı takip 
Belediye müfettiıleri dün Beya

zıt, Kapalıçartı ve Bitpazarında .,. 
kı bir teftiı yapmıılardır. Tefti§ 
neticesinde bir çok seyyar eınaf be
lediyeye cclbedilmiştir. Bu esnaf •o 
kaldan iıkal ettiklerinden ve pislet
tiklerinden dolayı muhtelif cezalara 
çarpılacaklardır. Bilbassa Beyazıt ı 
meydanmda ·bundan sonra seyyar 

1 

eanaf bulundurulmıyacaktır. 

tahkikata baıler. 
Bu tahkikat eanasında Öğl'enİ· 

lir ki, bu adam pek aağlam ayak· 
kabı değil. Yattığı otele 400 lira 
borç bırakmı~, beraber it yap!l• 
lım diye otel garsonunun 200 lira 
aını iç ebnit ve ortadan lıaybol
muşt11r. 

Gayrimübadillerden bazı an 
tarafından Reiaicümhur Hz. ile 
Baıvekalete ve MecHa Riyasetine 
müracaatta bulunulmuıtur .. lOun· 
lar, sayrimübadillere ait müteba· 
ki 3 80 nisbetindeki iıtihkakla
ra mukabil de bono tevzüru, bu 
bonoların faizli vadeli olmaaıru 
veya % 50 nisbetinde vergilere 
mabıuben bono kabul edilmesini 
istirham etmektedirler. 

Cemiyet namına yapıldrğını 
bir refikimizin yazdığı bu teşeb· 
büs hakkında kendisile sörüıtüğü 
müz Gayri mübadiller cemiyeti 
reisi lsmail Müştak B. dcmi~tir 
Ki: 

- "Cemiyet, böyle bir ırüraca 
atta bulunmuı değildir. Bu, cemi 
yet haricinde kalan bazı zevat 
taranndan yapılmıştır. Cemiyet, 
amlak ve bono itleri için resmi 
mercii olan Maliye Veki.letile 
daimi surette hali temaata bulun· 
makta ve bu maksatla Anlu>ra'da 
bir heyet te bulundurmaktadır. 

Gayri mübadil itleri bu auretle 
resmi ve kanuni mercileri nezdin 
de takip edilmekte ve bir an ev· 
vel İntaca çalrırlmaktadır." 

Vtll1gette 

İmtihan 
Neticesi 

Otuz kadar memur 
terfi ediyor 

Defterdarlık memurları aıa· 
aında bir terfi imtihanı yapılmıı· 
h. 

imtihan evrakmın ~ctkikleri 
bibnittir. Otuz kadar memurun 
terfi edeceği anlaşılmaktadır .. 

Amerika erkanı 
harbiye reisi 

Amerika erkim harbiye reıı.ı 

25 eylillde selecektir. Kendisi 
Galata nhtımında Vali, Kolordu 
kumandanı tarafından istikba 1 e• 
dilecektir. Bir askeri kıt'" seliım 
duracaktır. Ceneral Marc Arthur, 
ayni aünü akıamı huıuai vagonla 
Ankaraya gidecektir • 

Yeni merkez 
Memurları 

Samatya serkomiaen Tevfik Bey 
merkez memurluğuna terfi ettiril. 
mit ve Edirne merkez memurluğu. 
na tayin edilmiıtir. Edirne merkez 
memuru Mehmet Ali Bey de lıtan
bul merket: memurluğuna tayin <>
lunmuştur. 

Hapisanede bir 
sünnet 

Sıddık ioimli bir hıraı7hk mah
kiimu, umumi hapiahane müdiir
lüğii doktorluğuna müracaat ede 
rek aünnet olmak arzusunu gös
termi ve Doktor Ziya Bey tara· 
fından Sıddık sünnet edilmiştir. 
Bu mahkiımun cezaaı beı ı.ene on 
gimdiir. Ketıdioi yirmi yecli ya~n 
dadır. Şimdiye kadar vakit bulup 
ııünnet olmadıfmı soylemeLtadir. 

Karilerim ize 
On günden beri karileri. 

mizd•n oldıiımuı ,,..,lıtuplor

dan ....,.et•mİ.llÜI lwr aranan 
yenle bulunrnadrğını ve ba;ıran 
Milliyet aatm almalı İst•yenl•· 
tin u1zalmamqtı.T' ce.uııl>ını al
.W.larını öireniyon.ız.. Karil•ri 
nıizin gazetemiz hakkındaki bı 
alakalarına teıelılıür ederi,.. 
"Milliyet" in her tarafta meb
zul milıdarda bulunması için 
fer ibat aldık. Binaenaleyh 
muhterem lıarilerimİ.zin behem 
hal "Milliyet'' üzerinde ıs· 
rar etmelerini ve "yoktur" ce
L'abını veren müve.z;;;ilerin isim-
1.,,.;,,; bize bildirmelerini rıca 
edem. 

Diğer bir ricamız da ga:ııete 
mizi okudulıtan aonra iade.ine 
mani olmak için hiç olmazsa 
baflıiuıın imhandl7. Bu lıiiçük 
külfet Milliyet için büyük bir 
~ükran veaileai olacaktır. 

Tahribat 
Var mı? 

~--,_ 

Mes'uller takip ve 
tecziye ediliyor 

Dünkü Sonpoata gazetesi, Ban 
dırma ile Erdek araaında bulunan 

Dil k~rultayı. 
na hazırlık 

Hoparlörlerle mft
zakerat her 

taraftan dinlenecek 
büyük tarihi kıymeti haiz bazı Eylfilün 26 mcı pnü Dolma· 
kitabelerin tahrip edildiğine dair bahçe sarayında toplanacak DH 
Müze idaresine ihbar vuku buldu Kurultayı için hazırlıklara devam 
ğunu yazıyordu. Mii&eler umum edilmektedir. 
müdürü Aziz Bey, dün buna dair İstanbul Belediyeai iıalkın ku 
demiıtir ki: rultay müzakerahnı dinliyebilme 

- Kadim ve tarihi lı.•yıneti si için Beyazıt meydanına, Darül-
haiz eserlerin tahribine mani ol fünun konferans salonuna, Fatih 
mak için tedbirler alıyor ve mü- parkına, Takıim meydanına, Dol 
tecaıirleri hakkında takibatta bu- mabahçedeki saat kule•i önüne, 
lunmaktan geri kalmıyoruz. Osküdar parkına, Kadıköy Bele-

Nitekim, Sizi.koa harabeleri diye meydanıı'la, itfaiye merkez· 
hakkında yapılan ihbarı da eh<.m lerine birer radyo hoparlörü koy-
miyetle nazan dikkate alarak durmağa karar vermiştir .. 
mahalli hükümetinden telgrafla Bundan maada C.H. Fırkaaı 
malümat iıtedik. Tahribat yapıl· merkezlerile, Boğaziçinin b:.zı 
aırıaa, meaullerinin cezalandınla... yerlerine ve Bakırköy, ve Adala-
ca,ı tabiidir. ra hoparlör tesiaatı yaptırılmaaı 
M .. t h lı da dü~nülmektedir • 

u e assıs ça ııyor T- k t .h. • t• . ur arı ı cemıye ı 
Sarkı kadıme ait eaerleri tas-

nife memur olan mütebası.ıs Pr. 
Ungar mesaisine devam etmekte· 
dir. Şarkı kadim müzesinde dört 
.-lon açılması kararlaımı~tır. Ba 
aalonlardan ikiai Mısrr eserlerine 
tahsis edilecektir • 

Oçiincü ıalonda Part, dördün· 
cü salonda Himyarit eaerleri bu· 
lunacaktır. Mısır a .. nna tahsis 
edilen iki •alonun bu yakınlarda 
ziyaretçiler açılmaaı için hazırlık 
yapılmaktadır. 

Diğer salonlar da peydeı·pey 
açılacakhr. 

Düvarların tamiri 
Asan atika müzesinin Gülba

ne parkına bakan ıeddin duvar-· 
lan yıkılmak Üzere idi. Müze ida· 
resinin bu duvarların tamiri için 
Maarif Vekaletinden istediği tah· 
ıiaat gelmiıtir. Tamirata birk"ç 
güne kadar ba9lanacaktır. 

Granit sütun 
Müzede 

Y enicanai arkaıındaki k .. nali· 
zaayon kazıntıaı Faaında meyda
na çıkan büyük sr.;nit ıütun, mÜ§ 
külatla Salkıınsoğutteki &ebilin 
önüne kadar getirilebilmiftir. 1 O 
tondan fazla ağırlıkta bulunan 
bt1 granit •Ütunun nakli için yüz
den fazla hammal çalııtmlmışt;r. 

Sütun asan atika miiz<•sinln 
avlusunda münasip bir yere diki
lecek ve Üzerine hangi devr~ l\İt 
olduğuna dair bir kitabe konula
rak halka teıhir edilecektir. 

Hamdullah Suphi B. 
Bllkret elçimiz Hamdullah 

Supbi B. dün Daçya vapurile 
Köıtence tarikile mezunen şehri
mize gelmiıtir. Hamdullah Suphi 
B. dün saraya giderek Gazi Hz. 
ne arzi tazimat etmiıtir; buaün
lerde Ankara'ya &'idecektir • 

Efgan sefiri 
Efsan aefiri Ahmet Han, dün 

bir ay mezuniyetle memleketine 
müteveccihen hareket ehniştir. 

•• 

Türk Tarihini Tetkik Cemiyeti 
gruplan ayn ayn çalıfJ"alanna 
devam ebnektedirler. Cemiyetin 
29 eyhilde ikinci heyeti umumiye 
aini aktehneai mukarrerdir. An· 
cak Dil Kurultayı münasebetile 
bu içtimaın tehir edilmesi muhte
meldir • 

Numan Beyin 40 
Senelik tetkikatı 

Dil kurultayı memlelcetin her 
tarafında büyük alaka uyandır
maktadır. 

Kurultaya iştirak için müraca
at edenler araaında Eıki~el,irin 
Arapören köyünde muallimlik ya 
pan Numan B. isminde emektar 
bir muallim de vardır. Bu zat, 
Türk dilile 40 seneden beri uğraş 
maktadır. Numan B. diyor ki: 

- Ben Tatar değil Türküm. 
Çagatay türküyüm. Dil ü:o:erinde 
319 senesinden beri çalıııyorum . 
Halkın ağzında yeni bir kelime 
işittikçe tesbit ederdim. 

Anadolu türkçeai çok :>tugin· 
dir. Türkçe kelimelerin tercih e
dilıneai lazımdır. Meıeli. ıimendi
fere Rumeli Türkleri "Ot 1\ 0.aba· 
aı" derler. Ot çemen mi.na:lına 
gelir. Türkçede olmayan kelimele 
rin Çagatay türkçesinden alınma· 
aı muvafık olur. 

Vaktile tercüme ettiğinı '"Di
vanı luııatüttürlc' de bir haz.ine 
saklıdır. 

Numaa B., tayyareye pek iıla 
uçku denilebileceğini, bu mevzu 
etrafında çok uzun konuımak 
kabil olduğunu, dil inkılabı gibi 
hayırli bir işe Gazi Hz . .ıin İrJal· 
lan ve sehberlilderi aayeıinde 
batanılmıt olduğunu aöylemekıe. 
dir. 

Romanyadan gelen 
seyyahlar 

Dün Daçya vapurile KöstcDce' 
den 125 Romanyalı seyyah gel· 
mittir . 

Aynca 17 Fran11z seyyahı da 
dün tehrimize muvasalat etmişler 
dir • J 

Bari sergisinde Türk p11v11onu 

Bari sergisinin en muvaffak 
pavyonu Türk olanıdır •• 

BARI 14 (Milliyet) - Bari 
beynelmilel tark nümune panayı· 
rına memleketimiz reamen işti
rak etmemekle beraber teı1ip el· 
tiğ• paviyon cidden çok ı:üzel ol
muf ve büyük ınuvaffııkiyetlcr 
kazan1nıtlır •. 

Sergiyi ziyaret edenlerin ı"ürk 
pa" ivonuna s:?Ö,terdiiii aliılka çok 

büyüktür. Nümunelerinin lenev· 
vuu zenginliği itibarile Türk 
paviyonu birinci mevkii almakta· 
dır. Teıhir edilen nümuneler me
yanmda bilhassa lpekitin'kumaş· 
lan1e kravatları, Aydın İncir koo· 
peratifi incirleri, deri nümuneleri 
cidden alakayı celbetmektedir. 

Vapt culuk 
İnhis n 

Hususi vapurlar 
hangi liman

lara ifleyecek? 
Poıta vapurculuğu Devlet ln

hisan kanununun dünden itiba· 
ren meı-iyete girdiğini yazmııtık. 
Artık buauıi "apurcularm, vapur 
lanrun evaaft hakkında verecekle 
ri beyannameler hükumetçe ka· 
bul edilecektir Bu hususta kendi
aile gÖ~tüğümia lıtanbul Deniz 
Ticaret Müdürü Zeki B. kanunda 
beyannamelerin hangi mercie ve .. 
rileceği yazılı değilse de, Deniz 
Ticaret Müdürlüğüne tevdi edile· 
cek beyannamelerin kabul edile
ceğini aöylemittir. 

Beyannameler 2 ay zarfında 
verilmiı olacak, ondan ı.onra bir 
ay zarfında da buıuıi vapuı-lara 
kıymet konup muvafık bulunacak 
lar hükümetçe satın alınacaktır. 

Vapurcular, beyannamelerini 
hazırlamakla beraber, lktıaat Ve
kili Celal B. nezdinde de bir te· 
febbiiste bulunmak taaavmunda· 
dırlar. Kanunun tadili için her 
hangi bir tasavvur olmadıi;ı anla 
ıılmaktadır. Vapurcular, yapmak 
istedikleri bu son t~ebhii•ten de 
kendilerine mülayim gelecek bir 
netice alamazlarsa, VAput>larını:ı.1 
kıymetlendirilme•İni bekliyccek • 
lerdii. Bu kıymetler kendiledni 
tatmin edecek olanlar vapuı-lan· 
nı hükiimete satacaklardır. Mar· 
mara havzasında İfliyen vApurla
nn sahipleri ekııeriyetle satacak· 
!ardır. Sadık zadeler ve Yelkenci 
zadeler, Süriye ve Marsilya hattı
na sefer yapacaklar ve bazı va .. 
purlarını ıilep halinde kullana· 
caklardır. 

Diğer taraftan Seyrisefain ha· 
zırhklanna devam ehncktedir. 
Sadullah B. bugünlerde Ynlova'· 
dan dönecek ve hazırlanan Ücret 
ve aeyrüaefer tariie projeleri Ve· 
kalete gönderilecektir . 

Posta vapurculuğu inhissnnı 
tiındilik Seyriaefain idare ede.oek 
tir. Yeni idarenin armaımrn §İm· 
dilik Seyrİkfain arması olnıası 
muhtemeldir. 

Yunan vapurcuları
bir teklifi 

IZMIR, - Yunan vapur şir
ketlerinden bazıları, Atina Tica
ret Mümeasilliğimiz vıuıtasile tch 
rimiz Ticaret Odasına mühim bir 
teklifte bulunmutlardır. Su tekli· 
fe gÖtt; Türk ihracat emtia sının 
Avrupa limanlanna Tiryc•te ve 
Hamburs tarikile değil; Selanik 
limanı tarikile ve Yunan ,·apurla· 
rile ~vki halinde mühim tenzilat 
yapılacağı bildirilmektedir. 

Bu teklifi ortaya atan Yunan 
ıirketleri baıka bir kombinezon 
daha teklif etmektedirler. Türki· 
ye limanlan arasında posta va
purculuğunun devlet inhioarı altı 
na alınmasile muattal bir vaziyet 
te kalacak olan Türk vapurların· 
dan elveri4li ol anlan A vrupaya 
Türk emtiasının naklinde kulla
mlacak ve ihracat İfİni (Türk • 
Yunan) ıirketleri müıtercken ya 
pacaklardır. 

Teklifin asıl tayanı dikkat kıa
mı, Türkiye limanlarından Avru
paya gidecek emtianın Yunan Ji. 
manlanna Seyrisefain vapurlari
le nakli, oradan aktarma ı:uretile 
ve Yunan vapurile kontinantal 
limanlarda teılimidir. 

(Türk • Yunan) ıirketi, muva
fakat edildiği takdirde aenenin 
her mevıiıninde Türkiye limanla
nnda vapur bulunduracağını ta
ahhüt edecektir. 

Vapurcular toplandı 
Dün huau&i vapurcular, Uır1ik 

te bir içtima yaparak aziyeti ve 
llttnat Vekili dind t ~ .. 
te bulunmak meacleaini görüfm 
!erdir. Kat'i bir karar verj~mPdf .. 
ğinden ikinci bir İçtima y.~p-lacak 
tır. 

Mahkemelerd~ 

Karara 
Kaldı 

Balıkpazarı cinaye
tinin muhakemesi 
Bahkpazarında iki balıkçı ara 

ııııda bir kavga çıkmıf ve bunlar 
dan Fanık, Salih iımindaki arka· 
datını tabanca ile öldürmek .ı;uçi· 
le Ağırcezaya sönderilrni~ti. Fa· 
rukun dün duruflllasına Ağır~c
zada devam edildi ve suçlu vekili 
müdafaaaını yaptı, Mahkeme. ka· 
rar için başka giine bırakıldı. 

Bir idam kar n 
TRABZON - Karıaını katle

Glen arabacı Faik hakkında evvel 
ki gün ağır cezada idam kararı 
"erilmiş tir 

uallimlerin 
D., .... 

ı .egı •• 
\ 

Bugün Vekil mual
lim heye-

tini kabul edecek 
Ecnebi ve ekalliyet mektep· 

!erinde türkçe muallimleri ge
çen gün yaptıkları bir içtimada 
Maarif Vekili Esat Beye arze
dilmek üzere bazı temenniyat 
tesbit etmişlerdi. O günkü kon 
grede ıeçilen aekiz kitilik he
yet bugün Esat Beyi ziyaret e
derek türkçe muallimlemin va· 
ziyetlerini izah edecek, temen· 
niyatı bildirecektir. 

Mektep kitapları 
Listesi 

Bu sene mekteplerde okutu· 
lacak ders kitaplan listesi Ma
arif Vekaleti tarafından neşre
dilmittir. Listede. ilk. orta ve 
lise sınıfları kitapları vardır. 
Liıtede her sınıfa ait, talim ve 
terbiye heyeti tarafından kabul 
edilen kitaplann isimleri yazı
lıdır. Mektep idareleri talebele 
re aldıracaklan kitaplan bu 
liıteden intihap edecekler, liste. 
harcindeki kitaplardan dersi ta 
kip ettiremeyeceklerdir. Bu lis
te yalnız resmi mektepler değil, 
bütün mektepler içindir. 

Gazi Mustafa Kem l 
Mükafatı 

Darülfünun emanetinin bun
dan altı sene evvel ihdas ettiği 
(Gazi Mustafa Kemal mükafa
tı) nı kazanmak üzere bu sene 
verilen eserlerin adedi otuzdur. 
Eserleri tetkik edecek komis 
yon azuından Ahmet Refik B. 
rahatsız bulunduğundan komiı 
yon çtima edememektedir Eser 
!erin tetkiki 29 teşrinievvel 
Cümhuriyet bayramına kadar 
ikmal edilecek ve o gün müka
fatı kazanan müellif ilin edile
rek mersimle kendiıine müka· 
fat verilecektir. Verilecek mü
kafat 1500 iradır. 

Sarıyer orta 
mektebi 

Beykoz ve Sarıyer hallu bir 
mazbata yaparak Maarif Veİ<i· 
!etine müracaat etmi~lerdirı Bu 
civarda oturanlar çocuklarını 
gönderecek bir orta mektep bu
lunmadıgından mütkülat çek
tiklerini bildirmişerdir. 

Namzet talebe 
Orta mektep ve liselerde ted 

risat başladığı halde bu mektep 
lere namzet kaydedilen talebe
ler henüz derslere girememekte 
dirler. Sebep te orta mekteple
re bu sene fazla rağbet oldu· 
ğundan esas sınıf kadrolarının 
dolması ve henüz şubeleri açıl 
maması bir k11ım talebenin 
namzet olarak kaydedilmesini 
mecburi kılmıştır. Şubeler ya 
kında açılacak ve namzet tale
beler bu ,ubelere tevzi ed.lerek 
derslere başlanacaktır. Namzet 
vaziyetinde olan talebderin di
ğer arkadaş anncl n ders ·tiba
rile ııeri kalmııınaları için ı be 
Jerin bir .an evvel açılma&ı i in 
çalışılmaktadır • 

Aa•~..,t ekt ple"ri 
Millet mektepleri bu sene de 

1 T etmiaaniden itibaren tedri
sata batlayacaklardır. Ancak 
bu seneki bütçede tahsisat ge
çen senenin nıafına İ!lc!irildiğin 
den A. ve B kursları ayni za· 
manda açılamayacaktır. A ve B 
kuralanndan hangisinin ı1çıla· 
cağı henüz ma!Unı degildir. Hu 
suai idare bütçesi tasdik edılip 
geldikten sonra bu huaus karar 
laştırıacaktır. 

Haydar 8. d-nü yor 
Maarif mtidürii Haydar Bey 

yann Anknradıın şehrirtıi:ıe ~e· 
lecektir. Maarif müdü~ü re mı 
ilk mektepler ve ecnebi e' ... l'ı· 
yet mektepleri muallimleri kad 
rolarını taıdik ettirip getirmek 
tedir. 

Doğum 

Ark.adatlarımızdan Sadettin 
Beyin bir erkek çocuğu dünya:rıı 
gelmiştir. Yavruya uzun ve hayır. 
lı ömürler temenni ederiz.. 



r---------Qllıııı. buldum. Şüphe yok ki; yeni 
e.iM • ııı .. v~~ yani dört seneden beri kayde-
~lJJl l il J-~JI, dilmiş olan bu polisleri iri a-

Dil işleri 

-.r'in umdesi cMlLLll'ET» tir 
~-~~~~~~~~-a 

19 EYLÜL 1932 

damlardan seçiyorlar. Vasati 
85- 90 kiloluk ve ı.75 - 1.so 
boyunda muntazam ve güzel 
adamlar. Halk arasında böyle 

•• 
Oz Dile Doğru .• 

1 •••••• 1 idarehane: Ankara caddesi, derli toplu iri ve güzel adam 
100 No. nisbeten daha az ve yine dik-

Telı:raf adre.i: lıt. Milliyet kat ettim, Fransızların o ma- Biz yazıcılara düşen yük •• 
Tcltfon Numaraları: ruf olan liübaliliğine tamamen 

Batmuharrir ve Müdür: 24318 zıt olarak polisler son derece Dün aktam gene gönlümün ı zarken t•talayıp duruyoruz. 
Yazı itleri Müdürlüğü 21319 ciddi ve ağır adamlar. İçlerin öz dile doğru bir co,kunluğile Bu hiç de böyle değildir. Bu 

idare ve Matbaa 24310 de öyle bir otomobilin baaa- Nevaiye kadar yükseldim. Ben sanki çığa benzer. Hele bir. bu 
----------·- mağına ayağını koyup şoförle !iğimin bu yükselişten aldığı uğra dökülünsün; ne kadar gÜ· 

•ABONE ÜCRETLERİ: muhabbet eden. gelen geçenle- ince ve özletici duygularla ge- zel özlü, anlatıılı, sözlerin ucu
re dostane kas göz işareti ya- ne uca (1) sarılmak üzüntüsü- muza çabp dayandığrnı göre· Türkiye icin 

L K. 
3 aylığı 4 -
6 

1 12 " 
7 50 

.. 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14 -
28-

,-~~~~~~~~~~~·· 
Gelen evrak geri verilmez -

Müddeti geçen nüshalar 10 ku
rutlur. Gazete ve matbaaya ait 

, işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz i1inların me-
:\'uliyetjni kal:tul 1:tmez, 

'ı-.. ..................................... -1!!1 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy hava rasat merke

, zinden aldığımız malô:mata 
1 nazaran bugün hava eberiyet~ 
1 le açık geçecek rüzgiı.r şimali 

iatikametlerden mütedil ese-

pan, sırıtan - ve hele vaz'ı nü duydum: ceksiniz. 
tavrile gayri ciddi afiler kesen Artık tanını yaşadığımız Söz sırası gelmi,ken daha 
bir tek adam yok!.. Hepsi ağır bu gecenin karanlığından bir baıka dütüncelere geçelim: 
ve işlerile metgul. gündüzün aydınlığına çıkaca- Çünkü gün geçtikçe beyinle,· 

Bilhaua seyrü sefer memur ğımız belli oldu. bu i'i daha başka alqkanlıkla 
Iarı işlerinden biran bile ha!- Benim anladığım şu ki bizi kavrıyor ve hele, okur yazarla
larını cevirmiyorlar. Gıpta et- bu tasarladığımız ve yürekten rımız onu daha oturaklı ve da
medim dersem yalan söylemi~ bağlandığımız kuruntuya (2) ha ağır bir görüt ve anlayışlll 
olurum. bir gün önce ulaştıracak olan, kartıladıkça ortaya türlü tüı lü 

Polis bahıi açılınca aklıma sağa sola bakmadan. eli uç tu- görgü ve düşünmeler çıkıyor. 
geldi. :n ağustosta Amerika' - tanlarımızın bu i,e koyulmala- Bundan bayağı ne olabi-
da güneş tutulmuf .. Yani gü- rıdır, lir? 
neş Amerikada tutulmamıt• Hele biz bu yola bir düzü- Yalnız düşünülsün ki bir dil 
güneş tutulması Amerikadan lelim; sonra bütün eksiklikler ilk önce konutulduğu gibi ya 
görünmÜf.. arkamızdan kofup yerlerini zılır; sonra türe ve üremeleri 

j Bu kadar tabii bir hadise dolduracaktır. (4) yazma (5) düzenine ah-
i Atterika'da büyük bir hareket Gerçek Kurultay bir yan- nır. 

Hikaye 

Parayla değil, 
sırayla •• 

- Fransızcadan -
Bayram günü gelince. kü

çük Alfred amcasının ziyarete 1 
geldiğini gördü. Ne güzel am 
caydı, bu amca! Koltuğunda ı 
getirdiği kocaman bir paketi 
Alfred' e verdi: 

- Al bakalım, dedi, bu da 1 
senin bayram hediyen .. 

- Teşekkür ederim amca- 1 
cığım .. 

Alfred aır.caımm boynuna 
1 

sarıldıktan sonra paketi aldı 
ve açtı. İçinde mükemmel bir ı 
lokomotif vardı. Öyle ucuna İp 
takıp ta çekilen alelade tahta ' 
araba değil bu! 

• 
INEMALAR 

Bu aktam E L H A M R A 

İki •aat eğlence, neşe: 

Sinema,ında 4 
Çünkü 

ÇILGINLAR OTELİ 
musikisi - Zevkli sahneleri ile 

batlıyor. Birinci rolde sevimli ve 
büyük artist 

W 1 L L Y FRİTSCH 

Büyük UFA Opereti Hayır, bu küçük ve heı· şeyi 
yerinde bir lokomotifti .. Bir de 1 
fa buharla mütaharrikti. Dü- 1 ---------------------------

düğü, supapı, manometresi. ı•----------... EN JOSE MOJ;CA 
her şeyi vardı. Hülasa kuvve- ı Ş f K S 1 N E M A ON SEVDA 
tinin yettiği kadar müsademe Bugünden it\baren 
edebilecek, devrilebilecek, ya- J Filminde 
but arkasındaki vagonları çe- 932 - 933 yeni sinema mev 
kebilecek bir lokomotifti. . ı simine BRIGITTE HELM 

Bu muhteşem oyuncağı ve WİLL Y FRITSCH'in 

temsil ettikte r ı 

1 -

Ankarada kiralık 
apartman 

1 
cektir. 

1 
18 91 932 tarihinde tazyik 

t tevlit etmiş.. Guya hiç güneş dan kendi ince ve pürüzlü itle- Elverir ki biz timdi, her fey 
tutulması görülmemit gibi rini başara dursun. Biz yazı- den tez dilimizin ıözlerini or
halk ellerinde isli siyah cam- cılar da işimizin başına geç- taya atıp kullanmaya başlaya-

görünce, Alfred'i.n babası ve 1 

anası, sanki kendilerinin da 1 

hoşuna gitmemiş gibi, müraiya : 
ne itirazlarda bulundular: J 

GİZLi 
VAZİFE 

HükU.met me1·kezioin en müı. 
tesna bir mevki .i olan Yeni,eh;rd 
Gazi Bulvarında Varrlar aparlı 
manında biri beş oda, iki aalo 
hol ve her türlü konfoı·u haiz bi 
daire, diğeri de dört odalı ve kor 
forlu bir ikinci dniro kiralıktır 
Taliplerin (2) numaralı dairey 
müracaat etm,..leri. Fiyatlar mut 
dildir . 

764 milimetre, hararet aza.mi 
' 25, aagari 11 aantigrat idi. 

larla sokaklua dökülmüşler.. mit bulunalım. hm .. 
Hatta Amerika reiıicümhuru Duraklamanın yeri yoktur. Gene unutulmeaın ki bir ye 

- Huzret, çılgınlık etmiş
sın .. 

1 

1 

1 

1 
' 
1 

FELEKTEN 

(Hoover} in bahçede elinde Kurultaydan ne çıkacak deye ni düşünce akmtııma kendi 
bir siyah camla tutulan güneşe beklersek yerinde olmayan bir hız ve cotkunluğunu vermekte 
bakarken alınmış resmini gör- aylaklık yapmıt oluruz. yazıcıların başlı eli vardır. 

- Canını, bu zamanda ço- ı 
cuğa bu kadar pahalı oyuncak ) 
alınır mı? 

nam şabeıeri ile başlaya· 

cağını muhterem müşteri· 
)erine arzeyler. 

Seyahat mektupları .. 
düm, (Niv . Y ork) polisi bu işin temeline bakılınca Ku-

l b . . Onlar yığınrn (6) önünde 
münasebetle gayet ciddi tedbir ru tayın yapacağı enım ve sı-

. d k d ki ıtık tutarak yürürler. yalnız 

Maamafih Alfred bu müba-
haseye karışmağı hiç te yerin- "' Dr. IHSAN SAl\.11 
d b ı d D h · d'd k ÖKSÜRÜK ŞURUBU 

Kütüphane 
Polis_ K3rsan 

ler almı• oldug" unu gazeteler- zın iyece ve üşünece eri-
• l k 1 b d bu değil; bu işi temellerinde de okuyunca orada da, bizde mizi top ama ve on arı ir ü-

b ·ı k kurcalayan ve ortaya atan gene 
olduğu gibi gün- veya ay tu- zene ag ama tır. d ., ş · d "k · · b · k d ken ileridir. Çünkü yığının 
tulunca tabanca atıldığını ırul i ı ıncl~ ır ta ımk bü- duyduğu her hangi bir eksikli-
zannetmiştim. Altını okuyunca şünce ere geçe ım; çün ü u 

k 1 k be ği ilk gören ve anlayan onlar-
anladım ki; mesele batka imiş: 1 uruntuy e uğrattı ça yni-

f:a:d:':ıı~azz:: 6~;° p;i:n ha~ ı~ 8 O N O -~ ı Öksürük ve nefes darlığı boğ-
z~rlamıştı: L?komotifi bozup. ; Alır ve satar. Sirkeci, Li- maca ve kızamık ökıürükleri için 
bır tahtelbahır yapacaktı. H 27 d y pek tesirli ilactır. Oivanyolu Sul-

F akat babası oyuncağı elin 1 man an . numara a ar tan Mahmut türbe•i No. 189 

den alınca, hayret ve inkisarı dım evı Tel. 22114 ••••••••••••llil Paris 

G,,.,.ende bı' ~ı·m gazetede go"ı· Halk ellerinde iıli camlarla mize yeni yeni anlama ve dü- dır. 
-• 4 l Sözün kısasına gelince diye 

di..m. lstanbulda bir kitap pa- günete bakarken bir takım yan ıünme er üş~!0~·. • biliriz ki "ekılklik başarıcıyı 
1 F f'ki d kesiciler ötekinin berikinin Gerçek dıhmızı enıne boyu- ,, naym açı mış.. ena ı r e- d k l yaratır. 

g·ı. Bir türlü okumaya alı•a- cebini karıştırıyorlarmış. İşte na üz tür çe yazabi mek ve . 
• bu sistem bizde yoktu .. Eğer düşüncelerimizi bilgi türe ve Biz ki, şımdi dilimizin te-

m•yan halkımıza böyle mezat 1 · (3) r mellerini bulup bulutturup or 
~alı u•ulı"le kı'tap satmak iyi bu sıralarda bizde de böyle ay örgü erme göre yer ı ye- k k 
'" • h · d d" ·· • ı k taya çı arma ve onu Batı dil-
L. '.r fı"kı'rd'ır. Kı"tap dı'yı'n~- der- ve gün~ tutulması gibi bir a- nn e, .uzgun'. ~ag am ve açı 1 k ki " ~ I t b 1 k t t erinin yü se iğine ulaştırma-
hatlr ettl·m. Du"n okudug"um dise olursa bir taraftan yanke- an a a ı me ıçın unu u muş 

f k il I k k .. d'l nın eksildiğini duyuyoruz. 
Jİr Paris gazetesi (Milli Kütüp sici ahbapların diğer tara lan ~ ~1 '?ayan !le ço oz 1 Bize bu eksikliği en kestir-
lar.e) hakkında gayet 'ayanı da polis müdüriyetinin _ töv- sozlerımıze yen•den ulaşmak ve l b 

1 t t k me yo dan •tııracak ellerin 
'ikkat malumat veriyordu. Bu be! - Emniyet müdürünün on arı or a.y.a a ara yazı ve d h k k ld 

"zeteye nazaran Parl. steki Mı'l nazarı dikkatini celbetmeyi bir konuşma dılıne sokmalıyız. aeda pe çol !f.akta o uğura 
B d • r · n en inana ım? Belki o eller 

il Kütüphane dünyanın en bü- gazeteci vazifesi bilirim.. u eger ı nesneyı umursa- b' , • . d d 

yüklerinden biridir. İçinde hal-
"" "" "" maır.zklık yapmamalıyız!. ızım ıçimız e ir. 

kın istifadesine arzedilmit 4 Paris gazetelerinden birisin 
Bununla beraber her hangi Demek isterim ki soyumu-

·ı 200 b" ·ı k" de bı'r haber okudum. Bu ne mizin kendi varlığını şöyle bir zun bu dirimli (7} i,indeki 
mı yon ın cı t ıtap var- yoklasa , ezberinde anadilden umuşumuz bot değil gerçek bir 
dır. Bu kitapları yanyana ko- masal yahu! Cuya Karadeniz- ne kadar çok diri, güzel sözle- kuruntu ve üzüntüdür. Biz bu 
Yarsanız 98 kilometre uzun- de bir korsan peyda olmuş... k 
luk tutar. HaydarpaAadan iz- Bu korsanın ne milliyette oldu 

rin bulunduğuna ve onlarla uruntu ve üzüntüyü nasıl ve 

ml.t 95 kilometredı'r. 'Artık kı- - 1 d "'l H tt' b" H ne İnce ve yüksek düşünce ve ne değerine olursa olsun elde 
gu ,Yazı 1 egı ... • a ır 0 • kuruntuların çizilip anlatila.bi- edecek, ona varacağız. 

yas ediniz. Saatte 60 kilometre linda vapurunu çevirmişler... leceğine ve böylelikle okuyucu Bu iş, bu dilek artık düz bir 
yapan bir otomobil bu tulü bir Basmışlar ve ne var ne yok ların benliğini derinden deri- düşünce kılığından çıkmış~ ger 
buçıık saatte kateder, bir yaya alıp götürmüşler. Bu ufak ha- d 1 d 1 • çeklı'g"in katılıg"ını almı•tır . 
b 1 k ' k · · 19 vadis vakıa burada kı'ms~nin ne uygu an ırı acagına şaşa- • 

u uzun uğu estırme ıc;m ~ caktır. Yalnız bu değil, o bir dene 
saat yürümelidir. Günde bir nazarı dikkatini celbetmez. Hat Demek İsterim ki, dilimizin yiş ve elişi kılığına girmiştir. 
cilt okuyabildig-İni farzettiği- ti pek eminim ki; Fransızla-

toprağı kazıla kazıla istenilen Şimdi ey yazıcı al'kadatlar, si
miz bir kari bu kütüphanedeki rm yüzde doksanı Karadenizin 

d 
erğinliğe varacaktır. ze dönerek, durmadan, yoı-ul-

bütün kita-,ları ancak 12000 se nere e olduğunu bilmez. Dün • Kaldı ki biz bugün yazı ya- madan, sağa sola hele arkayn 
nede okuynbilir. Evet on iki bin bir ustura almak için girdiğim 
sene. dükkinda lakırdı eanasmda hiç bııkmadan İş başına! 

Ben bu rakamları gördük- İstanbullu olduğumu söyledim ( l) Kalem (Çağatay lfıga- Bu arada şunu da dütünelim 
ten sonra bizim halkın olruınak de herif, dersini unutmuf bir tr.) ki, bu soyumuzu ku9kullandı-
iıtemediğine hak verdim. Ma- talebe gibi alnını buruştura- (2) Hayal. mefkure ran bu kuruntu ve üzüntü bize 
demki; hepsini okumak için rak: (3) Istılah: (türe malum) Batıcılık duygu ve dileklerin-
12.000 sene lizım .. Ona da öm - Nerede bu tehir ... Cenu- - ........................ _.................... den gelmiştir. 
rümüz vefa etmiyecek. .. Ne lü- bi Amerikada mı? .. dedi .. Cid- bu okurken Akdenizde bulu- Bunun için öz varlığımıza 
zumu var bölük börcük it yap di söylüyorum vallahi gazete- nacağını, ya maazallah günün 
maya. Okumaz11n veaselim. cilik değil... birinde Akdenize geçmiş olur 

"" "' "" Evet bu korsan haberi bu- da bizi çevirirse diye epice 
Bu seferki seyahatimde, ya- rada kimseyi ali.kadar etmez endişe ettim. Hemen allah ha

ni dört sene sonra Paris polis- amma. ben ki; yakında deni- yırlııını versin! 
!erini daha iri yarı ve daha genç 1 ze çıkacağını ve ıiz bu mektu- FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı: 97 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

( F eı..fi. lanttulique roman) 

göre bunlar beğendikleri evle
rin sekenesini kaçırmak için 
taarruz eden şerirlerdir. Garip 
hüküm. Bunlar meskene muh 
taç mıdırlar ? 

( 4) İştikak 
(5) Yazı ve kitap 
(6) Cemiyet (Çagatay li1ga

tı) 

(7) Hayati 

çok derin ve sonsuz... Bizim 
aklımızın durduğu yerde onun 
kudretine hudut çekmek pek 
safderunca bir cür'et olur ... Be
ter sathi tetkiklerle aklının de
laletine güvenerek ne kadar 
çok şeylerde yanılmıştır. 

hayale düştü. Babası makine 
işlerine meraklı bir adamdı .. 
Rayları düzeltti, lokomotifin 
ocağını yaktı. Kazanına su 
koydu. Az sonra hafif bir bu
har dağılmağa başladı ve loko
motif te rayların üzerinde hare 
kete geçti. Alfred sevincinden 
ellerini çırpıyordu. 

Babası: 
- Bak, bak! Kafirin ne 

hoşuna gitti, dedi. fakat AI
fredle daha fazla m~gul olmı
yarak. eğlencesine devam et
ti. 

Lokomotif rayların üzerin
de bir hayli dolaştıktan sonra, 
görünürde bir sebep olmamak 
la beraber, hakiki bir lokomo
tif gibi, bir noktaya geldi ve 
durdu. 

Alfred kendi sırası geldiği
ni zannederek. eğilip lokomoti 
fi alacaktı. Annesi dedi ki: 

- Alfred, lokomotifle o ka 
dar oynadığın bugünlük yeti
'ir. Biraz da yarın eğlenir
sın .. 

Annesi lokomotifi aldı, do
labın üst rafına koydu. Ertesi 
gün yine babası lokomotifi al 
mış, rayları kurmuş. .ıalonun 
içinde lokomotifi hayli işlet
miş, durmuştu. Bu sefer Al-

··-·····-··············-····-···-··········-· .. 
doğru yol aldıkça Batı kentli
liğine ( 8) o kadar yakla9mış 
oluyoruz .. 

Heybeliden 
Okutucu B. Fahri 

(8) Medeniyet 

- 52 

Ruhlar ailenin pefİ
ni takiben lzmirden 

lstanbula geldiler 
iki rakip ölünün çıkardık

ları müthit hengamelerin iz' aYaza n: HÜSEYiN RAHMi 
Portegallı muharririn men

kibeıi bitti. Bu fabsi mütahe
de b!ı neviden diier vak'alar
la birleştirilmeye değer bir kıy 
mettedir. Belki de Kal .. ados 
fatoau hadisesinden daha hay
rete şayandır.. Bu namer'i i
lem nedir? Münkirler için veri 
lec:ek anc:alı: bir hüküm vardır. 
Bu h&diaelerin ravilerini düpe 
düz yalancılıkla itham etmek ... 

datmak için vücudü olmadık 
caribelere kıymet ve revaç ver 
meğe uğratmaları bilmem ki 
muhtemel görülebilir mi? Böy
le şüphelere düşecek kadar 
müvesvis olmak pervasızlığını 
göstermit olsak ta meselenin 
içinden müsbet bir fikirle aıyrı 
labilmemize imkan yok gibi
dir. Çünkü bu satırlara göz a
tan muhterem karilerimin için 
de böyle garibelere tahit olmut 
!arın bulunacağından da şüphe 
edilemez.. Biz inkar etsek te 
karşımıza çıkacak tasdikçiler 
eksilmeyeceklerdir. 

Göze görünmez fakat şuur 
sahibi mahluk olur mu? Fen 
bugün bu ihtimale imkin ver
meğe de uğraşmaktadır. İngi
liz edibi meşhur Wells göze 
görünmez adam namile bir ro
man yazmıt• bir takım fenni, 
kimyevi vasıtalarla kahraman: 
nın vücudünü şeffaflaştırma

ğa uğratmıştı. Sonra bu me
raklı mevzuu takip eden diğer 
hikayeciler de oldu. Bir aralık 
gazetelerde. mecmualarda bu 
bahis üzerine epey sözler edil
di .. 

Bir ölü hayat ihtiraslarile cına artık tahammül imkim 
tekrar canlanarıJc mezardan l<almamıftı. Bu korkunç hal 
yer yüzüne çıkıp ta nasıl diri- geceli gündüzlü bir tekil al
lerle mücadeleye girişir? .. Bil- dı. Bir gece dadmtn döteğine 
miyorum .. Hakikat namına böy I bir ~ence.-eb do:usu 

1 
İf:.emı: 

le agrep bir iddiaya kalkanla- , çor adamı • 0
1 
t• ~1

1! ar .. 1r ~ : 
.. ı · -' b"la" kulaklarım 1 şam a yag ı tur u guvecım 

Me,hur vak'aların arkası 
gelir gibi değil ki .. itte size di 
ğerleri ... 

il' •• 

Vak'a arasında muharririn 
bir İstitradı. 

(Vak'aların. t•hitlerin a
detleri arttıkça münkirliğin 
inadı da biraz gevşer gibi olu
yor. Bu nevi hadiseleri tetkik 
le uğraşan hüsnü niyet ve ah 
lik sahibi alimlerin halkı al-

Bu görünmez curcunabaz
lar kimlerdir? Maddiyet hari
cinde dirilmiş ölüler mi? Di
ğer seyyarelerden dünyamıza 
inmiş mahlukat mı? Bu galatı
tabiat kuvvete n" mana verme 
li? .. Mösyö Homem'in zannına 

Jülverni'nin bundan elli se
ne evvel yazdığı fenni masal 
ların nihayet zamanımızda 
hakikat aahuına çıktıklarını 
görmedik mi?. Bugünkü roman 
!arda yer bulan görünmez ada 
mm da yarın hayalden haki
kate intikal etmiyeceği iddia o
lunabilir mi? Tabiat bizim bes 
hissimizin dar mikyası üzeri: 
ne i•lemiyor ... O cok :z.-na:ın. 

rın soz erı ue a • Ek bert" b · · 1 
h . .. ı· · el ı'yor B·ık· za ın a~ına geçırmıt er-
ıç mu ayım g m .. "" ı d" 

bende incilin ıöııleri vardır da ı. lk' h' . k d H • .. ı k ı ki dı d ı ızmetçı a ın omem • gormez er, u a arl var r a . . l . . 
· 't 1 d d" - · h" .. et" ın nezdınde o duğu gıbı yangın 

kışı mlez. er el ıdgı rubı'rı "ıyı'mruyF ı dan kaçmayı andırır bir deh-
apa ı ınsan ar an .. a 1 ·1 · k · 1 

kat kat'i sıhhatleri iddia oluna ~~t enme 1 e evı ter etmıt er-
rak büyük imzalarla muteber ı. M I k 
k . 1 · ·ı b f t 'k em e et degİftİrme ile 
ıtap ara gecırı en u an astı b b l'd k 1 • 1 d • b" k u e a an urtu maya çare 

rıvayet er en ır roman çı ar- Abd"ll" 'f Ef d" 
k h kkım . · 1 arayan u atı en ı me-

ma a a ıtıraz o unmama . . de · "f ·ı 1 b · ede . murıyetın n ıstı a ı e atan u 
sını nca nm.. 1 V ı· · p 1 k , _ a, e ıttın a,a ara omşu 

San at tabıatı tıpkı tıpkısı- köşke nakletti. Fakat cani ruh 
na istinsah eden bir fotoğraf lar ailenin peşini bırakmadı
değil saniin mühayyelesinde Iar ... Ve hatta bindikleri vapur 
yoğrulmuş bir eserdir .. Perde- , da mürettebatı ve diğer yolcu
nın dış tarafını -rok gördük bi. J ları hayretlere düşürecek ga
raz da maverayı ıeyret\f'li1111 .. ] rip vak'alar oldu ... Gece gemi-

fred de kendi sırasında eğlen- 1 mı? Acayip şey! Ben senin ya 
mek isteyince annesi yine bağır şında iken .... 
dı: Alfred hiç cevap vermedi. 

- Yavrum, dedi, sen bu o- Artık lokomotifi de unuttu. 
yuncakla yalnız oynayamaz- Hem de şöyle bir yırmı sene 
sın. Bir kaza çıkarır, evi yakar kadar unuttu, 
sın. Ağlama, büyüdüğün za- Bu yirmi sene bitince evlen 
man. lokomotif yine senin.. mişti. Nur topu gibi bir erkek 
O zaman istediğin kadar oyna. çocuğu oldu. Çocuk büyüyün
eğlen. c:e. yine bir bayram günü am-

Zavallı Alfred'e artık biran canın lokomotifini çocuğuna 
evvel büyümek için acele et- hediye etti. 
mekten batka yapacan iş kal- İşte ancak o zamandır ki, 
mamıştı. Fakat bütün hüsnü mükemmel oyuncakla istediği 
niyetine rağmen, bu iti üç dört gibi oynamağa başladı. Sa!o· 
sene evvelden beceremedi. Bir nun içine rayları döşedi .. Loko 
taraftan da boyu uzadıkça. tabi motifin ocağını yaktı. kazanı
atı değişiyor, çekilmez fir hale na su koydu. Hafif bir buhar 
geliyordu. Artık kendisini ki tabakası çıkmaga başladı ve 
fi derecede büyümüş addedin- derken lokomotif harekete geç 
ce, gidip lokomotifini istedi, ti. 
fakat kat'i bir red cevabı kar
şısında kaldı. Annesi: 

- Olmaz, dedi, ne zaman 
uslu olursan. o zaman veri-
rım. 

Alfred buna da gayret et
ti . Kendi yaşındaki çocuklara 
model olabilecek hale geldi. 
Derslerinde en büyük mükafa
tı o almış , ımıfınm da birincisi 
olmuştu. Onun için müracaatı 
nı yenilemek zamanının hulul 
ettiğini zannediyordu. Fakat o 
vakit te babası. kendisini doğ 
ru yola sevketti: 

- Nasıl? dedi. sen artık ko 
caman bir insan oldun. Matal 
lah aralan gibi delikanlı.. Se
nin yaşında insanlar böyle ma
nasız oyuncaklarla oynarlar 

de kornalar çalındı.. Mutfak 
takımları denize atıldı. Bir
kaç defa elektrikler söndürül
dü. lstime soğuk su katıldı. 
Kaptanın makine dairesinde 
kumanda techizatı bozuldu. 
Sıkışarak rast gele bir yere ab
dest eden yolculardan birinin 
dili tutuldu.. Herkeai bir kor· 
ku aldı .. Gemidekiley arasında: 
"İçimizde cin tutmuf kimseler 
var .. aözü çıktı. Bu şeametle
rin kendilerinden geldiğini bel
li etmemek için ııereye gizlene 
cekleri.ni bilemeyen zavallı aile 
pek heyecanlı anlar geçiriyor
du. 

Ara 11ra pervaneye arız o· 
lan tutukluğun sebebini ne kap 
tan, ne makinist hiç kimse an
lamadan vapur güç beli latan 
bul limanına girdi .. 

Abdüllatif Efendi şehirde 
bir hane kiralamaya cesaret 
edemedi .. O münferit köşke 
taşındılar .• 

Orhan ailenin bu acıklı se
rencamını bütün tafsilitile din
ledi. Macerada Şehametle ev
lenmesine mani hiç bir sebep 
göremedi. Bilikis bu sergü
z~t sevgilisinin kıymetini ken 
di nazarında büsbütün arttırı· 

Çocuğu sevincinden ellerini 
çırpıyordu. Sonra sıra kendisi 
ne geldiğini zannederek. eğilip 
oyuncağı alacağı zaman. an-
nesı: 

- Yavrum. dedi, artık bu
günlük bu kadar oynadığın yeli 
tir. Biraz ..la yarın oynarsın .. 

Ve çocuğun elinden lokomo 
tifi aldığı gibi, dolabın en üst 
rafına koydu... Bu lokomotif 
daha birkaç nesil göı-dü. geçir 
di mi? Orası malum değil! 
Fakat muhakkak olan bir şey 
vardı. Medeniyet hayli ilerle
miş, buhar devri geçmi,, elek
trik devri geçmiş, radyum dev 
ti batlamıştı.. Şimdi oyuncak 
lokomotifler hep radyumla işli 
yorlardı. 

yordu. Bu müstesna hilkatte 
kızın aşkını ahrete kadar götü 
ren iki ölü rakibe bir dirinin 
iltihak etmesinde bir fevkalade 
lik vardı. Orhan ruhlarla kafa 
dardı. Onlardan korkup çekin 
meye bedel ruhi birçok mesele 
!erin halli hususunda istifadeyi 
dütünüyordu. 

Nikihtan evvel biribirine 
aşk ile bağlanmış gönüllerin 
zincirini koparmak zordur. Bir 
leşmek için sevgililerin ,iddet
li arzularına rağmen iki aile a
rumda büyük bir fırtına kop
tu. Analar bu izdivaçlarda bi· 
!inemez nasıl kablelvuku bir hiı 
le teamet kokusu alıyorlardı .. 

Kız anası dizlerini döverek 
şöyle söyleniyordu: 

- Bilmem neden ben bu 
izdivacın neticesinde İyi bir a
kibet sezmiyorum .. 

Abdüllatif Efendi pek te 
zevcesinin fikrinde değildi. Ka 
rıaının söylenmelerine o •ÖY· 
le itirazlar yükseltiyordu: 

- Hanım sezmekle sezin· 
!emekle iş olmaz. Hareketleri 
mizde müsbet davranılacak 
bir zamanda yaşıyoruz. 

(Devamı var) 



1 Sinema Haberleri 

• Bundan sonra Mickey 
liouse ve Silly Symphonies 
renkli olarak çevrilecektir. 

' ' Bir millet uyanıyor ,, filminin 
harici sahneleri çevriliyor •• 

s 

:Alaturka güreş müsa .. 
bakaları şeh

rimizde de yapılıyor •• 
1 

Flerelle'in yerine 
Fransız sinema yıldızı Flo

relle'in geçirdiği otomobil ka- 1 

zaamı yazmıttık. Başından ya- Beynelmilel tenis turnuvasınıD 
ralanmıt• kafa taaı çatlamıı-

"° Amerikada son zamanlar 
da meşhur adamların hayattnı • 
filnıe almak merakı haaıl olmut 
tur, Senaryosu Nizameddin Nazif B. tarafından 

tı. Artistin hayatı bidayette SOn oyunları da Oynandı 
endişe vermişti. Fakat şimdi 
ahvali sıhhiyeıi bir derece da
ha iyidir. Yalnız bir müddet 
sahneye ve stüdyoya gelemiye 
cektir. En ziyade canı sıkılan 
şey, baş rolü kendisine verilen 

Kibrit kralı Kreuger'in haya 
lı hakkında bir senaryo hazır
lanmıştır. Nevyork'un maruf 
lvukatlarından William Fallen 
İn karıtık hayatı da filme alına 
taklır. 

yazılan 
fedakarlıklarla 

bu filmin 
ikmaline 

büyük 
çalışılmaktadır. 

,,. Mack Senctt birkaç sene 
ayn yaşadıktan sonra, yeniden 
film direktörlüğüne başlamış
tır. 

,,. Ramon Novarro yakında 
"Arap" İsminde bir film çevi
recektir. 

,,. Conrad Nagel bir otomo
lıil lcazasında hafifçe yaralan
lnıştır. 

,,. Dorothy Lee kocası Ja
llıes Fidlar'dan ayrılmıştır. 

"' Buna mukabil Joan Blon
de!'in sinema operatörü Geor
tes Barues ile evleneceği bildi 
riliyor. 

,,. Tom Mix Avrupa, Afri
ka. Hindistanda turneye çıka
caktır. 

,,. Mısır hükumeti Fra Dia
\"olo filmini n~er.etmiştir. 

,,. Romanya buhran dolayı
ıile sinemalardan üçte birini 
Lapatmıştır. 

'l- Greta Garba 250,000 frank 
lnukabilinde İvar Kreuger'in 
Stokoholm'deki uki malikine
ıini satın almıştır. Bu malika 
neye üç milyon fanktan fazla 
tahmin ediliyordu. 

" /Jir nıi/1,,1 uga111yor ,, filmi11c1Pn 
"Bir Millet Uyanıyor!" fil-

bir ,,ah11e: - Baba. bu 1101 llf!reye gider? 

easfm 
minden iki sahne: istilaya is-
yan edenlerin kafilesine katış-

"' Bir lng;liz firması. renkli mak isteyen genç soruyor: 
film çevirmek için Siyam, Hin - Baba bu yol nereye gider? 
oistan. Burma, Nepal. Tibet Gelip geçen ihtilal kafileleri-
Ve Efganiatana operatörler nin ulaşmak istedikleri hedefi ı 
ı:önderilmişler ve işe başlamış· bilen ve benimseyen aksakallı 
la.rdır. çiftçi düşünmeden cevap veri-

Jeanette Macdona'dl yor: 
• - Ne soran hey oğul.. Her 

. Jeanetle Mac Do~ald'ın sine , yol Ankaraya gider. 
ınaya baslayışı haylı tuhaf ol- ' B h T·· k · k l"b tn t • u sa ne, ur ın ı a ının 

uk ~.' · t kb 1 t ld ilk devirlerini merhale mer· 
, us a ·k e • opekre yı edı~ı hale tesbit eden bir tab-

ınnneye çı magı ço aı-zu ı- . . . . .. .. b 
'J d G.. ı · d F lo sılsılesının koçuk ır parça-
or u. tıze esı var ı. a- d F k f • fi --"- · k 

k t h · t" t ·· sı ır. a at otogra ve ou)e 
a angı ıya roya muracaat if . 1 ·· 'b ·ı · ett · · ·· l edd d"I · t vazıyet erııtı an e mızanaen 

ti 'r;~e, ı::ıur~.caa 1 r e ~ ~lf• bakımından hiç le muvaffakı-

ın.ür~~a~~:ui~ ;;;::ı::,r~yd;i~ yektaiz değildir. Bilhaaaak b';';8~ü · • · · k d . çü parçayı esas tutara ır 
resı ı ıstıyen a ın erkek artıst M"llet U f" fi · · 
llamzetlerile dolu idi. Patronu 1 d ran~!or · 1 mının en 
ııun istirahatini düşünen katip bh~r__ak tb~ edr~ukaktıtnla kadl~r neda~ıll 
J t M D ld'' d b' uyu ır ı a e rea ıze 1 -eane te ac ona ı e ır kt ldu • b'l k · eb" 
1. ·· • 1 k · d' me e o gunu ı e estır ı-
ısaııı munaaıp e savma ııte .. r . 

fakat Jtanette gider gibi gö- ırız. • 
ı·ünerek. başka merdivendeki Nizamettin Nazif yaptığı se 
ınahrec kap11ından birden bire naryonun mevzuunu Gazinin 
tınprezariyönün odasına gir- nutkundan almıştır. Gerek İ
di. Eprezariyo bu mühtedinin pek film stüdyosunun, gerek 
cür'etine o kadar hayran artiıtlerin ve hele rejisör Er
oldu ki, kendisini kapı dıtarı tuğrul Muhsinin bu filmde en 
edecek yerde, kendiıile alaka- azami randmanı vermeğe çalış 
c 'r oldu. Evveli kendiıine tıklarım tahmin etmek güç de
lıir korist vazifesi verdi. Ondan ğildir. 
•onra Jeanette haatalanan bir filmin harici sahneleri on 
lrtistin yerine rol aldı VP. o an güne kadar bitmiş olacı.ktır. On 
dan itibaren ,öhret şebrahı a· dan sonra sıra dahili sahnelere 
çıldı. gelecektir. Bu s&hnelere ait de-

Artist kedi ' korlar çoktur ve her biri pek 
büyük masraflara mal olmakta 
dır. Negatiflerin iyi işlenmesi 
için Almanyadan çok kıymetli 
bir mütehassıs çağrrılmı,tır. 
"Karım Beni Aidatına" ope· 

retinin ikmali ise artık bir gün 
meselesidir. Fakat bundan son-

- Ne soran hep oğul •. Her yol Ankaı·aga gider .. 
ra filmin montaj işine baılanı- Bu operet müziki, mevzuu ve 
lacaktır. Teşrinisani nihayetine realizaıyonu itibarile Avrupa 
doğru bu filmin biteceği mu· operetlerile omuz ölçü,ebilecek 
hakkaktır. tir. 

Hayvanlara gösterilen mu
habbetin de bazan beklenilme 
}en neticeleri çıkıyor. Meseli 
1İnema figüranlarından Demiı 
lıemtireler he! sene evvel bili 
lıir ?A"sada aç ve hasta bir kedi 
törmütler ve acıyarak kediyi 
tvlerine götürmüıler ve beale
ltıeğe baılam19lardı. Bu ıırada 
da kedi ye bazı oyunlar öiretti 
ler. 

Beyaz perdede artık görülmeyen artistler 
Şimdi nerede ve ne yapıyorlar •• 

Yalnız stüdyoya çalı9maia 
tidecekleri zaman. kediyi bıra
kacak kimseleri olmadığı için 
0

1 
nu da beraber alıp götürüyor 
ardı. 

Bir gün kedi bir direktörün 
11azarı dikkatini celbetti ve der 
~al kediye film çevriltilmeğe 
"•~ladı. O zamandan beri Puz 
:~n İsmi verilen bu artist kedi 
l""lollyvood' da çalıtmaktadır. 

En ıon olarak Maurice Che 
1r11lier ile Jeanette Mac Donald 
tarafından çevrilen "Bu gece 1 
beni ıev,, filminde rol almış- j 
lır. 

t' Geçenlerde ölen meşhur ar- ı 
1•t köpek Rintintin sinemada 
$alııtıiı müdde e. sahibine Hellg 

j nun anası şimdi tiyatrodadır. 1 
ı Amerikan gazeteleri sütunla
rında dolduracak bot bir yer 

1 
kaldığı zamanlar, Lita Grey'i 
eaki boka t•mpiyonu George 
Carpentier ile nitanlarlar. 

Mildred Harriı Chaplin -
Şarlonun birinci karıaı idi. U • 
zun zamanlar vodvil oylRJllıf
tı. O da timdi haftada üç yüz 
dolarla Nevyork tiyatrolannm 
biri ile mukavele yapmıthr• 

Sidney Chaplin - Şarlonun 
kardeşi .. Sessiz film zamanın
da lngilterede uzun müddet 
sinemada çalışmıştı. 

Son seyahatinde kardeşi ile 
beraberdi ve yine beraberce 

Dolores Coslello 

Simone İtte böyledir" filmini 
çevirememiş olmasıdır. Flm·el-

1 
!e bu yeni filmin ilk sahnelerini 
bu ayın sekizinds. çevirmeğe 
başlayacaktı. 

Kaz .. yüzünden Paı·amount 
Florelle'in yerine başka bir i 
artist aramağa mecbur kalmış j 
tır .. Söylendiğine göre Marie 
Beli intihap edilmittir. 

Hangi mülakatlar
dan hoşlanıyorlar? 

I Silvia Sidney kitapları ve , 
1 çok mağrur olduğulngiliz Fran · 
· sız dosenleri üzerinde yapıla- ı 
1 cak mülakatlardan .. 
r Miriam Hopkins kendi şah- / 
şı ve hayatına ait olmamak üze 
re her şeyden .. 

Gary Cooper avdan, Afrika- ; 
daki seyahatinden, gençliğin
den, babasının çiftliğinden. at
lardan ve açık hava hayatın
dan.. 

W ynne Gibson roplarından. 
köpeklerinden. otomobilden, 
briçten. tenisten. yüzmeden ... 
Kendi şahsından ve hayatın- : 
dan asla .. 

F rederich Marsh tiyatro
dan. filmin teknik tarafların
dan .. 

Başka bir Greta 
Greta Garbo'nun bütün dün Alaturka güreşin en muvaffak başı olan Kurldereli, 

yada ve bilhassa Hollyvood'da bOgük şerefi ellerine tesftm ettiği genç pehlluanlarla 

birç?k benzerleri ,var~ır. Maa- ! Himayeietfal cemiyeti her 1 dat duble ile Nicolaides - Stel
mafıh Hol~y~ood dakı kumpan sene alaturka güret müsabaka- i yos duble'ı arasında olmut ve 
yalard~n bır~- bu?lar arasında !arı tertip eder. Bu sene de ilk bizim tenisçilerimiz muhakkak 
t~amıle muşabıh ol~nı?ı he- maçlar lzmirde ~a!'ıldı. lki'?ci 

1

. bir gal.~biyet kaçırmıtlardır. Bu fuz bulamamışt.~r. Kıbrıt kra- maçlar bu hafta ıçınde Taksım maç foyle olmuştur: Suat. Se 
1 İvar Kn:uger ın hayatı. hak- stadyomunda yapılacaktır. dat Balkan şampiyonu rakiplf'
~da ç~vnlme~te. olan fılmde Bu müsabakalar memleketi f rini ilk ve ikinci setlerde kolay 
b?.yle bı.r.~ıza .ı.htıya~ ~ardır. mizde oldukça ihmal edilmiş bu / !ıkla mağlup etmitlerdir. Üçün
So:ı:lendıgı?e ~ore, Kıbrıt kra- lunan alaturka güreş; canlan- cü set oynanmağa başladığı za
lı ~ır akterıse aşıkmı~ v~ bu ak dırmaaı itibarile çok faidelidir. man Yunanlılar partiyi verme
trıs .te ~reta Ga~bo ımış .. ~~e Türkün büyük kudretini yad mek için çok güzel oynadıkça 
ta şı~dı İsveçtedır. Onun ıçın ellerde çok şerefle tanıtmağa bizimkiler de güzel oynuyorlar 
~erıkan ku?'panyası başka muvaffak olan bu şubenin can· 
bır Greta pcşınde dolz.şıyor. landırılması hakikaten memle
Esrarengiz bir kadın ket sporu için hayırlı bir iştir. 

daha Bu maçlar çarşamba günü ba~
layacak perşembe devam ede. 

Son zamanlara kadar Holly cek ve cumaya da finaller yapı
vood Şarlo'ya son ıeyahatinde lacaktır. Çarşamba ve perşem
daima refakat etmis olan sarı- be günü yapılacak olan müsa
ş::n kadının kim old~ğunu deh- bakalar eliminatuar mahiyette
şetle merak ccliyordu. Esrar dir. Cuma günü ba,pehlivanlar 
11:11ayet anlaşılmış: Bu kadın güreşeceklerdir. 
Paulette Gcddard'dır. Eddie Başa güreşecek olan pehli- 1 
Cantor filminde küçücük bir vadar şunlardır: Bandırmalı ; 
roliı var. Fakat stüdyoya muh Kara Ali, Kırkağaçlı Hüseyin. ' 
teşem bir otomobil ile geliyor. ' Manisalı Rifat Ömer. Edirneli ı 

Kıymeti bir servete bedel 
1 

Arif Mandıralı Ahmet Tekir· Yu11a11 teni.~çllerine galip 
inci gerdanlığına sahip tuvalet . dağlı Hüseyin, Himmet pehli- ı ge!erı yegane tenisçimiz 
ler, kürkler. kürkler. tuvalet- 1 vz.n. Eğer bq altı eliminaayo- Şlri11yan ile rakibi ganyana 
ler ... Kimdir, nereden gelmiş- nu bitmezse cuma günü devam dı. Bazan o kadar güzel ve aeri 
tir, asıl is.mi nedir? Buraları edilecek ve şu pehlivanlar tu- · esanjlar oluyordu ki topu takip 
henüz malum değil.. Şayialara tutacaklardır: etmek zorla9ıyordu. Geym a-
göre, bu kadın, Şarloya yeni Uzuköprülü Hüseyin. Bursa detleri yükaeldkçe yükseliyor 
filminde eş olacaktır. lı İbrahim Gönenli Hamdi. Gö ve oyuncular da tam minaıile 
-------------, nenli Mecit, Manisalı Sait, Ma- aaabiletiyorlardı. Yunanldarm 
Amer_i~ada hol numaraları yap j niıalı Abdürrahman. o hi_ç ainirlenm~en Stelyoa'la-
mak ıçın turneye çıkmıf bulu- Sporcular için duhuliye nısıf- rı bıle ~erapa ıınır olmuftu. 
nuyor. ~z~~ler ~aftada ~ tır. Şu tartta ki mensup olduk- ~etı~e Yun~ılar bu kay 
defa kendııını nı9anlıyorlar. ları kulübün hüviyet varakaaı- ~ttıklen maçı ~·.almak ıure 
Amerikada artiıtler böyledir. nı ibraz edeceklerdir. tıle kurtardılar. :;etm ne derece 

Dolorea • Coatell~ - John Himaycietfal cemiyeti Bata çekit~l~rek oynandığını . anla-
Barrymore ile evlendıkten son 225 lira ve yenilere 75 lira. Baş mak ıçın skora bakmak kifayet 
r~, artık aile hayatına çekilmit- altına 150, yenilene 50. Büyük eder.'. 1~11?. 
tır. ortaya 75. yenilene 35, küçük or Dordüncu set batladığı za-

Viola Dana - 1930 martın taya 50, yenilene 25 nakdi mü ~~ ~·-~en aaabi olan bizimkiler 
da profesyonel golf oyuncnla- kifat verecektir. Ceman ye- büsbutun bozuldular ve Yunan 

1 rından Jimmie Tompıon ile kfın mükafatlar 685 liradır. ı lılar da iki set daha alarak oyu 
evlenmişti. O da Amerikada T • 1 nu 3 - 2 bitirdiler. Bu maç 11rf 
Kolorado'da aile hayatına çekil enıs maç an oyunc:ulanmızın aaabiyetinden 
mit bulunuyor. Dün Tarabyada Tokatliyan 1 kaybedilmittir. Yaba Suat S~ 

Kari Dane - Sesli film çı- oteli kortlarındl!I Beynelmilel dat eğer ıinirlerine hakim ola
kınca, pek bariz Danimarka ti teniı maçlarının soııuncuıu ya rak oynasalar idi nuıl olaa bir 
vesini düzeltememi, ve sinema pılmıştır. Bu müsabakalar ev- ıet daha alabiliTlerdi. 
dan ayrılmı~tı. Fakat tiyatro velce de yazaığımız gibi Yuna- Öğleden ıonra Suat - Stel
turnelerinde İngilizc:eaini epi- nistan v,. Türkiye ekipleri ara yoı ;ıe birinci singl oyununu 
ce düzeltmişti. Küçük kome- ı aında oldu. Her iki devlet iki oynadı fakat büyük bir teY gös 
dilerde. "Demir kapı" filminde singl ve bir duble oynadı. • termeyerek mağlup oldu. 
küçük roller aldı. Sabahlayein saat onda iki Nhayet beynelmilel maçla-

Lia de Put6 - Jannigs ile devletin duble ekipleri oynadı rın en sonuncusu Nicolaides ile 
birlikte çevirdiği Varyete fil- ve öğleden sonra da singl mac Şirinyan ara,ında oynandı. 
minde büyük muvaffakıyet ka- ları yapıldı. Bu maçlarda Yu ı· Ve Sirinvan .,üzel bor oyun 
zanmıftı. Küçük Macar artis- nanlılar kiye karşı bir ile galip oynayaıak Yunanlıya ga:p gel
ti Amerikaya gider gitmez aea gelmişlerdir. Yunanlılara bizim 1 di. 
li filmle karşılaştı ve seıli film biricik galibiyetimizi de temin ! Bu galibiyet bütün turnuva 
pek parlak vaziyetindeki istik 

1 

eden Şirinyandır. Şirinyan sin I esnasında Yunan oyunc:ulannın 
halini kapadı ve Amerikadll gllerden birini Nicoladis'le oy Türklere ilk mağlubiyeti ol· 

1 · iaaniainde kanı ze- nam ve galip gelmi,tir. mak dolayııile de ayııca ehem 

1 
1 

1 
! 
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1 ı ı Muhabir mektubu 

l 1Edı nenin bir kız lise-
1 sine ihtiyacı var 

, Buradaki san'at mektebi her 
yere mi al ~ 

·olacak kadar mükemme dir •• 
EDİRNE: Edime tehri bir 1 heveali ve çok bilgili sençler

mektep şehridir. Türkiyenin den ibarettir. 
lstımbuldan sonra bi~~ci de~e MAARJF iDARESi 

1,ı:ede mektep ve maarifin teka-
1,süf eylediği bir yer varsa o da lkiıi yatı olmak üzere mer
:Edirnedir. Memleketimizin kezı vilayette 17 mektep. biri 
her köte ve bucağından b ra- Bulgar diğeri Musevi iki ce

·.da talebeler bulunmakta ve ta- maat mektebi, bir hususi ana 

~
b~den ziyade. müessese iti- me~tebi, bir de İtalyan ilk ~t;_k 

: anle mektep bınalarmın aza- tebı mevcuttur. UmulII vıla-
. eti İns;uıa hayret vermekte- yette 161 resmi ilk mektep. 
1Clir • 291 muallim ( 11807) talebe 
ıt SAN' AT MEKEBI vardır. Büyük . ?'ekteple~ bu 

l Senevi 72.000 liralık bir 
ıptitçe ile ve miıdür Ekrem Be

in çok kıymettar §ahsiyetile 
1 dare olunan bu mektepte 94 
1 eyli ve 10 nihari talebe bulun

aktadır. Balıkesir. Zongul
alc. Kırklareli ile Tekirdağı 

ve Çanakkalenin çocuklan bu 
'ımevcudu teşkil eylemektedir-
1 ler. 

Mektep tamam elli yatında-
' ! 1 dır. Fakat birçok fasıla ve İn
i 1 'talar dolay11ile her sene mun 

1 
· tazam talebe çıkaramamıştır. 

' Bu mektep bet sınıftan mürek 
kep ise de henüz ikinci ve be-
!inci amıflan yoktur. 

hesaptan hançtır. Ekallıyet 
mektebinin muallimleri kiimi· 
len Türktürler. 

BiR KIZ LiSESiNE 
IHTIY AÇ \{ARDIR 

Edime'de maalesef bir kız 
lisesi yoktor. Bu yüzden bir
çok h mm kızlarımız lise tah
sillerine Öevıı.m edememelerin
den pek müteesairdirler. Bina
enaleyh burada mevcut erkek 
liaesiııin muhtelit hale ifrağı
nı çok istirham eylemekteclir
ler. Vd<aletin buna müsaade 
etmesi rica edilmektedir. 

ASARI A TIK.A MÜZESİ 

Mektebin cümle kapısı bala Selimiye camii terifinin 
sında "iyi gün .. cümlesi yazıl- medreselerinde teşhir olunan 
mı trr. Bundan maksat hem ecdadımıza ait ibidatı ziyaret 
mektebi ziyaret edenlere (hoş eyledim. Müze müdürü Nazmi 
geldin) demek ve hem de (bon Ağab'!y bu aaan atika mütheri 

1 jur) veya (selamaleykÜm) mu ni çok cazip bir hale koymuş 
kabili olan bu türkçe resmi 'f'e herkese gösteı·mekte oldu

' adamı tamim eylemektir. Mek ğu suhulet ve nezaketten do
tep menauplannuı kullanmak layı umumun muhabbetini ka-

zanmıştır. 
ta oldukları (İyi gece) (iyi ia- Müzede beş yüz senelik kıy 
tek) cümleleri de bu kabilden- mettar seccadeler. kitabeler, 
dir. Fakat bizde bazı ki:m.eler altın yaldızlı kur'anlar, tekke
tarafından (tün aydın) ve lerden nakledilen sikkeler, kıı
(gün aydın) gibi cümlelerin dumler, defler, serpuflar. tig
de tamimine çahtılmıt ise de , !er, teberlerden batka Türkün 
mahdut bir muhitten daha ile- celadetini muharebelerde tem
ri geçememittir. Şu halde bu 
Billi tabirlerin reami bir ma
kam tarafından ilanile lisanda 
bir vahdet viicude getirilme
sine ihtiyaç vardır. Yoksa her 
kesin kendi icadile bu gibi ke 
limelerin iııtitarma imkin yok 
tur. Ve Dil Birliğine de auite
sir icra eyler. 

EL YAZILARI 

Mektep müdürü Ekrem 
Bey kendine mahaua usul ile 
el yazılarını öyle bir tekilde 
öğretmiıtir ki bu yazılar inci 
gibi hep bir ııatem ve bir man 
zarada ve çok okunaklı bir şe
kildedir. Bu cins kaligrafinin 

sil eden kanla "Mülamma .. aan 
caklar v~ 366 aene evvel Seli
miye camii hariminde bulu
nan ve Türk san'atkarlan tara 
fından İmal olunan dairevi bir 
cam lavha nazarı dikkati cet
beylemektedir. 450 ıene evvel 
Osmanlı Türklerine ait yek
pare taştan mamul mezarlar 
da pek kıymetlidir. 

Müzenin her tarafı tertemiz 
ve mevcut eserler büyük bir 
zevk ile tnnzim edilmit oldu
ğundan burasını ziyaret eden 
ler üzerinde İyi bir intiba bı
rakmaktadır. 

SARAY HAMAM[ 

di 'ter ekteplerde ve bilhassa Sclımiyenin intasmdan ev
m allim mekteplerinde öğreti! vel Mimar Sinan tarafından ku 
mesi çok ühim ve çok fayda- ı 1 1 h b·· ·· ih · 
1 b. h"d' 1 • El ra mut o an amam utün tı. 
ı ır a ıse o ur; zıra: ya- . .. 
zılarımız artık 0 nmaz bir 1 famıle camım karşısmda dur-
hai alınış v<• herkes maki • e- maktadır. Söylendiğine göre. 
r· üzerin d- müıti.ir ! Sul an S~fo;ıı camii yaptı-

Sonra çocuk! ra m ktup na- rırkea. bir me4enin taşlan 
sıl yazıldığını batlangıç ve in- temele kadar getirip tekrar 
tih yı ve tarihle imzanm nere- ı geri götürmesi nazarı dikkati
lere konduğu öjretilmektedir ni celbeylediğinden seb~bini 
ki bu da az mühim bir it değil sormuş ve (taşı neden temele 
dir. Çünkü kadmJanmızla ço- koymuyorsun?) deyince am~ 
cuklanmızm .yudıklan mek- le: "Abdestim yok efendim" 
tupları güçlükle okurabildiği- demiftir, Bunun üzerine padi
miz gibi tarihlerle imzalar da tah: "Camii bırakın da evvela 
yalnıt yerlere konmakta ve bir hamam yapın" diyerek mez 
mektubun naaıl batlanıp bitiri- kür tarihi hamamı inıa ettir
leceği bilin~ektedir. miştir. Bu ha amın tamirile 

Bizim. diğer mekteplerimiz- ahaliye açılnıaaı (3000) .lira 
de muallımler, çocukların va- kadar lıir paraya mütevakkıf 
zife yazılarının üzerine (gö-1 olduğu söyleniyor. 
rülmi.i§tür) yerine bir hattı bul Ragıp KEMAL 
lan çekmekte ve çocuklann 
bu auretle zevk ve tevklerini 
kırmaktadırlar. Halbuki bu 
san'at mektebinde bu usul yok 
tur ve sahifelerin altlarına mu· 
allim olan zat yabın: mütalea
sını yazmakla iktifa eylemek
tedir. Ben bu talebelerin def
terlerini gördüm ve hayretler 
içinde kald11D. Hepsi sanki bir 
el ve bir kalemden çıkmıt gibi 
munt zam ve temiz defterlere 
yazılmıştır. Yazılardaki bu dere 
ce mü9abehet doğrusu şayanı 
hayrettir! Maktebin müdür ve 
muallimleri kimilen Avrupada 

Güzel seslilere •• 
Darülbedayi müJürlüğünden: 

1 - Darülbedayide teşkil edile
cek koft> heyetine gİnnek isteyen 
aeoleri müsait heveakar bey ve ha-

1 

nımlann her ııiin sabahlan saat. on-
1 

dan on ikiye kadar müea-emize 

1

. 
müracaatla kaydolmaları. 

2 - Tal ebe derslerine bqlannut
tır. Geçen ıene cle....,m eden hanun
larla ha sene yeniden girmek iste
yen vücutları dama ı:nüaait hanım
ların, ela cumadan maada he.- ırün 

ondan on ikiye kadar müracaatlan 
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• 
~pek mendil 
Uzerinde 
Fotoğraflar 

Her munlekette fotoğrafçılık al
dr, yürüdü. O kadar kolaylaşbrıldı 
ki, amatör!..- bir iki """t içinde re
ıim almak iktidannr elde ediyorlar. 
Şimdiye kadar tabedilen, fotoğraf 
kitaplan da amatörlere hayli 
rehberlik etmiştir. Fotoirafçılıkta 
bir ele "ipekli ku!Daf, ke
ten, patİ5ka, tahta" gibi ve saire ü
zerinde yapı)anlan da vardır ki bit
tabi bunlann da ona göre tertip edil 
mit ecza mahlülleri vardır. Ceket
lerin yan cebine koymuı olduj;unnz 
İ;>ekli diiz beyaz mendilinizin bir 
köşesine fotoğrafınızı ve yahut bir 
manzarayı ilh .. Bir hatıra olmak Ü
zere koymak arzu ıunda iıeniz tec
rübesi yapılmıt ve muvaffakiyetle.
elde edilmi:ıtir. 

Meseli: Bir tecrübe için ufak bir 
parça ipekli hazırlarsınız. Eğer tec
rübenizde muvaffakıyet elde ederse 
niz; bilB.harn ipekli mendil üzerine 
faaliyete gecer•ini:z. V azifenize başla 
madan evvel l'armaiımza kauçuk 
muhafaza kcçinneği unutmayınız. 
Çünkü tertip edeceğiniz mahlüller 
parmağınızı tahriş edebilir . 

E vveliı ipekliyi ılık tatlı ıu İle yı 
kayınız. Eğer doğrudan doğruya 
rnendil üzerinde yapacak iseniz men 
dilin yalnız bir ucunu yıkar11n1z. 
Tazyikle 11kmayıp bir tarafa asarak 
kendi haline bmıkıp kurutmağa ter
kedersini:z .Sonra atideki terkibi ya
zılı birinci tertip mahlüle batırır sı-
nız. 

Gram 
100 Tatlı ıu 

4 Klorür sodyum 
4 Ararot "lnıiliz Körlenk fabri

kasının"' 
15 Asid asPtik "hamm hal" 
Tarifi: Bu mahlülü yapmak için 

evvelia suyu üçe ayıracaksmız. Su
yun birinci kısmında .. ararot'" eritİ· 
lecek. Badehu ıuyun ikin<:i bir kıamı 
iliive edilerek kantbnlacak. Diğer 
bakiye kalan ıu içerisinde de ayrıca 
"Klorür aodyum'' eritilip hepsi bir 
arada halledilerrl< temiz bir kap içe
risine konularak orta halde bir ate
ıin üzerinde kaynatılacakbr. Bu va
ziyette iken ''asit asetik" il.ive edi
lecektir. Beş dakika sonra ate~ten 

indirilerek soğumağa terkedilecek. 
Bu banyoya ipek batırıldıktan aon
ra yine kurumağa terkedilir. Mahlü 
lü bir 1ite İçeriJine koyarak İyice 
muhafaza ederıiniz Af&iiıdaki ikinci 
tertip mahlül ile de ktrmnı li\mba 
ziyasile karanlık odada muamele ya
pılır. 

Gram 
100 Su 
12 Nitrat darjan 

20 damla "asit litrik 
Tarifi: Evveli ıuyun İçerlılne 

"Nitrat darjanı~ atanma. Bir çubuk 
ile kanıtınrmız.Badehu(uit litriki) 
atarak her ikisini halletıikt"1 sonra 
bir renkli tişe içeria.ine koyarsınız. 
Siyah kağıtla tİJenin etrafını sara
rak, bir hafta kadar bir mahalde mu 
hafaza edersiniz. Biliihara iıe batla
yacağ:ıruz zaman temizce bir kap İçe 
riıine hu mahlülü koyarak birinci 
tertipte muameleıi hitam bulan ve 
kuruyan ipekliyi yukancla arzeclil
diği veçhile karanlık odada bu ikin
ci mahlüle batınp çıkanrsmız. Taz
yik gönneden hafifçe 11karak karan 
lıkta kendi haline bırakıp kuruma
ğa terkederıiniz Kuruduğunu gör
diiğünüz takdirde aydınlığa çıkanr
amız. Gündüz ziyasından müteessir 
olmryacak dereceye gelmit olduğun 
dan bu ıuretle korkmayınız. F otoğ
rafmızın kliıeaini; 1asenizin içeriıi
ne vazederek gündüz kağıdı tabeder 
gibi muamelenize bqlarslDI%. Şaıeyi 

Amerika teslıhatını 
tahdide 

devam ediyor 
WASHiNGTON, 18 (A.A.) 

Almanyanın tahdidi tealihat konfe
ranıı büroıunun mesaisine iştirak et 
memek karannın Amerika hükUme
tinin tealihatmı tahdit plinına de
vam etmek azmini tezelzüle uğrat
mamış olduiu zannolunmaktad~r. 

Maamafih bu resmi mchafil, Al
manyanın tahdidi teslihat konferan
amı önümüzdeki ıubat ayında celse
lerini aktetmedcn evvel bu kararını 
bir ke.-e daha tetkik edeceğini ümit 
etmektedir. 

Fransada eshamın 
Tevhidi 

PARIS, 18 A.A. - Resmi ga
zete eıhamın tevhidi hakkındaki 
kanun ile bu baptaki emirnameyi 
ne,retmektedir, Tevhide tabi o
lan 1915 • 16 tarihli yiizde 5; 
1920 tarihli yüzde 6;; 1927 ta
rihli yüzde 5 ve 1928 tarihli yiiz 
de 6 faizli eahaııı ile 1927 tarihli 
yiizde 6 faizli tahvıliit ve 1927 
tarihli yiizde 7 faizli hazine bo
nolarının tediyesi 29 eylUle ka
dar iıtenıl«ektir. Ecnebi memle
ketlerine müracaat ederek bu ta
leplerini vize ettireceklerdir. Te
diyesi İltenilmemiJ olan esham 
bit' teşriniaaniden itibaren tevhit 
mu mele.sine tabi tutu] nca.k ve 
yüzde dört buçuk faiz: yürütüle
cektir .Yeni eıham iame muhaıTer 
veya himi1ine verilecektir. 

21 milyon dolarlık 
Bir dava 

NEVYORK, 18 A.A. - Mali 
bir müeıaeıc tarafından Nevyork 
es!ıam borae.sı jle reisi, veznedan 
ve idare komit~sinin 42 azası il• 

leyhinde 21 milyon dolarlık za
rar ve ziyan davası ııçılmtşhr. 
Miiftekiler, 1890 tarihli "Sher
man Antitruıt act" ı ihl&l ianadi
le takibatta bulunmaktadırlar. 

Kreuger'in emlaki 
Satılıyor 

STOKHOLM. 18 A.A. - Kreu
ger'io emval ve emlakinin umumi 
müzayede tarikile satışı dün hitam 
bulmuıtur. Elde edilen mebaliğ ye
kônu 636.238 krondur, 

Kraliçe Maİre Agtoinette tara
fından kont de Pason'a ibda edil
miş olan bir sofıit•akımı 2000 kro
na aatılmıttır. 

----·----- --
gÜnetin yakıcı zİyaama bırakmayı
nız. Orta bir vaziyette bırakmrz.Beş 
on dakika kaldıktan sonra arada 
11rada Jllıenin kapağını gölgeli bir 
taı·a!ta açarak yavqça kaydırmadan 
bakınız. Eğer resmin ipekli üzerinr 
de tecessüm ettiğini görürseniz, ha
fif bırakmayınız. Koyu olmuma dik 
kat edini&. Matlôba muvafık olduğu 
görüldüiü takdirde ipekli Jllseden 
çıkarılarak evv .. ce hazırlayacağınız 
"hipo ııılfit'' banyosuna atarak dört 
ve bet dakika kadar bmılop teahit 
ed<niııİz. Bade çıkarıp IU İçerİa.İne 
atara kiyice yıkadıktan sonra gölge
li hir mahalde kurvtmağa terkecler
ıiniz. Bilihara ipeklinin tera tarafın 
dan hafifçe bir ütü ıreçlrirsiniz. E
ğer ipeklinin diğer kıaımlan boyan
mı, ve kirlenmit iae ütü yapmazdan 
evvel sabunla yıkanarak çıkanramız 
ve bu muameleye sabun hiç bir •u
retle sekte vermez. Ve mendilinizi 
bir hatıra olarak cebinizde muhafa
za etmİş olursunuz. 

Foto: M. NURi 

Fabrikatörler 
Ankaradan 
Geldiler 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
ve bu mevat için tanzim ettikleri 
bir "5." liılcıi projeaini takdim 
etmi~lerdir. Celal bey fabrikatör
lere mevaddı iptidaiye meselesi .. 
nin halledildiğini vadetmi~tir_ Fab
rikatörlerin haılıca temennilerin
den biri do lilkaa ve dolayuile ha 
ııl olan ihraç vesikası, v~~ilta tİ· 
careti usulü,,ün ortadan kaldrrıl
ması olmuıtur. Yapılan tecrübe, 
bunun memleket ve sanayiimize 
çok muzir olduiunu göste1mi~tir. 
Erbabı 1'1.nayi bilhassa kontenjft
nın ehemmiyetini kesir ve gayesi 
ni yok eden küçük posta paketle
rine karı• da sanayiimizin korun
masını rica etmitlerdir . 

Heyet Türk aanayiinin ; .. :kba
le endiıesiz olarak yürüyebilme
sinin teminini vekil beyden ba~lı
ca dilek olarak rica etınİ•tir. 

lktıaat vekili Celil B.;y mem
leket aanaviinin duçan tavakkuf 
olmamasının hükUmetçe tema· 
men arzu edilmekte olduğı.1nu, 
temenniyatın nazan dikkate alı
narak bu husustaki mesainin bu ... 
gÜnlerde int ç edileceğini beyan 
etmiıtir. Takas usulile ithal olu
nacak mevaddm milli m.ımul.itm. 
sürümüne enrcl olmaınaıının e ... 
hemmiyetle nazarı dikkate alına
cağı fabrikatörlere vadedilm~tir. 

RADYO j 
Bugünkü program 

IST ANBUL, - (1200 m. ) 18 
Müşerref Hanmım ve Hafız Ah
met Beyin iıtirakile konser, 19,5 
orkestra, 21 Safiye Hanımın i§ti• 
rakile konser, 22 orkestra. 

BOKREŞ - (394 m.) 20 aalon 
orkestrası, 20,30 konferana, 20,45 
çifte piyano, 21,15 aalon orkestra 
il • 

BELGRAT- (429 m.) 20,40 
gramofon, 21 Belgrat opeı-aom
dan nakil. 

ROMA - (441 m.) 20,15 gra· 
mofon, 21,20 kitap ve muharrir 
21 ,45 hafif musiki. 

PRAQ - ( 488 m.) 20,45 dok 
torun tavaiyeleri, 21 Brüno'dan 
nakil, 22 iki k.itilik şarkı, 22,30 
keman kon.eri. 

VIY ANA - (617 m.) 20,30 
muhtelif farkılar, 21,35 haftalık 
muaahabe 22 orkeıtra. 

PEŞTE - (550 m.) 20,15 t,ra
mofon, 22 Leo fal konseri, 23,20 
Çigan orkeatraaı. 

VARŞOVA -(1411 m.) 21,20 
d. havalarr, 21 operet parçalan, 
23,20 bava lan. 

BERIJ ~ - (1635 metre) 20 
edebiyat bahuleri, 21 Bavyera 
aıhhiyeai 23,40 ten misiki. 

EDEBi BiR iZAH 
30 aenelik yiikaek ve parlak ( e

debi varlığımı) takdir ve tevkiren 
(Türk türü edep cliilıi ve üıtatları) 
tarafından bana (büyük pir) paye
si verilmesi münuebetile, ( Cüoı!ıu
riyet) te müntqir bir yazıımcla beni 
(Şiir kralı) diye anan Peyami Safa 
Beyin sonradan bu vadide alaylı 

Defrİyata kalkı,masına ve lıaklmnda 
bütün muanzlanırun atınalan mel
huz her türlü ta'riz taılarma rağ

men, bugünden itibaren nqredece
ğim yazılanmdan he.- iatecliğim.in 

altına ıu imzayı atac:atımı 

Türk Şiir kralı: 

Filorinalı Nllım 

iHTiRA ILANI 

Merhum "Şimendifer yollarının parça• 
!arla tamir ve yeni tollar "vazet
mek aaulü" hakkında istihsal o
lunan 9 Eyh11 341 tarih ve 345 
numaralı ihtira beratı bu defa 

Muallim Ma:bahat eyin tercüme 
ettiği ve matbaamız a dilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

·ıuerberl N. GA~~~N)un 
İDEAL BÜRO 

v 

M'' şteri 

1 mevkii fiile konmak Üzere ahere 
·ı devrüferai veya icar edileceğin-

den talip olanlann Galata'da Çi-
1 nili Rıhbm Haamda Robert Fer
j riye müracaatlan ilan olunur. 

1 

lıtanbul -"'sliye mahkemesi üçün 
-Qi hu d&iriiiiiden: BtYotlu Ye
şil sokak 26 yirmi altı numaralı 

! .ı....ıe kim ilıen en ilıimeıp 
hı maçhul Madam Maryam aleyhine 
kocası Ağop Kuyumcuyan Efendi 
tarafından açılan terk sebebine müa 
tenit bofanma dava.11nın gıyalıen 

Poliste --
Bir şebeke 
Yakalandı 

Erenköyünü soyan
lar kimlermiş? 

Son günl~rde Erenköy ve Suadi
ye cihetlerinde hırsızlık vak'alarınm 
çoğaldığı görülmel<te idi. Bu hal la 
tanbul E'mniyet müdürlüğü ikinci 
1ube müd '·.r~ye tinin nazarı dikkatini 
celbetni:1tir. Bunun üzerine kifi 
mikdarda taharri memura bu mmta 
kaya memur edilmiştir 

Memurlar tebekeyi meydana çı
kannış ve frullerini yakalamıştır. 
Bunlar: Ramazan, Malatyalı Hüı
nü, Kırkağaçlı Mehmettir. Etyalan 
da bulunmustur. Memurlar ikinci 
bir tebeke cı,;ha meydana çıkarrnıt
lardrr. Eıyanın bir kısmı da bulun
muş olup tahlôkat devam etınekte
dir • 

Bir yangın 
Dün Galatada Aynalı lokanta so

kağmda Büyük millet hanı altında
ki 9 numaralı Dimitri Efendinin hır 
davatçı mağazasından yangın çık
mış ve dahili kısımlar yandığı hal
de söndürülmüttiir. Mağaza sigorta 
lıdır. 

Bir hırsızlık 
Fenerde mahkeme altmda kulü

bede oturan çamatırcı Esma Hanım 
çarııya gitmiş ve kulübesine Unka
panıncla aakin araba sürücüsü Ha
san girerek 15 parça çamaşrrı çala
rak kaçını,, sonra ela yakaLınmı,tır. 

Karısını sopa ile 
Dövmüş •. 
Oıküdarda Valclei atik medrese

sinde bir odada oturan Ayıe Hanım 
yemetken sonra komşuya gitmiıtir. 
Fakat zevci ismet Ef. buna kızmıt 
ve kendisini dövmii,, sopa ile yiizün 
den yaralaını~tır. lımet Ef. yakalan
mııtır . 

Ayağını zincire 
Kaptırdı 

Haydarpaşa iskelesine yan"!an 
Pendik vapurunda yolcu 12 yaıın
cla Yuıuf sağ ayağmı kazaen vapu
run dümen zincirine kaptrrmıt ve 
ezilen ayağı tedavi edilmek üzere 
Tıp fakültesine yatırılmıtbr. 

Kadın yüzünden 
Panorama bahçesinde Şehremlııli 

lsmai) ile sabıkalı gavur Ali arasın
da Melek isminde bir kadm yüzün
den kavga çıkmıı, ikisi de yakalan
mıştır. 

Heybelide yangın 
Heybeliadada Çamlimaru cadde

sinde Ayayorgi manastırı karııım~ 

daki çamlığa atılan bir sigara yiizün 
den yangın çıkmış, 10 metre tulün
de ve dört metre arzmdadaki bir sa
hadaki otlar yand•ktan sonra itfaiye 
tarafından söndürülmü!tÜr. 

Zavallı adam 
Kömür oldu 

Dün gece Eyiipte Bahariyede 
Hüıeyin Beyin tuğla hannarunda a
mele lnebolulu 18 yaşlarında Dur
sun harmanlar civı.rmda dolaşırken 

ı Yeni neşriyat 

jKıraat dersleri ı _ .. _ 
Türkiyede ilk nıuvaf 

fakıyet i bir 
mektep kitabı 

llk mekteplerin birinci. ikirı 
ri. üçüncü, dördüncü ve be§inci 
sınıflarına mahsus olmak üze· 
re Suhu et kütüphanesi tara
fından bir kraat serisi neşredil 
miş, bu kitap gerek tab' nefase 
ti, gerek münderecat do!gunla· 
ğu ile ,imdiye kadar memleke· 
timizde aıla basılmamıt ve ba
sılmasına muvaffak olunama· 
mış mektep kitabıdır ve bu iti· 
barla şayanı dikkattir. lamail 
Hikmet Beyin telif ettiği bu 
eser, dört renkli Avrupa kitap
ları nefasetinde ve çok iyi bir 
tab'a maliktir. Kitabı gören ve 
tetkik eden muallimler bu ki
tabı tercih etmek vaziyetinde 
kalmıtlardır. Kitabın mündere
catı dolgun. yazıları selis ve mü 
kemmeldir. Tavsiye ederiz. 

Bolşevikli 

Son aylarda çok verimli bir 
çalışma ile değerli Avrupa kitap• 
lannı türkçeye çeviren Haydar 
Rifat Bey yeni bir kitap <;ıkardı: 
Dömonzi'nin Bolşeviklik adlı ki· 
tabı. 1 

Haydar Rifat Bey olgu:> yazı• 
sı, iyi ve doij:ru çevirişi, tatl· .. m]a .. 
tışı ile bu kitabında değimli bir 
varlık göstermiştir • 

Dömonzi kitabında Bol•cvikli
ğin Rusyaya naaıl girdiğini, bü· 
tün komünistlerin nasıl ayale: an· 
dmldrğmı, ne yaptığmı, ne yapa
cağım Ye ne olduğunu uzun ıızun 
anlatmaktadır .• 

Bu çok gÜzel kitabı olrnrlan
mıza bildirir ve birer tane edinme 
lerini yerinde buluruz. 

Ziraat gazetesi 
Ziraat gazetesinin Eylül ayı 

nüahaaı Ankarada intişar etmi, .. 
tir. Tavsiye ederiz. 

fctihat 
15 eylül nuıhası çıktı, içtimai, il-

mi. edebi mündericatı bermutat ca
ziptir. Tavsiye ederiz • 

·········-··············-··· ... -................ .. 
yerde bir tel gönnüş ve almak İste
miştir. 

Dursun tele elini dokundurur do
kundunnaz ,iddetli bir elektrik cere 
yanına kapılmıt ve birden bire ıim
ıiyab kömür kesilerek olduğu yer
de ölmüttür. 

Yapılan tahkikatta elektrik fab
rikasından gelen tellerden birinin 
kazaen kopup yere düştüğü ve Dur
ıunun bilmiyerek bu teli eline alıp 
kendi ölümüne aebcbiyet verdiği an 
laıılmıştır. 

Bir deniz kazası 
Ahmet kapblnın idnresindeki ü

züm yüklü motör dün akşaın 23 te 
Tavşanlıdan gelirken Ada açıkların
da Seyrisefainin Kınalıacla vapurile 
çarpışmıştır Motörde bulunan kap
tanın karısı, üç yaşındıııı:ki çocuğu ve 
bir de tayfa denize düşmüşlerse de 
vapur tayfaları tarafından kurtanl
mışlardrr. 

Tarsus· Ziraat 
Bankasın~a.e.•u•ıo 

Emval 
No. 
5 

48 
48 
49 
66 
67 
68 
71 
73 
74 
75 

Cinai Mevkii Dö. Ev Vergi K. Muham
men K. 

Hane Cami Nur 00 00 3333 4000 
Bahçe Zorbazhark 70 00 00 ı.4 hi<S••i 5$0 

f b 
0 k 00 00 00 1-4 " 225 Harap a rı a » 

Bağ yeri » 5 00 00 /.4 " 25 
Tarla Dadalı karye 60 00 50 Tamamı 600 

" » 200 00 90 " 1000 
» )) 96 00 132 " 480 
» )) 120 00 60 " 600 
ıt '.AJihlu 143 00 00 8-Zsehmi 357,50 
» » ~ 1 mT~~·~ 
il ,. 85 00 100 " 850 

1 - 24/8/1932 tarihinde ihalesi takarrür eden evsafı yu ·a

nda yazılı gayrimübadil mallarına talip zuhur etmediğinden mü
zayedenin bir ay daha temd'idine karar verilmiştir. 

2 - 26 Eylul 932 pazartesi ıünü saat on bqte aleni miizaye 
de suretile ihalesi yapılacaktır. Yeni 

Bulma an ' tı 

1 
cereyan eden tahkikatında evrak o

l kunmak sureti ile muamele ifa edil
, miş olduğundan mumaileyhanm bet 

gÜn zarfında müracaatla itiraz etme 
oi akai takdirde muameleler mute
ber addeclilerel. mahkemeye kabul 
edilemiyec<iii •e tahkikatın 29-9 
-SJZ perf<'lllbe aaat 1 O a bırakıldı 

3 - Ellerinde Haziran 1928 tarihli talimatnamedeki eşki· 
le göre hak sahiplerine verilmiı gayrimübadil bonosu olanlar bo
nolarını bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz li
radan diın küsurat nakden tesviye olunur. 

Eserleri gayet güzel bir 
tekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlanna tavsiye ederiz 

Tev~ Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
için 

ı,~;.~ ·! .. :i ~ ~ ... ı 
\-lor gün öğleden sonra lstanbul 
Türbe Babıali Caddesi No. 10 

Telefon 2,26?.2 

4 - Müzayedeye iıtira.k edebilmek için iştirak saatindeıı 
evvel müzayedesine ittirak olunacak emvalin muhammen kıyıne 
tinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi verilecektir. 

S - Bedeli ihale. ihale sünü ve ihaleyi mütealop peşinen 
ve tamamen tesviye olunur. 

tahsil gÖrJT?Üf muktedir, fa~a~l·'.2!_~il~a~n~o~l~un~u~•'.._~~~~~~~~~~~~~~~~!!!~~~~~~!!~~!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!~~.!J ............ ll!!!!!!!!!l .. lll!ll 

6 - Mezkur em"") ile aatıf 9eraitinin teferrüatı hakkında 
daha ziyade malômat almak isteyenler her gün öğleden sonra 
Tarsus Ziraat Banka11 ııayrimübadil iıleri ınemurluğuna müra· 
caat ederler. ( 4850 



Darüşşaf aka 
Müdürlüğün. 
den: 

Darünafaka talebesinin bir 
senelik ihtiyacı olan defter ki· 
iiıt gibi 18 kalem ders levazımı 
ınünakaH ile alınacağından ta
liplerin nümunelerini görmek ü 
:ıere her gün ve münakaHya İf 
tirak etmek üzere 27 Eylul sah 
günü saat 14 te Nuruosman.iye 
camii mahfilinde Cemiyeti Ted 
risiye merkezine müracaatları. 

(4921) 

1 stanltul ikinci ticaret mahkeme-

Sakın bunu 

•İnden: Mordah Piçhaze Ef. ye ait Sılı: sık pudralanmak 
olup mahkemece satılmasına lıarar Cilt için fenadır. 
ırerilen ve fstanbul ithalat gümrüiü Bir çok kadınlar; hurunlarııun 
2 ve 4 No: lu ambarlarile Calata parlaklığı veya yüzlerinin kırı
Rıhtun antrepoıunda mevcut 9 san- lığını İzale mak .. dile sık sık pl 

dık derununda 906 kilo 900 cram ı ıanmak lazım g~ld~ni. zannederler. 
pamuk ipliiinin 17-9-932 tarihinde 1 Fakat, bunun, cat uzennde ne der~
icra edilen müzayedesinde kanunen ce icrayı tesir edebilecetini hiç bır 
muayyen olan fiatı bulmadığından vakit dütünmezler. 
ikinci arttırma olarak 21-9-932 çar- Yeni ve dahiyane bir fikir saye
şamba pnü saat 14 te aatılacağm- sinde hali hazırda her kadına bütün 
dan talip olanların meDU.r gün ve sün için yalnız bir defa pudralanma 
saatte 2 No. lu ambarda hazır bulun sı kifayet etmektedir. Kullanılan 
tnaları ilin olunur. pudraya bir kabv~ kaııiı mikdarın

da krem köpüğü iliveıi halinde o 
derece kuvvetli ve yapıtkan kılar ki 
güneşte, yağmurda veya rüzgirda 
ve hatta en sıcak balo şalonlarında 
bile kay'iyyen sabit kalır . 

Tokalon pudrasmcla; krem köpü 

Beyoğlu ücüncü hukuk hikimli
ğinden : Ko•tantin veledi Dimitri ta
rafından elyevm ikametgahları meç 
hul bulunduğu anla,dan Beyoğlun
da F eruZAğada terlikçi ve çorbacı ğü, havalandınlmıt en mükemmel 
sokağında atik 24 mülıerrer 1, 3, 20, pudra ile fenni bir surett~ karıttı· 
22 ve cedit 24, 1, 1 . 3, 20, 22 numa- rılmıfbr. Bunun içindir ki Tokalan 
ralı a·sa mutasarrıflan Kostantin ve- pudra11 hakiki lırem lıöpüğü yqane 
ledi Vasi! Dimitri veledi Vasi! E- pudradır. Cilde t"Y•nı hayret bir 
fendil.-e mukaddema ilinen vaki o- mukaVYİ gibi icrayı teıir nelÇİ ikaz 
lan tebliğata rağmen mahkemede is eder. Sık 11k pudralandıkça olduğu 
batı vücut etmediklerinden bakla- gibi mesamab kat'iyyen kapatmaz. 

Yann sabah yüzünüzü Tokalon pud 
tında İttihaz olunan sıyap kararı 

raıile puchalayınız. Ve neticeıini gö 
dahi kezalik ilanen İcra edildiği hal-

rüoiiz. 
de mahkemeye ııelmediklerinden gı-

yaplarında cereyan eden muhakeme 
n~ticesinde mezkür arsanrn kabiliye 

ti taks imiyeıi bulunmaması hascbile 

bilm üzayede satr1mak suretile şüyu

un izaleıine karar verilmiş ve olbap 

ta kendilerine tebliğ i muktezi baş
k~tip ihbarnamesinin sebebi mez

kıjrdan na! İ teş rar ili.nen icrası İcap 

eylemiş olduğundan mumaileyhima
nın tarihi ilindan itibaren 8 gün 

zarfında mezkür hükme kartı tem

yizi dava etmedikleri surette hük
mün kesbi kat'iyyet edeceği tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilinı 

keyfiyet olunur. 

ZA YI - Maat tatbik mühürümü 
kaybettim. Yenisini kazdırdığundan 
zuhurunda hükmü yoktur. Kıdemli 
yüzbatı çarkçılığından mütekait Te 
l.irdağlı ZlY A 

Bakırköy icra ....,emurluğ-undan: 

Y etilköyde Şevket., e mahalleoinde 
Nigar sokağında 1 numaralı hanede 
mukim Vasil Efendiye: 

Ayni mahallede • · · n kerime
niz Anna H . tarafın -. .ıahiye kırk 
lira nafakanın maamaıarif tahsiline 
mütedair Bakırköy Sulh mahkeme
sinden istihsal ettiği 190 numara 
ve 3-7--932 tarihli ilamı berayı in 
fu icraya vazedilmiş alelüsul ika
ınetgi.hmıza ıöoderilen ödeme emri 
mahalli iki.metııahınrzın meçhul ol
duğundan dolayı tebliğ edilemediği 
mübatlr ile mahalle heyeti ihtiyari
yeıinin metruhabndan anl-.ılmıt ol 
duğundan tarihi ilindan itibaren bir 
ay zarfında bizzat veya vekiliniz mü 
racaat etmediği takdirde gıyahınız• 
da rnuamelib İcraiyeye tevessül e~ 

dileceği tebliğ makamına kaim ol
mak üz.e~e ilin olunur. 

Ankara Nafia 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keşfi (22893) lira (3) kuruştan ibaret Ankara • 

lstanbul yolunun Ayaş - Beypazarı kısımlan arasında 15574 m3 
taş ihzarı kapalı zarf usulü ile münakasaya konulmuştur. 

2 - Yevmi ihale 26-9-932 pazartesi günü saat 15 te Vili-• 
yet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler münakasa kanunu mucibince bedeli keşfin yüz 
de 7,5 olan 1717 lira 3 kuruşluk teminat mektuplarını ibrazla mü 

ııakasaya iştirak edebilirler. 

4 - Kefif, şartname ve sair evrakını tetkik etmek İsteyen

ler her gün Ba,mühendialiğe müracaat edebilecekleri ilin olu
nur. (4554) 

• 
Istanbul Maarif 

Müdüriyetinden: 
Sen Benuva ve Göztepe Amerikan mektebi talebesinden o

lup lise müntehi amıfında Yurtbilgisi dersinden imtihanları 
İcap eden efendilerden bir kısmı geçen EylUlün on beşinci günü 
İcra edilen İmtihana iştirak etmiş iseler de bir kısmı imtihana 
gelmemiş olduğundan önümüzdeki Eylulün 22 inci per§embe 
günü gene kemafiasabık saat onda Erkek Muallim mektebinde 
diğer efendilerin de imtihanı icra edileceğinden evvelki imtihana 
gelmemiş olanların herhalde bu imtihana muayyen saatte iştirak 
etmeleri aksi halde müracaat haklannın sakıt olacağı beyan ve 
ilan olunur. (4926) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Haydarpafa kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
ınünakasası 8 Birinci T etrin '932 cumartesi günü saat 15 te 
İdare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpata 
Veznelerinde beşer liraya satılmakta olan ıartnamelerde yazı-
lıdır. (4825) 

MİLLiYET P.AZARTESf 9 EYL L 

Deniz Levazım Sabnalma 
komisy nu da : 

16.000 kilo yerli tıoz ıeker: Pan.rlıkla mübayaaaı: 20 Eylul 932 
salı günü saat 14 te. · 

2 Ton Kastrol yap G. P. Marka: Pazarlıkla mübayauı: 
20 Eylul 1932 eab günü saat 15 te. 

Yukanda yazılı iki kalem efyanrn pazarlıkla mllnakaaalan 
hizalarındaki gün ve Hatlerde yapılacağından vermeie talip ola
cakların teminat makbuzlarile birlikte münakasa atin ve saatle
rinde Kuımpaıada Deniz Levazım Satmalma komisyonuna mü
racaatları. ( 4922) 

Trabzon Viliyeti Daimi Encümeninden: 
Trabzon Memleket hastahanesi için mübayaa olunacM< altı 

bin lira kıymeti muhammeneli rontken makinesi ve malzemesi 
11/ 10 932 tarihine müsadif Hh günü saat on dörde kadar pazar 
!ıkla ihale edilecektir. 

l - Talipler. münakasa kanununa tevfikan depozito yatı· 
nldığını mübeyyin senet veya banka mektubu ve bu işi görecek 
ehliyet vesikası ibrazına mecburdur. 

2 - Şartname ve listelerini görmek ve fazla izahat almak 
İsteyenler Trabzon Daimi Encümenine veya İstanbul Sıh:ıat ve 
İçtimai Muavenet Müdürlüğüne müracaat etm.elidirler. ( 4917) 

1 İst. Mr. Kuma.adaabğı Sab11alma kom. ilinlan 1 
750 çift harici fotin ) 
750 çift dahili fotin ) 

Bir şartnamede kapalı zarf 

915 adet yatak örtüsü ) Bir ıartnamede aleni münakasa 
200 metre yatak kılıfı ) 
200 metre yatak çarıafı bezi) 

1000 metre Nevresimlik bez ) 
Bir şartnamede aleni münakasa 

Maltepe lisesi ihtiyacı için yukarıda yazılı melbusat biri ka
palı zarf diğerleri aleni münakaH auretile Üç t•rtnamede satın 
alın c:.ktır. 9 Tetrinievvel 932 pazar günü kapalı zaif sut 15 te 
diğerleri saat 14 te aleni münakasa auretile sabn alınacaktır. Ta
liplerin ıartnamelerini görmek için komisyona müracaatları ka
palı zarfa ittirak için de bazırlayacaklan teklif mektuplanm 
ihale gününün muayyen vaktinden evvel komisyon riyuetine 
vermeleri ve aleni münakaH için de muayyen vaktinde Topha
nede Merkez kumandanlığı satınalma komisyonuna müracaat-
ları. (86) (4925) 

••• 
Maltepe liıesi ihtiyacı için j merkez ~mandanlığında satın 

600 metre yastık kılıfı bezi ve alma komıayonunda hazır bu-
40 adet kaput imaliyeai pazar- lunmaları. ( 76) ( 4906) 
Irkla satın ve imal ettirilecektir. • * * 
Pazarlığı 2 Tetrinievvel 932 Harbiye mektebi çamaıırha 
pazar günü saat 14,30 da Top- nesi için 500 kilo aoda pazarlık 
hanede Merkez Kumandanlığı la aatm alınacaktır. Pazarlığı 
aatınalma komisyonunda icra 20 Eylul 932 salı günü saat 10 
kılınacaktır . Taliplerin izahat da Tophanede merkez kuman
almak üzere ve pazarlığa işti- danlığı satınlllma komisyonun
rak için de muayyen vaktinde da İcra kılınacaktır. Taliplerin 
komisyonda hazır bulunmaları. izahat almak İ~İn her gün ve pa 

(85) (4924) zarlığa iıtirak i~in de muayyen 

• • • vakitte komiayonda hazır bu-

Merkez Kumandanlığına 
merbut müeasesat ihtiyacı için 
30 bin kilo bulgurun münaka
HH 24 Eylul 932 cumartesi 
günü saat 14 de talik edilmit· 
tir. Taliplerin evaaf ve şeraiti 
anlamak üzere her gün ve tayin 
edilen saatte teminatlarile bera 
ber T opbanede Merkez kuman
danlığı santınalma komisyonu
na müracaatlan. (84) (4923) 

• 
Maltepe lisesi ihtiyacı için 

600 metre yastık kılıfı bezi pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlığı 2 Teırinievvel 932 pa
zar günü saat 14.30 da Topha
nede merkez kumandanlığı aa
tınalma komisyonunda icra Ja. 
lınacaktır. Taliplerin izahat al
mak için her gün ve pazarlığa 
ittirak için de muayyen vakitte 
komisyonda hazır bulunmaları. 

(81) (4911) . ..... 
Ampul 

Muhtelif 200 adet 
Asker konağı ihtiyacı için 

muhtelif vatta Elektrik ampulü 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlığı 24 EylUI 932 cumartesi 
günü saat 10 da Tophanede 

lunmaları. (71) ( 4810) 
* • • 

Harbiye mektebinde mevcut 
6 büyük ve 2 küçük ve orta ka
zan pazarlıkla tamir ettirilecek 
tir. Pazarlığı 20 9 932 salı gü· 
nü saat 10 da Tophanede Mer
kez kumandanlığı satmalma ko 
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin izahat almak için 
her gün ve pazarlığa iştirak i
çin de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(75) (4905) 
• • * 

300 Kilo ga1 yağı 
20 Ton arp• 
10 " kuru ot ) 
lO ,, " ,, ayrı ayrı 

Harbiye mektebi ihtiyacı i-
çin yukarda yazılı dört kalem 
yem ve gaz yağı ayrı ayn pa
zarlıkla Hbn alınacaktır. Pa
zarlıklan 20 Eylul 932 aalı gü 
nü saat 10 da Tophanede Mer
kez kumandanlığı Htınalma ko 
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin izahat almak için 
her gün ve pa:ııarlıklara ittirak 
için de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları 

(77) (4907) 

• 

1932 7 

Açık Arlhrma be Sabş ilinı ı ~" 
Mersin Ziraat SJ!fı 

Sıra 
No. 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 

Bankasından: 
Kariye ve Mevkii Cinsi Dö. Maliye de- Muham 
mahallesi vir K. Lira men K. 
Karadivar Takran Tarla 70 O 160 

• D r J » 170 O 350 
)) )) ' )) 190 o 400 
)) )) »50 o 11 
» Köy mevkii » 20 O 60 
» " ll 35 o 110 
» Deliçay » 30 O 110 
» » )) 70 o 160 
» Köy mevkii » 60 O 160 

Limanımıza muvasalatı beklenen ı 
FENICIA vapuru 20 eylül pazaı 
(ltalya, Yunaniıtan ve Alelnan 
dropolis) t-. 

VESTA vapuru 20 Eylül Salı 
(Rusya, Romanya ve Bulcariıtan) 

dan, 
Limanımızdan hareli t ~decek va 

O vapuru 19 eylül P• 
zartesi (Pire, N Poli. MaL·ıily;ı vt: 
C..ova) ya, 

FENIClA vapuru 20 ylül salı 

(Burgaz, V ama, Köatence ve Ode
sa) ya. 

" » )) 40 o 110 
1 - Yukarıda evsafı yazılı Gayrimübadillere ait emvalin 

140 hiaaede 17 hissesi 12 · 9 932 tarihinden itibaren açık arttır· 

VEST A vapuru 20 eylıil salı ( A
leksandropoliı, Kavala, Selilnik. Yo· 
los, Pire, Patraı, Brendizi, Vene

ma ve peıin para ile müzayedeye çıkardmıttır. Haziran 928 tarih dik, Trieate, Fiume ve Trieste) ye. 
li lalimatnamedeki etkile göre hak sahiplerine verilmiş olan Şimali, Cenubi ve merkeri Amc-
gayrimübadil bonoları da nakit makamında kabul olunur. rika ile Avusturalya, yeni Zeyland 

2 - Mezkur emlikin ihalesi üç Teşrinievvel 932 pazartesi v_e ~ksayı .. :~ için doğru bilet ve-
.. ·· d M · z· B k b" d .. kk"I h 1 rır. ITALIA vapur lı:umpanyası-gunu saat on a ersın ıraat an ası ınaaın a muteşe ı e- ı··ı. 

1 
il .. -L · • 

nın u ı vapur ar e muttenıt ıervıı. 

yet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzaye Her nevi tafsilat ioin Galatada 
de mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazım- Merkez Rıhtnn Han (Lloyd Tries
dır. tino) SOT acentesine Tel. B. 771 ve 

3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde 4878 veya Galatasarayındaki yazıha 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede saatinden ne. Telefon Beyoğlu: 2490. 

evvel banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmış olması Naim Vapur ldareıi 
icap eder. İzmir ıür'at poıtaaı 

4 - Satı! ve müzayede teratini anlamak ve daha ziyade taf- (20 Saat) 
ailit almak isteyMler Bankada Yunan emvali servisine müracaat Lülu 
edebilirler. (4785) 

Edirne Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizin Fransızca muallimliğine tayin edilen Sadiye i 
Abdurrahman H. ile Fizik ve Kimya muallimliğine tayin edilen 
Sıdıka Ratit Hanımların serian vazifeleri batına gelmeleri rica 
olunur. ( 4927) 1 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
Manisadaki fırka kıt'aların ihtiyacc olan aıağıda mevaki ve 

mikdarları gösterilen ekmek kapalı zarfla münakasaya konmut· 1 

tur. İhalesi 29-9-932 perşembe günü saat 15.30 dadır. Evsafı 
komi.ayonumuzda mevcuttur. ihaleye iştirak edeceklerin vakti 1 

muayyenindeManisada Al.Sa.Kom.na mı.İracaatları(773) (4739) 
Kırkağaç Kasaba Sahili Menemen Uşak 

Kilo Kilo Kilo Kilo 
00000 00000 00000 6107 1 inci teş-932 
18720 14844 18720 5910 2 inci te§-932 
19344 15339 19344 6107 1 inci Ki.932 
19344 15339 19344 6107 2 inci Ki.933 

••• 
Isparta ve t:ğirdirdeki kıtaat için aşağıda mikdar, ihale ta· 

rHtİ yazılı un kapalı zarfla mÜnakaHya konmUftUr. Şartnamesini 
görmek isteyenlerin her aün komisyonumuza. ihaleye ittirak e
deceklerin vakti muayyeninde Isparta Htm alma komiayonuna 
müracaatları. (776) ( 4742) 
Cinai Kilo İhale tarihi Gün Saat Mahalli 
Un 62694 2 110 1932 Pazar 15 Eğirdir 
Un 142537 2 110/ 1932 Pazar 14 İsparta 

• 
Kay serideki kıtaat için 170 

bin kilo ekmek kapalı zarfla 
münakaHya konmuıtur. İhale 
ai 8-10-932 cumartesi günü sa
at 15 tedir. Şartnameyi almak 
isteyenlerin her gün ve ihaleye 
ittirak edeceklerin vakti ay
yeninde Kayseride K. O. Al. Sa 
komisyonuna müracaatları. 

(805) (4918) ,,. . ,. 
K. O. ve 1 inci fırka kıt'ala

. rı için 11400 kilo yapıncak üzü 
mü pazarlıkla alınacaktır. iha
lesi 24-9-932 cumartesi günü 
Hat 16,30 dadır. ihaleye i tirak 
edeceklerin vakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatları. 

(806) (4919) 
• • 

.... 

ceklerin vakti muayyeninde 
Maniaada satm alma komisyo
nuna müracaatları (775) 
(4741) 

* * * K. O. krt'aları hayvanatı ih-
tiyacı olan bir senelik 737 ton 
samana teklif edilen fiatler ko
misyonca pahalı görülerek tek 
rar pazarlığa komnuıtur. ihale 
si 24 9. 932 cumarteai günü sa 
at 14 tedir. Şartnamesini almak 
iıtiyen erin her gün pazarlığa 
i,tirak edeceklerin de vakti mu 
ayyeninde komisyonumuza mü 
racaatları. (798) (4891) 

• 

ADNAN 
npuru 

Her p b 
hafta erşem e 
günleri Galata nhbmından saat 

tam 18 de harekede doğru 
1ZM1R'e 

ve pazar l'ünleri lzıair'den saat 
14 1/ 2 da hareketle lstanhul'a av 
det edeı· . Tafsilat için Galata 
Gümrük kar~ısında Sitf' Fran5cz 
han No.12 yazıhanesine müracaat 

Tel. B. O. 1041. -SEYRISEFAIN 
l&rlıu acenta: Galata Jı:6pru 

bqı B. "62. iube A. Slrloeci 
Ullhu.'5arsade baa 3. '740 

IZMIR • PiRE - İSKENDE
RIYE POST ASI 

( İZMIR ) 20 Eylul salı 
11 de. 

TRABZON POST ASI 
(CUMHURİYET) 21 Ey

lül çarşamba 18 de 

lZMIR - MERSİN POST ASI 
( MERSiN ) - 21 Eylül 

çarşamba 1 O da. Galat.ı 
rıhtımından kalkarlar 

Geyve icra memurluğundan: 1 s
tanbul Süleymaniye bozdoğan lıe

mertat odalar sokak No. 17 de mu

kim kasap zade Emin Bey oğlu Ab
dullah Efendinin Geyve istasyonun 
da Cemal Efendi ile Sıdıka HaDllD& 
olan borcunun temini İçin İstasyon
daki mahcuz tütünleri 8-9-932 tari
hinde ıatılmaıına karar verilmi, iıe ... 
de borçluya aatıt ihbarı tebliğ edile
mediğinden satış 29-9-932 pe""' -
be ııünü saat 10--12 arasında yapı
lacağından itbu ilan borçluya telıliğ 
makamına kaim olmak üzere 
malümat ili.o olunur. 

han 

ayı 

Borçlarını veremiyecek derecede 
bli acizde balunan Adanada lktı-

ez kumandanbp satınal
ma komisyonunda icra kılma
caktır. Taliplerin izahat almak 
için her ıün ve pazarlığa işti
rak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları. 

Merkez Kumandanlığına Davutpaıadaki K.O. Topçu 
merbut müessesat ihtiyacı için Tb.mevcut arpa kırma makine· 
83000 ve 141340 kilo iki tart- si ve su tulumbası ve motörün 
namede kuru ot ve diğer bir tamiri pazarlıkla münakasaya 
fartnamede 106500 kilo saman konmu.tur. ihalesi 24-9-932 cu 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa ı· marteai günü Hat 17 dedir. Ta 
zarlıkları 24 Eylul 932 pazar mire muhtaç motörü görmek is 
günü saat 15 te Tophanede teyenlerin Davutpaşaya ve şe
Merkez kwnandanhğı Htınal- raitini almak İatiyenlerin her 
ma komisyonunda İcra kılına- gün ve ihaleye iıtir&k edecekle 
caktır. Taliplerin fartnameleri- rin de vakti muayyeninde ko
ni görmek için komisyona mü- misyonumuza müracaatları. 

K. O. Topçu. İstihkim, Nak aat belıkaliye mağazası sahibi Ha
liye taburları bayvanatmlD (66, san Beye konkordato akti için Ada
bin) kilo aamanı pazarlıkla mü na icra riyaseti tarafından iki ay 
nakasaya konmuttur. İhalesi mühlet verilmit olduğu cihetle mu-
21. 9, 932 çarıamba günü Hat maileyhte alacağı olanlann tarihi 
14 tedir Şartnameyi almak iati ilandan itibaren yirmi ıün zarfında 
yeni~ her ıün. ihaleye itti- mumai~eyhleri~ Adanada . lktıoat 
rak edeceklerin vakti muayye· bakbliye magazasında komıser iz. 
ninde komisyona müracaatları j zet Beye müracaatla alacak!arını 

(79) (4909) 

* * * Topçu atıf mektebi ihtiyacı 
için 4000 kilo mangal k.. ··ru 
pazarlıkla Htm alınacaktır. Pa 
zarlığı 24-9-932 cumartesi gü
nü Hat 10 da Tophanedeki mer 
kez kumandanlığı satmalma 
komisyonunda icra kılınacaktır 
Taliplerin izahat almak isin ve 
pazl\rlığa ittirak için de muay
yen vakitte komisyonda hazır 
bulunmaları. (78) (4908) . .,. . 

racaatları ve ittirak için de mu- (80) ( 4920) 
ayyen vaktinde komisyonda ha • ,,. • 
zır bulunmaları. (80) (4910) Çatalca müstahkem mevki 

* ~ • kıtaatının 3500 kilo kuru ao· 
Merkez Kumandanlığına ğan aleni miinakaaaya konmuş 

merbut müessesat ihtiyacı için tur. ihalesi 21-9-932 çarşamba 
2620 ve ayrıca bir şartnamede günü saat 11,30 dadır. Şartna-
2370 çeki odun iki şartnamede meyi almak isteyenlerin her 

Askeri Tıbbiye mektebinin pazarlıkla satın alınacaktır. Pa gün ihaleye iştirak edeceklerin 
çamatırhane yemek kazanlarile zarlıkları 21 9 932 çarşamba vakti muayyeninde komisyona 
kalorifer kazanlan pazarlıkla günü saat 15 te Tophanede müracaatları. (760) (4671) 

(799) (4892) ı kaydettirmeleri ve bu nıüddet zar· 
4- • _., fmcla müracaat etmeyenlerin icra 

1 nci 3 ncü muhabere ve 5 1 ve iflia kanununun 282 inci madde
nci piy~de alayile Gümüıauyu si mucibince lıonkordato harici ka
haatanesi bayvanatının (70) ı ıacaldan ve bu müddetin hitamın
bin kilo samam pazarlıkla mü- dan sonra on sün içinde bu habtaki 
nakaaaya konmuttur. İhalesi vesikaları tetkik edebilecekleri ve 
21 / 9 1932 Çarıamba ııünü saat konkordato müzakeresi için 10--10 
15 tedir. Şartnameyi almak is- -932 tarihine müsadif pazartesi gü 
tiyenlerin her gün, ihaleye itti· nü saat dokuzda mezkür mağazada 
rak edeceklerin vakti muayye toplanılacağından alacaklarını kay
ninde komuyooa müracaatları dettiren alacaklıların ve yahut ka-

(800) (4893) awü müme11illerinin müzakereye 
• • • ııelmelcri ilan olunur . 

lzmit'teki kıtaat için 172.S Komiser izzet 
ve 162 ton kiriple maden kömü 

tamir ettirilecektir: Pazarlığı Merkez Kumandanlığı satma!- " " • 
Kayseri - Sivas hattı üzerinde 439.482,800 ve 512.800 kilo- 24-9-932 cumartesi günü aaat ma komisyonunda icra kılına- Mani.adaki kıt'at için 64.479 

metrelerde vaki ocaklardan verilmek üzere 5000 M 3 derece ba- 14.30 da pazarlıkla Htın alına· caktır. Taliplerin şartnameleri- kilo <? n kapalı zarfla münakasa 
laatın kapalı zarfla münakaaaaı 3 Birinci Teırin 932 sah günü caktır. Taliplerin izahat almak ni görmek için komisyor.a mü- ya l:onmuştur. ihalesi 1-10-
saat 15 te Ankarada idare merkezinde yapılacaktır. ve ketiflerini görmek için her racaatları VP iştirak için de 932 cumartesi günü 15.30 da-

rü ayrı ayrı şartnamelerle pa· l•tanbul 3 Üncü icra mtınurlu
zarlığa konmuıtur. Pazarlığı ğundan: Bir deynin temini istifası 

20 9 932 Hlı günü saat 1 O da- için mahcuz olup paraya çevrilecek 
dır. Şartnameyi görmek istiyen olan muhtelifülcins elbiselik kumat · 
!erin her gün pazarlığa iştirak 

1 

ıann ikincı arttırması 22-9-S32 
edeceklerin vakti muayyeninde pertembe günu Sandal bedestenin 
lzmit'te fırka SA. AL. KO. na ı de saat 1,S ta icra edileceginden ila •----T~a::,f,:s~il:::i~t .. H~a:z.:d;::a~r~a~a:..;::v.:;e....:::A~n!!k:::a~r~a~v~ez=n~e:!:le~n~·!!n~d~e:....!:!b:!:e!!h~e.ı:ri!.....!ibe!!Z!.se!:.r..u"iı~·nıwv~euı~a~z~a.ı;ri!lı.ıı-~aı...iwuir~auıkuıi <1İn~ıı.ı;...ı..ıiU!J~l.I.!e'!nwvJ1.a~k'!t!!İn'!!d~.ruoumm:isrno:ıın!l!d~..ı_,dır . Evsafının bi.r sureti kom is 
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Tabletleri S.hbat •e Muaveneti içtimaiye Vekaleti celileaioin ruhsatı reamiyeaile imal edilen bu tabletler nan bq ve dit atnları, nezle ve ıoğuk algınhimın en birinci illcıdır. Kıymeti olmadıtıoı isbat edene 

1000 Lira Mükafat verilir. 

il ~ ... aUIT S.4&.'Jtş 
~o .,, -.· ,_ ~ t! elu cenmır. Tabii lıana 

laaır:miyeye malik Eno·al 
, "Fnıtt Salt" guozltl toza 
bir mılrdar limon aıkıldı\da 
susamayı gideren Jltif,I 
ailıhl 'H mükemmel bir 
miistalıaır teşkil eder. 

&ıNlı ... •kfM" bit -
dal< .., detunulHI• bit 
,..,,.. k•ff4ı 't1JllttlantıM 
Wıtfr. 

lstanbul Yüksek İktisat 
ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - KaJJt ...e kabul muamelesi l eylul 932 de baflayacak ve 

Z5 eJ'lfıl anı·- kadar dnam edecektir. 
J - KaJJt için cumarteei, pazartesi. per,embe ıünleri aabah

lan MM aaduı ak .. mları saat OD yediye kadar mektep müclür
Hll6ne mlaauat ohmacaktır. 

S - Mektebin (Yükek lktıaat Ye Ticaret kıımma) 
'.A - Bakalo..,.. imtihanlarına tabi tam de"1'eli lise mezunla

rUe bu da~.e oldutu hükUuıetçe muaaddak ve bakaloryaya 
tabi ecnebi liaelerindeıı tdıadetnameleri olanlar. 

B - Darülfünun fakültelerinden ve Yükıek mekteplerden me 
uın olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Naklen 
plec:eklerin e.ftlce sirdikleri mekteplet'e her halde lise mezu
- olarak kaydedilnait olmalan ,arıt. •. 

D - Bu inama muadil Ecnbi yükıek ticaret mektepleri me
ıunlarile müdavimlerinden mukabil devre! ere na 1 

• en alınacak
ıann türkçeden İ'lltihan vermeleri metruttur. 
4- Mektebin (l icart:t Liaesi Kıımına) bakaloryaya tabi or

ta mektep mezunları alınacaktır. Bu kısma gireceklerin yqlan 
on h.,teın atait ve yimi birden yukan olmıyacaktır. 

5 - Mektebin (Küçük Ticaret Kısmına) ilk mektepler me
:nmlarile orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü aınıflanndan 

taadikname ile selecek olanlar. Bunların yatları da on üçten a
taiı on •ekiadcın yukarı olmıyac:aktır. 

8 - Mektep nehari ve meccant olup tedrieat öğleye kadar
dır. 

7 - Ka:rıt ve kabul İçin atalıdaki vevaikin müdüriyete hita
ben yazılacak bir i.tidanameye rapb icabecler. 

Veeika: 1 - Mektep 9ahadetname veya tasdiknamesi. 
Sıhhat ve &fi raporları. 3 - HükOıınetçe muaaddak hüsnühal va 
rakaaı. 4 - Hüviyet cüzdam. 5 - Üç kıt'a fotoğraf. ( 4214) 

G6ztepe Amerikan llektebl Talebesine 

Göztepe Türk Koleji 
Leylt ve Nebırf - Kız ve 'Erhk büıaa sınıflar ••ki talebesi bulun· 
duklırı ıınıflara lı:ayıt edJlecekdr. Hemen depozito akçeleri ile 

mektebe milmıcıııları ltzımdır. 

lngi!ızce tedriıannı uld i tadar ıyııl itina Ue devam edil ecıktir. 
Programlar bakaloryaya huırlayacak aurerte tadil ve ikmal edilmiştir. 

Almanc.ı "" ~'ransıırca kurları vardır. ilk sınıftan ldbaren ecnebi 
llunlan g6"ıerilmektedlr Deniz, Banyo, Hamım ve duşları vardır. 

Jı::an ve deni~ aporlan temin edllmlftlr. Kız ulebe içtıı ayrı yatak· 
haneler vardır. Resmi mektep muallimlerinden müntahap bir tedris 

heyeti ile takviye edilmiştir. 

Her~lin 9· 1 t ve !radar t-5 ı kadar UTit npılmah•dır. 

T elefonı Ennköy 2 

Bursa Maarif Müdürlüğünden: 
Bursa mtlaeainia 3635 lira 80 kurut bedeli ketifli hafriyat 

n iatinat cluvan İD!a•b .ı_, münakasaya vazedilmittir. 2 Tet 
riDievvel 932 saat 15 te ihalesi iera lalmacaktır, Talip olanların 
yüsde 7.S teminab muvakkate akçelerile Bursa Maarif Mildiri
yetine müracaatlan ilin olunur. (4778) 

Yükaek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden: 

22/EylOl/932 tarihinde kayıt muamelesi nihayet bulacak 
J)lan talebenin müHbaka imtihanlan EylOlün 28 inci çartamba 
günü Hat 9 da Mühendis Mektebinde İcra edileceği cihetle mec
cani leyli olmak iatiyen talebelerin bu anda mektepte bulunma-
ları lüzumu ilin olunur. (4862) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
· 3. cü keşide 

11 Teırinievvel 1932 dedir. 

BüJOk ikraıniJe ı 00,000 tira~ır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 liralı~ 

büyük ikramiyeler ve 20,000 
L;ralık bir mükafat vardır. 

n T ı· • 
1 ara 

Sa ? • 
1 

• 
1 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Kişive 750 lira 
1 ,, 250 ,, 

10 " 1000 
" 10 " soo " 

1 
Teırlnevvel'de 

Çekiliyor 

Türkiyenln en eski hususi 

F . Leyli nehari 
Kız ve erkek e Z 
Yuva, lık, Orta ve Lise kısımlarını mulıteVidir. Kayıt için lıerıtın Nişantqı'nda Teşvikıye 
karakolu karfJSıadaki mektebe mllracaat • iıdilebilir. Blitlln sııı.ıflara kıs talebe kabul 
olu'lur. Bu 1'en• levll licretJeriılde büyük tenzillt yapılmııbr. Taleı> vukuunda mektep 

tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

A OLU 
Türk Sig rta Şirketi 

t Ondl Vakıf 8- lıstaaW 

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

Tilrkiye it B-kaaı tarafınd- tetkil olanmuttar. idare DPec:llef ve 
mtldtirler heyeti ve memurlan kAmllen Ttlrlderden mtlrekkep yeglne 
TBrk Sigorta Şirketidir. Tiirldyeoia her tarafında (200) 8 geç
acentalarmm hepsi TUrktiir. Ttlrldyeala en miihlm mtl .. •e•elerbaln •• 

bankalanmn sigortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarım en iyi fUaİtle yapar. Haaar vukuııuda zararlan silr'at Ye kolayblda lkler. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefonı .lst. 20531 

BE5i 

rMAMA) 
Dr. Hakkı Şinasi 1 Yavrunuzun en aıbht vdasıdır 

Tayyare Cemiyeti 

Mübayaat ko. 
misyonundan: 

Nümune ve !artnameleri 
veçhile iki milyon renkli beyan 
name ile 400.000 adet evlenme 
evrakı tabettirileceiin.den tab'a 
talip olacakların pey akçeleri 
ile birlikte 21-9-932 çar,amba 
günü •aat 15 te piyanııo müdür 
lüiünde mütetekkii tayyare 
mübayaat koıniıyonuna müra
caatları. ( 4888) 

lıtanlıoal üçüncü icra memurlu

fundan: Bir deynin temini İıtif.,., 

için mahcuz olan bir adet piyano
DWJ 22 8 832 tarihinde saat onda 

Yenbatanda Doktor Orhan Bey a
partananmda apk artbrma ile para 

ya çe.rnı-; icn edilecetind.., ta
lip olanlann yevm 'ft mahalli mez
kürda memurnna müraceat ebneleri 
ilin olunur. MiLLiYET MATBAA 

Kullanınız sütünüzü arttırır 

1 Çocuklann l<emiklerini 
Kuvvetlendirir 

KO ÖMÜR Ü 
Almak içia 

Kışı Beklemeyiniz 

SATGAZEL 
Kurbağahdere 1razhanesl emrinize amadedir. 

EV& T&ILI• 
VEZiN T:!MINATLIDllt 

Açık Artırma ile Satış İlanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra 
No. 
222 
223 
224 
225 
221 
227 
228 
229 
230 
231 

Kariye ve 
mahalleai 

Yaka köy 

Mevkii Cinai 

,, .. 
Alrdun 
Yalmayak 

n 

Çomak .. .. 
Kud1er 

AUılı alld T. ,, ,, 
" Kovanhk 
" Eminlik 
" ArpaçBülülanurt 

M-.in T. Tınnıl 

Tarla ,, .. 
" .. .. 
" 
" ,, .. 

Dö. Maliye de Muhaııt 
vir K.Lira men l{. 

70 
12 
80 
70 
30 
50 
45 
40 
30 
40 

700 700 
'/2 hia ... i 110 

600 650 
1600 1500 
400 650 
600 1050 
550 550 
800 850 
600 1300 
800 1300 

1 - Yukarıda evsafı yuıb ııayrimühadillere ait emval 5 . 9 
932 tarihinden itibaren açık artbrma ve pefİn para ile müzeye· 
deye çıkanlmı,tır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etkile 
(Öre hak sahiplerine verilmit olan ııayrimübadi) bonoları da na· 
kit makamında kabul olunur. 

2 - Meııkur emlikin ihalesi yirmi altı Eylul 932 pazartesi 
ııünü saat onda Mersin Ziraat Bankası binasında mütetekkil he• 
yet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müza• 
yede mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri la· 
zımdır. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuju niıbetinde teminat akçesini müzayede saatinden 
evvel Banka veznesine yatmlıp teminat makbuzu alınmış olması 
icap eder. 

4 - Satıt ve müzayede teraitini anlamak ve daha ziyade 
tafsilit almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine müra· 
caat edebilirlet". ( 4753) 

haraak... taa ve kum hastalıklarına 

L. ....... A Ç E~ .... 
K&prüden 6,30-8,20-9,)U-l 1,40 da Haycıarpaşaya hareket 
eden vapurların trenleri ve Cuma sabahları illveten 7 
vapurıınun treni membalara kadar giderler. i<'meler..f,.n 

son tren lS,55 tir. 

Edirne hudut taburu kumandanlığından 
.Apfıda cin• ve mikdarlan yaalı erzak 5-9-932 tarihine 

müaadif pazartesi ıününden itı"baren yirmi gün müddetle mevkii 
münakaaaya vazeclilmi! ve 25-9-932 tarihine müaadif pazartesi 
ıı\inü saat 9 da Edinıe Mal Müdürlüğünıcle ihalei kat'iyeai icra 
lalmacaimdan taliplerin yevmi mezlrurda depozito akçelerile 
birlikte mezkiir Mal Müdürlüie müracaatları ilin olunur (4730) 

Kilo Cinai 
110000 Un 

8000 Pirinç 
3500· Sade 

3000 Soian 
5000 Nohut 
8000 Fasulye 
3000 Şeker 

2500 Saban 

3500 Üzöın 

5000 
4000 
4000 

100000 
8500 
2000 
400 
600 

Bul sur 
Makama 
Memmek 
Arpa 
Patates 
incir 
Zeytin 1alı 
Sirke 

Kepab sarf usulile 

• 

Münakasai aleniye 

l.tanbul Nafıa Bapnühendisliğinden: 
Nafia Vekileti için 1000 adet balaıt yabası ve bet adet il<i 

kiloluk Bidon ve 4 adet 30 milimlik 30 metre tulünde yerli ke· 
nevir ipi ve 100 adet yassı kazma sapı ve 50 adet varyozsapı 2oO 
adet semic:i fener pf81i pazarlık!• alıncağından taliplerin tartn~ 
meyi görmek ve tafsilat almak üzere her gün lstanbul Vi1iye1' 

Nafia Bapnübendiıliğine ve yevmi ihale olan 21 EylUI 932 tarİ• 
hine müıadif Çartamba günü saat on bette de pey akçelerioi "e 
Ticaret Odasına mukayyet olduklarına d'air vesikalarını müstalı 
seben Vilayette müteşekkil mübayaat komisvonuna müraca111 

e lemeleri. 4875) 


