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NUSHASI S KURUŞTUR 

Alman 
Buhranı 

31 Temmuzda intihap edil
Alınao Reichstag'ı, parlamento 
ların tarihinde emsaline teaa· 
~üf edilmeyen ıerait altında ilk 
ıçtiınaını akdetti. Meclisin onda 
dokuzu iktidarda bulunan Von 
PaPelı hükUmeti aleyhindedir. 
~ akat hukUıneti iskat etse, hiç 
lıır fırka yeni hükumeti tetkil 
edecek ekseriyeti haiz olmadığı 
ıtibi, bu dakikaya kadar fırka· 
ların herhangi kombinezonu ile 
de bunun temin edileceği müm 
kiin görünmüyor. Diğer taraf
tan Von Papen Meclisi dağıt
mak için Reisicümhurdan sala
hiyet almıştır. Binaenaleyh 
do~madan ölüme mahkum edil 
ınif bir Meclis demektir. Sanki 
Meclisin vaziyetindeki garabe
ti tebarüz ettirmek için Klara 
Zetkin namında bir komünist 
kadın en yaşlı aza bulunması 
haaebile bu Mecl;se riyaset et· 
llıittir. 

Reichstag'ın açılmaaile Al
llıanyadaki buhran yeni bir saf
haya girmektedir. HükUmet 
~eichstag'a rağmen iktidarda 
kıılınağa karar vermittir. Cebi
ne Reiıicümhurun Reichstaıı'ı 
dağıtmak hususundaki aalihi
Yetini yerlettiren Von Papen 
Meclise meydan okuyor. 
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Gazi Hz. 
Sarayda 

dı 

Dün Ertuğrul ya
tı ile Ya

lovadan döndüler 

Reiıicilmhur Hz. diln 
iJğleden sonra B. M. M. 
Reisi Kizım ve ismet 
Paşalar Ha:ı.aratı, Dahi
liye 11eklll ŞDkrlJ Kaya 
Bey ve diger mutat ze
vat bulunduğu halde 
Ertuğrul galile Ya/ova
dan gelmişler ve Dol
mabahçt> sarayını teş

rif buyurmuşlardır. 

lımet Pş. Hz. Heybe

lide gaitan t;ıkarak bi

raderlerinin kiJşklerlnt> 

gitmiştir. 

Diğer taraftan Medis te hü
kümetle mücadeleyi göze almıt 
hr. Fakat bu mücadelede hem 
k:ıvvetlidir. Hem de zayıftır. 
Kuvvetlidir; çünkü eğer fırka
lar itilaf edebilseler hükUmete 
karşı ittifaka yakın bir ekseri
Yet temin edebileceklerdir. Za
yıftır; çünkü hükumeti is kat et 
mek için itilaf edilebilse dahi 
Yeni hükumeti teşkil etmek için 
fırkalar arasında bir kombine
zon yapılan:az. 

Keriman Ece Sirkeci istasyonunda vagonun penceresınden kendisini istikbale gelen halkı selAmhyor ........ .......... , ... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ........... 

Vali Muhiddin Bey 

ve diğer erkinı mahal

liye istikbalde bulun

muşlardır. 

Malumdur ki 31 Temmuz in 
tihabatının neticesi Almanya
da hiç bir fırkaya hükUmet tet
kil edebilecek bir ekseriyet te
min etmemiştir. Ve hiç bir fır
ka ekseriyeti kazanamayınca. 
hiç bir fırkaya illinat etmeyen 
hükumetin vaziyeti kuvvet bul
muştur. 

İntihaptan sonra hükume
tin Hitleristlerle teıriki mesai 
edeceği mevzuu bahaolmuttu. 
Fakat ilk temealarda Hitlerin 
iktidarı büsbütün eline almak İs 
tediği anlaşılınca münaaebat 
katedildi. Reisicümhur Hinden 
burg ta iktidarı bir ekalliyet fır 
kasına tevdi edemeyeceğini bil
dirdi ve bundan sonra Alman
yanın en kuvvetli siyaat fırkası, 
komünistler, sosyalistler ve 
merkez fırkaları gibi muhalefe
te gecti. 

Son bir kaç ıündür Hitlerist 
ler ile Merkez fırkasının bir 
koalisyonundan bahsediliyor. 
Bu dakikaya kadar bu ihtimal 
tahakkuk etmemekle beraber. 
iki fırkl". arasında bir itilaf basıl 
olsa dahi, bükiimetin iktidar· 
dan çekilmemeğe karar verdiji 
anlatılmaktadır. Von Papen 
evvelki meclisi, milletin itima
dını haiz olmadığı için dağıt· 
ınıttı. Kanunu esasi medisin 
iki defa ayni aebepten dağıtıl
ınasım menettiğinden bu mec
liai de it göremez bir meclis ol
duğu için dağıtaca~. 

Filhakika eğer Hitleriatler 
ile merkez fırkuı aralarında .,ir kombinezon yapa-:ı:lana. 
nıecliste hükiimet tqkil ede
cek ekseriyet temin edilemeye
ceğinden Von Papen'in iddia 
ettiği gibi, yeni mecli. it göre
bilecek kabiliyetten mahrum· 
dur. Fakat bu kombinezon ya
pılsa dahi, Von Papen meclisi 
dağıtınağa karar v«diğine gö
re, meclisin it görebilip göreme 
Yeceği hükUmete itimat reyi 
~erıneğe hazır olup olmadığına 
~ğlı bir meıeledir. Bu da mec 
:~•İn mücadelede şimdiden mağ 
llp olduğunu göstermektedir. 

Filhakika Brüninı de iki ae
~elik idaresile gi>-termitti ki 

eiaicümhurun fevkalade sala
~~Yetlerine istinat eden bir hü
Fuınet bir çok itler yapabilir. 
lı •kat Brüning daima Reisicüm 

Urun aalibiyetlerini meclise 
laadik ettirmeğe muvaffak ol-
111"• v k • . h . . -. e anunu esasının ancı-

l'e cıkınamıttı. Brüninı'in bü-

İstanbul dün Keriman Eceyi büyük' As m,~?k:ıtti 
• e ırı gı 

hır hararetle karşıladı Tetrinievvel sonla-

Sirkeci istasyonu merak ve tecessüsle gelen 
halkın adeta hücumuna uğradı 

hat eden muharririmiz, intibalan
nı ve mü,ahedelsini fÖyle anla· 
fıyor: 

"Gecenin ilerlemit bır saati .. Ça 
!alcada trenden indik. Karanlık 
o kadar fazla ki, araall'a parlayıp 
&Önen ate' böceklerinin rehberliği 
olmasa, bir adım atmak kabil ol
maycak ... 

Bir kö,eye çekilip nereden gi
deceğimizi dütünürken, genç ve 
terbiyeli bir polio memunı kar,ı
mıza çıktı: 

- Kimi arayoraunuz beyler? 
Hemen atıldık: 
- Sade yol arayoruz. Çatalca 

ya gideceiiz ! .. 
EvvelA hayret eder göründü: 1 
- Bu vakit Çatalcada kimi gö

recekıiniz? 
Hüviyet varakalanmızı gÖatere .. 

rek Çatalcaya ne maluatla geldi
ğimizi kendisine anlattık. Memur 
I:fendi en resmi vaziyetini takına
rak sordu: 

-Demek teırifleri muhakkak? 
Boş bulunduk: 
- Kimin? 
- Kraliçe Hllzretlerinin ... 
Siz, ıu alakanın derecesine ba

kınız ki bir kaç gazetecinin Keri
man Hanımı istikbal İçin Çatalca
ya geldiği bir kaç dakikanın için
de iatasyonun tenha muhitinde ıa 
yi oldu: Sağdan aold":" •ualler: 

- Nasıl, gÜzel mı? .• Çok gÜ
'Zıal mi? 

-Kim? 
- Kraliçe ... 
- Bizim kayınakaın da gide-

cekti amma, bilmem gitti mi? 
- Nereye? 
- Hadımköyünde c\izdimi:ı:i 

karıılamağa .. 
yarım aaat aüren korkunç bir 

yolculuktan aonra, ni~ay~t Çatal-
canın en me.thur meaıreaındeyiz: 

Keriman H. hususi vagonun penceresinde.. Çamlaraltı ... Zafer bayramı tere-

Keriman Eu nihayet latanbul- ı Hadonköyüne gittiler. Ve geceyi, 1 fi.~e, buraaı ha~ik: !ir Mköy 1df~-da... bu •agonlarda geçirerek erteai aa nu ma~araaı a m ~a~ eta ~ erın 
Küçük bir telgraf haberi, bize bah, bir aaatten fazla bir teahhur kızıl ıııgı alh~t' 1 ul aebe a

bu zarif Türk kızının Pariaten ha- la aaat 9 u bet geçe Hadımköyü- ya~ uydurara ora tpen aaba 
reketini bildiriyordu. Keriman H., ne viaıl olan Seınplon eksprese in- ~elıkanlıla""I,~ ?1bj~ :ı;:• ae~t
alınan aon malumata &'Öre, çarf&Dl tizar ettiler. Ekapreain Hadımkö- tı~ten aonra ızı e e gotür
ba gilnü saat 11 de Sirkeci ~an- yüne -~~vaaalabnda Kraliçe, Har 

1
duler. 

na ayak hamut olacakb; Dunya dımk~yunde, kendiai için, Şark ti Tabii uyuyamad.•~· .K.ahvt;d': 
.. Dik tacını batına gıyen kızı- mendıferler kumpanyasının husu- üat üate kahve, çay ıçıp •mırlerımı 

guze çok parlak bir istikbal ya- si olarak hazırlattıiiı salonlu va- zin mukavemet" . İ arttınnağı da
mılına:u. kararlaımıtlı• Vilayet, fe- &'Ona alındı. Ve Krallçe buradan ha ihtiyatlı bulduk. 
pı aı f k H lk . "b . d ' bir, belediye, Halk ır aaı, 8 ılı a~n ~!"':~ı~ urduiiu ve dur- yatıp uyuya kalll'aak, aabah 
evi, ticaret odaaı, ve h~kem hey-:- mad~gı bulun ıataayonlarda, müte 6,50 de gelecek ekapreai kaçırmak 
ti mümeaaillerinden murekkep bır madıye~ alkıı toplayarak lstanbu ta hartada yazılı ... 
heyet, Keriman Hanımı ka.rııla- la geldı._ Çatalcadan latanbula ka Hi.aılı sabaha kadar gözümüzü 

ak • • aalı ak,amı ekıpreaın ar- dar Kerıman Hanımla ayni tren- . . bil 
kasu.':~alı:ılan iki hususi vagonla de ve ayni kompartımanda aeya- (Devamı S ıncı sa ede) 

~ .................................. ~·~·~· .... ·~·~·~·~·~·~·~·~··4••········· ... , ............. ~-----~-····· ,_,,,,,,,,,,,,,,,,,, ···•····•··••••···• ............... ~~---
k 1 ·ı t " işin Von ğildir. Çünkü Meclisi dağıttık- etmek icap edecek. 

yü sup es ı e yap ıgı "Ik · t · · · Acaba evvelki gün Lu kadar Papen kabasını yapıyor v~" ı . an sonra aynı ıntihap kanu- ,, 
adımda kanunu eıasiyi çıgnı- nu ile yeni bir meclis in- garip ~erait altında toplanan 

tihabmda hiç bir fayda Reichıtag, 1919 Weimar kanu 
yoktur. İntihabat kanununu nu esasisinin sonuncu meclisi 

yor. 
Bir defa kanunu esasinin çer 

çevesinden çıktıktan sot'.ra ar
tık nerede durulacaiı malum de 

herhalde değittirmek lazımdır. mi olacak? 
Belki tle kanunu esasiyi tadil Ahmet SüKRO 

rına doğru dönecek 
Amerika bükiimeti tarafın

dan vaki olan davet üzerine Va 
tingtona gideceğini yudığmıız 

Amerika sefiri M. Cbarles Sher 
rill dün ak§amki ekspreııle Pari 
se hareket etınİ§• istasyonda ae 
faret erkim tarafından teıyi e
dilmiştir. M. Sherrill Vatinı
tonda bir ay kadar kalacak ve 
29 tetrinievvel Cümhuriyet bay 
ramında Ankarada bulunmak 
üzere tqrinievvelin sonlarına 
doğru telırimize avdet edecek
tir. 

Sefir Va9ingtonda bulundu
ğu müddet zarfında vakit bul
duğu takdirde memleketimiz 
hakkında bir kaç konferans ve
recektir. 

Rus 
Sahnesi 

Münire H. bir kaç 
güne kadar 

Moskovaya gidiyor 
Rus tiyatrosunun yüzüncü 

yıldönümü münaaebetile Mos
kovada yapılacak merasimde 
Türk sahnesini Darülbedayi ar
tistlerinden Münire Hanımın 
temsil etmesi tekarrür etmittir. 

Münire Hanım bir kaç giioe 
kadar Rusyaya hareket edecek
tir. 

M. Herriot, bugün 
M. Chamber

lain ile görüşecek 
CHERBOURG, 31 A.A. - M. 

Herriot, bugÜn Cherboıırg'a gele
cek ve M. Chemberlain ile &'ÖTÜf" 
cektir. 

Yeni Alman meclisi 
nasıl açıldı? 

Reichstagın merakla bekle. 
nilen ilk ceL 

sesine ait meraklı tafsilat 
BERLIN, 31. A. A. - Reicbatq 

feobedildiği t•lulirde Alınan hüku. 
metinin, kanun esaıi ahkimına tev
fikan iki aylık bir mühlet zarfmda 
icraaı İcap eden intihabeb talik eyle 
melr:ten Mriı nazar edeceğine ihti
mal verilmektedir, 

Bu itibarla müntehipler muntua
man rey vermeie davet edileceldw, 
fakat hali hazırdaki intihebet rejimi 
de bir lamorname ile derin bir ı
da tadil olunacaktır. 

Nbbi Wnsil uıulü, ihtimal verildi
ğine göre mahıua derecede tahfif • 
dilecektir 

Relchstag nasıl açıldı? 
BERLIN, 31. A. A. - Geçen 31 

temmuzda Al.-nyada 37 milyoe ka
dın ve erkek müntahip tarafından 
intihap edilmit olan Reichstaa: ...-. 
llai, dün ilk defa olandı: komilnlat 
kadın mebua Clara Zetldn'in ri,.a
seti albnda ve hiçbir memleketin par 

(Devamı 6 ıncı sabi/tide) Von Papen 

Yeni kararnamenin 
tatbikına geçildi 

Bugünden itibaren ihraç eşya. 
mız mürakabe edilecek 

8efinci kontenjan kararnameoinin 1 Bugünden itibaren memlekete gİ· 
tatbikine bupnden itibarn batla•- recelı her nevi mevat kontenjana 
maktadır. (Devamı 2 inci sahifede) 



.. 
-~ ~-~ "" ·-

2 MiLLİYET PERŞEMBE 1 EYLUL 1932 

Siyasi ve tarihi t efrika 21 

KEMALİZM NEDiR? 
HARİ-Cİ HABER.LER 

Selô.nik - Ana/ arta - Ankara •• 
Yazan: Edirne meb'uau Mehmet Şeref 

Lıenin'in idare.inden, u:İlll 
ve imanından doğan bir reji
mi yalnız kabuğundan görüyor 
lar. 

Bu ne derec.eye kadar mu
vaffak olacağını tim.diden keiı
tirmek imkin dahilinde değil -
dir. Dünyada Ruı köylüıü ka
dar geri ve Ruı amelesi kadar 
kültürıüz bir ıınd inaan yok
tur, 

İtalya köylüıü, bunlara nia
betle Ebu11uut Ef-di aayılır. 

Bununla beraber Bolfe"İkler 
bu amele ve köylüyü. aıırlan:a 
yuvarlandıklan bataklıktan 
kurtararak. bayatın eaaıı olan 
düşünmek ve duymak kudre
tine mazhar kılmak için yapma 
dıkları cehit ve fedakirlık yok
tur. 

Boltevik Rusya'nın yenini
zam uğruna büyük kalabalık 
için sarfettiği mesai, talim ve 
terbiye usulleri,. tiyatro. ıine
ma, vaız; radyolarla balla ten
vir ve irtad... Daima davayı 
kazanmak ve nizama koymak .. 
için güdül- yol o kadar çok. 
o kadar müselsel, o kadar din
lenmez, durmaz bir haldedir ki 
F atizm bunun binde birini 
bile yapmaktan acizdir. 

Bolşevik ula ihmal kabul 
etmez ... Halkı asla kendi sevlr:i 
tabiisine bıralanaz ... 

Onu uırlardan beri hayvan 
laş tıran murdar izbe hayatın
dan kurtarmak için elinden ge
leni ve gelmiyeni yapar. itte 
yeni nizam böyle tesiı edili
yor. 

Bunda hangisinin daha aami 
mi ve imanlı ohluğunu anla
mak o kadar güç değildir. Ruı 
ya' da, yüz altmıt kit ide iki ki
şid- ibaret Bolıevik bu yüz 
altmıtı rejime tabi tutar .. Kımıl 
datmaz ve her gün bu adet art
maktadır. Tam ve kamil bir 
nesil yetişinceye kadar biraz da 
cebı1 olma11nı zaruri &Örüyor
lar. 

Nihayet, İman etmit bir nes 
li. ilk, orta ve kollejlerden ge
cirerelc, batti darülfünunun so
nuna ıetirebildiler. Şimdi, it
i ey en kafalar artık rejime tam 
İman eden bir ıençlik tetkil 
ediyor. 

Bu her iki rejim, bir çok 
r.oktadua tetkike sezadır. 

Likin. Kemalizm, ne onunla 
ne bununla alikadardır. 

Kemalizm, Türk tarihinde 
ki canlı varlığı yakal"ayarak, 
onu timdiye kadar ıindiren kö
tü ve berbat bağlan parçala
mıt• ulllik ve hayatiliğini iade 
eden u.ı kuvveti, a11I milli kuv 
vcti ortaya çıkarmıttır. Tari
himizde Y•fayan ve Türk mil
letini bu hayatta muvaffak kı
lan "sıra ve 1ayııı., ya tekrar 
can ve mevki vermittir. 

Sıra ve aaygı. itte nizam11z
lıktan nizama götüren Kema
list rejimin yolu budur. 

Sıra, Türk deYletinıle ida
renin ruhudur. 

Yan yana yatayan insanlar 
mutlaka idare edilmek ihtiya
cındadır. Ve bu idare, bizim 
Türk milletinde "sıran ile aa
bittir: 

Sıraya girmeyen. idareden 
kaçan elemektir ki, onun içince 
ıniyet hayah yoktur. 

Sıra inaıbatlı hürriyetin ana 
11dır. Sıraya giren bizim dili-

mizde idam o.lan. halk itinde 
yer bulan demektir. Sıra, dev
lete taallilk eden nizamdır. 
Sırayı korumak Türkün tian
dır. Sırasız it yapmaz, 11raıuı 
söz ıöylema, 11run: bir yere 
girmez ... Sıruı ııelmeyİncey ha 
reket etme&., İtte tam nızam 
budur. 

"Sıra., da ariatoluat. otolı
rat ıi•t- yoktur, inzibat var 
dır. 

Türk cemiyetinde 11ranın 
kıymeti çoktur. Sıra. bizde ıö 
rüımenin temelidir. O nada her 
Türk serbestçe fikir ve mütale 
uını bildirir. 

Sıra: İdare edenlerde itida
lin, dürüstlüiün fail ve imili
dir. 

Zira: 
( lnaanlar tabiaten, fıtraten 

beraber yatarlar. Fakat bera
ber yafayan inıanlar, mutlaka 
ioare edilmelc ihtiyacındadır
lar.) 

(Kendilerine bir milletin 
talii tevdi ol-n adamlar, mil 
letiİı kuvvet ve kuciretini yal
nız ve ancak yine milletin haki
ki ve kabili iatibaal menfaat
leri yolunda kullanmakla mi
kellef olduklannı biran hatır
larından çıkarmamalıdır.) 

Gazi Muatafa Kemal 
İtle bize. rejimde sırayı tel

kin eden bu düsturdur. Hakikt 
ve kabili istihsal menfaat ne
dir? 

Bugün bu. "devlet" menfaa
tidir. Kabili İ•tihaal olan men
faat, bugüne kadar memleke
timize refah. huzur. sükfuı ver
meyen biribirine perkeşmif. 
ulanmıt birçok küçük küçük. 
ıahai menfaatler, hakiki mena
fii boğmuıtu. 

lstihaali kabil olan bir men
faat ancak bir zümrenin, bir 
1ah11n menfaati olarak kabul 
edil mitti. 

Bunun için de memlekette 
hakim olan nizam değil, tabii 
m eram idi. 

Sırayı bozan eıki ve köhne 
zihniyetin birinci iti• karıısm
dakile mütekabil bir hak ve 
vazife fikri üzerine bir 11ra da
hilinde anlatıp yaıamamaaı idi. 

Mazinin, çalıtmacl'an refah 
ve saadet bulan.. Baıkalan
nın me•- :•ini istiımar eden o
tokrat imperyaliıt rejimi 
yıkılarak artık hakiki mena 
fiin amme menafii olduğu an
laıılmıtlır. 

Bu sebepledir ki nizamı dev 
let nizamı olarak 11ra ve say
gı teeasüs ediyor. 

Sıra harekettir, saygı da 
tuurlu İtaattır. 

Mustafa Kemal rejimi, mil
liyet aıkile tutuşan neıle: Dev 
Jet nizamı olan sırayı ve şuur
lu itaattan ibaret bulunan say
gıyı talim ve ihya etmiıtir. 

Büyük akından beri Türk 
milletinin tarihi seyrinde biz 
yalnız yukarıdan atağı hep bu 
iki yükıek seciye tezahürünü 
buluyoruz, 

Zaten. o ıeyrin içinde Türk 
milletinde sezdiğimiz iki hassa 
vardır. Büyük tef, bütün tU ye
ni devleti kurarken bu iki hu
ıayı bir MDiye nazarından 
kaçırmannttır ki muvaffakıye
tinin sırn da budur. Zira evve 
li kendisi sıra adamıdır. Say
gı adamıdır. Hayatta inıanca 

Boğazlaşma 
Berdevam! 
C nubi Amerikada 
vaziyet ne halde? 
SANTİOAGO DE CH1LI 

31 (A .. A) - Bolivya hükiime 
ti Paraıuay'dan almı! olduğıİ 
3 istihkamı iadeden kat'iyyen 
istinkaf eylemektedir. Paragu
ay biikômeti de bu istihkamlar 
iade edilmedikçe müzakerata gi 
ritıremeğe karar vermit bulun
maktadır, Paraguay'a ait Avala 
istibkimı yakınında ateıler i
çinde bir Bolivya tayyaresi ia
kit edilmittir. 

ASSOMPTİON, 31 (A.A. 
- Paraguay hükUmeti, Ameri 
ka bitaraf memleketleri namına 
Grand Chaco ibtilifmın halli 
için nki o!an tekliflerini kabul 
eylememittir. 

Esuatuer'de 
MONTEVİDEO. 31 (A. 

A.) - Santoıdan gelen yolcu
ların söylediklerine göre Sao 
Paulo kıyaıncılarının taraftarla 
rı müdafaa ettikleri akide için 
çok heyecan gÖltermdct.edirler. 
Çiftçiler, kıyam erbabının i~ 
ıi İçin fazla mikdarda kuaplık 
hayvanat vermektedir. Sao Pa
ulo eyaleti dahilindeki itler, u
mumiyetle normal bir haldedir. 
lqe maddeleri ekıik değildir. 

Maamafih muhtemel olarak 
mııır kullanılmaktadır. Kıyam 
cılar, harbin bir Hine devam ede 
ceğini tahmin ediyorlar. 

Breztlga'da dahili harp 
GUAYACHIL, 30 A.A. -

Heyeti süferanm müdahalesi sa 
yesinde kıyama nihayet verit
mittir. Bundan batka hilkUme
tİn tartlannı kabul eden kıyam 
cılarla bir de mütareke İmza e
dilmittir. Metru hük6met kıta
atı yarın Qaito fflhrine ıirecelc 
ve M . Albornoz muvakkat ri
yuete tayin edilecektir. Müaa
demeler neticeainde telef olan 
5000 kitinin ceaedi Quito fflhri 
ıokaklannda ve Bolivar kıtlala 
n ci-rında yatmakt'ldır. Kı
yamcrlar talim obuadan evvel 
timarhanedem delileri teslim 
ve tahliye aylemİflerdir. ------------y&f&Dlaktan batka da uçauz 
bucaluız emel gütmemiftir. Ve 
bu ıelıepledir ki milletine fÖY
le hitap ediyor: 

(T99ebbüs ettitimis büyük 
icraatta milletimiıEİn yükaek 
kabiliyeti ve yüksek aklı ıelimi 
başlıca milrtidimiz v., membaı 
muvaffakıyetimiz olmuttur.) 

Gazi Mustafa Kemal 

Gençlik 
Gazi genç. nesle hitap eder

ken diyor ki: 
(Gençler! Ce.aretimizi tak

viye ve idame eden sizsiniz. 
Siz almakta olduğunuz terbi
ye ve irfan ile in1anlık mezi
yetinin, vatan muhabbetinin, 
fikir hürriyetinin en kıymetli 
timsali olacakaınız.) 

Gazi Muıtafa Kemal 
Cümburiyeti kurarak, Türk 

milletini inkılaba kavu,turun
caya ~adar Gazinin görmediği 
kerm, gezmediği adem kalmı,
tır . 

Kac bin defa ölümü elile 
tutmuŞ. ne elemler, ne mahru
miyetler, ııe kahırlar çekmif. 

( Deuamı uıır ) 

r l gibi iktısadi bir cinayet ikaına 

l iktısadi ve Mali Hafta tüzum görülmü,tür. 
_ Geçen pazartesi &ünü Nev-
--------------------------~ york'tan Parise çekilmiş bir be

lktısadiyatın garip tecellileri re atar da yük.ek fiatlerle mül- taret haberi v<.rdı: pamuk rekol 
vardır, Eıkiden bizde Atar Yer- tezimlere ihale olunurdu. Mah- tesi ümit ve tahminin hilifma 
ıiıi car; olduğu zamanlarda. aulitı arziyenin nedreti -hazine- olarak fena çıkacağı anlatıldığı 
maliye hazinesi, her sene. mab- ye varidat temin etmekle kal- için, fiatler yükselmit; vaktile 
suliti arziye idrak etmeden ev- miyor; bu bal, ayni zamanda, alivre mübayaat suretile tedari 
vel, vilayet ve kaza merkezle- hariçten zahire c.elbini iıtilzam kitta bulunmayan pamuk tacir 
rinden, mahsulatın feyzü bere- ettiği için. ticaret, ve binnetice. !eri timdi telat içinde imitler; 
keti ve fiatleri hakkında malu- memlekette İf hacminin inkiıa- bu yüzden itlerin çoğalacağı. 
mat toplar, ona göre ne kadar fına hizmet ediyordu. Hulha buhranın nihayete ereceği kavi-
tahs ilat yapabileceğini tahmini bolluk iyi bir teY değil idi. yen memul imit. 
bir surette hesap ederdi. Fakat Gözümüzü dünyanın dört ta- lktisadiyatta garip tecelli-
elde edilen varidat mahıulatın rafına çevirdiğimiz vakit "bol- ler vardır deyitimizin ıebebi bu 
kemmiyetile daim mepıuten luk iyi değildir" tekliııclem ga- dur. Bolluk inıanlara refah te
mütenasip bulunmazdı; bilakis. rip hillanü haklı gösterecek hal min edecek yerde, içtimai bün
muayyen bir hadden itibaren. lere timdi de tesadüf ediyoruz. yenin sakatlığı yüzünden. fell
netice. ona makus zuhur eder Brezilyanın çektiği mali 11kın- keti mucip oluyor. 
idi. tı. dahili ııyan ve muharebeler .,. .,. "' 

Hazinenin menfaati feyzü be- hep kahve mahsulünün bollu
reket olmamasında idi; çünkü ğundan ileri gelmektedir. Bol-

Cümhuriyet Mer-

Menkuplar 
Gidiyor 
İspanyol asileri 
menfa yolunda .• 
MADRİT, 31 (A.A.) -

Btıhriye nizırı, Eıpana iıminde 
ki nakliye gemisinin harekete 
imade olduğunu beyan etmit
tir. Bu gemi, 256 menfi ııötüre 
bilir, fakat bu menfilerin mik
dan ve hareket tarihleri henüz 
malmu değildir. Gemiırin inzi
zat itleri, kaptana ve 40 ıemici 
ye ihale edilecektir. Kruvazör 
Cana)eyaı, ıeyahati müddetin
ce Espana'ya refakat edecektir. 

Japonya - Amerika 

Rekor 
Pe.şinde 

Dünya me! a fe re
koru kınlacak mı? 

SYDNEY. 31 (A.A.) 
(Yeni İıkoçya) - Mollison, 
siı dolayııile Habour - Grace'a 
doğru yoluna ancak bugün de
vam edebileceğini bildirmiştir. 

SYDNEY, "Yeni İakoçka" 
31 (A.A.) - Madam Mollison 
zevcine İngiltereye avdet ıeferi 
ni yapmamaımı tav.iye eyle
mittir. Çünkü Mollisn, IOll za
manlarda yapmıı olduğu hava 
ıeyahatlerinden vP uhdesinde 
bulunan bir çok içtimai vazife
lerden dolayı sıhhati haleldar 
olmuı bir vaziyettedir. Diğer 

TOKYO, 31 A.A. - Meb'uaan taraftan !>ava ,eraitinin de pek 
mecliai dün kabine azalarından 
bazılarından iatizahatte bulun· o kadar iyi olmayacağı anlatıl-
m-..tur. Mumaileyhlme atideki ce- maktadır · 
vapları vermqlerdir: ISERES, 31 (A.A.) - Tay 

1 - Bahriye :-ezareti Mançuri yareci Bouuoutrot !le Roui, 
sahillerini müdafaa makaadile dün aııat 17.05 te buraya vasıl 
Port-Arthurde bir ÜNÜbahri teai- · 1 J d M '! h · 
aini derpiç eylemektedir. o mut ar ır. um~ı ey ıma, 

2 - Japon hükUıneti, Amerika hemen l-attı mi;ıtakım üzerin
Atlaa denizi donanmasının Büyük de dünya meıafe rekorunu kır
Okyanoa'ta temdidi mevcudiyet mağa tetebbüs edeceklerdir. Ce 
etmesinin aebeplerini izah etmeii nubi Amerikada karaya inecek 
Cema~iri !"'üttah~~ed.en talep et- !erini ümit etmektedirler, 
mek nıyetınde degıldır. 

3 - Japon hükUıneti, Çin - Ja. 
pon münaMbab meaeleaini Mançu 
ri ve Moneoliatan meselelerinden 
daha ehemmiyetli telikki etmek
tedir. 

3 - Harbiye nazın, yeni Man
çuri devletinin kendi metnı müda 
faaoı için tedbirler ittihaz edebile 
cefi muhakkak bulunma11ndan do 
layı Japon hükUmetin lchol mın
takuında hali hazırda metru mü
dafaa vaziyetinde bulunduğunu 
ileri sürmi.yeceği fikir ve mütalea 
amdadsr. 

Uçan aile 
PORT-MENIER, 31 A.A. - An 

tlcıoate ada.aı) F amille Volante, 
dün Hopedale (Labrador) a mü
teveccihen havalanmıtbr~ 

Avusturyada 'ki Al
man elçiai 

VIY ANA, 31 A.A. - Viyana 
aiyast mehafflinde Almanya'nm 
Viyana' ki elçiai M. Rieth'in pek 
yakında Berlin'e çairnlacaft halı:
lmıda bir ta:ria de•eran •-kte
dir. 

Bu me .. le halduada l'Het .. .., 
bu l'orİ çalınlmaıua M. Rledı'm 
LauHr..,.. p~olun- im.....,. 
mlni olıımamuı keyfiyetinden 
mütevellit oldafw>u yaz ... ktadır. 

Yeni bir Alman 
mektep gemi•i 

BERLIN, :n .A. A. - Alman ka
dınlar filow federuy- ile A1-ıı 
filosu birliji. 26 temmuz tarihinde 
prl.olan Niobe Alman mektep ...,; 
sinin yerine bir yensinin intuı içia 
lüzumlu olan meblağı temin malıaadi 
le 11mumi bir ianeye ittirake Alman 
halkını davet etmektedir. 

Bir ada ketfedildi 
MOSKOV A, 31 A.A. - Sibi

riakov namındaki buzkıran 74 de
rece 42 dakika anıtinıalide ve 72 
derece 16 dakika tulügarbide ye· 
ni bir ada ketfetmiştir . 

Bir saat 50 metre 
derinlikte 

SYDNEY, 31. A. A. - Bir dal
rıç, kendisinin ihtira etmi, olduğu 
bir cihazı giymiş olduğu halde bir 
saat, SO metl<' derinlikte sil alt1Dda 
kalmı' ve oradan 4 dakikadan daha 
az bir müddet zarfında suyun Üze
rine r - kmııtır. Alikadar memurin 
huzurunda icrR edilmit olan bu tec
rübe, bir dünya rekoru t~kil elrn•k 
tedir. 

M. Beck, Bükret'te 
BÜKR.EŞ, 31 A.A. - l.ehiıtan 

Hariciye müatqarı M. Beck, Bük 
ret'e gelmiıtir. Varıova'ya gitme 
den evvel birkaç gün burada kala 
caktır. 

Mumaileyh, baıvekil ile birkaç 
aaat gÖrüfDlÜf ve bu müli.katta 
Romanya hariciye müateprı ve 
Lehistan'ın Bükreş sefiri hazır 
bulunmuttur. 

Romanya matbuatı, bu ziyare
te büyük bir ehemmiyet atfetmek 
te ve bazı mehafil Almanya' daki 
vukuatın aldığı vahim istikamet 
ve şekil Üzerine alelacele Sovyet
lerle ademi tecavüz miaaki im:?a 
etm.İ' olan Lehiatan'ın timdi cenu
bi şark Avrupa'ya doiru bir dip· 
lomaaı faaliyetine cirifip l'irişmi· 
yeceti aualini aormaktadsr. 

M. Beck'nın Büdapette'yi ziya
reti, Ruaya ile aktolunan son mi~ 
sakın bir imtihan devresi ıeçirmi' 
oldufu Romen-Leh dostluk müna. 
..babnıa inkifafı için Lehistan'm 
beslemekte oldufu arzunun bir te
:ııah6rü telakki edilmektedir. 

ArtigHo gemisinin 
çıkardığı hazineler 

LONDRA, 31. A.A.- Mair11k 
Ec;rpt ıemiainde kalan altın kül
çelerin.in iiçiincü bamateaini nak
leden Artiglio remiai dün Plu· 
mouth'a ..ı ... ı olmuttur. 

Denizde bir 
musademe 

HAKODATE "Japonyada" 31. 
A.A.- Japon bandıralı Kumie Ma
no ile Raito Mar vap11rları arasmda 
Holdcaido adası açddarında vuk11 bu 
lan bir miioademe neticeainde birin
ci ceminin mürettebatından 17 kiti 
boğulmuıtur. 

Kumie Maru vap11ru 1 dakika zar 
fında batmıftır. Mürettebattan yal
nız 7 kiti lrurtanlmıttır. . 

Gorgulof bir dava 
açmak isteyor 

PARIS, 31 A.A. - CorcuJof, 
ce:ıa11nı tehir ettirebilmek ümidi
le Kazak lvan Lazareff aleyhinde 
yalancı tahitlik iddiasile tikayette 
bulunınuıtur. 

Merkum, 6,000 frank depozito 
akçasını tevdi edememiş ve dava 
11nı kabul ettirememiıtir. Filvaki, 
Fransa'da koiulmuı olduğundan 
dolayı Rus milletçilerinden adde
dilmemektedir. 

tarihli bilançosunda bir hafta zakeratının neticesi hakkında 
evvelki vaziyete nazaren atide. terredüt göstermekte devam et 
ki tahavülleri gördük. mesir.e rağmen Pariı muhiti 

Pauif kısmında vadesiz tev daha ziyade ümitvar olduğunu. 
diat 123000 lira bir fazlalıkla tebliğ ettiği fiatlerin aaglamlığı 
7.667 902 liraya; döviz mevdu- 1 ile İspat ediyor, Paris mehafili 
atı d~ 360,()()() liralık bir teza- maliyesinin kanaati ıudur ki 
yütle 3,310,803 liraya baliğ ol- S~racoğlu Şükrü B. f. nin ~i: 
muştur. Mevkii tedavüldeki "!'ilerle Y~!>t~ğı m_uv.akkat ıtı
banknotların miktarı 164,995. lafname hulcfunetımız tarafın-
589 lirada. geçen haftakinin -r- dan tasdik edilecektir. 
nidir. 

Aktif kısmında altın mevcu 
du 78 kilo ve 461 gramlık bir 
fazla ile 12,946.713 kiloya; al
tına tahvili kabil serbest döviz
ler de 40,()()() lira kadar keza 
bir fazla ile 200,700 liraya çık
mıttır. 

Bilançoda batka kayda layık 
bir §ey yoktur. 

Dün akşam Ünifiye ZS.70 
frank olarak tebliğ olundu. Bu
nun Türk parası ile mukabili 
53 'iz dur. Kapanı§ fiati de eıa 
sen bu fiatte oldu. 

Ünifiyenin bilniıbe sakin bir 
hafta geçirmesine rağmen Ana 
dolu kağıtları gene fırtınalı bir 
denizde hayli sallandılar; fakat 
her defuında olduğa gibi bu 
sefer de sel~.metli aahile ulattı-

lllffll D.A.KiıuJ ~ 
Fevzi Pş. Hz.nin teşekkürleri 

ANKARA. 31 (.AA.) - Büyük Erkanı Harbiye Reili Mü
şir Fevzi Paıa Hazretleri Büyük zaferin yıldönümü münasebe&İ
le ordu namına almıı oldukları resmi ve huıuıi tebriklere aytl 
ayrı cev p v rmek ümkün olmadığından bilmukabele samiınl 
tebrik ve teıekkürlerinin iblağına Anadolu Ajansını tavait buyur 
mutlardır. 

Maarif vekilinin tetkikatı 
KİLİS, 31 (A.A.) - Dün zafer bayramını Antep halkiyle 

birlikte tes'it eden Maarif vekili Eaat Bey. refakatinde Antel' 
valiıi ile kumandan beyler oldugu halde Kiliı' e gelmiş ve hara
retle kartılanmıttır. Vekil Bey Cümhuriyet Halk Fırkası merkıP" 
zinde bir aaat hubıhalde bulunduktan sonra mektepleri teftit 
etmit ve noksanlarını sorarak Gaziantebe avdet etmistir 

Eaat Beyin yarın Fevzipafa tarikiyle Mersine ~e Silifkey• 
azimetleri muhtemeldir. 

Adanada kız lisesi açılı9or 
ADANA, 31 (A .. A) - Kapanan Amerikan kız kolleji ye

rine tehrimizde bir kız liıesi açılması takarrür etmiştir. Bir haf
taya kadar kayıt ve kabul muamelesine başlanacaktır. Kız veli· 
leri bu karardan son derece memnundur. 

Mütehassıslar Denizlide .. 
DENiZLİ, 31 (A.A.) - Türk ve Sovyet sanayi mütehassı• 

ları daha esulı tetkik.at yapmak üzere Denizlideki ikametlerini 

1 
temd:t etmişlerdir. Mütehassıslar dün ve bugün şehir civarındaki 
el tezgah:arını tetkik etmi,lerdir. 

Hindenburg Reichstag re isi ile 
divan azasını kabul etmedi 
BERL1N, 31 (A.A.) - Reiclutag Reisi M. Goring ve divan 

aza11 Neudeck'e giderek reisicümhurla mülakat istemiılerae de 
Reisicümhur kendilerini kabul etmemit ve önümüzdeki hafta 
İçinde Berline dönmesine intizar etmelerini kendilerinden rica İ1ı 
etmittir. lci 

t 
bi 

Yeni kararnamenin tat_ 
bikına geçildi 

(Ba~r l i nci sahil~e) 1 Oda riyRseti tarafından lıi.ınilen ida 
tab~dir. Evvelce ~on.tenjan h~ci gi· re heyetine tevdi edilmiı tir. idare ~ 
rebılecek •tY•Yı ıhtiva eden lısteler heyeti bu müracaatları üç gün zar
ilga edilmiş tir. Yalnız memlekete fında tetkikle müıbet veya menfi 
lüzumlu 11hhi etyayı ihtiva eden bir neticesini Oda riyasetine bildirecek 
F . lilleıi vardır. Bu listeye dahil •e riyuet gÜmriik idaresini derhal 
efya Sıhhiye vekaletinin kontrolü neticeden haberdar edecektir. 
altında ithal edilecektir. l 

hracat komlsgonlsrında 
ihracat nasıl yapılacak? 
Be.ılıca ihraç "!yamızdan üzüm, 

incir, fındık, yün, halı tiftik, zey
tinyajı, gülyajı ve ka1aplık hayvan 
ihracatı ihracatı tespit komiıyonla

nnın münakaba11 altma alınmııtır. 
Bu maddeleri ihracatı tespit komiı

yonlanna kıymet taktir ettirerelı •• 
tastikle ihracat yapacaklar bu kıy
metin nısfı derecesinde ithalat hakkı 
nı kazanmıt olacaklard1r. Bu teldlde 
taku suretile yapılacak, ithali.t an
calı tqrinievvelden itibaren bathY•· 
caktır. 

Halı ııe Tiftik takatı 

Hah ve tiftiğe ait talıu talimatna
mesi dün ak,amdan itibaren mev
kii meriyetten kalkmııtır. Y alntt 
dün akşama kadar ihnıç edilen halı 
ve tiftiklere mukabil ayın kıymette 
ithalat Eylul ayı zarfında yapılabile
cektir 

Ticaret odasında 
Ticaret oda .. heyeti idareai buırün 

elen iti...._ her gün devamlı içtima 
halinde bulunac:aktrr. Kararname mü 
cihince dün alı.- kaclat' maud
dak ve -Yaza.adan ari olarak mn 
kavelelere raptedilmİf aİparİflere ait 
tıtYa EytUI ayı zarfında kont-jul 
harici ithal edilebilecektir. Ticaret 
oda11 idare heyeti bir itler bitinceye 
luıdM munba11ran bu itle ınetcul <>
lacalıtır. Dün •k'8ma kadar bu lipa 
riılere ait yapılınıı olan müracaatlar 

cum, hükumet tarafıDAlan ıuya 
15 ağustos 1932 takı itinin elin 
yatmlmadıiı veya yabrılmq ol 
ıa da kambiyoya tahvili keyfi -
yetinin müıkülata uğratıldığı 
hakkında çıkarılan bavadialer-

den ileri ııeliyordu. lıtaabulda 
ki Alman bankalarından birinin 
müdürünün geçen pertembe gfi 
nü Ankaraya citmeai de bu itle 
alikadar gösteriliyordu. 

Halbuki ııayet mevıuk bir 
yerden edindiğimiz malum.ata 
nazaran banka müdürünün ıe
yahati kat'iyyerı bu mesele ile 
alakadar değildir; takıite gelin 
ce, lizım olan paralar, vaktü za 
manında, kambiyo olarak ay
nen ve tamamen bankaya yatı
rılmıştır. 

Anadoluların dün aktarnki, 

Şehrimizde teıekkül eden iki ;ıu. 
catı teabit komiıyonu dün ticaret mi 
dürlüfünün daveti üzerine miiıto
rek bir içtima yapmııtır. 811 içıu-- ' 
da k:onıiıyonların meH.İ tarzı ye 
muameli.tta takip edilecek uıul Üd 
rinde görüıülmütt6r. 

ihracatı teıpit komiayo..ı- bu • 
bahlan itibaren faaliyete batlıyacak 
br. Komiıyonlar Balıçelrapıdalö Dôr 
diincü Vakıf hanın dördüncü kabn
da çalıtacaklardır. 

Yukarıda zikredilen ihrllÇ madde
lerimizi ihraç edecekler bu komia
yonlara müracaatla ihraç edecefi m9 

im miktarı, cinai ve vaaıflarile hen~ 

ber, ırerelı türi: parası .,e geni. ih
raç edilecefi ecnebi devlet dövizi!• 
malın kıymetini ve ihraç iakelesinde 
ihraca hazır bulundufunu malın .-
kinden üç giln e't'Vel iki kıt'a beyan 
name ile bildireceklerdir. Komisyon 
lar bu huıulla lüzwn gördüiü veaai 
ki talep edebilecek!• ve muvafık ıö 
rür)erae beyannamelerden bir nüıhlı 
amm malı ihraç edeceğe verecektir. 
Bu beyanname ile hem mal ibraç .. 
dilecelr, hem de bu maim yüzde 50 
kıymeti kadar ithallt yapdabilecel.
tir. Yahım bu ithalit t"flinien .. bl 
clayetinclen K.i.n11nuevvel nihayetine 
kadar yani üç aybk kontenjan müd
detince y.pdabilecektir. 

ihracatı teapit komiıyonlan lstall 
bul, Ordu, lmrir, Trabzon, Cires11n 
•• AYTaltkta mevc11ttur. 

Akıiyon 18.80 lira 
Obliıasyon 31.75 " 
Mümeuil 32. " 
Haydar Pat• 34.50 ., 
İatikrazı dahili muameleaiz 

97 kuruıtadır. İt Bankaları da 
nominal 9.20 dedir. 

Bomonti 21,75; Tramvay 
45; ittihat Değirmencilik 
22,50; Şark Değirmencilik 2.SO 
Reji 4.25; Rumeli Şimendifer
leri keza 4.25. Terkos 32; Te
lefon 15.25 lira etmektedir. 

Mısır Kredi Fonsiyelerinde 
bu hafta zarfında gene tereffü 
ettiler. Son fiatler tunlardır. 

1886 tertibi 156 lira 
1903 " 88 .. 
1911 .. 85 " 
Altın d'a 922 kuruşta geçeII 

haftadan beri iki k'uruşluk bir 
yükıeklik kaydetmektedir. 

){ J.f 
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Bu sene Bari 
Ekonomi 

Bari. panayırına eşya 
bugün gönderiliyor 

Ayni vapurla iştirak edecek 
tüccar da hareket edecek 

im..8!'ri tark oanayi panayırına 
·-. eden Tiirk heyeti ve müea 
~ etYUJ buaün Relaan va
~le Bariye hareket edecekler-.... 

ll.ı - memleketimizden Bari 
'"rtiaine 15 müeaaeııe iıtirak et
:ı-ktedir. Diier taraftan sergide 
~ Türkiye için bir propagan 
.,.~Yi)oonu bulunacaktır. İhracat 

o • .., Bari için srafikler ve tablo-
~Cltiirmektedlr. Bu ııene 8!'-riye 

. nanuna geçen oene aynı aer· 
~-Türk heyetile giden Ofis ra· 
dl;,~lerinden Akıl Bey gitmekte 

'f emmuzda nasıl 
geçindik? 

l'icaret Odau temmuz ayına 
~t latanbulun geçinme endekaini 
..,,!retnıif tir . 

t~ l!.ndekae nazaran latanbulda 
0"1uz ayında hayat bir ay ev
tlıne nazaran mühim miktarda 
~C\ıalıunqbr. Geçen temmuz ayı 

ı • 932 oeneainin en ucuz ayı oldur gibi IOD dört sene içinde fıtan 
ldun gene en ucuz zamanıdır. 

l'emmuz aymda İatanbulda üç 
~u n bq nüfuslu bir ailenin 
lllün ihtiyaçlannı tam bir tekilde 
~"'İni için 135 Ura 61,6 kuruıa 
~tiyaçlan görülmektedir. Halbu· 
"'ayn) ailenin 1914 aenealndeıı, 
>e.ni btıya.k harpten evvel geçine 
bllın...ı. içla ayda 11 lira 61 kuru· 
le. ihtlyaçlan vardı. 

Lı Temmuz ayında bir ay evvel
:"lle nazaran bilhuaa yiyecek ve 
~flcek ffatlerlnde mühim miktar
~e. tenezzill olmuıtur. Kıım yak· 
::ıınaaı dolayııile yakma ve ay• 
~ınlatma maddeleri bu ayda ha· 
•ıfçe ylikoelmiftir. Ev kiralan ve 
tlyecek etYa fiatleri ayni seviyeyi 
llıııhafaza etmiştir • · 

Yunan tütünleri 
Bu aene Yunaniatanda tütü.n 

~eriyat aahaaı geçen seneden yÜz 
4e 25 • 30 eksik, 550 - 600 bin dö
~İitn c>larak tahmin edilmektedir. 
~ .. sene Yunanistanda havalar zİ· 
1le.t ııeraitine uygun ıritmediğin. 
.ı..ıı ve kuraklık dolayııile koldet 
llıe matblp ııekilde olmamıttır. 
b Bu tera.it altında Yunaniatanın 
il seneki tiitün rekolte.inin 25 • 
~ milyon kiloyıı geçmiyeceği tah· 
lııin edilmektedir. 

Kavala tütün himaye ofiıi İh· 
' ı:ı.r ettiği raporda buhran dolayı· 
1de halkın iıtira kabiliyetinin a
lllmaamı tütün iatihlaki ve dola· 
r••ile ziraatinin azalmasında b14-
1•a amil olarak zikretmektedir. 

bıracat 
lan 

komisyon
azaları 

lktııat Vekaleti namma Gire-

terkos'un 
Yeni tesisah 

ıun ihracatı teıbit komisyonunda 
bulunacak olan Ofiı raportörlerin 
den İbrahim Halil Bey, lzmire me 
mur edilen Ofisten Avni Bey ve 
Ordu komi•yonuna me111ur edilen 
Ticaret komiaerlerindm Nahit 
Beyler dün akfam mahalli memu· 
riyetlerine hareket edeceklerdir. 

Paris borsası 
PARIS, 31. A. A. - Dün açılıt· 

tan itibaren, bir takım eıhamın aa· 
hlmaaı yüzünden piyasada zaaf ve 
sukut ırörülmüştür. Fakat biıaz pi
yasa tekrar kalkmmıJ ve borsa tek
rar saflamlatınııto-. Fransız rantla
" üzerinde hararetli muameleler ya
pılmıştır. Kauçuk eıhamınm ekaeri
ıi üzerinde yapılan muameleler mü
ıait olmu\tur. 

Kapanıı, sağlam olmuf birçok eı· 
ham ve tahvililtta kayedilmiftir. Gü
müı paramn vaziyeti İyidir . 

1 
BORSA 1 , _ _ _ 

( tı Bankaımdan alman cetvcldir ) 

31 Ağuato11 1932 
Ak~am Fiatları 

lıtibulu TahYillt 
in. ~ ı•tn 16,11! 
f"k d. yollsn 4,to 
o . M.,.•••ı•• aa,75 
Gt•ıülor 8,
Sayd l ildi 6,-
Bır;dıt 7',-

lltttrtt 
Tramvıy 

Tt•"I 
Rıllbm 

.l.HdtlR ) . m 

ı.-

4ı.Q7,-

ı.-

18,10 
Sl,71 
IQ,80 1·. W:.111yt 7,

lrH>lr llol<dly• 
iı.tlkru ı 

......... u 12,-

ı,_ 

.Aııdohl 

ıı.~ 

~ l r . hrri'J'• 
TtUtV•J 

94 

Eıham 
9,to Tcr1ı" 

18,80 Çlaı••to .1.r. 
<l,H Uayoo 4oy. 
ı•,IO '"" doy. 
45~ •.. ,. 

l ı .. m 1 ıl(oııı 1 o.ııo Şark•· •IH 

Bo111oa1t 11 ,75 TeleJoa 

Çek fiatları 
Pel'lll 11,llG.- Prıt 

Loadrı 131,- Tlyuı 

Nly•rl< 47,81 lıhdr1t 

MlllM t,13,- •ırll• 
Jlrllıiııtl l,41,q5 VITfOPI 

Atlu 11.64,.,.- rııtc 

Ctaovrı !4,37,5 lökr'f 

at, -
9,60 

ıt,71 

t,.11 
ı.-
1,40 
ıı.-

11 ,9~ . 

4,0Ş,IŞ 

'.8U8 
1,08,71 
3.74,I 1 

3,74,6 

19,91, 
Solyı M ,52,- Belgr&< H,56 75 
Al'llltWIMı 1,l:'.90 Mo~\:o,.ı 

Nukut (ıalıt) 
K:uruı 

Si IJr- ırı,- 1 flli11, ..... 
1 l•«rllıı 140,-4 l p•r:tta. 
ı delıır ııı.~ ı •art 

i8 lift< 11r,- t ııoltl 

1~ 1 11.ıpkı IJJ,- ı pup 

!ti 4rılııal 19,-
1(, lty 

ı. ıs..ı,,. 
1t dl•ar 

~· 1!4,-
ı Çcnıo,.., 

l-0 ır.. •8.- J Altı• 
1 1 ııon.1 il, - ı Mocidl,. 
ll ... Çıt .) ,,.,.._ ı 81.ntıot 

Kitap 
Panayın 

ıe,81,ff 

ICu~ 
ıs,ıo 

17,-
1<.,111 
I~-

12,-
iŞ,-

iO,-

-
9,11 

;u,-
X,3~-

~ldığı zamları telafi Halkın ve talebenin 
için yapılıyor büyük 

't erkos tirketinin yeni bazı teaisat 
'İicuda ıretirmekte olduğu malôm-
4ıtr. Bunu görenler, tirketin müba
)'-ımdan sarfınazar edildiğinden 
~~l>helenmektedirt.... Salahiyettar 
... ınenbadan aldığmıız malLımata 
:?•e, T erkoı ıirketi tesiaatının bele 
~Yece mübayaa11 kararmda her ban 

tı bir değİtiklik yoktur. Bu meıele, 
~kat ve merasimi kanuniyeai daire
~tılde ilerilemektedir. Şiı·ketin vucu
"" getirmekte olduğu tesisatın bu 
'ele ile alakalı yoktur. Şirket, 
llı1>htelif tarihlerde, bazı teabhüdat 
"ı1tkabilinde zam almıt, fakat bir kı 
11trı taabhüdatını ifa etmiıtir. 

.6.hiren Nafia Vekaleti, beaaplan
~1 letkik ederek ıiıketin aldığı zam 
~>dan borçlu olduğunu görmüştür. 
~ l>nun üzerine şirket, bu hesap far
' '"ı kapamak için yeni teıiaata cla
h~ •dilmiıtir. Bu tesisat ile ıehre 
~ lll.ikdar fazla su iıaleai imkanı 

•ıl olmaktadır. 

liatkevi 
ltonefnransları 

ltı Q"ııiin saat ıs de Halkevinde Ah
i\:.ı Cevat Bey tarafından "Liıamn 
b; 1"1.aı ve milli mahiyeti" hakkında 

1 konferans verilea;ktir. 
tlı~<>nferanscı miHi dil şuurunun 

rni--- •· · · • • -·'-

alakası görülüyor 
Dün kitap panayo-oun ikinci gÜ· 

nü idi iki gün zarfında sergiyi zi
yaret edenlerin adedi 2 bin kişiyi 
bulmııftur. Ziyaretçilerin ekseriyeti
ni fakülte ve yüksek mekteplerle li
se ve orta mektep talebeleri teşkik 
etmektedir. Alelümun halk daha zi. 
yade gazete ve mecmuaa paviyonla
rmın önünde toplamnaktadır. Bu 
pavİyonJar arasında bilhassa Foto 
Süreyya'nm mecmuasını te!hir eden 
paviyon bir çok ziyaretçileri cezbet
meldedir. Yüksek tahsil gençleri ise 
Darülfünun ve Devlet matbaası pa
viyonlariyle daha bu kabil ilmi eser
ler teıhir eden paviyonlarla meıgul 
olmaktado-. Bu meyjlDda muallim 
Ahmet Halit, Kanaat, ikbal, Remzi 
kütuphanelerinin paviyonları da ala
ka uyandırmaktadır. Sergi geceleri 
de oaat 22 ye kadar açık kalmakta· 
dır. Bu ıaatlerde paviyonlarm önün 
de Karagöz ve orta oyunları tertip 
edilmektedir. 

Geçen iki gün zarfında panayP"I 
ziyaret edenlerin mütezayit bir te
kilde artınaoı serginin rağbet gördü 
ğünü göotermektedir. Bu da kitap 
panaymnın bir hars ihtiyacına te
kabül ettiğini vuzuhla anlatmakta
dll'. 

Ki•m-•ı Sinan B. de ı~iye itti-

• • 15 •• • iştirak etti sergısıne muessesemız 

Poliste 
• Hem hırsız, 

Hem katil işe kadın girince dost 
1 ta düşmandır Piç Ömeriıı muha

kemesine batlanclı 
Muhtelif hır11zlıklardan maz· 

nun ve mevkuf iken firar eden, 
bilahare yakalanacağı eınada bir 
ki§iyi öldürerek ve bir kiJiyi de 
yaralıyarak tekrar firara muvaf· 
fak olan Piç Ömerin muhak~e
aine dün Ağırceza mabkemesmde 
baılanılmııtır. 

Dün Karaköyde cadde üstünde 
feci bir cinayet oldu 

Dünkü muhakemede Piç Öme 
rin ilk firarına ait zabıt varakaAı· 
nın evrak içeriıinde bulunmadığı 
anlatılmıı ve bu varakanın mah· 
kemeye gönderilmeıi için. muha· 
keme batka güne talik edilmiıtir. 

Dü~ ~öyd~ ~ddede gene ka
dın yuzunden fecı hır cinayet olınut 
tur. 

Biı muharririmizin yaptığı tahki
kata nazaran facianın tafsilatı şu
dur: 

Bekir ve Y akup İsimlerinde Şebin 
Kaı·ahisarlı iki bemşeri , Galatada su 
iskeleainde b?mallık etmektedirler. 

Bu iki hem~e:ri o kadar can ciğer 
Maksut, Mehmet, Abdurrah· arkadaıtırlar ki, hemen hemen bir 

man isminde üç ki§İnin geceleyin içtikleri su ayn gitmekte ailece se-
l k vişmektedirler. 

Mavna hırsızları 

mavnalarına girerek hırsız ı ya· 
b dam! "lu'"mle teh· Fakat İşte bu srkı samimiyetin alt pan ve u a arı o af b' · · 

dit etmekle maznun lnebolunun tar 1 ır cınayete mU.ncer olacak ka 
b . . d K d · · dar ear:ırlıdn·. A ana nahıyeaın en a nnın mu ç·· k" B k' Yak 

hakemeaine dün Ağırceza mabke \ un u c 11• ubun karısını 
· d b 1 1 tı sevmekte ve bu askına da mükabPJc 

mesın e. atam mı! r. h 1 örmektedir. ~ 
Kadrı evvelce sırkattan ma .. 1 g .• 

kfun iken mahkômiyetini bitirerek . Hatta ışı ok~dar ilerletmişlerdir 
tahliye edilmiş ve üç gün sonra İ ~ ara1arında bır .. de karar verilmiş · 
bu sirkati yapmııtır. \ tır. Bu karar" ı:ore, Bekir kendi ka-

Maznun mahkemede cürmünü 1 rısını memleketin~ e-önderecek Ya
inkar etmiı ve kendisinin gayet ı kubun karısı. Ha.tıce de kocaımdan 
namutlu bir adam olduğunu söy· 1 ka:arak. Bokirle oturacaktır. 
)emittir. Fakat fahİt bekçi Meh· ~~vaki bu kar dar ta~bik edilmiı.Be 
met ağa bunun ak&ini aöylemiş, ~ırın kansı .memleketine gitmiş, Ha
mubakeme diğer ~ahitlerin celbi tice de Be~ıre kaçmıştır. işte bu ya
için baıka güne bırakılmııtır. şayış 20 ıı;ın ~aıın_r devam etmiştir. 

Yakup vazıyetı eyıce öğrenince bir 
tabanca tedarik ederek ötede beride 
Bekir'i aramağa koyulınuttur. . 

Sahte yaver 
Kendiıine Reisicümhur Haz .. 

retlerinin yaveri Na~it Bey süsünü 
vermekten ve Gazi Hazretlerinin 
imzaaım taklit etmekten suçlu 
Hüseyin Fikri iamindeki şah&ın 
muhakemesine eylülün 15 inci gü 
nü ağırceza mahken1esinde baıtla
nacaktır. 

Kadriye H. - Hikmet 
B. davası 

Sabık müstantik Hikmet Beyle 
Kadriye Hanım ara11nda tehad· 
düs eden robkir davasında Kadri
ye hanım şahsi davasından fera· 
gat etmiş, bunun üzerine de Ağır· 
ceza mahkemesi hukuku amme 
davasının sukutuna karar vermiş-
ti. 

Müddei umumilik bu karan 
temyiz etmiş, ternyiz mahkemesi 
de Hikmet Beyin memur olmaaı 
dolayısıyla şahsi davadan fera· 
gatle hukuku amme davasının au· 
kut edemiyeceği kanaatile bu ka· 
rarı nakzetmiştir. 

Dün davanın nakzan rüyetine 
Ağırceza mahkemesinde bakılmıt 
tır. Muhakemede Hikmet Bey biz
zat bulunmuı, irfan Emin ve E
tem Ruhi Beyleı: de vekaletini de
ruhte etmiflerdir. 

Günlerce yapılan bu al'ayıt, niha
yet dün neticelenmiştir. Y akup, sa
bahleyin saat 11 re doğru Bekire 
Karaköyde rast gelmiş ve hiç bir 
ıey söylemeden tabancasııu çekerek 
Bekir'in beynine doğn, ateş etmiş
ti.o. B~ kurşun atılımı, beti de Be
kir'in kafasına rast gelerek ani su
rette ölümü intaç etmiştir . 

Y akup cinayeti işledikten sonra
şaşalamış ve kaçmak İstemişse de po 
!isler tarafından yakalanmıştır. 

Y akup, vakayı yazdığımız şekilde 
itiraf etmiştir . Cinayete sebep olan 
kadın da tahtı isticvaba alınmış, ma 
IUma!ına müracaat olunmuıtur. 

Hırsız kardeş 
Firuzağada oturan Vahan efendi 

bundan iki ay evvel annesif.!: 'beraber 
Adaya sayfiyeye !1'iderken sekiz ta
ne kıymettar halılannı aynı evde O· 

turan Despjna isminde bir kadma 
emaneten bırakmıştır. 

Evvelki gün Vahan efendi Ada
dan evine döndüğü zaman halılannı 
istemiştir. Matmazel Despina halda 
n sakladığı yere bakmış, fakat bula
mamqtır. 

tığı tahkik edilmektedir. 

Deniz ortasında bir 
motör yandı 

lnebolulu Mahmut kaptanın ida
resindeki büyük bir motör Bandır
madan karpuz ve saman yükliyerek 
lstanbula geliıken Florya açıkların
da şiddetli bir rüzgara tutulmu,, bu 
suada motörun eksoz borusundan 
çıkan kıvılcımlardan icindeki samlln 
!ar tutuşmuştur. 

Rüzgar fazla olduğundan ateıi 
söndürmek kabil olmamııtw. Bu va
ziyet karşısında Mahmut kaptan mo 
törü Y eşilköy civarında Çirozluk de 
nilen yerde karaya oturbnuştur. Mo 
töı kaınilen yanmqtır. 

Motörün her tarafı birden tutu§· 
tuğu i~in içinde bulunan Mahmut 
kaptanla tayfa lbrabim Halil Muı
tafa Hasan ve Hakkı yanmak tehli
kesine maruz. kalmışlarsa da etraf
tan yetiıilerek hepsi kurtarılmıılar
dır. 

Hırsızlık 
Büyükderede Maltıs çaışıımda 

lıtepan ef. nin evine hnsız girmiJ 
bir elmas küpe, laflı altm yüzük, 
bir çok eıya çalmmqtır. Bu iıle al&
kadar olmak üzre Cafer, Emin ve 
Ahmet isimlerinde üç kip tutulmuı 
tur. 

İki çocuk kuyuya 
düttü 

Talcsimde feci bir kaza olmu,tur. 
Vasi! ve Hamparaum isimlerinde 4 
y~larmda iki çocuk Takaimde Sa· 
mancı meydanındaki bostanda oy
narlarken orada bulunan açık ve de 
rin bir boş kuyuya düşmüılerdir. 

iki çocuk bir arada kuyuya yu
varlamrlarken tatlara çarparak mub 
telif yerlerinden yaralanmışlardır. 

Bunlardan V asil, beyni parçala
narak kuyunun içinde ölmüştür. 
Hamparıum kuyuda bağırmaia bat 
lamış, bu sırada oradan geçmekte o
lan 13 yaşlarında Yorgi ve Vaıil i
simlerinde iki çocuk, seıi duyarak 
kuyuya inmiıler Hamparaumla Va
sili <ıkat1Dl§lardır. 

H..;..parsum hastaneye kaldrnlmı~ 
hr. Ölen Vasilin ailesi haberdar edi 
!erek tahkikata baflanmışto-. 

Rami yolunda bir 
cinayet 

iddia makamı mahkemeden 
nakza ittiba edilmesini iıtemİf, 
Vekiller ısrar talebinde bulunmuş 
!ardır. 

Hadise polise aksetmiştir. Yapı
lan tahkikat neticesinde halıları mat 
mazel Deıpinanm kardeıi N ikonun 
çaldığı anl~ılmııtır. Niko bir gÜn 
evde hemıireai yokken haWan aııra Ramide oturan lbo Hüseyin, Eyi. 
ra.k l\ltı tanesini ötede beride sat- be geliıken karıısına Fahri çıkımı· 

t Bir kadın mes'elesinden araların 

Mahkeme heyeti bir oaat de· 
vam eden bir müzakereden sonra 
iddia makamııun talebini reclet
m.iş ve hükmü sabıkta ısrara ita· 
rar vermittir . 

Bir katil mahkum 
oldu 

Eyipte lalam Bey mahallesinde 
1 b;r kahvenin önünde Ömeri öldür 

mekten maznun VP.hbinin muha
kemesi intaç edilmiıtir. 

Mahkeme Vehbinin 15 &ene 
hapse konmasına ve öme ... 
rin vereseai.ne 1000 lira tazminat 
vermesine karar vermiştir. 

Beşiktaş Hilaliah
meri sünnet düğünü 

Hil&liahmr Beıiktat kaza ıner· 
kezi menfaatine bugün Küçük 
Çiftlik parkında bir sünnet düğü
nü yapılacak ve gecesi de konser 
verilecektir. Gündüz kolordu ban
dosu çalacak ve gece de Neyzen 
Ihsan ve Kanuni Artaki Beylerin 
bulunacaklan parkın kıymetli 
musiki heyetinde Safiye Hanım 
en güzel parçalannı söyleyecek 
ve Darülbedayiden Hazım Bey de 
asri bir Karagöz oynatacaktır. Ay 
nca konaerde Saadet, Hamiyet, 
Seyyan ve Fazilet Hanımlar da yer 
alacaklardır. Be§iktaı Hilaliahme 
rinin geçenlerde Artistik sinema
da verdiği çok nezih ve takdir e
dilen konserin bu akıam daha mü 
kemmel olmasına çalııılmaktadır. 

Himayei etfalin gü
reş müsabakaları 
Himayei Etfal cemiyeti tara

fından vilayetlerde yapılmakta 
olan güreş müsabaka.lan lzmir
de 7, S. 9 eylulde yapılacaktır. 

Şehrimizci'e de 21. 22, 23 ey
liilde Taksim stadyomunda ıc-

. ... - . 

mıştır. o-. • d Falır" H'" 
Satmadığı iki halı sakladığı yer. da husumet oldugun an '• u-

de bulunarak Vahan efendiye iade i seyinİ ağırca yaralamış ve yakalan
edilmiştir. Diğer halıları nerelere sat mıttır. 

Tütün 
Encümeninde 

Tütün tacirlerinin 
de fikri alındı 

Tütün inhisarı kanununun tadiline 
memur encümenin dünkü içtimaına 
başlıca tütün şirketleri müdiirlerile 
tütün tacirleri davetli olarak hazır 
bulunmuılar ve kanunuı_ı ticarete 
müteallik maddeleri '.izennde müta-
1.aalannı bildirmiılerdir. Encümen, 
bunları da nazari dikkate alanak ye
ni kanun maddelerini teabit için ıne 
aaiaine devam edecektir. 

Polisteki tayinler 
Poliste son yapılan terfilerin 

tatbikabna bugünden itibaren 
başlanacak. bugün herkes yeni 
vazifesi başında bulunacaktır. 

1 Küçük haberler 1 
ı~--
• Bundan iki ıene evvel bir tahki. 

kat dolayisile kendisine iıten el çek 
tirilen Evkaf müdüriyeti mahlulat 
memurlarıdan Tevfik B. müdüriyeti' 
umumiyeden ge!en. ef!lir)e tekrar va
zifesine iade edilmııtır. 

• A vrupada mali ve Dikaadi ga. 
zetelerin muharriri bulunan M.Reed, 
iktisadi ve mali tetkikatta bulunmak 
üzere tehrimize gelmiıtir. 

• T slıran sefirimiz H Üarev B. in 
refikası Hf. bugiin Batum tarikile 
Tahran'a gidecektir. 

• y ugoslav bandıralı Kraliçe Mar 
ya vapurile buprn. ş~hrimize bir sey 

. br. 

Vekillerin 
Seyahatleri 

Maarif Vekili Esat 
Bey Gaziantepte •. 

GAZiANTEP ,30. A. A. - Maa
rif Vekili Esat Bey merasimle kaqı· 
lanmıştır. Gaziantep gençleri ellerin 
de "Lise açılmaımı isteyonız" diye 
levbalat t&§ıyorlardı. Vekil Bey yal
nız Liıe değil ticaret ve aan'at mek
tepleri ve bir orta mektep daha aç
mağ1 düşündüğünü, za.mam gelince 
bunun yapılacağını söylemiıtir. 

Halk, Cümhuriyetimiz Büyiik Gazi. 
miz ve Başvekilimiz ya,a avazeleri
le tezahüratta bulunmuıtur. 

Vekil Bey, Vilayet, Belediye ve 
Halk FD'kaaını ziyaret etmif, mekt.., 
ler teftiıe başlamııtır. 

IZMIR, 30. A. A. - Gümrük ve 
inhisarlar Vekili Ali Rana Bey,dün 
lzmir gümrüklerini ve inhisar şubele 
rini teftiı etmiıtir. Bugün Çeşmede 
tetkikatta bulunacalctır. 

Maarif müdürü 
Ankaraya gidiyor 
Maarif müdüril Haydar Bey bu 

ayın sekizinde Ankaraya gidecektir. 
Haydar Bey Ankarada ilk tedıisat 
umum müdüriyetiyle temaslarda bu 
lunarak alelumum maarif iıleri hak
kında izahat verecek ve ilk tedriaat 
müfettiıleri kongresinin kararlarını 
takd'- ->ecektir. 

Vlllgette 

Petrol 
Kumpanyaları 

Komisyon, Ticaret 
müdürlüğünün 

cevabını bekliyor 
Vilayetteki ihb"k&rı tetkik ko

misyonu dün toplanmıı ve komia
yona tevdi edilen petrol kumpan· 
yalan evrakım tetkik etmiıtir. 

Ancak Ticaret odasından soru 
lan bazı busuaata cevap gelmedi
ğinden bir karar verilmemi.ftir. 

Maaş buğünf 

Eylfil umumi maaşı bugün veri 
lecektir. 

Heykel ve abideler 
• • 
ıçın 

Muhtelif Vilayetlerden siparit 
edilen heykeller ve abidelerin ek
seriya iyi ve matlü.ba muvafık ol
madığı görülmektedir. 

Bundan dolayı merkezde bir 
komisyon teşkil edildiği Dahiliye 
Vekaletinden Vilayete bildirilmiı· 
tir. Komiayonda Dahiliyeden Na
ci, Maariften müzeler müdürü E
min Zübeyr Necatı, Nafiadan yol 
lar ve köprÜıer iıletme ıefi mÜ· 
hendiı Kemal Beyler azadır. 

Vilayetler heykel sipari§ ve ka· 
bul muameleıinde bu komisyonla 
temas edeceklerdir. 

Defterdarlık terfi 
imtihanları 

Defterdarlık memurlarının 
terfi imtihanJan dün Darülfü
nün konferans salonunda saat 
14 Y2 da yapılmıştır. 
İmtihana 450 memur iştirak 

etmi!lİr. Hariçten imtihana gi
renler de vardır. 

Terfi iki derece üzerinedir. 
Birinci kısım maa,lan 10-25 

liraya kadar olanlarki imtihan
da muvaffak olurlarsa 25-30 li
raya çıkacaklardır. 2500 maa,. 
lılar 3000 ne çıkacaklardır. im
tihanda defterdar Mustafa, Va. 
ridat müdürü Amir B. !erle ıair 
müdiran bulunmuşlardır. 

Belediyede 

Memurin 
Kooperatifi 

Muhtelit mahke
meler 

binasında açılacak 

Belediye memurları için açılacak 
kooperatifin muhtelit mahkemele.- bi 
naıınm zemin katında açılma•ı te
kerrür etmiştir. Buraya teaiı masn
f ı olarak çok az bir para aarfedil ... 
cektir. Kooperatife ma&flı olarak bir 
müdür tayin edilecektir. Kooperatif
te evveliı bir lokanta açılacak ve bu
rada memurlar için bir yemek tabi 
dot 30 kuruı olacaktır. Kooperatif. 
len yemek istiyen memurlar te§ek
küle hiaaedar olacaklardll'. Hariçten 
yemek iıtiyen kimseler için koope
ratif lokantaaında gene ucuz olmak 
fartile ayrı bir tarife tatbik edile
cektir. Kooperatifin nizamnameai 
veaair nokaanları tamamen ikmal e
dilmiş olup faaliyete geçilmek için 
belediye bütçesinin tasdik edilip gel 
meai beklenmektedir. Kooperatifin 
ilk sermayesi 4500 liradll'. 

Bütçe 
Belediye bütçesi heyeti vekilenin 

taadikine iktiran etmiştir. Bugünler
de tasdiki il.iye iktiran ederek la~an
bula gönderilmesi beklenmektedır. 

Ağaçlar budanacak 
Son bahar yaklaftığı İçin beledi

ye şehir dahilindeki ağaçlan buda
mak için kaymakamlıklara emir let'

miştir. Kazalar budanmaaı lazım ge
len ağaçları tespite batlllllll!lardır. 

istatistik yıllığı 
Belediyenin vücuda getirecefi 

1332 ıeneai istatistik yıllığı için ıim· 
diden hazırlıklara başlanmıştır. kin 
ci yıllık geçen seneden daha mü
kemmel olacakbr. l•tatiıtik yılhğı İ· 
çin şubelerden fişler gelmeğe batla· 
mştll'. ikinci yıllık için belediye ba
zı resimlerin ilavesini muvafık gör
mektedir. Bu resimler latanhulun 
eski bayat ve vaziyetine dairdir. 

Maarifi~ 

Leyli meccani 
Talebe 

Kayıt kapandı, im
tihanlar baılıyor 

Lise ve Orta mekteplere alınacak 
leyli meccani talebe kayit muameleai 
dün kapanmııtır. Müsabaka imtiban
lan 3 eylülde lstanbul erkek liaesiy: 
le Erenköy kız lisesinde yapılacak
tll'. Bu sene mekteplere 300 kadar 
meccani talebe alınacaktır. Bu au
retle leyli meccani talebelerin mık
tan 1000 ni bulacaktır . 

Mezuniyet ve ikmal 
imtihanları 

Liae ve Orta mekteplerin mezuni
yet ve ikmal imtihanları bugün bq· 
lamıştır. Talebelere sorulacak tabii 
ilimler sualleri yine maarif vekaletia 
den gönderilecekitr. 

Diğer taraftan bugün Fakültelem 
de eylül imtihanları başlamıştır. 

Kıraat kitapları 
Mekteplerin yeni kıraat kitapları

nı hazırlayan komisyon ilk mektep
lere ait olanlannı ikmal etmiştir. 
Şimdi de bu kitaplara konulacak re. 
simler hazo-lanmaktadır. Bu resim
lerin de yazılar kadar talebeye fikir 
verecek şekilde manah olmasına 

dikkat edilmektedir. 

Komisyon şimdi de diğer mektep
lerin kitaplarına hazırlamakla m.,.. 
gul olmaktadır. 

Bütün kitaplar önümüzdeki den 
senesi zarfında baatınlarak gelecek 
senenin programına ithal edilec~ 

tir. 

Muallim mektebinin 
tatbikat kısmı 

Erkek muallim mektebinin tatbi
kat kıamı lağvedilmiştir. Bu suretle 
bot kalan bina da kapatılan Çenber 
litaş orta mektebiyle Vefa orta melı 
lehinin 12 ıubeden 8 şubeye indiril 
meıi yüzünden açıkta kalan taleb&
ler okutulmak üzre erkek muallim 
mektebi orta mektep kısmı namı al
tında yeni bir orta mektep açılını,. 
tır. Mektebe hariçten de gene bir 
kı11m talebe alınacaktır. 

Yüksek iktisat 
mektebinde kurs 
Yülııek iktisat mektebinde açılan 

bankacılık, kooperatifcilik, stenoğra
fi ve daktilo kuroları mektebin eaaa 
tedriaatının başlanğıcmda faaliyetle
rine nihayet verecekJerdir. 

Hayata atılnuı genç erkek ve kız.. 
)ara ameli maliimat temin eden bu 
kurslardan bankacılık ve kooperatif
cilik kurslarından otuz daktilo kur· 
sundan SO kadar talebe mezun ola
caktır. 

Kooperatifcilik şubesinde göste
n1en dersler aynca bir kitap halinde 
neşredilecektir. 
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Holanda Kraliçesi
nin yıldönümü 

Dün Holanda Kraliçesi Hz. 
nin senei devriyesine müsadi( 

olduğundan sefarethanede bir 

resmi kabul yapılmıştır. 

-- - · 
Bakırköy doğum evi 

ffimayeietfal cemiyeti Ba

kırköy şubesini Bakırköyde in

ıa ettirmekte olduğu doğum e

vinin İntaatı nihayet bulmuş
tur. 

9 Eylulde resmi küşadı ya. 

pılacaktır. 

ına hastahaneler ihtiyacının Yalova 
çiftliğinden temini tekarrür etmiştir. 
Öğrendiğimize göre Yalova sütleri 
Istanbulda fevkalade bir rağbete 
mazhar olmuştur. Bütün lstanbul 
süt ,,htiyacının Yalovadan temini 
için gelecek &ene yeni bazı terti .. 

bat alınacakbr. 

Yol parası vermi
yenler 

Hastanelerin südü v ot parası venniyenıerin listen 

B 1 d. h t h ı · · · ı · belediyece tespit edilmiştir. Bu gibi e e ıye as a ane erı ıçın azım .. • . 
ııelen sütü şimdiye kadar şehir süt- ler bugunden ıtıbare'.' çal'.'tırılmak 
cülerinden mübayaa ediyordu. Bade- 1 üzere yollara sevkedılecekbr. 
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'8illiy~t 

Aarm umdesi «MIL.LIYET• t ir. 

1EYLÜL1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 

Tell'raf adresi: lıt. Milliyet 
Telefon Numaraları: 

Bafmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiy~ için Hariç için 

L. K. L. K. 
3 aylılt 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler iç.in müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me

ı'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eplk6y askeri raaat merkezin

den veril- malümata söre bugün 
bava kıa- bulutlu ıre mütehav
vil olarak rüzsi.rlı devam edecek
tir. 

31-8-32 tarihinde haft tazyiki 
761 milimetre en çolı: oıc:aldık 26 
en az 16 santil'rat kaydeclilım.

tir. 

FELEKTEN 
Seyahat mektuplan .. 

Memleket 
Hasreti 

Vichı" 25 11fla•to• 9111 

Bende memleket baıtalılı 
bAf)adı. Yani dMMıda cledifi
miz vatan buret;i. Allah kimae 
yi bu butahtın ümitaiz fflkli
ne dütürmeain.. Fena ıey ! Ak
ıam oldumu İnsana bir garip
lik çoküyor. Uzakta gördüfil
nüz teYleri yavaı yavat memle 
ketlnize benzetiyonunuz. itte 
(Allier) ırmağının kenarındaki 
parkta oturuyorum. Sağımda 
ışıkları yanmıı bir köprü var .. 
Bu köprüye biraz dalgın ırözle 
bakılırsa Karaköy köprüsü ırö· 
rülür ... Solumda bir tepe var .•• 
Çamlıcaya o kadar benziyor ki; 
ben bu hayalleri. Vichy'de bu
lunan bir Muaevi vatandat• 
açtım ..• Yemin edet-ek temin 
etti ki. o da ayni feyleri görü
yormuş .. Ve illve etti: 

- işim beni burada tutu
yor. Lakin allahtıın bütün iste
diğim burada ölmemektir. Ken 
di toprağımda ölmek isteyo
rum .. 

Vatan hasreti çekmek bela 
şeydir . Hele lstanbul gibi gü
zel bir şehirden olursanız •.. 

tatar.bul ve güzel şehir bah
si açılınca Falih Rıfkı Beyin 
aün aldığım (Milliyet) te çık
mıs (Alev ve Beton) isminde
ki haklı makalesini okudum. 
Filvaki lstanbulun en güzel 
yerlerine hesabı, kitabı, üslubu, 
biribirine uygun olup olmadığı, 
caddeye nisbetle alçak veya 
yükseldiği tetkik edilmec:leo ya 
pılan ve muttasıl yapılan apar
tımanların şehri çrrkinlet;tiği 
muhakkaktır. Vakıa rüzellik ve 

I MiLLiYET ERfEMBE ı: 

--· - -~ 1 çirkinlik te itibari ,,. tabi.ata 
bağlı bir teY.dit- amma, latao
bul gibi dar ~aklı. çarpd< so
kaklı tehirlerde ufak, y~ 
yapma "pittoreaque" denilen 
[resim gibi] evler daha ırüzel o
lur ... Ne ise maksadım o de
ğil, ben asıl bu apartımanlarıa 
bir ktsım apartmıanlar bot 
olduğu halde muttasıl ._ 
den yapıldığım yazmak iati
yorum .. Bunun sebebini bul
mak o kadar güç bir ıey değil
dir .•. Meaele ıudur. Bir takrm 
para sahipleri ellerindeki para
yı ne yapacaklarını bilmeyor
lar •. Ticaret iyi gitmiyor. Yeni 
gümrük ve kontenjan rejimini 
kavramak ve ona itlerini uydur 
mak bir meseledir. 

l_•_..._I ~. A_s_k_er_f_b.._a_h_ıs_ıe_r--'-1 _• J, 1 . fş ve İşçi 1 l RADYO Göçen ( Adanalı 
Şair) e 1 

Bir (Beka Takı), iıledim ki (Sana): 

1 Sanayi iti ise bir ihtisas iti-
dir. Herkes sanyici olamaz. Zi
raate bizde büyük sermaye ya
tırmış kimse yoktur, zaten za
hire masrafını güç koruyor. 

Esham ve tahvifi.t artık pek 
tehlikeli bir oyun oldu.. En 
kuvvetli tirketlerin eshamı 
yüzde bire kadar düştüğünü iki 
üç sene evvelki Amerika iktı
sadi inhidamında gördtik. Dev
let borçları, şehir borçları esha 
mı da bir türlü - garantisi yok. 
O halde parayı yüzde 2,5- 3 
faizle bankaya yatırmak var. 
Bu da pek az getiriyor, yahut 
mülk almak veya yaptırmak 
var .. Yeni yaptırılan apartıman 
!ara kiracı daha çabuk bulun
duğuna, alelhusus yeni bina 
!ar bir kaç sene vergiden muaf 
olduğundan halk yeni. bina yap 
tırmayı tercih ediyor. Şimdi 
bu yapılan bina güzel mi olaun 
çirkin mi meseloesioe gelelim: 
Bunları yaptıranlar, kemdileri 
oturmak için mesken yaptırmı
yorlar ki itin güzelini dütünsün 
ler. Belediyemiz de bu gibi ıey
lere Allaha emanet pek aldı
rıı eder takımdan değil... Pa
ra sahibi pahalıca bir ana alın
ca onun üzerine mümkün mer
tebe çok katlı bina yaptırıyor 
ki; arsanın kıymeti bina kıyme 
ti araaında az nisbet teıkil etsin 
ve böylece sefertaaı gibi sipsiv
ri apartımanlar fıtkırıp ci'uru 
yor. 

Muhterem Falih Rıfkı Bey 
benim gibi sözünü yalnız ağ
zında çiğneyen zümreden değil 
dir, Meb'ustur. Sözleri iıitilme
ye mahsus sözlerdir. İstanbul • 
daki inşaatı bu anlattığım cep 
heden tetkik edip te sermaye
mizin toprağa ve gayrimenkule 
yatırılmasındaki iktısadi amil
leri ortadan kaldırtmaya çalı
şırsa daha faideli olur. Yoksa 
lstanbulun güzellik ve çirkinli
ği hakkındaki güzel yazıları 
hep lezzetle ve hak vererek o
kuruz.. Asıl bundan hisse al
ması lazım ırelen belediyemiz 
fen adamları ise bunları oku
mazlar. Onlar bina okurlar .. 

FELEK 

ZA YI - 24 numerolu motosiklet 
pliı.kını zayi ettim. Hükmü yoktur. 
Pol Hilbe--t, Taksim, Sıra Selvi No 
109. 

1 e d W Milliyet bu siitund a if ve iffi 

Zmlre Ogru İatİyenlere tavaaut ediyor. lı 
ve İfçİ iatiyenlcr bir mektup
la lı büromu:sa müracaat et· 

Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gra 

molon, 19,S birinci loıon alaturka 
saz Seniye Hanımın ittiralôle, 20,5 

ı gramofon, 21 ikinci kısım alaturka 

Bir (Teselli nigi.n) dır- vatan _.ı 

1 Eylül atlanması lizm, ıelen göz ydclıncı melidirler. 
ııaftıaaı idi. Fakat nihayet ilk aafha- f 

Ey f&irlik al~;.;,;, . • 

göklere uçan - ziya - sı! 

Gai batkunıandan, dün "Ba!ku
mandaa meydan muhıırebeei" nia ne 
tic-inl .... ıördiikten, umumi va
ziyeti ııö•den geçirdikten, ..., timdi 
ye kadar alman neticeyi ölçtükten 
aoara buııünlrii tarih ile Türk ordu
suna fu emri vermiıti : 

"- Türkiye Büyük Millet Mecli
si orduları - '' 

"Afyonkanabiıar, Dumlupınar 
meydan muharebesinde zalim ..., 
rnairur bir ordunun anasın u)iye
ıini inanılmayacak kadar az bir za
manda imha eylemiş büyük ve necip 
milletimizin fedakarlıklarına layık 
olduğunuzu İsbat etmiı bulunuyor
sunuz . . 

Sahibimiz olan büyük Türk mil
leti, istikbalinden emin olmağa haklı 
dır. 

Muharebe meydanındaki maharet 
ve fedakirlıklarınızı yakından mü 
şa hede ve takip ediyorum. 

Milletimizin hakkınızdaki takdi
ralına delilet etmek vazifemi müte
valiyen ve mütemadiyen ifa edece
ğim., B14kumandanlığa teldifatta bu 
lunulmaamı cephe kumandanlığı .. 
na ~mrettim. 

Bütün arkadaşlarımın (Anado
lu) da daha batka meydan muhare
beleri verileceğini nazarı dikkate ala 
rak ilerlerneıini ve herkeıin kuvayi 
akliyesini menabii celidet ve hamİy· 
yetini müsabaka ile ibzale devam ey 
lemeıini talep ederim .. 

İlk h•definiz Akdeniz ileri!" 
"Gazi Mustafa Kemal" 

• ı : * 
itte bu emirledir ki, '" Dumlupı

narda &,kumandan meydan muha
rebesin nin galipleri, garbe, " Akde
niz" e doğru co1kun bir felile gibi 
akmağa batlamışlardı. Acaba Gazi 
Hazretleri, neden ordularına, sadece 
"Hedefiniz Akdeniz" demedi de, 
•ilk hedefiniz Akdeniu demitti? 

Buna izaha yelt.unek, bizim için 
ciir'etlıBrhk olur .. Zaten, onu, Gazi' 
.ı.. aonra ismet Pllf& kadar aalilıi
yetle hiç bir kimse izah edemez. l ı
met p,.._ diyorlar ki: 

uAlr:deniz, binlerce seneden beri 
medeniyet havzası ve dünya siyaseti 
nin seçitidir. Gazi meydan muhare
be.inden sonra o meydan muharebe 
sinin neticesini ifade eden hedefi de
ğil, Akdeniz siyasetinde, ve Akdeniz 
medeniyetinde Türk milletinin layık 
olduğu yüksek mevkii almak hede
fin_i !!Ö•termittir 

Milli mücadele dediğimiz tarih 
safhasının farikası budur. 

Türk milleti binlerce seneden be
ri medeniyette ve siyasetinde b~lı
ca mevki tuttuğu "Akdeniz~ den 
sun'i ve cebri olarak bir ~ok millet 
ler tarafından uzaklattmlmak isten
di .. 

Tiirk milleti kendi İradesi ile ve 
yenilmez azmi ile "Akdeniz" deki 
mevküni ve vazifesini istirdat eyle
di. 

Geçen 10 ıeae bir daha İıbat et
mittir ki Türk milletinin (Akdeniz) 
deki mevkii yalnız onun bir hakkı 
defli, insaniyetin ve medeniyetin 
hayrı için arzu edilmesi İcap eden 
haldı ve lazım bir teydir. 

(Akdeniz) de Türkiye kuvvetli 
bekçllik, sadık ve dürüst dostluk, 
milletler ailesinde iyi geçimli biiyük 
ve sulhperver bir unıur olarak el
zem bir mevcudiyettir. 

sı ••ilk hedefi idi •. Diler hedefler f arayanlar 
daha kolay olmıunıttır Ye daha loo-
lay ohnayacaktır .. " 502 - Hususi piyano clenleri. 

saz Vildan Niyazi Beyin ve Fikriye 
Hanımın ittirakile, 22 orkestra. 

Ey mahviyet ülkesinin, 
yÜkaelip giden - hüma - oı! 
- Eıki şiir vadiıinde - , 

- ismet Pqarun "daha kolay Tecrübeli bir Madmazel, hanım kız
olmamııtır" dediği cdiier hedefler• lara huıuıi piyano dersleri vermek 
Türk ordalarmm bafkumandanl.arm arzusundadır, arzu edenler Milliyet 
d.an "ilk hedefiniz Akdeniz ileri!" it bürosunda L. rümuzu ile müra
emirini aldıld&rı günden büırüne ka caatlan rica olunur. 

BOKREŞ (394 m.) - 20,20 sen
foni, 21.15 serenat. - Haımetli bir divan - ın var! 

Göçsen de ıen, şa'ıaaıı! 
Sönmiyecek - unvan - ın var! 
Parlak ilham incilerin, 

BELGRAT (429 m.) - 21 stüd
yo orkestrası, 22 l'ramofon. 

ROMA (441 m.) - 21,30 ev ka
dınını> faydalı malıimat, 21,45 sen
foni. 

PRAC (488 m.) - 20,50 şarkı 
konseri, 21,10 Kalıbad'ın Kora he
yeti . 

ViYANA (517 m.) - 20,40 Ko
ra heyeti tarafından konıer, 22.45 
orkestra. 

dar geçen tam 10 senenin dar çer- 503 - Nur Osmaniye Şeref sokak 
çeveaine sığdırdığı 10 aarrlık siyasi, No 52 Simava Ahmet. orta mektep 
içtimai büyik ve senit inkıli.p ıilıi- mezunu cüz'i franaızca bilir, her ban 
lesidir .. "Daha kolay olmayacaktır'' ıri İf olursa yapar, !afraya gider. 
dediği diğer hedefler de hiç fÜphe- 504 - Huıuıi fransızca dersler. 
ıiz, Türk milletini mümkün oldu- Şebadetnameli ve tecrübeli fransız 
ğu kadar az zamanda refaha ve muallimi tali ve idadi kız mektepleri 
Türk vatanını mamuriyete eriştir- tıılebelerine fransızca dersleri ver
mek bu suretle, büyük Türk milleti- mek arzusundadır. MiUiyet İ§ büro
ni medeni milletlerin hizasına yük- ıunda M. rumuzu ile müracaatJarr 
seltmek için, giri~ilen, durup din- rica olunur. 
lenmeden uğratılan v~ siyasi, içli- SO!i - Pangaltı Bilezikçi sokak, PEŞTE (550 m.) - 20,15 Çigan 
mai, kültür ve iktısat sahasına kü- No 150 M. H. orta mektep mezunu 1 orkeatrası, 21.45 operanın orkestra 
melenen ıavatlardır. . her hangi İ§ olursa yapar. heyeti tarafından. 

_ Hir JÜpbe yok, bu 1-L-da, be 506 - Sirkeci Karadeniz oteli H. VAD"OV 
' """' C T' b • ..., A (1411 m .) - 20,35 nüz (30 ag"uıtos) a varamadı'-.. Fa · ıcaret ane, yazıhane ve emsali d " · 1 d ra yo ıı:azetesi, 21 hafif havalar. 

kat yı' ne bir fÜpbe yok (26 ... - us- mueuese er e cüz'i bir maaşla her 2.20 v·ı d • h · · I 2 ı na an nakil, 23 dans hava-
toı) tan ela geride değiliz .. Ve bebe- angı ış 0 ursa görür. ları. 
mehal bu sahada da (30 ağustos) a 
varacağız .. 

::: "' * 
Bu noktayı böylece i,aret ettik

ten sonra, batkumandanından, "ilk 
hedefiniz Akdeniz ileri!" emrini .alan 
orduların, bir çailıyanın kollan gı
bi.; ıimali garbiye ve garbe akan or
dularımıza eeçiyorum: 

ılı • • 

A - Şimalde (E~ki,ehir) ve 

Yeni neşriyat 

Holivut 
Bundan böyle her çarfamba çıka

cak olan Holivut'un 1 Eylul nüsha
sı muhtelif renkte resimlerle İntiıar 
etmittir. 

Tarih felsefesi 

BERLIN (1635 m.) - 20 den i
tibaren gramofon, orkestra, 20,50 
Franldurltan n•kil. 

Bu akşam Suadiye Plaj tiyatro ve 
gazinosunda mevsimin en büyük 
gecesi Tiyatro - Balo ~ Konser: 
1 - Raşit Riza tiyatrosu Kudret 

helvası. 
2 - Leman Ekrem H. ve arkadatla 

rr konser. 
3 - Sabaha kadar muhtelif eğlence

lerle büyük Balo. 
(Kütahya) mıntakalarında hareket Haydar Rifat B. Gustave Lebon
eden ve üçüncü dütman kolordusunu 'un " Bir tarih felsefesinin ilmi eaaı
kovalamağa baılayan üçüncü kolor- lan " iırnindeki eserini Türkçeye 
du b ·· ·· 1 h k t et · Elbise serbeıtir. Duhuliye 60 ku-muz ugun, fOY e are e mıı- çevirerek neıretti. 
ti : T arib hiç tüphe yok ki, filoaofla- rut. 

a - Mürettep süvari fırkası (Kü nn gözlerini claiına dirinliklerine çe- ------------
tabya) dan (lnönü) iılikametine virdiii genit bir mevzudur. Tarihin lstanbul İcra riyasetinden: lstan
yüriidü; (İnönü) cenubundaki (Ye- bütiia vak.aları ve hadiseleri ortaya bulda Çiçekpazarında Fındıldıyan 
niköy) civarında d!\.':'na raıtladl. konulan bir çok felı-'el-'n e••ıla. 
B d.. (E '-' • ) d B "' •• • - hanı altında 1 numaralı mağazada 

u uıman, •ıu en una nm t911dl .t-l·ler ve filozoflar kn-
ı.•ti''---eım· e reki.__·kte ol 111 u··n ----. Ki.g"ıtçılık ticarelile mü•t....;ı Meh-

.....,. • 1111e an • naatlerini o menbadan edinmitlerdir. ' -·· 
cü diitman kolordusu idi. Haydar Rifat B. büyük filoıofun met Kebnemui efendinin alacaklılari 

Mürett.., süvari Eırlı.uı, bunun bu kıtabını Türkçeye çevinnelde bir le konkordato akdetmek üzere VU· 

ensesine Yaptfık bir surette (Yeni- çok ilim mensuplarına kıymetli bir kubulan talebi lstanbul icra dairesi 
köy) civarında kaldı.. yardımda bulunmut oluyor. itiraz mercii i.lisince nıwm itibare 

ili. üncü kolordu kararsabı ile~ Tarihi bir de filozof gözü ile sör- alınarak kendisine iki ay mühlet ve 
meclis muhafız tah1U11, ve 1 incı mek isteyenler bu kıtabı okumal .. 
fırka dahi. (1 . F), buslln (Külah- dırlar. rilmit olduğundan mümaileyhten 
ya) .üzerinden, (lnClnü) ne doğru matlubu olan alacaklılann İcra ve 
takip hareketine ıeç.m.li; o da, ak- y aıamak yor u iflas kanunun 283 cü maddeoi miici-
tam (Akpınar) a varmıı bulunuyor- hince tarihi ilandan itibaren yirmi 
du Verem mücadele cemiyeti .. gün içinde alacaklarını bilcümle ve-

41 inci fırkanın bir kısnu (Bir a· tarafından ayda bir neşredil- aaikile lıtanbulda Bahçekapmnda 
layı) ile. (Ponuk müfrezesi) de, mekte olan Yatamak yolu mec birinci Vakıf hanında 50 numarada 
bugiin d6şmanı takip edeni<, yan- muası inti~ar etmi•tir. Yazılaı· 

T T mükim komiser ve avukat Fahrecl-
makta olan (Eıkitehir) e girmiş; bu içinde doktor Kudsi B. yin "aıh 
suretle tam bir senedir düımanın a- hatımizi koruyalım" isimli bir 
iır esaret baıkıoı altından oıyrılnuş , 
idi hakin Olan hürriyetine kavuımu; yazısı ela vardır. 
bulunuyordu.. (Eıki,ebir) j boşal- ·-·-·····-··•••••"···-·-···-·-···-·-···· 
bp, yakan dütman da, (lnönü), ve. geçirmiıti .. Bul'Ün de ıarbe doğnı 
civarına varmış bulunuyordu.. yürüyüşüne devam elmif .. (Gediz) 

din beye bildirerek kaydettirmeleri 
ve hilafına hareket edenlerin konkor 
dato müzakeresinden hariç bırakı-
lacakları ve keza borçlunun konkor
dato teklifini müzakere etmek Üzere 
alacaklıların 17 T. evvel 1932 pazar B. - Afyon - lzmir İstikame- ve (Hamidiye) civarlarına vanrut 

tinde: bulunuyordu. tesi ııünü ıaat 14 te komiser ve a-
2 inci ordu: Şimalden (Gediz) • ,. * vukat Fahreddin beyin mezkur ya. 

üzerinden sarbe doğru yürümek em Ordulanna, bugiin ilk hedef ola- zıhaneıinde toplanmaları ve toplan-
rini almıt ve bugün akıam kolbq- rak (Akdeniz) i gösteren Gazi Haz- maya tekaddüm eden 10 gün zarhn 
larile (Gediz) ve civarına varmı9tı. retleri, Fevzi ve ismet Paıalar, bi- da nılkalan tetkik edebilecekleri i-

l. inci ordu dahi Afyon - lzmir rinci ordu karargahını takıben, 
demiryolu boyunca garbe doğru yü- (Dumlupınar) dan hareket ederek lan olunur. 
riiyütüne devam etmit idi; düşma- (Utak) a yürümekte idiler. 
nın 2. inci fırkaoı ile, 1. ve 7. inci fır Yolda giderlerken, 30/31 ağuı· 

'- bil dökü 1 stanbul yedinci icra memurluğun kanın l'arbe .... ça en · ntülerin- toı gecesi, Muratdağlanna kaçmağa 
den mürekkep bir kuvveti, (Uşak) muvaffak olan düşman başkuman- dnn: Bir borçtan dolayi mahcuz ve 

Damla, damla nura benzer! 
Gün doğuşlu (adın. sanın), 
ufku sarrnıı, dehri bezer! 

Üsküdar 
FILORINALI NAZI~ 

1 stanbul besinci icra memurluğllll 
dan: Doktor Hüseyin Avni Beyiıt 
Kuruçeşme'de Cemal Ef. korusundo 
mükim Sami Be~· den alacağı h'11U · 
nan ( 4900) lira ile faiz ve masarifi 
icraiyenin temini için birinci de~~ 
de alacaklıya İpotek edilmiş buluna• 
ve paraya çevrilmesine karar veri.lera 
Galatada Sultan Beyazıt mahallesi• 
de İğri Kapı Sirkeci sokağında atik 
5, 7, 127, ve oedit 15, 179. 181, 18. 
185/1 - 185 numaraları muhtevi ar

sa ve ki.ğir mağaza ve dükkanlatl 
müştemil bir bap hanın 18 hisse iti· 
barile üçer biıseleri olup sağ tar.lı 
damlalık mahalli ile kısmen emlaki 
milliye sol tarafı karakolhane ve ktt 

men ıitte - Fransız cıkması . arkaıı 

emliki Milliye ve sitte Fransız cep· 
heıi ve kara Mustafa Pasa caddesi 
ile mezkur numaralar altındaki gay· 
ri menkulün Ücer hiııelerinin açık 

arttırma ile paraJa çevrilmesine p .. 
rar verilmittir. ltbu banın mütead· 
dit odaları ve sofa ve clükkinlan me• 
cut olup tamamına 52000 lire elli iki 
bin lira kıymet takdir edilmitlir.Bi· 
rincl arttırması Te11rinievvelin üçiln 
cü pazartesi l'Ünü saat 14 ten 16 ya 
kadar İcra edilecektir. Şartnamesi 

17-9-932 tarihinde divanhaneye ta
lik edilecektir. Arttırmaya İtlirak İ· 

çin yüzde 10 teminat akçesi alınır. 

Müterakim vergi ile belediye resim
leri ve vakıf ic.areıi vesair rüıum i

hale tarihine kadar borçluya ait o
lup ihale tarihinden sonra iıleyecek 
mezkur bilcümle rüsum müşteriye 

aittir. Ve aatıt pe§İn para iledir. Hak 
lan tapu ıicillerile sabit olmayan İ· 

potekli alacaklılar ile diğer alikadar 
ların irtifa!< hakkı ııabiplerile bu bak 
tarını faiz ve masarife ait olan id· 
dealarını tarihi ilandan itibaren 20 
ııün zarfında evrakı müıbitelerile 

bildirmeleri lbnndır . Akıi halde 
haklan tapu ıicillerile ıabit olmayan 
satıt bedelinin payl~ma11ndan ha
riç kalırlar. Alakadaranın icra ve 
ifliı kanununun 119 uncu maddesi 
hükmüne gÖft tevfiki hareket etme
leri ve fazla malumat almak isteyen
lerin 932-83 dosya numaraoile daire 
mize müracaat etmeleri ili.n olunur. 

ıarkmnda , birleşmek ve direnmek iı dan vekili ceneral (frikopiı) ve il. paraya çevirilmesi mukarrer gayri Pazarlık suretile kiralık emli.k 
teyordu.. inci kolordu kumandanı ceneral mubadillere ait bono 5-9-932 tarihin T opçubatı Abdülmüminağa 

- 1. inci kolordumuz, bupn bu (Diyeniı) İn bugün maiyetlerile be- de saat 11 ila 12 arasında lıtanbul T 
düşmana çatlı; yerinden fırlattı, at- raber Muratdağmda esir edildikleri Vakfı Mütevelliliğinden: Op· 

Nazari olarak l,.ir harbin son ve 
kat'i netice•ini büyük ordularile gös 
tennelc: vaziyetinde iken, Gazi'nin 
(Akdeniz) i ancak ilk hedef olarak 
göstermesine ele dikkat etmeliyiz .. 
Çünkü milli mücadelenin ruhunu 
ve Cazi'nin yüksek rolünü, Sevr mu 
ahedeıinden kurtulnu.~ çer~evesin
de e-örmek dar ve kısa bir anlayıt 
tır. 

(u··'-) 1 ı · · d • 1 esham ve tahvilat bonaoında paraya hane'de Kılınçalı' pa•a mahalle tı ve .,.... ı a ev er ıçın e •fga haberile karııl~mıflardı.. Nihayet, T 

etti .. ve (Ufak) m garbine doiru onlar için de mukadder olan akıbet çevirileceği taliplerin hazır bulundu- sinde Topçular caci'desinde 
ilerledi... tahakkuk ebnitti.. Bunların (U- rulacak memuruna müracaatlan i- 324/ 1, 326. 328. 2 numaralı 

- il inci kolordumuz da bunun .... ı..) a •etirilmeleri emrini vererek la' n olunur. 1 1 32 'h" 
.- e dükkanlar t Ey u 9 tarı ın-

ardınclan ~yordu. yollarına devam ettiler. . 'h 
- iV. üneli kolordu dahi bcısün Oileye doğru, hali duman -.e a- • den 1 tetrinievvel 932 tarı ine 

yürüyüte ıeçti; ve (fallın köy) ci- lev içinde bulunan (Ufak) a vardı- latanbul ikinci iflas memurluğun- kadar müddetle bir ay zarfında 
varına vardı.. dılar .. Bir kaç gÜn evvel Yunan haf dan: Müflis Koço efendiye ait kasa pazarlıkla kiraya verileceğin-

ZA YI - 2750 sicil numerolu toför 
ebliyetnamem ile beyanname ve 
muayene cüzdanımı kaybettim. Bu
lan zatm Taksim otomobil tabisin 
de Niyazi Beye getirdiğinde mem
nun edilecektlr. Akıi takdirde yenile 
ri alınacağından hükmü yoktur. 

lamail Hakkı 

Milli mücadele, Türk milletinin 
öyle bir dirilit kıyaınıyıdı ki Sevr 
•meselesi bu kıyamın ancak bir saf. 
haoı, ilk ıafhuidi . Diğer safhalara 
varmak için aletle, demirle ve kanla 

- V. inci süvari kolorduıu, dun kumandanı için ba7ırlanmıt olan ve kantar 5 Eylul 932 pazartesi ırü- den talip olanlar lst.anbul Ev
(Saraycık) civarında dlitmamn ka- konağa kondular!.. Esir düıman ku nü saat 10 da Balıkpazannda lafçı- kaf Müdiriyetinde Mülhak va-
çaldanna çarplDJf, onları Muratclaf- mandanlarımn ancak yarın (Ufak)• _,_ kıflar kalemı"ne mu .. racaatları. 
lanna sarmaya, dağdmaya mecbur ıelebilecelderi anlafılmıtb.. larda 12 numeroda açıa arttırma ıu (44B6) 
etmit ve geceyi (Cebrail) civarında A. RIZA retile satılacağı ilin olunur. 

Milliyet'in Edebi Romanı: 79 örtülü bir odanın mahremiye- tenilen tedbire de inaan gül
tinde saklanılan deraguflar meden duramıyor ... Böyle fi 
niçin ıimdi san' at perdelerin- !imlere filin yaıtan at•lı olan 
de ap açık cilvelendiriliyor? çocuklann kabııl edilmiyecek-

taksim edilebilirse de c:anlı ar
tisti nasıl paylaştırabiliriz? .• 
Bu garip illete müptela zavallı 
itık ve itıkalarm naleleri hep 
hebaya gidecek. ara sıra birer 
hayalet kucaklamaktan başka 
nasipleri olmayacak •. 

Valantino için böyle olmadı raşılmış bir tuvaletti. 
mı? Berber çıraklığından Ek- Şehamet bir çayda bu mu
ran semaaına yükselen bu hal- kalııde rast geldi .. Aman yarab 
yan delikanlısının ölümüne ai- bi ilk bakışta gözlerine inana
layan sayısız kadınlar onun madı. X Hollyvood'dan uçarak 
bir müşablhile yürek yarala- buraya mı gelmitti? Sima, kı
rını merhemlemek istiyorlar- yafet, jestler bütün o .. 

... 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Fcheli lantaıtİquc roman) 

Yazan: llOSEYİN RAHMİ 
- Evet dadıs11K bazı teY

ler söylemit·· 
-Nedemif? 
- Beni iıtedifhıae vermez-

lerse batkuın. •armam.. cle
mıf ... 

- Bir bei-diti mi var a-
caba? 

- Oyle olacak ••• 
- Bu yafta .•• 
- E..-et ..• 
- Batımıza bir felaket ~e 

buradan çıkmasın ..• 

- 41-

Şelıamet sinamada 
bir erkek yıldızın göl 
gesine aşık oluyor 

Çocukluktan bülüğ devrine 
geçenlerin kulaklarına bütün 
ki inat ıu kelimeyi mırıldar: 
Aşk.. Bunun daha açık mana-

yıldızlar, daflarda çağıldıyan 
ıular, mehtaplarda öten bülbül
ler, babçeler!İe açan güller. 
hep atkın fahri hanendeleri. 
propagandacılarıdırlar.. Genç 
leri ihtiyarları t99vikan hep o
nun methini terennüm eder
i• .. Ölümün yeryüzünden süpü 
ri1p ıöt!iirdüğünü aık tazmin e
decek .. 

Şehamet te bu devreye gi
riyordu •. Kanında baılayan bu 
istidadı sinerr.a manzaraları 
yavaş yavat ateşledi .. A,k he
nüz kendilerince bir sır olan 
muum g-Onüller için sinemanın 
çok cür' etkir sahneleri zehir
li yelpaze tesirini yapmakta
dır ... 

Biribirine yapışmıt iki du
dağın ate,lerinden saçılan kı
vılcımlarla niçin bu masum 
ruhları heyecanlandırmalıdır? •• 

Gözlerinde o (image) , kalp !eri ilin olunuyor •• Bazı çocuk 
!erinde o heyecanla sinemalar- lar yaşlarından küçük veya bü
dan çıkan gençler bütün dün- yük görünürler. Sinema gite
yayı bir çifte hane şeklinde !erine bu genç seyircilerin nü
görerek kolları arasında sık- fus kağıtlarını mı ibraz etme
mak için ;;zerine saldıracak li? 
eşler arıyorlar.. Onun için er- Aııl tehlike memnu yattan 
keklerin ci;r' eti artıyor, kadın bir iki yıl daha sivrice olan
ların hicabı azalıyor... Onun i- lar içindir. 
çin gündüz peşinden dolattık- Şehamet çocukluğunun aon 
ları , gece terli rüyalarla uğ- senelerinde yegane eğlence &
rattıkları it hep bu oluyor... dindiği sinemanın bu tehlike-

Evvelden açık saçıklıkları sine uğradı .• O yalnız bu gölge 
için romanlar itham edilirdi.. oyununun manzaralarile b&
Şimdi acaba sinemaya neden yecanlanni.adı .• Perdede aeyir
bu imtiyaz veriliyor?.. Roman cilere baygın ırözlerile •tk 
beyaz kağıt üzerinde siyah dersleri veren erkek yıldızlar-
bir tasvirden ibarettir .. Sine- dan birine tutuldu .. 
ma makul, mayup bütün ihti- Bu sevdasını kimseye aça
rasları yüz çizgilerinde can- mıyor fakat gündüz dütünce
landıran asrın bir mucize ay- !erinde, gece rüyalarında hep o 
nası... 1 nunla yaııyordu .• 

Ekranda aşkın filiyatı onda Bütün dünya sahnelerinde 
dokuz oynanırken sağıma yılda bir çoğu parlayıp bir ço
soluma tesadüf eden gençlerin ğu sönen bu gölge san'atki.r
nefealerini sık .~ştıran ispaz- !arına aşık olanların had ve he
mozlarla sarsıldıklarını kaç de- sabı yok.. Şahıs bir .•. Ondan 
fa gördüm... doğan ziller sayısız ..• Sevdala-

Şehamet bu vurulduğu göl
genin asıl aahibini bulmak i
çin eski masalların •tk kahra
manları gibi diyar diyar dolaı
mak merakına düştü •• Lakin 
buna imkan yoktu .. Bu imkan
sızlık ta büyük arzuıuna bir 
hail olamıyordu.. Mutlak onu 
canlı olarak görmek cinneti git 
tİ'kçe zihnini daha ziyade aarı
yordu.. Bu gizli dert ile kızca
tızın iştahası durdu •• Uykula
rı bozuldu •• 

Sıkılıyordu. Kabına 11ğa
maz bir hale geldi •. 

Bu esnalarda ani bir tesadüf 
Şehametin gönlündeki hayali
ne ruh ifaza eder gibi oldu •. 

San'atlerinden ziyade güzel 
liklerile iştihar eden artistler 
den biri genç yaşında ölüverin
ce sinema idareleri müteveffa
ya benzer simalar arayorlar .. 
Onun hüsün şöhretini buluna
cak benzerine izafe ile istifa-

ci'ı. Birkaç tane bulundu.. Fa- Bu benzerlikten kızcağız •
kat biç biri ölenin yerini tuta- deta helecana tutuldu. O ane 

d kadar sinema perdesinde göğüs ma ı .. 
Memleketimizde de Şarloya geçirerek seyrettiii arti.st şim

Garboya benzemek arzusuna di karıısında canlanmıştı. Göz 
düşenler oldu. Artistlerin ta- !erini ondan ayırmak iatemi
vurları. giyinme tarzları daima yor fakat pek dikkatli bakma
etraflarında mukallitler uyan- ya da utanıyordu. Güzel kızın 
dırır ••• işte bu kabilden Ulvi kendisine bu kaçamaklı dikka
Nadir adlı bir delikanlı da Şe- tini Ulvi Nadir farketti.. Bu 
hametin tutulduiu erkek yıldı- harikulide letafetin önünde o 
za benzemek merakına düşmüt- da çarpılır gibi oldu. Bir mü
tü .• V eçben de ona az buçuk nasebet düşürerek saneme yak
andırmıyor değildi.. T elebbüs laştı. X vari bir reveransla söz 
tarzını da tamamile taklit edin- açtı: 
ce bu müşabehet artmıştı.. - Matmazel fU cemiyet için-

Diyelim ki Şebametin gönül de göz kamaştıran genç bir gü 
verdiği, Ulvi Nadirin taklide neşsiniz .• Kendi kendimi takdi 
üzendiği sinema artisti (X) tir. me müsaade eder misiniz.? 
Ulvi Nadirin kelebek kravatı. Şehamet gönlündeki haya
önü açık yeleği, bir mankene lin böyle canlanarak yüz yüze 
giydirilmiş gibi burutuksuz ce- kendisine hitap etmesinden 
keti, geliti güzel sun'i bir der- fevkalade şaşırdı. Bir cevap a· 
bederlik vererek taranmış saç- radı. Yarı anlaıılır bir _sıkılgan 
lan hep ayna önünde X'in fo. 

1
. lıkla bir şeyler kekeledı. 

to ·raf isine bakılarak taklide uğ ( Devamı uar ) 
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Keriman Ece lstanbulda nas 1 karşılandı: 
(Ba~ı J inci sahifede) 

kırpmak mümkün olmadı. 
Saat 6... istasyon boaıbof ... V • 

biz bekliyoruz. Bir mibnin, mev· 
ut Meaihi nasıl bekler .. öyle bek· 
liyoru:r. 

Saat yedi ... Yedi buçuk ... Keri
ınan Ecenin treninden haber yok. 

Arkadqlar, sabırsızlanıyorlar: 
- Ah f1I Keriman Ece... Bize 

etti edeceflni .. 
- Öyle deme, halimizi gÖrM 

·ıcdı . Yüreiti pek yufka imiı, di
)rlar. 
Trenin ilk düdüğü •.. lstaayonda 

bir hareket: 
- Kraliçe geliyor! 
Saat, sekizi birkaç dakika ge· 

çerken, Semplon ekspres, durdu. 
Keriman Hanım, en arkadaki va
gonda. Arkasında jandarma(Jat) 
rengi bir manto, başında ayni 
t-enk kumaştan bir bere var. Göz
lerinin içine kadar gülüyor. ".al; 
nız, bir parça zayıflamıf. Belir kı 
yorgun, yol yorgunlufu. Onu y~
kından görmek için herkeste hır 
tehalük. Vakit erken oldufu hal
de istasyonun her tarafı dolu. Par 
ınakhklara tırmanıp teperle n in
tnf" bakanlar mı yok, yerlere ka .. 
dar eiilip "yaşa!" diye haykıran 
far mı? Halk, coşkun. Tren, Ça
talcada çok durmadı. Ağır ağır 
yolumuza devam ediyoruz. Krali
çe, Hadımköyüne kadar pe.ncere· 
lerin hiç birinde gôrünmedı. H~ .. 
dımköyü istikbal programın~ sık 
let merkezi olduğu için, bu ısta•· 
yon erkenden meraklılarla dol
muftu. Semplon ekspreıi iataıyo· 
na bir türlü giremiyordu. Fasıla
aız düdük çalan lokomotifin ~i~ 
kaç adım ileriıinde, karınca gıbı 
kaynatan bir kalablrk var. Ray~a 
rın ara yeri hiç boşalmıyor. Bıl
hassa kadınİar, her tehlikeyi söze 
alıyorlaı: da bir adım geritemele 
razı olmuyorlar. 

latikbal heyeti ne yapacağını ta 
fırmış . Mütalealar biribirini tut
trıuyor: 

- Şuradan alıp doğruca öteki 
ı ona q•ralım ... 
:_Hayır! Keriman Hanımı her 

kes do) , do}" görmeli... Bıraka-
lım alkışlaıınlar... • 

- iyi ._,.,r. a, bu kalabalıga na· 
ırl meram anlat" . ız? 

Derken Peyan\İ Safa Beyin Va· 
gon-Li'ıoln penceresinden yükıe
len .... ı duyuldu: 

- Meı·haba Hadımköy ahalisi! 
Aktamdan beri, rivayete söre 

birka~ dUzüne konf«:ranı .ve!"en. se 
vimli muharrir, belkı yenı bır hıta 
be irat etmelte hazırlanıyordu. 

Fakat buna fıraat bulamadı. 
Kraliçe 'mahirane bir el çabuklu
ğu ile iki ray arasında açılan k~
çük bir geçitten Adeta kaçınlır ırı
bi salonlu vagona alındı. 

Kadınlar bağıntıyorlardı; 
_ Göremedik.. iyice göreme-

dik! .. r . k 
Peyami Bey, dünya gu~e ~.nı .. o 

lundan tutarak penctrrenın onun~ 
getirdi. 

- 1,te. .. Görün... Avrupada 
Türk güzelliltlni temsil eden Dün 
ya gÜzeli Keriman Halis Hanımı 
ıİ7e takdim ederim ... 

- Ya~aıın! .. Yaşasın Keriman 
Hanım ... 

p.,y11.m i Safa Bey c!evam etti: 
- Şimdilik bu kadarı ki.fi . Gü

'·L.e1imiz, ntüsaadenlzle bir parça 
yorı;unluk alacak!.. 

Keriman Hanıma tahıiı edilen 
~ı lonlu vagon, güzelimiz iç~ri gir 
-liği zaman adeta baıkma ugı:amış 
gibi bir anda karıtmıştr. Kenman 
Hanım, e'-'veli. büyük anneıinin, 
sonra anneıİ'r'İn kucağıne atıldı. 
Baba annesi Suada Hanım sevinç 
gôzyaılarını zaptedememitti. ls
tanbul meb'uıu Alaeddin Cemil 
Bey hatırlattı: 

- Hani ağlamayacaktınız? 
Suada Hanım, teeaıürünü zaptet 

ıneğe uğraşırken tekrar heyecana 
kapılmaktan kendini alamadı. To 
rununun gözlerine derin derin ba 
; ~ak: 

- Ah yavrum ... Geçmiş olsun .. 
dedi timdi iyi ya gözlerin? •. 

Keriman Hanım gülÜyl.rdu~ 
- Çok iyi)·im.. Hiç bir teYim 

kalmadı. Bütün üzüntüm sizden 
uzak kaldığım içindi. 

Keriman Hanım, bundan son
ra istikbal heyeti azaaı ile birer 
birer tanııtınldı. Kraliçemiz ha· 
zır bulunanlara ni.zik bir reverans 
yaparak: 

- Ciimleten safa geldiniz! de· 
dikten sonra hepsile ayrı ayrı ko
nuımaia baıladı. 

Heyt"tten bir zat, Keriman Ha
nıma 30J'du: 

- Ee ... Mia Oniver anlat baka• 
lrm! .. 

Kenınan Hanım, hakir bir iç 
oıknıtm ile: 

- Artık bir kelime yok! dedi, 
ne söylemek l!zımıa hepsini söy 
!edim .. Şimdi, aizi dinleyeceğim ... 

Salonlu vagonun ortaaındaki 
ınaaa adeta nadide bir çiçek bah
çesine dönmü9tü. 

Şark Demiryollan ılrketl namı 
na Kenan Bey Kraliçeye azamet
li bir çiçek buketi takdim etti. Çe
lenfin kordelasmda ıu sözler yazılı 
idi : 

"Şark Demiryollar şirketi, Ece 
Keriman Hanıma beyanı ho.,.me· 
di eyler ... " 

Şark Demiryollar 9İrketi erkl
l\ından Kenan Bey, dünya güzeli .. 
ııe tekrar yaklaştı: 

- Şark Demiryolları bu vago-

Keriman H. lstanbul meb'u.~u Salah Cinıcoz 
Beyle vagonun penceresinde 

etti! 1 

Keriman Ece Kenan Beye hara 
retle tetekkür etti. 

Bundan sonra, Hamit Bey, bele 
diye namına hazırladığı buketi 
takdim uzatırken Ziyaeddin Bey 
(latanbul) itiraz etti: 

- Oooo! Buket pek ufak düıtii 
Hamit Bey ... 

Hamit Bey, ırülümaedi: 
- Az veren candan. çok veren 

maldan •.. 
Sali.h Cimcoz Bey (lstanbul) a

tıldı: 
- Hakkı Yar Hiınit Beyin.. 

rini toplayamazdı! •. 
Vagonun etrafında kesafet ço

~ahyor: 

- Göremedik! Görmek iıteriz .. 
Görmek, bizim de hakkımızdır •. 
Sesleri arasında zavallı • bu daki· 
ka için ona zavallı diyebiliriz • 
evet zavallı Keriman Hanım, aöy 
leye söyleye tükettilti tetekkiir 
cümlelerind- luaqUini kullan• 
mak icap ecl c ıliaıle m!lt...-eddlt, 
tekrar penc_,.. ,.ı.Jqıyorı 

- Bravo Keriman Hanım .. Ya
ta Türk ıı61:ell •.. 

Peyami Safa Bey, dünya süse• 

ıilmiyordu. Anneai, babaaı, baba 
annesi, bütün oradakiler, kızcağı 
:r:a rahat nefea aldırmıyorlar: 

- Keriman bu tarafa ..• 
- Keriman fU tarafa ..• 
- Keriman Hanun .•. Bakm, ai-

zi iıtiyorlar ••• 
- Keriman, çabuk gel... Senı 

sörme<len çekilmiyorlar ... 
Dünya gÜzelinin pederi Halia 

Beyin, bir aralık yanma yaklat• 
tık. Bi:r:e Parla hatıralarmdan tat 
lı tatlı bl\haetti: 

- Keriman, bir taraflara çıka• 
maz olmuıttu. Nereye ıitse, yüzler 
ce kiıi de arka11ndan beraber gi
diyordu. Alkıı alkıt alkı9... Teb
rik, tPbrik, tebrik ... Her gelen tel 
grafa cevap vetiştirmek mecburi
yeti, bilseniz bizi ne kadar yordu. 
Sonra verdiğimiz pul parasmm 

ne haddi vardı, ne heaabı... Son 
zanuınlarda, artık büsbütün bata 
çıkamaz olduk. Giin oluyor, on 
bet liraya yakın telgraf ve mek· 
tup ı · araaı ·r.,riyoıduk. Nihayet 
keıtik. Ne yapalnn .. Zengin adam 
defliz ki ... Ben, on bq lira ile ço· 
cukla.rıma iki çift ayakkabı alı-
nm ... 

Keriman H11.n•m bu esnada pen 
cereye arka.51~1 dönmüş oturuyor 
du. Kalabalık l\rasmdan genç ve 
güzel bir kız, adeta aflar gibi bir 
• .,,(e kraliçeye :.·" lvardı: 

- · l' Ü?.ÜnÜzü bize dönün.. Ku
zum .. N .. .,fur, bir parça daha gö
relim· 

Keriman ilanım, bu içten gele11 
samimi rica.ya küt.· ük bir mukah~
lede bulunmuş olmak İçin kendi 
elile imzaladığı fotoğrafını pence 
reden uzattı. 

Kızcağızdaki &evinci ıörmeli ... 
Reı:ui alıp hemen dııdakla'-:na 

ıötürdü, öptü öptü, öptü .• 
Vagon·Li' 1t;-n sesleniyorlar: 
- Ki.ı.çük Hanım .. Gelrcek ae

neki mü .... baka~ a aeni de beklt:
rial 

K.ıacaiız, hem .. c.viıadi., hem 
.,ahcup o.du, hem de bir11.-. gurur 
landı. 

Khnbilir, ıelect k aenenİD ıü:rel 
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Sirkeci garında polisler intizamı muhafazaya ça/U/ırlarken • 
tında... ı 

- Kolunuzu yukarı kaldırınız! 
- Hayır, Hayır... o kadar değil. 
- Kendinizi bir parça serbest 

bırakın .. 
- Hah, timdi tamam.. tetek· 

kür ederiz .. 

Derken sesli ainama faaliyete 
baıladı, Kraliçeye: 

- Tabii duracakaınız ! etrafı .. 
nızdakilerle konutacakaınız ! di
yorlar. 

Gazetecilerden biri bu arada 
fıraatı bu fıraattır diyerek soruyor: 

- Seyahatinizden mmnnun mu-

- Büyük bir yorırunluktan iba
ret ... Diyebilirim ki, bu kadar sün 
kaldığımız halde Parisi li.yrkile 
gezemedik. 

Halkın hücum denecelı. derece
de tehalükle bizi her yerde ara
yıp bulması, adeta keyfimizi ka
çırdı. 

Hele Kerimaru sormayın ... O 
kadar üzüldü ki ..• Bu üzüntünün 
bir tek aebebi var: Vatan Ye aile 
yuvaaının hasreti .... 

Busün, o da ben de en büyük 
aevinci duyuyoruz. Memleketimi
ze kavutmanrn verdiai hazzı, me
terse dünyada hiç bir f&Y vere-

Keriman Hanmıa BelıPJca bü.. .J 

kılmeti namına hediye edll- pil-
1 

tin Ü:r:erine pırlanta itlenınif plilo, 
Halia Bey cebinden çıkanp cöa
terdi : 

• - lıte Kerimarun bediyeai ... 
Ziyaeddin Bey (latan bul) pli-

kı görünce ıüzel bir eaprit yaptu • 
- lnıallah kızımın hayatı da 

böyle pırlanta slbi seçer! 
Hi.mit Bey, derhal """ap -r

di: 
- Teıekkür ederim! 
Salonlu vagonda sinema maki 

neleri hiç bot durmuyorlar. Bir a . 
ralık ırene faaliyete bafladıklan 
zaman, Nakiye Hanımın ortada ol
madığı sörüldü. 

E 

Fakat çok geçmeden ıizlendi 
ii yer keıfedilerek makinenin lta.1 
tısında yer almağa davet olundu 

- Buyurmaz mısınız Hanrme 
fendi? 

Daimi encümenin kıymetli azı 
sı yarı Ji.tifa yarı ciddi bir tavır 
la baıını öte tarafa çevirdi: 

- Ben, bir kere kendimi sine 
mada gördüm. Bir daha görmeğ• 
tahammülüm yok!. .. 

Küçükr;ekmrcede 
Küçük Çekmecedeyiz. Dünya 

güzelinin vagonu adeta abluka he 
tinde ... Onu bir daha görmek ar 
zu&u, bütün müşkili.tlara galeb4 
eden yenilmez bir hırs ... 

- Ya~a Keriman! .. 
Çoban kıyafetli bir ihtiyar bağ 

rıyor : 

- Var ol ... Yüzümüzü ak ettiı 
be kız! 

Florya plajında, yarı çıplak biı 
sürü inıan var. Bu bir sürü inaar 
Keriman Eceyi görmek için çıldı 
nyor. Kollan sıvalı bir kadınca
ğız, yarım yamalak türkçesile h• 
umumi heyecana ittirak etmek iı 
tedi ve sesinin bütün hızile bağır 
dı: 

- Keliman.. Senin isin bak 
aamasırlarimi birakmiaim .. Celmi
aim ! .. 
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Sold<1 Keriman H. Fırkllf/l ziyaretinde, Sağda llenaısınt istikbale gelenlere se/Bm veriyor 

Tren, Yeıilköyde durdu. lata• 
yonda hiç olmazsa üç bin kiıl var. 
Kadın erkek hep bir arada ... Tren 
haber vermeden hareket edece~ 
olsa, birkaç yüz kiıiyi tekerlekle. 
ri araaına almak itten delil ... 

Bütçeye taallılk eder mesele ... 
Bir türlü Hadımköyünden ayrı 

lamıyoruz. latasyonun içi dıtı, taş 
kın bir İnsan kalabalığı ile gittik
çe kalınlaşan canlı bir duvar hali
ne geldi. 

Ali.eddin Cemil Bey, Keriman 
Hanımın bu aayıaız hayranlarına 
bakarken: 

- Olur şey değil, dedi, timdi 
meıeli dünya güzeli yerinde vere 
me çare bulan büyük bir i.liın ol
sa, halktan bu alkışların onda bi-

linin yanı b.stında hemen peyda 
oluve,·di: 

- Cevap versene, Keriman Ha 
nım ... 

Kızcağız, sıkılıyor: 

- Ne diyeyim, bilmem ki ... 
Peyaml Rey cesaret verdi: 
- n,_,rava kadar gelmekle bü· 

yülc zahmetler ettiniz! Bilhassa 
teşekkü\· ed.erim ! diyin iz! 

K~riman Hanım, bu sözleri ay
nen tekrar etti. 

F a.ltat davetlerin ardı araar ke-

l~.ri .. ar11.,ında belki kendiaini de gü ı 
ruruT. 

Nil.a ·r-:.: t Kraliçenin vaıonu 
Sempl'","· t>k., ,·,ı~.tf" b<'l•~,ndı. Bunu 
görenlerde•• b:: kadın, hoçkınr ııi 
bi bir ,es ;.ıka·<lt 

1 "d" ' _ ştc aldı, gı ıyor ... 
Ve onıuz omuzu sO&.me-yen bir 

kalabalığı ikiye yaran tren, ağır 
ağır harekete batladı. 

Keriman ece objektiflerin insa
nı yerinde mıhlayan bakııları al-

. Hadımklif iiiıde /ıe11disine talısis ediletı ıwsusi ııaaona aerrrkPn 

aunuz? 1 
Kraliçe cevap veriyor: 
- Çok memnunum!.. seyaha

tim çok eyi geçti, ve filim de bura-

da bitiyor. 
Mamafih aaıl büyük kıamı, ls

tanbula yakın iıtaayonlann birin
de çevrildi. 

Peyami Şafa Bey bermutat, m"f
hur nutuklarından birile Kraliçe
ye hita:ı etti: 

- Ey dünyanın en güzel kızı ... 
Kraliçe, Peyaminin hakikaten 

hararetli olan bu nutkuna tabii ay 
ni tali.katle mukabele edemezdi. 
Ezilip büzülmeğe baılayınca 
0Şim~k" muharriri tekrar imda
dına yetişti. 

Halis Bey, bir aralık, parlak 
bir kağıdın içinden çıkardığı üç 
tane iri şeftali hakkında izahat 
verdi: 

- Ti Paristen aeliyor .• On ae. 
kiz franga aldım: 

Ve 9eftalileri, parça parça doğ 
rayarak herkese birer dilim uzat 
tı. 

Sıra Keriruan Hanıın.a gelmiıti. 
O da Paris hediyesi fondanlardan 
elile üleftirdi. Belli ki, güzelimiz 
sahiden cöınert ... Kocaman pake
tin içindeki bütün çikolatalan, bir 
kaç dakikanın içinde tüketti. 

Hain Bey anlatıyor: 
- Avrupada en fazla hasretini 

çektiğimiz teylerden biri kavun
du. Hududa girmeden Edimeye 
telııraf çektik. (;atalcadan bir ev
velki iıtasyond._ Keriınanı hara· 
retli bir surette karfıla.dılar. Bize 
kavun ikram ettiler, Keriman• 
bir çok buketler verdiler. Mmta
ka kumandan vekili Bey de, lut
fen İstikbale gelenler meyanmda 
idi. 

Sorduk: 
- Halis Beyefendi, Pariıtekl 

hayatınız hakkında biraz ma1ii
mat vermez miıiniz "! 

ı.ı.ı:. n-- ..... -; .. :~.u.:... lııu.a.1-.tv..vlv.r 

mezmİf." 
Artık lıtanbul hudutları ıçın

deydik. Sahilde Filorya plajı gö
rünüyordu. 

Keriman Hanıma manzarayı 
göaterdiler: 

- lıtanbulun denizine kavuıu 
yoraun Keriman? ... 

Keriman Hanrmm sevinci gÜ· 
zel ıözlerinin içinde bir nur i.ye
ti sibi okunuyordu: 

- Ah, ne kadar göreceğim gel 
di bilaeniiz ! diyerek içini çekti.. 

Ece, bu nümayiflere, bu alkıt· 
lara o kadar karuksamıt ki, ikide 
bir, haklı olarak: 

- Ah, şu Sirkeciye bir çıluak .• 
diye söyleniyor. Ben, bir aralık ya 
nına sokularak: 

- Keriman H. fendi, dedim, 
lıtanbul sizin için tek bir bt ka· 
nadı sibi çırpmıyor .. Bu dalrlkada 
ne hisaettiiinizi bize söylemek iı 

<Devamı 6 ıncı sahıude) 
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Yeni Alman meclisi 

nasıl açıldı? 
( Bıışr J inci ubilede) için kürsüde ayini esami o..-etlle la 

oento tarihinde misli görülmiyen tihabat icraama teveHül edileli. 
·ait dahilinde ""1mıfbr. Naziler, ıuunzet olarak Hitlerin ti 
Bu parllınmto daha adam akıllı yaai müf'lvlri olan ytizbaf' Goeh-
.ekkll etmecı.. evvel öllime mah- ring'i, aoayaliatler de sabtk Reicba
m lıulunmaktacbr. Zira mecliain tag reiıi M. Paul Loebe'i namzet 
hi dün aalıah Neudeck'de reiıicüm göttercliler. 
run riyaseti albnda ictima eden Komünistler. Goehrinır'e rey•• 
urlar meclisinde akarriir etmit recek olan merkezcilerin bu hattı 
bu baptaki kararname mar• hareketine karıı proteoto makamın
n~loourc tarafmdan imza edil- da olmak üzere Loebe'e rey verecek-
tbr. terini beyan ettiler. 

Baıveldl v~ ~apen kendine ~evdi • M. Gochrlng reis intihap 
ınan bu ..ıihiyetten ancak bırbç ' dildi 
n istifade eyliyecektlr . e 
ReüicGmbanın kendloine tevcih 

lemıit olduiu .. hinwye ile kuY
t bulan loükıimet, Alınan efkin u 
ımiyeol mu...,....inde 31 tuunııız 
32 de intihapedllmı parlimento
n t.,..ı.ldll tam ft muhtelif aiyui 
kalanı yekdifwlne muarn kalan 
ktal nazar ihtillflannm derinliği 
barl1e ciddi itler cörebilecek meY• 

le olmadıfını behemehal cöater
ılı arzuıundaclır. 
808 reyin mecmu llzerinden tak-

! 1 .en !l80 reye malik olan hüklımet 
'yht.r fırkalar, bilildı ayni ef1ôn 
10ınlyeye Alman ınllletinl lıalddle 
nsll -'<le olcluldarmı ve bir hl 
met idare edelıilecek kabiliyette 
hıncluklanru idıat etmek iıtemek 
iirler. 
Nazilerle Naoyonal - Almanlar cel 
de iabab vücut etmekten iıtinüf 
nek aaretile riyuet koltuğunda 
müniıt kadm mebuı Clara Zetkin 
bulunmasını protesto eylemekle 
ıfa eyliyecekl ... dir. 

' 
1 
Relchımıı; divanı tesekkUI eder 

nez. hemen mareşal Hindenbourl' 
telvafla müracaat ederek ananevi 
bul merasiminin icrumı talep e
<~k ve çar!fU11ba gilnll Neudeck'a 
imet eyllyecelrtlr 

Meclis, deniz hizibi .azaaınm 1 e-y 
ide Euen' de toplanacak olan kato 
· kongresinde iıbatı vücut edebil
lerini tem.in mnaiıini birkaç gün 

lik edecektir. 

Refchstac meclhi, bu ıerait altm
ancak gelecek hafta yeniden içd

a eyliyecelı fakat bu defa ııa.mm 
:erinde Damocles'in fesih kılıct bu

' nacaktrr. 

Bafvekilln MUnıt..-'de irat eyle
, ği nutukta telrııilı eylediği veçhile 
.ichıtag mecliıl huzurunda mutat 
raai nutku söyleyip söylerniyeceğl 
yahut blivük alyasi müzakerenin 
.şlamaımdan evvel feshinin vuku
ılup bulmıyacait heniiz malum de
ldir. 

azilerle Merke7 fırkası araamda· 
müzakere dnam etmektedir. An 

k bu müzakerelt:r, kendine itima
nefı bihudut ve mutalebatı fazla 

an Hitler'in ltilllgiriz vaziyeti ha
bile mütkilia uğramaktadır. 

('/ara Zetklnln hltabPsi 

BERLIN, 31. A. A. - Reichı
g. saat IS te büyük bir sllk6n i
nde meaaiıine batlamıştır. Müzake 
t salona n tribünler, tamamile dol 
Uf idi.• 
Sai cenah müntehasında ünifor
alanru gİymİf olan Naziler, Siyah 
ömlekli hücum lntaab bulunuyor
ı. Bunların kollannda g-11 aa
>Iİ bir ... pazubeat, ayaklarmda açılı: 
oya koyu ıiyab pantalonlar ve ıü
ı.ri tizmeleri .ardı. 
Bunlar, rei•leri bulunan Frick, 
tra11er, Goebbelı ve yüzbatı Roehn 
ı arkasmda sıralanınıtlardL 

ı Hücum kıtaatının .trlııı harbiye 
,;,i olan yüzbatı, Franırz piyade 
rcı kıtaab efradının elbiıelerine 
ek çok benzeyen koyu renk bir ü
lforma giymit idi. 
Clara Zetkin, iki kadm komüniıt 
ıebuaun yardim.ile riyaset lcürıünü 
gal etti ve ıerefine komünistler m 
ıfmdan 3 defto "Horra!" denildik
m aonra kütat merasi..,ine ait mii
ıt &Özleri söyledi. 
Miiınaileyha, 4 reis muavinini ya

ı ba,mda yer almağa davet ettik
m. -M>nra mutlak bir sükiin içinde 
utkunu okuri\ala !ıatladı. 
Miimııileyha, titre}< cok zaif ve 

•kat vazih, bir sesle, kapitaliıt re
min gerek Almanyada ve gerek di 
er memleketlerde baİ• olınus olclu
u feliıketleri mu•haze ve ittiham e 
en nutkunu okudu. 
Mümaileyha, fİmcllki Alman bükü 

.etinin münhaııran büyük kapita
~ ile büyük çilçilere ınenıup bir 
.ı;mı kuklalardan ibaret olduiunu 
öyledi. 

Müraaileyhanm komüniatler tara
ından bnİ.p edilen bu sözleri, mec 
11te bulunan diğ... kimıeler iizerin
le hicbir akıülimd huıula getirm<>
G. 

Hitler'cilerdea Gochrinc, 367 rey 
ile Reichıag reiıi intihap edildi. 
Loebe 135. Komüniıt Toergler 80 
rey a!nuttrr. 

Naziler, Gochrinı(in intihabmı u
zun uzadiye alkıtlamıtlar ve yeni 
reiıi - Nszi üniforma11 ile - kürsü 
ye çıkararak birind raiı vekilinin 
intihabına tevesıül ettinnek üz .... 
yeni vazifesine batlamqtrr. 

M. Goehrlng'in beyanatı 
BERLIN, 31. A. A. - Reichsac 

ra içtimam• tatil ebnederı evvel mec 
liı reisi müfrit milliyetperverlerden 
yÜzbqı Goehring, Hindenbourg·un 
ittihaz edeceği hattı harekette mün
haairen ahkiınmıı riayete yemin et
mİf olduğu kanunu esaıiden mül
hem olacaih kanaatini izhar etmiş
tir. 

Bu beyanat, ıol cenaha memnu
niy;ot ve in!irah tevlit etmittir. M. 
Goehring, bundan aonra 1918 sen<>
ıindenb .. i ilk defa olarak Reicbıtag 
azası ekseriyetinin Almanyayı müza
yeka ve yeİ•ten kurtarmak arzusile 
mütehaaaiı olan milli anasırı temıil 
etmekte olduğunu beyan etmiştir. 

Mümaileyb, bundan sonra N iobe 
mektep ıremisi kurbanlarının hatıra
lannı yl\detmiştir. 

Bütün mebuılar. ölülerin hatıra
larını tebcil için ayağa kalkmışlar
dır. Celse tatil edildikten aonra,Nu 
yona! - Alman bizibi reiıi M. Ober
fohren, rei< Goehring"e atideki mek
tubu vermiştir: 
Naıyonal Alman hizibi, zati ali

nizden Reichıtag'ın sabık aoıyaliat 
reisinin emri ile parli.mento sarayı
nın koridorunda baımetlu İmpera
tor Guillaum'un satüıü arkasına ko 
nulmut olan Siyah Kırmızt - Altm 
san11 cümhuriyet bayrağını kaldır
maııru reca eder. 

Meclis davete kadar 
tehir edildi 

BERLIN, 31. A. A. - Reichıtag. 
dün saat 20,30 da yeni davet .u
kuuna intizare tatil etmiıtir. 

P.eich•tag, icabında davet etmesi 
için reis Goehrinrt'e vekalet verınq
tir. Naayonal Alman mebuslardan 
GrMf ikinci reiı vekili intihap eclil
mittir. Aldığı reylerin miktan 335' 
dir. M. Loebc. 139, M. Toergler 78 
rey •.lmıştır. 

Merkezci temayülleri izhar etmek 
te olan Bavyera halkçılarından M. 
Rauch, 350 rey ile ücüncü reiı veki
li olmuştur. M. Loebe, 124 ve M. 
Toeıgler 76 rey almı~lardrr. 

Hindenbourg, iJnümiiz
deki hafta dllnüylJr 

BERLIN, 31. A. A. - Reiıicüm
hur mar4'$al Hindenbourg, Reicba
tag reiıi ile dinnı azaaını Neudeck' 
de kabul etmeie muvaffakat etme
mittir. Reichıag"ın Nazi reiıi M. 
Goehring tıırafmdan dün kendioiııe 
gönderilen tel~eye cevaben 
mareıal, bu ıabah telgrafla vermiı 
olduğu cevapta önümüzdeki hafta 
zarfında Berlin'e avdet edeceğini ve 
divanın kendisini z.İyaret etmesi için 
avdetine intizar eylemesini reca ey
lediğini bildinniştir. 

Reiclıstag ününde 
arbedeler 

BERLIN, 31. A. A. - Reichstag' 
ın dünki celıesi imtidadmca parll
mento bina .. önünde bir takım arbe
deler olmuttur Bu arbedelere sebe
biyet vf'renler ~ 

'• Almanya, Uyan!" diye bağll'an 
Hitlercilerdir. Polis, bunlan aopa 
kuvvetile dağıtmııtır. Birçok tevki
fat icra eclilmiıtir. 

SHVEIN, 31. A. A. - Hitlerci
lerle Cümhuriyetçiler arasında vu
kua gelen tiddetli ıırbedeler eonaım 
da Schveiıı'deki Hitler hücum kı
taatı teflerile cliier bir Hitlerci ve 
Cümlıuriyetçi !eflerden biriıi ağır 
ıuretet yarolannutlardır. 

Hitlercilerle Çelik Cephe teıkili.b 
azası arasında daha vahim arbed.,. 
ler vukua ırelmİftİr. 

MiLLiYET 

Spor 

Büyük Balkan 
Tenis 
Şampiyonası 

Ev.elce de yazmıf oldufumuz 
veçbile Türkiye Atletizm Federu 
yonu Teniı Komitesi mrafmdan 
tertip edilmit olan Büyük Balkuı 
Teniı Turnuvalı 2 Eyl\il Cuma cü
nü Kadıköyünde Fenerbahçe klü
bü Tenia sahalarında bqlryacak
br. Komtu memleketler Teniacili
ii ile bizim teaiacilifimiz araam
daki farkı göstermek ve bizim te
nisçilerimizin hakiki ktyınet ye 
derecaleri hakkında bize bir fikir 
vermek noktai nazanndan büyük 
bir ehemmiyeti haizdir. 

Bu turnuva Türkiye ıporu için 
ıuühim bir laadiae tetkil edecektir. 
Memleket haricinde yapılan Ye 
muvaffakiyetle neticelenen bir i
ki tema• müateana olmak üzere 
teniaçilerimi:t timdiye kadar yal
nız kendi aralannda müaabaka 
yapmak imkinını bulmu9lar ve 
ecnebi tenisçileri ile karşılatmak 
fırsabaı bulmamıtlardı. 

Atletizm F ederaayonumu:ıun 
davetine derhal ve memnuniyetle 
icabet edeo Romanya, Yunaniatan 
ve Bulcariatan F ederaıyonlan hu 
auai birer ıeçme müsabakası yapa 
rak, en iyi tenisçilerini göndere
ceklerini bildirmişlerdir. 

Bulgar oyuncuları dün Jehrimi
ze gelmit ve tenisçiler tarafından 
istikbal edilmi1lerdir. Romanya 
ve Yunanistan oyunculan'da Cu .. 
ma gÜnÜ va11l olacaklardır. Tur
nuvanın icraıı mukarrer olan Ka
dıköyünde F enerbahçe klübü sa
ha) an yeniden tanzim ve ihzar e• 
dilmit ve seyircilerin maçları ta
kip edebilmeleri için sahaların et 
rafında lazım gelen tertibat alın· 
mışbr. Misafir oyuncularm latan 
bul' da ikametleri eınaamda ebabı 
istirahatlarınm temini için de her 
türlü tertibat alı:nmıt ve Moda'da 
(Moda palas) otelinde huıusi o
dalar ayrılmışbr. Gerek Teniı ko
mitesi izaıı gerek turnuvaya itti
rak eden tenisçilerimiz burada i
kametleri müddetince misafir o
yuncularla metgul olacak ve mem 
leketimizden iyi bir intiba ile ay
nlrnalannı teminen §ehrimizin 
şayanı temaıa mahallerini göıter· 
mek ve daima beraberlerinde bu
lunmak Üzere Teniı Komitesinin 
teklifi üzerine esasen iyi birer t ... 
niaçi olan lbrahim ve Bülent Cim
coz Beylerle Tarik Sahur Bey, mi 
safirlerimizin mihmandarlık vazi
fe5ini yapmaia maal memnuniye 
kabul etmi~lerdir. 

Turnuvaya 2 eylul Cuma günü 
öi;leden sonra saat 14,30 da bat
lenacak ve 4 eylUI Pazar ve 9 ey
lul Cuma ve 11 eylul Pazar gün
leri aabablnn saat 10,30 da ve öğ 
leden sonra 14.30 dıo. batlamak 
üzere devam edilecektir. 

Bu mühim Ye meraklı tnrnu•a
yı rrönnelerini hütün ıoor ve te-
niı meraklılanna tavsiye ederiz. 

At 
Yarışları 
Mevsimin albncı 
yarışı cumaya 

Yaz yan9lannm altıncı haftau 
yarıD Veli efendi aabaomda aaat 
üçte bqlayacakbr. lılah ....,üm .. 
ninin lıtanbul için tertip ettiği ya
ntlann sonuncuıudur. Vilayet ya
nşlara görülen rağbet hasebile 
yedinci haftayı yapmağa karar 
vermiş ve ilin etmiştir. 

Binaenaleyh 9 eylıil de yedin-
ci hafta yanılan da zengin bir 
program ile- yapılacaktır. 

Birinci kotu: 
Üç yatındaki yerli ve arap tay 

!ara mahıuı olan bu kOJunun me· 
aafesi 1400 metre ve Handıkaplr
dır. 

Şimdiye kadar klas ile bozkurt 
gösterdikleri kuvvet diğerlerini 
çok faik olduğundan bunlara faz 
la siklet verilıniştir. 

Hafif siklet olan Oguz, Yavuz, 
Mürat, yarışı çok hızlandıracak
lardır. Bizim tahminimiz Bozkurt 
veya Opzdür. 

ikinci koıu: 
Bu yanı, lngiliz yarqıdır. 

Sekiz at ve kısrak k01acaklar 
ve biribirlerile doğru yola kadar 
epey çarpııacaklardır. Bi~im fa
vorilerimiz 31rasile, Piyer, lstam
boli. Pazar, Janhablerdir. 

Üçüncü ko1u: 
Memlekete yeti§en halis kan 

hayvanlara ait olan bu yarışa Ka 
racabey harasmda yetiıtirilmiş at 
ve kuraklar ittirak edeceklerdir. 
Mesafe 1000 metredir. iki yaşın-Clara Zetkin, Sovyet Almanya 

ümhuriyetinin birinci konıreoine ri 
>liset edebilmek için daha uzun müd 
le!, yapyacağını ümit etmekte bulun 
lu~unu söylediği zaman bu sözleri 
ım11mi bir tebeuünıle karıılanmıt-

İİİİİİİİ~mni!!!!!!!!!i!!i!!!j;j-' daki bu hayvanlar ko,u meaafesi-
nin kısalığı hasebile çok sert ola-

ır. 

oziler, büyük bir ıükôt ve N
ıiın hafaza ediyorlar, Clara Zet
cin, ~ söylerken gazetelerinin .,. 
1ifıclerini çeviriyorlar, ellerindeki ri
ıalelerin mutaleasma dalmıt bulunu 
vor ar veya arasını birbirlerine aıı
>alık ediyorlardı. 

Salonun sağ cihetinin yansı elle
-inde aıkeri mığferlerini tutan ünifor 
ırı~]ı insanlRrla garip bir kamp man 
Ull'ası arzediyordu. 

Clara Zctkin'in nutku hitam bu
unca komünistler kendisini hararet
e alkqlaınıtlar ve celse hemen tatil 1 
dil i,tir. 
l~eichstag, ikinci cel~csini saat 

•r ,.. o • , , • 

\ ·ııuı 
hozmıyan 

vegtne 
'l'ualet 

cak ve neticede Özdemir ile Gü
lenin başta geleceğini zannederiz. 

Dördüncü koşu; 
Yerli ve Arap at ve kısraklan

nn mahsuı olan bu yarıtın meaa
fesi 3000 m~tre ve handikaplıdır. 
Bu koşuda memleketin en kuvv"t· 
li atlarından Poruj, Alderviı, Tay 
yar, Meıul, Kamer ve Sada 3000 
metreyi bitirirken son gayretlerini 
sarfedeceklerdir. Bizim bu yarış 
icin favorimiz Tayyar ve Ponıj
dur. 

Beşinci ko§U: 
Üniformalı :zabitana mahaus 

ve Calı manialı 2800 metre mesa
feli ·olan be yanı kıymetli zabit
lerimiz i4tirak edecektir • 

Bu haftaki yarıtm geçen hafta 
yarışı kazanan Z~fere ~yli. rakip 

k --
1 EYLÜL 1932 

Keriman H. dün geldi 
(Batı 5 inci sahifede) 

ter miıiniz? 
Keriman Hanım, ıu cevabı ver 

di: 

- Büyük bir heyecan içind ... 
yİln. latanbula, aevcili latanbula 
kavuflllanm .erdiği bu coıkun he 
yecanı aize naaıl ifade edeyim. Av 
rupada, gün ve gecelerim latanbu 
lu anmakla geçti. 

Arbk, hiç bir §ey beni eğlendi 
remez olmu9tu. Dehtetli üzüntü 
çekiyordum. Pariate daha fazla 
kalmak için yapılan bütün ıararla 
ra karı• geldim.,, 

Sirkeciye yaklaııyorduk. Keri
man Hanımı yormak iatemeclim. 
Mülakatrma burada nihayet •eri
yorum .. 

Sirkeci iataayonu, hakiki 
bir mahıer aahneai... lnsanlann 
yalnız omuzlan ve hatları görüle 
biliyor. Tren dunınca, bu batlan 
ve omuzlan görülen binl<ırce ı.qi 
bep birden ayaklandı ve mukaYe 
met edilemez bir ileri hareketile, 
Kraliçenin bulunduğu vagona dal 
galar halinde çarpb. 

Keriman Hanımın kiiçük kar
deşi mini mini ( F atoı) un pembe 
yüzünü kalabhk arasında ilk ae
çen babası Halia Beydi: 

- Fatoşuın .•. Ah yavnım .•. 

Peronun ne dille ve ne kalemle 
tarif edilemez bir manzarası var
dı. Halk büyük bir tehlikeden ka
çıyor, yahut bir hazineyi yağma
ya gidiyor gibiydi. 

M. Salôhattin 

Sirkeci istasyonunda 
Keriman E'.ceyi görmek Ye kar 

tılamak için binlerce halk, daha 
sabahın M"ken saatlarında Sirkeci 
İstasyonu etrafını doldurmuftu. 
lsmayonun Demirkapı tarafındaki 
evlerin pençereleri ve balkonları 
bir çok kadın erkekle dolu bulun 
duğu cibi, garı kaplıyan caddeler 

- de dolmuştu. Davetliler, bidayet• 
te daYetiyelerini ibraz ederek ga
ra girerlerken, bir aralık bütün 
tedabire rafınen car dahiline da
vetıizler de dahil olabilmit, bu 
yüzden büyük bir izdiham hilıl 
olmuştur. 

lataayonda, davetliler meyanm 
da Eminönü kaymakamı Raif, Po
lia müdürü muavini Hüanü, Vili
yet jandarma K. Hüanü, B. ferle 
Belediye erkinmdan ve azaımdan 
bazı zevat, Belçika ve Macar se
faret heyetleri, Türkçe, Rumca •• 
Ermenice ve ecnebi gazeteler mü 
mesailleri, bulunuyordu. Şehir 
Bandosu da iamayonda ahzi mev
ki etmiıti. lıtasyona Ecenin kü
çük kardeıi Fatot m ııetirilmitti. 

Ekspres, aaat 11,25 de, battan 
bata bayraklarla ıüılenen gara 
dahil olduğu anda daha durma
dan mahteri izdiham ara1ında bir 
hareket batlamıt. tren durduiu 
zaman bu kıprrdanıt tehacüm ha
lini bulmu9, hatti Keriman Eceyi 
ezilmekten kurtarmak için alela
cele cardan çıkarıp otomobile bin
dirmek zaruri olmuftur. Bu eına· 
da gann camlan kalabalıktan lu
nlıyor. alkıtlara, Y•f'l seslerine, 
halk ara1JDdan "aman bayılıyo
rum", "ezildim" feryatlan kanfl
yor, üstleri hatları yırblanlal'lll 
tikiyetleri i§itiliyor4u. Bu henca
mede, kraliçeye takdim edilmek 
üzere muhtelif müeaoese ve tetek· 
küller tarafından hazırlanan bü
ketler bile güç halle takdim edile 
bilmİftir. (Kadm Birliii) nin bü
keti Aliye Esat ve Hatçe H. mra-
fından verilebllmittir. Keriman 
Ece, bu büketi almıt. kendisini 
tebrik eden hanıma tetekkürle mu 
kabele ederek ayni büketten ko
pardığı bir çiçeii ona vermiştir. 

I pekit namına M. Ali B. Er
meni Kadın Birliği namma Ma
dam Agopyan, Macar sefareti 
Belçika ıefirinin kerimesi, Er
menice Jamanak ve Arivet 
gazeteleri ve muhtelif te§ekküller 
tarafından da Eceye büketler ve
rilmi§tir. 

Keriman Ece, bu çoıgun İstik-

TURliYEI 

bal lllft'ıniminden müteheyyiç cö
rünüyordu. Trenden iner inmez, 
kendiaine beyanı hoşamedi eden 
Abidin Daver 8. in boynuna sa
nlarak "Bu mu•affakiyetimi ta
mamen size medyunum" dem.ittir. 

Kraliçe Belediyede 
Dünya Güzeli sürekli alluflar 

arasında, "- bir yüzle büketler 
le etrafı auolenen huauai bir oto
mobille, önde klavuz otomobili, 
arkada aileai erkanmm biodildsi 
müteaddit otomobiller olduiu hal
de, Sirkeci - Ankara caddeoi - Hal 
kevi tarikile ( Cümhuriyet) refiki 
mizin idarehanesini ziyaret etmit, 
burada Yunua Nadi 8. tarafından 
karıılanmlf, resimler alınm•f, ,.. 

refine bir kabul reomi yapılmıt
br. Bir az iatirahati müteakip K.. 
riman Ece, ayni otomo&il kafilai 
içinde Ankara caddeaini takiben 
saat 12 ye 10 kala Belediye bina-
1ına gitınif, Vali ve Belediye Rei
si Muhittin 8. i ziyaret etmittir. 

Bu 1ırada Muhittin B. in yanm 
da muaYİn Himit, Mektupçu Ha
hik B. !erle diğer zevat bulunu
yorlardı. 

Muhittin B. Keriman Hanuna 
demittir ki: 

"-Sizi, munffakiyetinizden 
dolayı tebrik ederim. Kazandığı
nız birincilik, m_.m1eket için ve bu 
Jehrin çocuğu olduğunuzdan do
layı lstanbul için çok güzel bir ha 
diae oldu. lstanbul tarihi, bu gii
zel hatırayı daima hüsnü muhafa 
za edecektir. Sizi §ehir namına bir 
daha tebrik ederim.'' 

Keriman Ece, Vali B. e: 
"- Çok tetekkür ederim. La

yik olmadığım halde tahsımda 

memleket Kadmlığmm kazandığı 
muvaffakiyetten dolayı kendimi 
bahtiyar biliyonım" diye mukabe 
le eylemiıtir. Kraliçeye Belediye
de loku: .t ve teker ikram edilınİf
tir. 

Ece Fırkada 
Kraliçe, Belediyeden sonra C. 

H. F. merkezini ziyaret etmiıtir. 
Fırkada, Keriman Eceyi Memduh 
Şevket, Abdülmuttalip (Malatya) 
Hakkı Tarik (Gireson), Ali Rıza 
(Mardin), Aoım, Eczacı Necip, E
aat, Rüknettin, enitteıi Fatih Ka
za reiai Dr. Hikmet B. ler iatik
bal ebnİ§lerdir. Safiye Hüseyin 
Harum, Eceyi üzerinde (lıtanl:ıul 
Halk F ırkaaı) ibareıi yazılı bir 
büket takdim .,. beyanı hotamedi 
etmiş, Rüknettin B. de kazandığı 
muvaffakiyetten dolayı tebrikatta 
bulunınuttur. Kraliçe, t.,...kkürle 
mukabelede etınit. fırkanın üıt 
kabndaki büyük salonda bir az 
dinlenmİf, bu ıırada müteaddit re 
ıimler almmıt. kendisine §eker ve 
lokum ikram edilmiftir. 

Kraliçenin gerek Belediye ve 
cerek fırkayı ziyaretinde dİf&rıda 
büyük bir kalabalık toplanmıt. 
civar biaalann pençereleri hatlar 
la dolmut bulunuyor, otomobil bi
nip inerken ıürekli alkqlar kopı
yordu. 

Keriman Ece, fırkadan sonra 
ayni otomobil kafileoi içinde An
kara caddeoi • Sirkeci - Köprü • 
Karaköy - Şitane - Beyoğlu tari
kile Fmdıklı apartmıanma gibnİ§ 
tir. Apartmıamn etrafı bir çok 
halk ile dolınuttu. Kendiıini ika
metc&Jırna kadar götüren Abidin 
Daver B. oradan döımıüt ve arbk 
hususi ziyaretler ve tebrikler bat
lamıt. akf&ID geç vakte kadar yol 
yorgunluğuna rağm . Ece, ziya .. 
retçileri kabul eylemiftir. 

Şehir hedlge verecek 
htanbul Belediyeai tarafından 

Keriman Eceye bazı hediyeler ve
rilmeoi diifünülmektedir. Bu hedi
yenin ne olacaiı henüz kararlatb 
nlmam.ıtaa. da, evlenirse çeyizinin 
temini, yahut büyük bir müsame
re yapılarak haaılltı ile bir ika
metgah tedariki §ekilleri dütünül 
müıtür. Belediye Reiai Muhittin 
B. verilecek hediyelerin henüz teı 
bit edilmediğini söylemiıtir. 

Muhabir mektubu 

Orhangazi'de Hint 
keneviri zeriyatı 

Esrar çıkarıldığı için hükômet 
zeriyab kayıtlara tabi tuttu 

ORHANGAZi: Orhancazicle 
intizam ve hümü idareye taalliik: 
eden ve halkın refahile alikadar 
olaa tetkik -zularma daha ya
kmdan temu için bir kaç gün da
ha burada kalmağa mecbur ol
dum Ye kaymakam Nuilo Beyin 
muyaffakıyetlsini kaydeylemek 
iateclim. 

ARAZI TEVZii VE HUDUT 
iHTiLAFLARI 

Kaza dahilinde bennucibi ka
nun emvalimetrukeden intikal et
mit olan araziden (240) döniim 
mikdan borçlanma oaretile (asa
yİf) n (Karsak) köylerine •eril
mitJir. Köylerdeki tarla hadutla
nnın ihtilaflan da hemen kimi
len halloluıunuttur. Bir iki köyde 
ki ihtilaf ve münazaalar da bu ay 
zarfında halledilm~ olacaktır. 

NEHiRLERiN TATHIRI 

lznik gölüne akan ve yağmur 
mevsimlerinde tatarak bir çok a
raziyi basan ve ortalığı bataklık 
haline geriten dört derenin enha
rı sağire kanununa tevfikan tatbi
ri karar allına alınmış ve mükel
lefler de tesbit olunmuı bulundu
ğundan ağustoata temizleımıeğe 
baılanmıtlır. Kaynarca albndan 
göle kadar olan mınmkadaki ba
taklıklar da 11bna mücadele kanu 
nunun 6 ncı maddesjne tevfikan 
bir haftaya kadar kunıtulacakbr. 

ESRARCILIK 

Bura halkı hemen umumiyetle 
öteden beri esrar ve tütün zeriya
tından çok para kazandıklarından 
bütün kuvvetlerini bunlara vermİf 
ler ve hububat zeriyatmı bilmez 
olmutlardı. Şimdi İM> tütün para 
etmediğinden ve earar dalıi şiddet 
le menolunduğıından bunlan ki
milen terkebnitler ve yabancısı ol 
duklan ekin zeriyabna başlamıt
lardır. Maahaza bu seneki zeriyat 
% 40 noksan yapılmııbr. 

Geçen aene kaza mrntakaun
da (3000) dönüme yakın Hint 
keneviri ekilmit ve bundan earar 
çıkanlınışbr. Bu sene kenevir eke 
cek olanlar beyanname itaama 
mecbur tutulmutlar ve yalmz to
humlarile elyafından iıtifade eyle 
mek ve bqlarnıdan earar çıkarma 
mak şartile miiaaade alabilıniJleP. 
dir. Earar çılı:aracaklarm da be
yanname ile müracaatları halinde 
uhhiye vekaletinden a«Ulduktan 
sonra ruhsat nrilecefi Ye hili
fında hareket edenlerin kenevir
leri kalolunacaiı ilin eclilıneoi 1-
zerine bu sene 6 kiti müracaat 
eylemit ve azami (150) dönüme
kilmİftir. Bunlar da yalnız elyaf 
ve tohumlanndan iıtifade edebi
leceklerdir. Eylill ve tetrinievYel 
de bu kenevir teftit edilerek bat
lan koparılacak ve imha oluna
cakbr. 

ASAYiŞ w AHLAK 

AaaJit çok iyidir. Kaaabanm 
Y alva iıtikametinde ve bir saat• 
lik mesafede bir karakol teoia va 
telefonla irtibat temin olunmut
tur. Bütün köylere ve Yalova ile 
Gemliğe de telefon yapılmıfbr. 

Yeni.köy altından lznikin Boyalıca 
köy hududuna kadar olan yol oto 
mobil ve arabalann seyrüıeferine 
müsait bir hale ifrağ olunmuttur. 

KABUL GÜNLERi 

Medeni memleketlerde hafta
mn bir günü miaafirlerin kabulü
ne tahsia olunur. Çünkü herıün 
misafir ve ziyaretçi kabul eyi• 
mek bir hanım için çok müziç o
lur. Aktama kadar misafirlerle 
meığul omak ve eğer ki bu ziya-
retler arka arkaya her gün de
vam edene artık evin itlerini yüz 
üstü bırakmak lizımdır ki buna 
tahamill eylemek bir aile için ka
bil olamaz. Burada muhterem bir 
hanımefendinin böyle bir kr.bul 
günü yapma11 üzerine difer aile
lerde dedikodu b-..lamıt ve bu 
,ekli kabul kibir Ye azamete ve 
kimsenin ziyaretinden memnun 
kalınmadığına hamlolunarak bir 
nevi iğbirar ,.e dargınlığı mucip 
olmuttur. Binaenaleyh biz o ha-

1 -•,.,efendilerin, dünyanm her ta-

rafında kabul edilrnit olan bu gil
zel adete muhalefetlerini bir lua
kançlık eseri olarak telakki edece 
ğiz. Yoksa o hanımefendilerin bu 
medeni adeti takdir edemiyecelı: 
kadar fUurauıs olmadıklannı bili
riz. 

NOFUS - BOŞANMA 

1926 aeneainden beri doğum 
yizünden kazanın nüfusu artmak 
tadır. Bet _., içinde 1200 nüfı.u 
çoğalmqtrr. Eakiden botanma vak 
alan 3 30 iken medeni kanunun 
tatkibiaden beri bu mikdar %5 e 
dü§DIÜ§tür. 

SIHHi VAZIYET 

Köylerde helalaruı intizama 
konmaaı ve aokaklardaki batak 
ve molozlann tathiri aayeıinde 
sıhhi vaziyet çok düzelmiftir. Ba
zı köylerde eıhemmiyetaiz 11bna var 
aa da Terem baatalıfı biraz fazla 
cadır. Kazada bir hükümet dokto
ru bir aılıhiye memuru bir de ebe. 
vardır. Burada eczacı olmadığın
dan bu vazifeyi de doktor görmek 
tedir. Koca kazada maalesef bir 
dit doktoru da yoktur ! 

MAARiF 

Kazanın 23 köyünden on dör
dünde mektep vardır. Bu sene al
b köyde Maarif vekaletinin planı
na tevfikan yeni mektepler yap
bnlacaktır. Bunlardan üçü gele. 
cek dera zamanına kadar ve üçü 
de kıtm behemehal ikmal edilmiı 
olacakbr. Kaymakamm riyasetin
de kimsesiz ve fakir çocuklara 
bakmak için bir himaye heyeti ter 
kil olunmuttur. 

TEŞEKKÜLLER 

Kaymakam beyin refikasmm 
riyasetinde bir spor ve musiki yor 
du tesis edilmiıse de muallim o
lan zat başka yere gibniş oldu
ğundan musiki fUbesinin faaliyeti 
dnrınuttur. Spor ve gençlik namı 
na da bir şey kalmamı•br. Genrli-
•. kr ' ' gın te ar faaliyete geçmesi icin 
belediye tarafından hazırlana~a· 
ğı vadolunan spor sahuına inti
zar olunmaktadır. Buranın tica· 
ret odası kaldınlmıt ve bir mümu 
ıil canibinden idare olunmakta 
bulunmuttur. Ziraat odan tayya. 
re cemiyeti, hili.liabmer ve hima .. 
yei etfal tubeleri faaliyettedirler. 

KOY BOTÇELERI 

Kaymakam bey köy bütçeleri
nin tanzimine çok ihtimam eyle· 
mİftİr. Varidabn % 50 ıi masrafa 
ayrılmq ve köy odalarile konuk 
ve okuma odalan teais ettirilmit
tir. En çok ökıüzlere yardım ve fa 
kir luzlann eYlenmelerine muave 
net Ye kimsesizlerin kefen parala
nnm temini nazarı clikkate alınmrı 
tır. 

Ra,ıp KEMAL 

Çorlu lcra memurluğundan: Te
mamma 1500 lira kıymet takdir edi 
len Çorlunun Muhittin mahallesin
de Anlan sokağında ki.in 6 N o. lı 

bir ahır bir oda ve 623 metre mu
rabbaı bahçeyi ve S4 metre murab
baı porta lab .e kalı.eyi havi bir 
bap banın temımn acık arttırmaya 

konulmu! ve f'lrtn&meıi 3 eylül 932 
arihinde divanhaneye uılmııtır. 25 
eyliıl 932 pazar gÜnÜ ıaat 14 ten 16 
ya kadar Çorlu icra daire.inde açık 
artbrma suretiyle satılacaktır. Art
tırma ikincidir. Bu defa en çok ve 
en aon artbranın üstünde bırakılır 
Arttırmaya iştirak için yüzde 7 te

minat alınır. Müt ... akim vergilerle 
belediye resimleri, vakıf icaresi müş 

teriye aittir. Haklan tapu sicilli ile 
sabit olamayan alakadRrların iddiala 
rmı, ilim tarihinden itibaren 20 gün 
içinde veıikaları ile birlikte memuri· 
yetimU.e bildirmeleri, akıi takdirde 
•tıt beı!elini payhqmasmdan hariç 
kalırlar. Alakadarların icra ve iAa• 
kanununun 119 uncu maddesine lcv 
fikan hareket etmeleri ve daha fazla 
malümat almak isteyenlerin 932-425 
numara ile memuriyetimize 

caatları ilin olunur. 

müra-

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci keşide 

11 Eylül 1932 dedir. 

BOJDk ikraıniJe 35,000 ~ira~tr. 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat vardır. 



Kocaeli Ziraat 
Bankanısdan: 

lı:mitte Buğday meydanında Ateşl devreden 4 taılı un de
ğirmeni BelediJe No. 57,59 Müdevver K. O Muhammen 
22200 lira. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
T erkosta Elecik vakıf ormanlarının otlakiyesi üç sene 

müddetle mü:r:ayedeye konulmuttur. Talip olanların 19Eylôl 932 
pazartesi günü ıaat on beşe kadar lstanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Orman ve Arazi kalemine müracaatları. (4324) 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

Devlet Demiryolları idaresi ilanlar 

Gayrimübadillere ait Yunan tebaası emvalinden yukarıda 
cinsi ve ne'i ile semt ve No. sı yazılı emvale l 1 - 7 - 932 tarihin
de (kapalı zarf) ile yapılan müzayede neticesinde teklif edil~ 
bedel haddi layik görülemediğinden mezkUr emval 10-8-932 tari 
hinden itibaren kapalı zarfa esu olan ıartname dahilinde bir 
hafta müddetle ve açık arttırma suretile tekrar satılığa çıkanl
mış son bedeli müzayede yine haddi liyik görülemediğinden mü- 1 

zayedenin bir ay temdidi ve pazarlık suretile icruma karar ve
rilmi,tir. 

Anadoluhisarında Çavufbatı çiftliğinde eski çiftlik bina11 
ile eski ajıl üzerinde ev t takriben kırk bin kiremit müzayede 
suretile satıJacaktır. 19 Eylfil 932 tarihine müsadif pazartesi 
günü ihalei kat'iyesi İcra kılınacağından taliplerin yevmi mez
kürda çiftlikte E-..kafMemuruna müracaatları ilin olunur.(4323) 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

K. O. kıt'aları için senelik 
24560 kilo teker kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. ihale
si 13-9-932 salı günü saat 11 
dedir. Şartnamesini almak iste 
yenlerin her gün ve münakasa
ya iştirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (695) (4211) 

* 

Ana şebeke ile irtibat peyda etmiş olan Samsun - Sivas 
tının Yıldız - Kunduz kısmı henüz muntazam işletmeğe açıl 
makla beraber halka sühulet olmak üzere 31 Ağustos Çarıa 
gününden itibaren haftada üç defa yapıl cak irtibat katarla! 
yolcu ve ticari eşya kabul edilecektir. ltbu irtibat katarları _ 
sun - Zile. Zile - Kunduz. Sivas - Kayseri ve Kayaeri - Ani 
arasında işleyen muhtelit katarların biribirlerile İrtibatını te 
edecektir. İrtibat katarı günleri Cuma, Pazar ve Çarşamba • 
Zile - Kunduz arasında haftada üç defa işleyen muhtelit k( 
günleri de Cuma, Pazar ve Çarşambaya tahvil edilmiştir. ~ 

Haydarpafa ve Gümüşsuyu ru bilet verilmekle beraber Kunduz - Yıldız kısmı muntazan 
hastahanelerinin senelik ihtiya 
cı olan 840 ton leva maden kö- letmeğe açılıncaya kadar yolcular bir geceyi Zilede geçireceı. 
mürü kapalı zarfla münakasaya dir. İrtibat katarlarının vakti hareketleri berveçhii.tidir: 
konmuştur. ihalesi 13-9-932 sa j Zile _ Sivas arasında 1944 944 Sivas - z;ıe arasında 943 1 
lı günü saat 10,5 dadır. Şartna- Katar Katar 
mesini almak isteyenlerin her Cuma, Pazar. Çarşamba günleri Cuma. Pazar, Çarşamba gür İhale günü 17-9-932 cumartesi olduğundan taliplerin yuka

rıdaki muhammen kıymet üzerinden yüzde 7.S teminat akçelerile 
birlikte mezkUr 17-9-932 tarihine kadar Ziraat Banka11nın de
miryolundaki binasında mütetekkil heyete müracaatları ve be
de;i müzayede nakden veya gayrimübadil Türklere ait bonoların 
da nakit makamında kabul olunacağı ili.o olunur, (4474) 

Emval 
No. 
133 
136 
137 

Cinsi Mevkii 

Hane arsası C::ami Nur 
" " 
" " 

gün ve münakasaya iştirak ede M. H. M. 
ceklerin de vakti muayyeninde Zile 7 45 Sivas Zira Do··. V · K Muham 

ergı · - komisyonumuza müracaatları. Boztepe 8 16 8 17 Yıldız 
men K. ( ) (696) 4212 Silis 8 54 9 03 Meotcte 

00 2 30 sehmi 63.32 "' ~- ~ Ulusulu 9 51 9 54 Y enihan 
00 Tamamı 300 

l Manisadaki kıt'atın senelik Kunduz 10 44 10 47 Subaşı 00 Tamamı 320 

7 00 
8 10 
8 55 
9 50 

6 
7 
8 
9 
9 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1 138 .. " 

300 
1500 

00 
700 00 Tamamı 140 ihtiyacr olan 14720 Yilo çekir- Musaköy 11 30 12 20 Çan:lıbel 

deksiz kuru üzüm münakasaya Çamlıbel 13 40 13 4S Musaköy 
10 35 
ı2 00 
13 51 
14 41 
15 28 
lô 11 
16 43 

10 
13 
13 
14 
ıs 
16 

Nafıa Vekaletinden: 
150 ton yerli çimento kapalı zarf usulile münakasaya konul· 

muştur. Münakasa 21-9-932 tarihine müsadif çarıamba günü sa
at ıs le Nafia vekaletinde mübayaa komisyonunda icra edilecek 
tir . 

Münakasaya iıtirak edeceklerin teklif mektuplanru, temi
natı muvakkate ve ticaret odası vesikalarını ayni gün ve saatte 
komisyona vermeleri lazımdır. Taliplerin münakasa ,artnamele
rini latanbulda Haydarpaıada Liman iıleri müdürlüğünden. An 
karada Malzeme dairesinden tedarik edebilirler. (4423) 

Heybeliada Sanatoryomu 
Battabiplitinden: 

Heybeliada Sanatoryomu için imal ettirilecek 28 kalem ah
~ap malzemenin 24 Ağustos 932 tarihinde İcra kılınan münaka
sasında verilen fiyat gali görüldüğünden mezkiir malzemenin 
tekrar münakasa11 bir hafta müddetle 7 Eylul 932 çar,amha gü
nü saat 15 te yapılmak üzere talik edilmiıtir. Münakasa Galata. 
da Kara Mustafap"!a sokağında lstanbul limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezindeki komisyonda icra edileceğinden taliplerin fartna
melerini gönn.ek üzere mezkur Merkez Levazım Memurluğuna 
müracaatları. (4485) 

Darülfünun 
Emanetinden: 

İstanbul Darülfünununa talebe kayıt ve kabulü muamelesi-· 
ne batlanılmı,br. Kayıt muamelesi Teşrinievvelin on betine ka· 
dar devam edecektir. Taliplerin Fakülteler Kalemlerine müraca
at etmeleri ili.o olunur. (4488) 

Devlet Matbaası 
Müdürlüğünden: 

llk mektep kitap listesine dahil olup henüz fiyatı teabit edil 
memiı bulunan eserlerin birer nüshasının fiyat takdiri için mü
ellif veya bayileri tarafından matbaa müdiriyetine tevdii ve 3 Ey 
lul 932 akıamına kadar fiyatı tesbit edilmeyen kitapların listeye 
kor. ulmayacağı alikadarıı:nın malumu olmak üzere ilin olunur. 

(4487) 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

''LYSOL,, 
.\lü,tnhzarının başlıca evsafı: l\1ik
rnrları imha için mükemmel, mu· 
ııdı ıulfiıı için kuvvetli, kokulan 
,,.ıe içia müısslr ve birinci d.re
cede anriserıilc bir mayi olmasıdır. 

.. LY!~l~ 
Hamburgta SCHUEL1<~ & 
MA YR A. G. ıa

ra!ından imal edilmiş 
tir. l "mum! acenıalın: 
l•ıanbulda S. Jacoel 
mahtumları. l===t 

.\şajl;ı cins taklitle· .A 
:ınden sakınmalı ve l:iiiiiiiiil 

1
1ES.i 

1 

1 - ~-8-932 ~arihinde ihalesi. takarrür eden ~~~afı yuka.~ıda konmu,tur. ihalesi 24 9 932 Subaşı 14 25 14 30 Kunduz 
yazılı gayrimübadıl mallar'ma talıp zuhur etmedıgınden muza- Cumartesi günü ""at 15,30 da- y enihan 15 15 15 25 Ulusulu 
yedenin bir ay daha temdit eıi'ilmesine karar verilmiştir. dır. Evsafı kc;>mis!onum~zda , Menteşe 16 05 16 10 Silis 

2 - 12 Eyliil 1932 pazartesi günü saat on beşte ihalesi ic-, • mevcuttur. Tı:lıplerın Manısa- 'Yıldız 16 5\J 17 00 Boztepe 
kıl kt 1 da satın alır.• komisyonuna mü 1 Sivas 18 00 Zile 

ra ınaca ır. 1 ( ) (4455) · 
3 _ Ellerinde Haziran 1928 tarihli talimatnamedeki eşka- / racaat arı. 7~8 Sa_msun ve Ankaradan Cumartesı Sah ve Pe~şembe gün 

le göre hak sahiplerine verilmiş gayrimübadil bonosu olanlar, ·:, . * " . muhtelıt katarla, Haydarpaşadan Cuma. Pazrtesı ve Çarşan 

bo ı bed ). "h I h tt" eb"t· 1 Ş k d ki .. 'ı Konyadakı kıtaatın senelık "ünleri Anado:u sür'at l<atarile hareket eden yolcular Cuı no anm e ı ı a eye ma sup e ır ı ır er. u a ar yuz "hf 1 1"000 1-'l b o 
• A .. • I 1 ıyacı 0 an .. ·' 0 sa un Pazar ve Çarşamba günleri irtibat katarlarına aktarma etn 
!ıradan dun küsurat nakden teıvıye 0 unur. kapalı zarfa münakasaya kon- .

1 
il d d l 

4 - Müzayedeye İftİrak edebilmek için ihale saatinden ev- muıtur. ihalesi 26 9 932 pa- surctı e yo arına PVam e er er. __ _ 
vel müzayedesine iştirak olunacak emvalin muhammen kıymeti- zartesi günü saat 15 tedir. Şart 
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesi verilecektir. name~~ri gör~ek istiyenleı;in 

5 - Bedeli ihale. ihale günü ve ihaleyi müteakıp peıinen 1he~ gunkk~mısyonu~udza, talıp-1 
l ••t ...... • umanaa ıugı ,atıoa.ma 11.om 'I -----

erın va tı muayyenın en evve 
ve tamamen tesviye olunur. 

6 - Mezkur emvalile satı, teraitinin teferrüatı hakkında 
daha ziyade malumat almak iat~enler her gün öğleden sonra 
Tarsus Ziraat Bankası Gayrimübadil i,leri memurluğuna müra 
caat ederler. (4199) 

Konya'da Kolordu salın alma 
komisyonun:ı müracaatları. 

Ot 
9SOO 
2000 

Sıunan 
ıoooo 

2000 
Askeri Baytar mektebi 
Kuleli As. Lisesi 

(729) ( 4456) 

1200( 11500 
K. O. kıt'aları hayvanatı ih-

Yukarıaa yazılı mahallere hizalarındaki mİkdarlaraa ot tiyacı için 30 ton yulaf alınacak 
tır. Pazarlığı s 9 932 pazarte- saman pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 1 -· lul 932 pE 

Açık Arttırma ile Satış ilanı 
Mersin Ziraat 

Bankasından: 

si günü saat 15,30 dır. Şartna- şembe günü saat 10 dan 12 ye kadar Tophanede Merkez Kuma 
mesini almak isteyenlerin her danlığı satın aln:a komisyonunda icra kılınacaktır. Talipler 

• 
gün ve pazarlığa iştirak edecek komisyona mii.racaatları. (34) (443C 
terin de vakti muayyeninde ko- ~ ,. * 
misyonumuza müracaatları. _ .. 

(730) (4S02) Me'.·ke_z Ku~~ndanlıgı m~es 

Sıra 
No. 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

Mahallesi Mevkii Cinsi Emlak Maliye de Muham 
No. v:r K.Lira men K. 

sesatı ıthıyacı ıçın 23000 kilo 
"" "' "' . . . 

1 
gaz ıo Eylul 932 cumartesi gü 

.. Çatalca Mst. Mv ıçın al~nı nü saat 14 buçukta kapalı zarf 
munakasa suretıle 6.SOO kılo la münakasası yapılacaktır. Ta 
gaz yağı alınacaktır. ihalesi 21 tiplerin şrtnamesini görmek i
Eylfil_ 932 Çartam~a. günü sa.at çin her gün ve münakasaya iş 
2 dedır. Şartnamesını almak ıs- lirak için de muayyen saatin
teyenlerin her gün v,. münaka- den evvel teklif mektuplarile 
aa11~a iıtirak . edecekl~rin de Tophanede Merkez Kumandan 
vaktı muayyenınde komıayonu- lığı satın alrr.a l<omisyonuna 
muza müracaatları. (731) müracaatları. (161) ( 4180) 

Mahmudiye Yanık han Tabi Arsa 29 M2 Bili. O 700 
" " Arsa 29 " " O 700 
" " Arsa 29 " " O 700 
" " Arsa 29 " " O 700 
" " Arıa 29 " " O 700 

Osmaniye Şosa üzeri H•n• m• S. D bahç• O 1.750 
Gözne K. A~ağı gözne Hane ma il. D. Torla O 2.450 (4503) 

n " Hane ma /2 D. Tar!;, O 700 * * * 
" " Han• ma ız D. Tarla O 850 1 inci muhabere alayı kuşları 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Gayrimübadil emvali 2S Ağus- için Buğday. mercimek pirinç, 
tos 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin para ile müza- mısır burçak alınacaktır. İhale 
yedeye çıkarılmııtır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etki- si 5 9 932 Pazartesi günü saat 

b d 16 tla yapılacaktır. Şartnamesi-le göre hak sahiplerine verilmiş olan gayrimü a il bonoları da 
ni almal<: isteyenlerin her gün 

nakit makamm~a kab~l ~l~ur. . _ .. ve pa:r:arlığa iştirak edeceklerin 
2 - Mezkur emlakm ıhalesı on beş eylul 932 ı>e•tembe gu- de vakti muayyeninde komisyo 

nü saat onda Mersin Ziraat bankası binasında m~teşekkil heyet ı numuza müracaatları. 
huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakıtte mü:r:ayede (732) (4504) 

1 mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etır.eleri lazımdır. * * • 
3 - Müzayedeye iştirak için muhammen hymetin yüzde Çatalca Mst Mv için 84 bin 

yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede saatinden ev- ı kilo ~ırın o-!u'.:1u alınacaktır. P~ 
vel banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmış olması 1 zarlıgı5 3dedE~luŞI 932 cu~a~te1sı • sad 1 ır. artnamesını a -
İcap e<lf'!r. mak isteyenlerin her gün ve pa-

4 - Satış ve müzayede §eraitini anlamak ve daha ziyade zarlığa ittirak edeceklerin de 
tafsilat aln:ak isteyenler Bar: kaıia Yunan emvali servisine mü- vaktı muayyeninde komisyonu-
racaat edebilirler. ( 4078) muza müracaatları. 

(73S) (4507) 

... 
Kilo 

75 Renkli bükıre 
750 Ambalaj kağıdı 
300 Keselik kağıdı 
200 l nce elvan kağıdı 

Yukarıda mikdar ve cinsleri 
yazılan sıhhiye ambalaj malze 
mesi 5-9-932 pazartesi günü sa 
at IS t .. nazarlığı yapılacaktır. 
Taliplerin evsaf v,. şeraiti anla 
mak üzere !-er gün ve muayyen 
e:ününde teminatlarile birlikte 
Tophanede Merkez K. satın al 
ma komisyonuna müracaatları. 

(33) (4435) 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin 90,000 kilo kuru ot pazarlık 
la satın alınacaktır. Pazarlığı 
6 9 932 sah günü saat 14 ten 
1 7 ye kadar Tophanede Mer-

kez Kumandanlığı satın aln 
komisyonunda icra kılmaca~ 
tır. Taliplerin şartnamesini g• 
mek icin komisyona müracaa 
!arı ve iştirak İçin de muayyt 
vaktinde komisyonda hazır bı 
lunmaları. (35) ( 4437 

"" * ~ 
Harbiye, Topçu Nakliye. Si 

vari mektebi hayvanatı için o 
nar tondan otuz ton saman ayı 
ayrı pazarlıkla satın almaca~ 
tır. Pazarlığı 3 eyliil 932 c~ 
martesi günü saat 10 dan 12 y 
kadar Tophanede Merkez Ku 
mandanlığı satın. alma komis 
yon unda icra l<ılınacaktır. Ta· 
!iplerin komisyona müracaatla 
rı. (39) (4520 

* * * Harp Akademisi hayvanat 
ihtiyacı için 200 ton arpa kapa 
lı zarf suret;le satın alınacak 
hr. Münakasası 25 eyliil 932 
Pazar günü saat 14.30 da Top· 
hanede merkez kumandanlığı 
satın alma komisyonunda İcra 
kılınacaktır. Taliplerin şartna
mesini görn:ek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
şartnamesi veçhile hazırlaya· 
cakları teklif mektuplarını iha
le gününün muayyen vaktinde 
komisyon riyasetine vermeleri. 

(36) (4519) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

lzmitteki kıt'at için 147,S50 
kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakasaya konn:u,tur. İhalesi 
20 9 932 Pazar gür.Ü saat ıo 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 

1 - Bedeli keşfi ı4406 lira es kuruştan ibaret Ar.kara - A- dadır. Taliplerin lzmitte satın 
yaş yolundaki taş ihzaratı kapalı zarf usulile münakasaya kon- alma kcmisyonuna müracaatla-

t • rı. (737) ( 4S09) 
muşu~ 1 

2 - Yevmi ihale 25-9-932 perşembe günü saat on beşte vi- I . k~ k:' 
0

• • 
51800 A • • •• • • , zmıtte ı ,.. at ıçın 

!ayet daımı e?cumenınde ıcra omnacaktır.. . . .. j kilo kuru fasulya kapalı zarfla 

Köyü Mevkii Cinsi Mikdarı Muhammen K. 
Polonez Argatbaşı Ni- Çalılık ve 350 dönüm 350 lira 

kolka tarla11 fundalık 
Yukarıda cins ve evsafı yazılı Emliki milliyeden bir kıt'a 

çalılık mülkiyeti satılmak üzere müzayedeye çıkarılmı,tır. 20 
Eylul 932 tarihinde ihale< kat'iye.i icra kılınacağından taliplerin 
yevmi mezkurda saat 2 de Beykoz Malmüdürlüğüne müracaat· 
ları. ( 4399) 

unvanı dcarimlzle alamecı ıui

kımııla Mmil olmıyan mumasil 
mu•ıahıarlm reddeımelidir. 

3 - Talıpler münakasa kanu:r.u veçh•le yevmı ıhaleden yuz münakasaya konmu,tur. ihale-
• de 7,5 n!sbctinde 1081 liralık teminat VI'! teklif nlektuplarını ve si 21 9 932 Pazartesi günü sa

Ticaret odasından musaddak iktidarı mali vesikalarını Encüme- at 10 dadır. Taliplerin -..akti Polis Müdiriyetinden: ni Daimi riyasetine tevdi etn:iş bulunmalıdırlar. muayyeninde lzmitte satın al-Adliye 
VekAleti den: 

Bilumum icra daireleri ile 
Ayniyat Muhasipleri için tabet 
tirilecek olan ( 67) kalem evra
kı matbua ve defatirin tabı hu
susu münakasaya çıkarılmıı ol
makla ıartname.i veçhile mu
hammin bedelinin o/o 7,5 nisbe 
tinde (265) lira teminatı mu
vakkate akçesinin depo edilme
si veya bu miktara ait Banka 
mektubunun ibrazı 15.zım geldi
ğinden taliplerin yevmi ihale o
lan 21 Eyliil 932 tarihir.de Ve
kalette müteşekkil Mübayı:at 
komisyonunda ha:<ır bulunmala 
rı ve şartname ile nümunelerin 
Istanbul Müddeiumumiliği ile 
V ekilette mübayaat komisyo
nundan istenilmesi t;;zumu İ
lin olunur. ( 4515) 

i K "f . k tkik t k · ma komisyonuna müracaatları. lıtanbul icra riyasetinden: Sütlü- ı 4 - eşı • şartname ve saır evra mı tc ~ me ıs.teyen- ( 738) ( 4510) 
cede Kırk Ağaç Mezbahasında Paça !erin her gFn Başmühendisliğe mi;racaat ed.,bıleceklerı ilan * * * 

Muhtelif nevide 8036 adet defterin tab ve teclidiyesi ilenen 
münakasaya çtkaYılmıttır. Taliplerin şeraiti öğrenır.ek ve nümu 
neleri görmek üzere idare komisyonu kalemine ve münakasaya 
iıtirak için de yevmi ihale olan 14/9 932 tarihine müsadif çar
ıamba günü saat 15 te Vilayet defterdarlık dairesinae müteşek
kil mübayaat komisyonuna müracaatları ilan olunur. (4368) 

müteahlıi~i ve Kadı köyünde Rasim- olunur. ( 4473) Kapalı zarfla münakasaya ko-
pafa mahallesinde Uzun Hafız 50_ nan Muğlada'ki kıt'atın hayva 

8 "' 1 ı• •1• K M kt b• nalının arpası daha aşağı fiat kağında atik 85 No. lı a••anın ve eyog u ngı iZ ız e e 1 teklif ec:len zuhur etmedi~nden 
sene ayni aokıııkı tik, 84. 86 No. k b" h f d h t 

Beyoğlu İngiliz Kız Mektebi 19 Eyliil Pazartesi günü ted- ı dn;ünad. al s~ ~r lah tla . a
4

a
9 

em
932

-lı arsanın hiuedarlarından oluı:ı hııı- h .. ıt e ı mı,tır. a eaı 
len ikameteiılıları mcclıul bulunan risata ba'ayacaktır. Kayıt muan:elesi icin er gun cuma ve pa- Pazar günüdür. Taliplerin Muğ 
B~hri efendi Kosti Veledi Yan~ Ya- zardan maada saat 10 dan 12,30 a kd:ır mektep mudiriyetine la' da dağ alayı satın alma ko-
ıef 'eledi Mihal er.ne"' ·i yevmü mürcaat olunması. misyonuna müracaatları. 
mürnfaa olan 6-10-932 t·rihinde (741) ( 4513) 
saat 14 te lıtanbul İc• İl· :-az mer
ciinde bulunmadığı ve; .l bir vekili 

kanuni a-öndermediği takdirde sah§ 

tarzının tayini cihetine gidileceğiııi 

mübeyyin işbu davetiye vaı·akuı ma 

kamır.a I- ~r.1. olınak Üzere ~!5.::. ıı ttb 
li:I o •.ınor. 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Tıp talebe yurduna tahsis i<ılınan bakteriyolojihane bir.asm 
da yaptırılacak 2026 lira 38 kuruş bedeli keıifli tamiratın 6 Eylul 
932 salı günü saat 14 te pazarlıkla ih•le eaileceğİ ilin olunur. 

(4490) 

* * * Çatalca Mst Mv için alına-
cak 60 ton samanı için verilen 
fiat komisyonca muvafık görül 
mediğindcn bir hafta talik edil 
miştir. ihalesi 5 9 932 Pazar
tesi giınü saat 10 dadır. Şartna 
mesini almak isteyenlerin her 

gün ve aleni münakıaasın& iı
tirak edeceklerin de vakti muay 
yeninde komiayonumuza müra
caatları. ( 734) ( 4506) . . .. 

Kapalı zarfla münakasaya 
konan Muğlada'ki kıt'atın ek
meği münakasası bir hafta da
ha temdit edilmiıtir. ihalesi 
4 9 932 Pazar günü Muğla'<ia 
dağ alayı satın alma komisyo. 
nunda yapılacaktır. Taliplerin 

mezkUr komisyona müracaatla 
rı. (742) (4514) . "' "' 

K. O. kıt'aları ihtiyacı için 
pazarlıkla 2500 kilo zeytin yağı 
alınacaktır. ihalesi 5 9 932 
P·••rt s: gürü .. ,.'it 15 de yapı 
lacaktır. Şartnamesini almak ia 

-Yt. H n cı· gi•n V" paz, lıga 
iştirak edeceklerin de vakti mu 
ayyeninde komisyonumuza mü 
racaatlan. (733) (4505)( 

---··-· -
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16 ~ADiUM ~\ M~BTEREM ViTlNDl,tlBIMIZIN !fr HAKiKi ~' 
~f> o gt N o·kk . ·~9 · Q g~ 
\ HAUs ISVEÇ oeucı t. · azarı ı atıne .'l\ RAoıuM i 
Fabrikamızın küıadından beri bütün Türkiyede nam ve şöhret kazanan ve muhterem 
halkımızın rağbetine mazhar olan HAKiKi RADIUM brat bıçaklarımızla memleketimizin 
ihtiyacını bir kat daha temin etmek ve hariçten gelen ecnebi hraı bıçaklarına ihtiyaç 
hisıettirmemek ıayısile bu kere büyük fedakarlıklar İhtiyar ederek Avrupadan yeni 
celbetmiş olduğumuz en aon sistem makinelerimizle işe başlamış olduğumuzu muhterem 
halkımıza arzetmekle kesbi şeref eyleriz. 

İşbu HAKiıd RADIUM braş bıçaklarımız, terakkıyatı fenniyenin en son usullerile 
A 

yapılmakta olduğundan sonderece keskin ve 111etin ve heı .. ürlü kusurdan salimdir. HAKiKi 
RADIUM tıraı bıçaklarımız piyasada bulunan ecnebi tıraş bıçaklarına bihakkın faik ve 
aynı zamanda ehven oJduğundan rekabet asla kabul etmez. Muhterem vatandaşlarımız 
şayet bir defa HAKiKİ RADIUM tıraş bıçaklarımızı ecnebi bıçaklarla mukayese ederek 
tecrübe ederlerse herhalde memnun kalacaklarına ve başka btçak kullanmıyarak HAKiKi 
RADWM tırat bıçaklarımızı kendi menfaatleri namına tercih edeceklerine şimdi 
den kanliz. lıbu HAKiKi RADIUM tıraş bıçaklanmızın tanesi heryerde 5 kuruşa 
satılmaktadır. Artık 7 1

/,, 10, 12'/, kuruşa satılan ecnebi tıraş bıçaklarına fazla 
fazla para vererek mutazarrır olmamalarını muhterem halkımıza tavsiye eyleriz. 

RADİUM TİCARETHANESİ i:~;!:i:1 ::1t!~~.~t8:..8bul., 
Her An Sipariş Verebilirsiniz: 

Beyoğlu ve Kadıköyünde oturanlar aşağıdaki mahal
lere telefon ettikleri takdirde derhal ıipariıleri ikamet
gilılarına gönderilir. 

Beyoğluı Şite biruı, Bomonti rakı ve gazozu için 
Tokatlıyan yanında Hiristaki paıajmdaki depo. 

Telefon B. O. 2862. 
Beyoğlu: Fıçı bira11 için GalataHray poliı merkezinin 

albnda Yeni Ç&rfl caddeıindeki depo. Telefon B.O. 2192 
Kadıköy: Şiıe, fıçı biraıı Bomonti rakı ve gazozu için 

iskele civanndaki depo. Telefon: Kadıköy 306. 

BOMONTI ŞİRKETi 

Beykoz 
Köyü 

Malmüdürlüğünden: 
Mf!Ykti Cinai 

DereciYIU'I Poyraa Arsa 
Dereci:nn Poyraz Arsa 
Derecivarı Poyraz Arsa 
Dalyan mahalli " Dalyan ma 

halli 
Kılbuma " Voli mahalli 
Poyraz kıtlaaı " Münhedim 

kııla arsası 
Karac:abunın Beykoz Kayıkha

ne 

Mirtah Meb A Kavak Hane 
met Ef. " ,, ,, ,, '' 

,. ,, ,, ,, ,, 
,, "''"" 

Macar caddeai A. Kavak " " ,, ,, ,, ,, 
Macar caddesi 
Macar kıtlası 

" Tuğlalar 
" Kiremit ve 

enkaz 
iskele cackleai Kandilli Arsa 
Çarıı caddesi A.Hiıar Arsa 

No. 

Mikdarı Muhammen 

1 Dönüm 
1 " 
11/2 .. 

1600 artm 
8934 artın 

kıymeti 
ıs Lira 
18 " 
30 .. 

100 " 

100 " 
500 " 

285 metre 2850 " 

1 Enkazı ıs " 

s 
48 

3 
75 
77 

ıs 
11-9 

ıso " 
1200 " 

100 " 
600 " 
700 " 

7 .. 
s .. 

52,S " 
54,7S " 

Yukarıda cinı ve evsafı yazılı emlaki milliyenin mülkiyetleri 
satılmak üzere müzayedeye çıkarılmııtır. Yevmi ihale 6 Eylôl 
932 salı günü saat 13 tedir. Taliplerin yevmi mezkUrda Beykoz 
Malmüdürlüğünde müteıekkil komiıyona müracaatlan. (4131) 

Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye 
Fabrikası İdare Müdiriyetinden : 

Bot tahta oandık 28 X 32 X 50 800 adet 
n" •1 22X28X60 200,. 
""fıçı 45X6S 60., 

" çimento çuvalı 800 ., 

~ müıtamel at"t tuilıuı 6,11 X il X 23 9000 ,, 
Bot yağ tenekesi 60 ,, 
Yukarda eb'at cinı ve miktarı yazılı etY• pazarlıkla oatılacağmclan al-

mak iıt..,.enleriıı mezkiir eıyayı görmek ve pazarhk etmek üzre fabrikaya 
müracaatlan. lıtanbul - Haliç - Karaaiaç. 

Tahlisiye Umum Müdürlüğünden: 
1 numaralı Tahlisiye roket tabancasına mahsus 1500 ili 

2000 adet roket fiteii ile ayni mikdarda maa kapsol bartucun 
imali kapalı zarf uıulile münakasaya konulmuıtur. 

İdarede mahfuz nümunesine tevfikan Türkiyede imal edil
mesi meınıt olan iıbu fiıeklerle teferrüatınm 6 Eylul 932 tarihi
ne müsadif salı gün üsaat 14 te ihalesi icra kılınacağından imale 
talip olan fabrika aahiplerinin bu baptaki şartname ve resimleri 
görmek üzere Tahlisiye Umum Müdürlüğüne müracaatları. 

• • 
Açık Arttırma ile Satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahallesi Mevkii 
No. 
169 Mahmudiye Yanık b•• Tabi 

170 
171 
172 
173 
174 
17S 
176 
177 
178 

,, 

" 
" ,, 

" ,, 

" .. 
" 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" .. .. 

Ciruıi Emlak Maliye de Muham 
No. vir K.Lira men K. 

Dükkan Bili 1.000 1.400 
zemini .. " 

" 
,, .. .. 

" " 
" ... .. .. 

" .. " 
" .. 

1.000 
o 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

1.400 
1.400 
1.400 
1.400 
1.400 
1.400 
1.400 
ı.s50 
-850 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Yunan emvali 18-8-932 tarihin
den itibaren açık artbrma ve pe9in para ile müzayedeye çıkarıl· ı 
mıttır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale göre hak sa
hiplerine verilmit olan gayri mübadil bonoları da nakit makamın 
da kabul olunur. 

2 - Mezkur emlakin ihalesi 8-9-932 perfembe günü saat on 
da Mersin Ziraat Bankası binasında müteıekkil heyet huzurunda 
yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede mahallinde 
hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye İttirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede saatinden ev
vel banka veznesine yatınlıp teminat makbuzu alınnut olması i
cap eder. 

4 - Satıı ve müzayede ıeraitini anlamak ve daha ziyade 
tafsilit almak istiyenler bankada Yunan emvali servisine müra-
caat edebilirler. (381S) 

Beykoz malmüdürlüğünden: 
Mevkii Köyü Cinsi 

A.FenerTarla 

" Halayıkdere ,. 
Mescit dere " 
Kavaklı dere " 
Kavak dere " 
Halayıkdere 
Halayıkdere 
Kaba koz 
Kabakoz 

" 
" 
" 
" 

Kır tarla 
Kırmevkii 
tarla 

Tarla 
" .. 
" 
" 
" 

'' '' 
Değirmendere " " 
Kabakoz " " 
Ortabahçe " Sebze babçeai 

Halayıkdere " " " 
Mirtah Meh- A.Kavak Hane 

met Ef. 
u ,, " " 

" Binası 

Miktar Muhammen kıymeti 

12,S dönüm 8 8 lira ıenevi 
3 " 3,70 " " 

20 .. 2,60 " .. 
2 '' 2,50 ,, '' 
3 t' 5,50 ,, " 
2 2,50 ,, ,, 
1 ,, 2 >t , , 

2 .. 3,50 " " 
2,5 " 2 ,50 " " 

S,5 "5 " .. 
29 " ıs " " 

3,S s .. .. 
2,S " 2,50 " 
9 Dönüm 30 

1 evlek 
11 Dönüm 27 
29 24 

25 54 
84 

" 
.. 
" .. 
" 

" 
" 

" 

Boğaz mu
hafızlığı 

Yoros " Jandarma ka- 20 
n.kol binası 

]20 .. 
Mirtah Meh
met Ef. 

Mlrtah Meh-

.. Hane 

met Ef. " Hane 

23 60 .. 
21 24 " 

" " " Hastahane 27 _ 60 " 
Cins ve evsafı yukarıda yazılı eml&ki milliye icara raptedil

mek üzere 16-9-932 tarihinden itibaren yirmi gün müddetle mü-

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Om:ii Vakıf Haa l•tanbul 

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

Türkiye fı Bankam tarafından teıkll olunmuıtur. İdare mecli•i ve 
müdürler heyeti ve memurları kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçen 
acentalarmın hep.ı Türktür. Türkiyenin en miihim müe••eaelerinln ve 

bankalanmn ıügortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalannı en iyi ıeraitle yapar. Haur vukuunda zararlan sür'at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf ı IMTIY AZ - Telefon: lst. 20531 

Leyli ve Nehari 
Kız ve Erkek 

Ana, iık, Orta, 
Lise Kısımları İnkılip Liseleri 

____ _.Müessisi: NEBIZADE HAMDi._ ___ _ 
Resmi ders programlarını tamamen tatbik eder. İngilizce ve Fransızca tedrisatı ecnebi 
mekteplerine kat'iyyen ihtiyaç bırakmayacak derec~dedir. Çok kıymetli ve güzide mu
allimlerinden mürekkep bir tılim heyetine maliktir. An~ ve babalar yavrularını İnkılap 

Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teslim edebilirler. 
Lise mezunu gençlerin hayat sahasında hemen bir iı edinebilmeleri 

için bu sene meccani olarak 
TiCARET VE BANKACILIK KURLARI 

isteyenlere mufassal iuhname 
Telefon 20019 

Türklyen,in en eski hususi mektebi: Niıantaıı'nd,11 

;ı.eyli nehari Feyzı·ye Lı·sesı· 1:e!İs ta-
Kız ve erkek nhı 18 8 5 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Kayıt için hergün N~antaşı'nda Teşvikıye 
karakolu karşısmdaki mektebe mllracaat edilebilir. Bütün sınıflara kız taleb~ kabul 
olunur. Bu senQ levll ücretlerinde btlyük tenzil~t yapılmıştır. Talep vukuunda mekten 

tarife1i takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

İstiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA V1D1R. 

Bütün aınıfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESİNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazartesi, Çarpmba günleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZi ARKASINDA 
·-------- Telefon: 22534 

ARNAVUTKÖY 

Amerikan .Kız Koleji 
19 Eylül pazarteai günü açıhyor 

müracaatlar Salı ve Cuma günleri öifleden 
eve! kabul olunur. 

Tarsus American Collcge 

Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 4 Tet- Evelde hatlar. 

Tam devreli lise olduğu Maarif veUletince tasdik edilmiştir. 

Türkçe, İngilizce, Fraa•ızca, San'at, Ticaret. 
llcret 250 lira, Nehari llcret 50 liradır. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Vekaleti Celileden mevrut emir mucibince mektebimiz tat
bikat kıımı binaaile binanın aslında (Erkek Muallim Mektebi or
ta kısmı) ünvanile ıubeleri havi bir orta mektep tesiı ve küıat 
edilmiıtir. Mülga Çemberlitat orta mektebi talebesile Vefa orta 
mektebinin fazla talebesi bu mektebe alınacaktır. Derıaneler mü
sait olduğu takdirde hariçten de talebe alınacaktır. Çemberlitat 
orta mektebinin Eyli.il bakalorea imtihanları 3 Eyliil 932 cumar
tesinden itibaren vaktile mektebi mezkiir müdiriyeti tarafından 
Ceıbit ve talebeye vuku bulan tebliıat dahilinde muayyen gün 
ve saatlerde muallim mektebinde ifa edilecektir. Mezkur imti
hanlara vaktile davet edilmit olan mümeyyiz beylerle İmtihan 
olacak talebenin tam saat ıekiz buçukta muallim mektebinde ha 
zır bulunmaları ilan olunur. imtihana velevki bir dakika olıun 
geç kalanlar kabul edilemezler. (4448) 

Romanya Hükfuneti 
idarei bahriyesi 

Limanımızdan hareket edecek ,·a
purlar: 

PRENÇIPEZA MARJA vapuru 
3 Eylül saat 9,30 te V ARNA tariki
le (Köıtence) ye. 

ROMANYA vapuru 3 Eylül aaat 
10 da ( doğnı Pire ve l skenderiye ) 
ye. 

DAÇY A vapunı 6 Eylül saat 12 
de ( Köatence) ye. 

Bu vapurlar Avrupa için Köıten

ceden ıaat 7,15 te hareket eden seri 
trenle tesadüf eder. 

Romanya Hükumeti vapurları Kös 
tence azimet ve avdet günlerinde 
Oryan Ekıpres treninin Calaia-Buca 
reıt Vagonli katan Köatence limanı 
na kadar ıı:ellr Rumanyamn en bü
yük iıtaıyonlarile bütün Avrupa is
laayonları İç.İn şimendifer bileti ve
rilir. Rumanya ve Polonyanın bütün 
tehirleri için konoşimento ile eıya 
oe•k edilir. 

Fazla tahilat Galata Merkez rıh

hm hanır da kiiln umumi acenteliğ-c 
müracaat. Telefon Beyoğlu 4828. 

Naim Vapur idaresi 
lzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüka 

ADNAN 
vapunı 

:=it. Perşembe 
ııünleri Galata rıhbnundan saat 

tam 18 de hareketle doğru 

1ZM1R'e 
.,. pazar günleri lzmir'den oaat 
14 1/ 2 da hareketle htanbul'a av 
det eder. Tafsilat için Galata. 
Gümrük kartmnda Site Franıez 
han No.12 yazıhane.ine müracaat. 

--- Tel. B. O. 1041. __ .. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

zayedeye çıkanlmıtbr. Yevmi ihale 6-9-932 ıalı günü ıaat 13 to- ı-----------------------------------------------1 dir. Taliplerin yevmi mezkiirda Beykoz Malmüdürlüğünde mü

(41S3) Bumin Pınar 
Deniz Levazım Sabnalma 

Komisyonundan: 
On bet kalem m~htelif boya ve malzemenin : kapalı zarfla 

münakaaası 3 Eylul 932 Cumartesi günü saat 14 te. 
Deniz kuvvetleri ihtiyacı için kapalı zarfla münakasaya ko

nulan boyaların ihalesi yukarıda yazılı tarihinde icra kılınacağın· 
dan tartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve vermeğe talip 
olacakların da münakasa gün ve saatinde Kasımpatada Deniz 

n müracaatları 12) 

tetekkil komisyona müracaatları. (4130) 

Yüksek Mühendis Mektebi Kaydı Kabul 
Muameleaiı 

Yüksek Mühendis mektetbinin 932- 933 tedris ıaeneai kaydı 
kabul muamelesine 1 eyli.il 932 perıembe günü saat 9 dan 22 ey
IUI 932 perşembe günü aaat 16 ya kadar cumadan maada her giin 
saat 9 ile 16 arasında Dolmababçede Gümilfıuyunda mektep bi
nasında devam edileceği alakadaranın mal6mu olmak üzere il&n 
olunur. (4441) 

BONO 
SATILIR 

Yeni poatane karıı11nda 
bllyllk Kmacıyaıı ban No. 
24 telefon 22716 Telgraf 
adreai lıtanbul - ZIY ATOR 

•ERSINiçin 
Yeni Merain matbaası 

ADANA için 
TARSUSTA Toroğlu Ziya 

SEYRISEF AIN 

ırer-. -ma: Oalıata J[Jprü 
ı.tı B. 2313. 11oa1ııt 4. llrlııo<.i 
lılllharıd&nade ... a. 1740. 

1 Eyini Perıembeden 
itibaren Bandırma ve Ka
rabiga postaları İıtanbul
dan ıaat 18 de kalkacak
lardır. 

Vapuru 1 Eylül 
PERŞEMBE 

gÜnÜ aktanı ıaat 18 de Sirkeci 
nbtnnından hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 
Giresun, Trabzon Rize ve Hope'; 
ye azimet ve avdet edecektir.;~. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet hanı albnda acentalı~a 
müracaat. Tele. 22134. 

MiLLİYET MATBAASI 


