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Streza I' IJllllUMMHR 

Konfe.ra_ns~ .... l 1- Dr. Reşit Galip Bey aa if v kili ol u. Esat Bey istifa etti. 
İtalyanın tımalındekı kuçük := 2 H • • k• • c •d• M••h• ••ıAk t cak 

~~~:!~i aybı: '::~:: =- ~ - arıcıye ve 1 1 en ev eye gı ıyor. u ım mu a a ar yapa 
feranaa sahne olmaktadır. &.._ ~ 
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Jetinin ittirak ettiği bu • • 

~;!e::~tı:2::i~~~~nva;ı:ı~.:~~ Doktor Reşı•t Galı·p Bey r Gazi Hz. ihracat komisyonları 
ıhyaları meselesı muzakere edıl 

kted. Reisicumhur H:z. diin •ı • • •ı •1 
mKonf~;ansın i~timaına g~e~ M .f v k·ı· Old Dolmabahçe sarayın- mesaı erını tatı etti eı 
temmuzda tamırat meselesını aarı e 1 1 u dakl dairelerinde meş-
halletmek üzere toplanan Lau· e e gul olmuşlar, bir tarafa 
ıanne konferanıında karar ve- ı•ık db• 1 • d•d • rilmiıti. Ve bir der eye kadar çıkmamışliirdır. te ır er Şlm ı en piyasaya 
da gelecek senenin ilk ayların- Reşit Galip Bey yeni vazi"1esine başlamak h 
da toplanacak olan cihan ıktı.. ';/, jeneral Arthur fer ahlık ve areket getirdi 
di konferansı için hazırlık ma· • d" k A k ' g 0ff • 
hiyetindedir. Ancak müzakere UZeTt: Un a Şam n QTa ga l l ş fİn 
edilen meselelerin mahiyeti iti- ere e 
t::::~;~:~:;::ında c!t:::!::;:~ Yeni vekilin gazetemize beyanab - R. Galip 
~1::;!1s:nt:,ı~:::t1:ciır:üçu,!~ B.in vekilliği her yerde memnuniyet uyandırdı 
kü beynelmilel borçlar ve güm Maarif Vekili Eaat Bey, de- olduğu gibi 
rük tarifeleri meeelelerinin ci- ruhte ettiği vazifenin yoruculu Hallrevleri • 
han iktıaat konferanımda mü- tunu ileri sürerek iıtifa arzuau nin yükıek i
zakere edilınesine hali Amerl- nu İrl;har etmiı ve iatifaaını dün dareaini de 
ka razı olmamıttır. Halbuki 1abah telgrafla Bqvekalete bil uhdeeine al
Streza' da bu iki mesele konfe- dinnittir. E1at Beyin istifaıı Dllfb. Bun
ranıı meıgul eden itlerin batın kabul olunarak bu vazife Aydın dan maada 
da gelmektedir. Ve eaaıen bey- meb'uıu Dr. Retit Galip Beye Türk tarihi 
nelmilel tediyat ve aümriik ta. teklif edilmittir. Retit Galip B.. tetkik cemi
rifeleri meseleleri müzakere e- Maarif vekaletini kabul etmit yeti katibi u
dilmedikçe. iktısadi itlerin halll ve yeni vazifesine batlamak Ü· mumiliiinde 
ne doğru adım atılmıt olmaya· zere dün aktamki trenle Anka- ve geçen ıe-
cağı a,ikirdır. raya gitmi9tİr. Reıit Galip B. neki tarih 

Konferansa İ!tİrak eden dev- Ankarada Ba,vekil Pata Haz· kongresinde 
!etler, ne Briand'ın Avrupa bir- retleri ile görüttükten aonra İı muhterem 
liğine i!tirak ettirmek iatediği tanbula dönecek ve Dil kurulta doktorun öz. 
memleketler kadar çoktur, ne ymda bulunacaktır. lü kıymetli 
de Laval'in Tuna birliii proje- Yeni Maarif Vekili Retit Ga tettebbu mah 
•İnin teşrik ettirmek istediği lip Bey, memleketimizin fikir ıullerlne fa· 
memleketler kadar da mahdut- ve siyaset aleminde çok iyi ve bit olmu9tuk. 
tur· Avrupa birliğine dahil o- kudretile tanınmıt bir zattır. Rqit Galip 
lan İskandinavya memleketleri Daha mektep sıralarında iken B., h«feYden 
Streza'da yoktur. Diğer taraf· kendiıinde baılayan mefkUre evvel bir fit
tan Tuna birliğinin hariçte bı· atkı. meıleke girdikten aonra rathr, imanlı 
raktığı Yunaniatan ve Bulga- derin kökler salarak onu tam bir Kemalist 
riatan bu konferansta temsil e-
dilmektedirler. bir idealist yapmıttır. Reıit Ga ve memleke-

lip Bey Türkocaklarındaki me- tin irfan ha-
Konferanaın içtimaındaki e- aaisile de cereyanının en batın- muleeini ce-

sas maksat, ziraat memleketle- da bulunanlardan biri idi. sur omuzları 
rinin iktısadi vaziyetlerini teh-
vinden ibarettir. Ancak bu. aa· Retit Galip Bey, ağır ve yo- na yüklenen 

rucu köy itlerini doktorluktan genç vekili
nayi memleketlerinin ziraat üstün buldu. Mahrumiyetten mizden maa.-
memleketlerine bazı mertebe zevk alarak ,.,.Jı•tı. Meb'uı ol- Memleketin f.lkir ve alyaııet llemlnde kudretlle tanı· 
m.fiaaadekirlıkta bulunmalan • ,.- ' rif aahumda lan ve ıevilen ve imanlı bir Kemalist ve ldealiat olan 
na tabi bir mesele olduğundan çok hayırlı it ~Maarif Vekilimiı 
iki .zümre memleketlerin iatib- ler ve mu- Doktor Reşit Galip B. 
sal ve iıtihlikleri araıında bir vaffakıyetli hareketler bekle- rinde değitiklikle:r olmuı muh 
ihenk ve müvazene teminine mekte kendimiızi haklı bulu- emel görülmektedir. 

Geçit re•minde 100 
tayyaremiz uçacak 

ANKARA, 19. (Milliyet) - A
l merilaı erkim harbiye relal J.,_. 

ral Mac Arthur'un istikbali ve 
memleketimizde ikameti eanaun• 
da tatbik edilecek proıram hazır 
lanmqtır. 

Jenerala mlb-ndar olanılr 
Ordudan Mlrala,. Sadık bey, har! 
ciyeden Münir lbrahim bey ter
cüman olarak ta Orhu Bey 
tayin eclllmiflerdir. 

ı--.ı .....,fine yapılacak se 
pt rı ıinde 100 tayyare uçac:11k
tır. 

Baıvekilin Sıvas 
•eyahab 

MALATYA, - Vali Bey Slftı 
yolunu teftite ıfttl. Bat•ekil P&f&
nm tefırimbe Sıvu tariklle ıeleceği 
haber alı-ı.tadır. 

Hasan 8. 
Balkan BirHii Cemi,.d reUI. .,. 

B. M. Medid Relı V ekill Huaıı B. 
in buııün Anlr.aradan .-mbnbıe ıel
meai beklenmektedir. 

Yeni icra ve 
iflas kanunu 

Yeni icra ve lfllı kanununu 
ıetklk •e tanzim eden Adliye en· 

çalıtılmaktadır. ruz. Vekilin ilk beyanatı 1 
Zirai mahsulatın kıymetlen- Değişiklik olacak mı? Yeni Maarif vekili Dr. Retit 

cümenl azaam· 
dan Kayaeri meb 
usu Salt Azmi B., 
milliyet için ba ı.. 
nunun tadilini İ· 
cap ettiren ııebep 
!erle tadilatta e· 
1&1 ittihaz edilen 
Ültiyaç, kabiliyet 
ve prensiplerle ea 
kl kanundan çıka 
nlan ""' yeni ka
nuna ilave olu
nan hükümler 

dirilmesi meselesi batta geli- R"fit Galip Beyin vekalete Galip Bey, dün gazetemize ln-
Yor. Bunun için zirai mahsulat geçmesile bazı maarif vazifele- (Devamı 6 rncı sahifede) 
için beynelmilel piyasanın teşki 
latlandrnlmaaı lazım gelmekte 
dir. Sonra borçlar, ziraat mem
leketleri için tahammül edile
mez bir mali yük halini almıı· 
tır. Bu borçların tediyeleri esba 
hının istikmali dütünülüyor. 
Kontenjanhnan, ağır gümrük 
reımi. himaye ve nakliyat müş
külatı ıeklinde beynelınilel ti
careti tahdit eden minialann 
tedricen kaldınlması da Streza' 
da görüıülen meselelerdendir. 

Streza konferansının muvaf. 
fakıyet derecesi üzerinde tevak 
kuf edecek değiliz. Bir taraf. 
tan Fransa. Almanya ve İtalya 
gibi büyük devletler. diğer ta
raftan da küçük Vuati ve Şar· 
ki Avrupa memleketleri araıın 
daki menfaatlerin çarpıftığı bir 
içtimada belki de beklenilen ne
ticelerin elde edilmeıi hayli 
nıü,kül olacaktır. Meseli Fran 
ıa, varılacak herhangi netice
nin, bütün alakadar devletler 
arasında imzalanacak bir mua
hede ile tesbit edilmesi fikrini 
iltizam ediyor. Diğer taraftan 
höyJe bir Avrupa kombinezo· 
nunun evvelahır. Fransanın nü 
fuzu altına dütmesi ihtimaline 
karıı İtalya, ayn ayn ve iki 
ntukaveleler imzalaııiınaıı lüzu· 
~unu ileri sürüyor. İngiltere 
1•e, her memleket ayn ayrı tah 
didatı refettiği. yani ıerbest 
ticarete doğru adım atıldığı 
takdirde buhranın izaletıine doğ 
l'IJ gidilmiş olacağı noktai na
:ı:arnıı müdafaa ediyor. 

Bir taraftan büyük devletler. 
diğer taraftan da küçük dev
:~tlerin kendi aralarındaki ihti
kafları h~lletmek ve bütün ali
l •darlan bir fikir etrahnda top 
d~ntak kolay bir mesele değil-
ır. Bununla ben.her, böyle bir 

t~ebbüıün Streza'da yapıldığı. 

Maarif vekilliyinden 
çekilen Esat B. 

cluktan sonra bu çalıtma atkı, 
aönmedi biliktı arttı. Me<:liı 
hayatında rolü daima en ileri 
1afta idi. İnkılabın bütün hiz
metlerine yetişti. hepaine canla 
koftu. Reıit Galip Bey hrka
nın umumi idare heyetinde aza 

nı görmekteyiz. Bu vaziyet kar 
tısında acaba Türkiyenin ne
den Streza'da temsil edilmedi
ğini sormaktan kendimizi me
nedemedik. Konferas. Türkiye 
vaziyetide olan memleketlerin 
vaziyetlerini müzakere etmek 
için içtima etmittir. Binaen&· 
leyh bu müzakerelere iıtirak et 
tirilmeği beklemek hakkımızdı. 
Diğer taraftan hükUmetimizin 

de Streza'ya gitmek için teşeb
büsatta bulunması lüzumuna 
kailiz. Harbi umumiden evvel 
Avrupa bir takrm Sıyaai zümre 
lere aynldığı gibi, harp ıonraıı 
dünyası da bir takım iktııadl 
zümrelere ayrılmaktadır. Ger
çi bu kombinezonlar doğrudan 
doğruya bir devleti iıtihdaf et
miyor. Fakat dolayısile hariçte 
kalanlann zararına tecelli edi
yot. Ottava konferansının ak
ıülimelleri hissetmeğe baılar
ken. bir de Vasati ve Şarki Av
rupa kombinezonu karıısında 
kalmayalım. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

Hariciye Vekili Cemi
yeti akvama gidiyor 
Tevfik Rüştü B. dün Ankara. 

dan hareket etti. 
Yarın Cenevreye gidecek 

Mühim mülakatlar 

Necmettin Sadık, Te/ik Rüştll, Cemal Hüsnü B. ler 
ANKARA, 19. (Milliyet) - Ce-1 Necmettin Sadık B. de refakat ede

miyeti Akvam ve ıilahlan bırakma celrtir. 
konferaruı büroıu müzakeratına itti Aldığım ma!Uınata ıöre hariciye 
rak edecek olan Hariciye Vekili Tev Vekili Tevfik Rüıtü B. Cenevrede 
fik Rüttü B. refakatında Bern sefiri on he! gün kadar kalacak Cemiyeti 
Cemal Hüınü B. ve hariciye vekile- Akvam içtimalarında da bulunacak
ti kalemi mahsus müdürü Kemal B. tır. Vekil B. Cenevrede dost devlet
olduğu halda bu akıamki trenle ha- ler erkinile de mühim mülakatlar ya 
reket etmiştir. Vekil B. iıtaıyonda pacaktır. Tevfik Rüştü B. ye gaybu 
n.. kil l t p v k·ıı f 1 beti esnasında Dahiliye Vekili Şük·· -.ve ıme f. e ı er, ıe ır er .. Ka B kili t d __ ,_.,_ 
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afı ru ya . ve e e e<:a<ur. 
ve harıcıye ve ..... etı eraanr tar n- H .. i R • B 
d · d"I • ti. usey n agıp . 
an tetyı e ı mış r. RA (Mili. ) M ANKA , 19. ıyet - oı 
Heyetimiz çarşamba günü lıtan- kova sefiri Hüseyin Rağıp B. geldi. 

buldan hareket edecektir. Heyete Bir kar gün kalacaktır. 

Sait A.ımı.i Bey hakkında Üç ma
kale yazmııbr. Sait Amni Bey, 
memleketimizin krymetll hukuk· 
çularmdan ,olmakla beraber, Bü
yük Millet Mecliıinln Adliye en· 
cümeninde bulunmak itibar.le ye· 
ni icra kanununun müzakereai ea 
nasında ıayet faal bir vazife ifa 
etmİ§ ve gerek tadilatta, prek 
yapılan ilavelerde pek mühim let 
kikler neticesi olarak büyük mik
yasta mlleulr olnnıttur. 

Bu derece sal.lhiyet -bibi bir 
kalemden çıkan bu ınakal..leri 
karilerimizin alaka ile okuyacak 
lanna şüphemiz yoktur. Bu ma
kalelerin birincisi bugün ikinci sa 
bifemizdedir. ikinci ve üçüncü 
makaleler de mlltealup ıünlerde 
çıkacaktsr. 

ROMAN 
Falih Rıfkı Beyin 

"Milliyet,, için hazu 
ladığı •on tefrika 

Muharrir diyor ki: 
"E(Jer kitabıma eski 
usulde bir iaim takmak 
isteseydim, 

ROMAN 

Yahut bugiinkQ cemi-
yôte bir nazar 

derdim.,, 

Yakında 
Tefrikaya 
Başlıyoruz. 

Sanayi itlerine esash bir istikamet 
verilecektir. Kararname hazırlanıyor 

•ı İçin komisyonlar faaliyette bulu
nacakları üç gÜn zarfında yapılan 
müracaatlan ikmal edecekler ve bu 
beyannamelerin aalılpleri eıkisi ıibl 
ilınç edecdderi maim yüzde elll kıy 
meti nlıbetinde ithalit y-1>ilecek
Jerdir. Heyeti vekilece ittihaz edilen 
IOn mukarrenıt ve yakında çıkacak 
olan yeni kararname iktisadi mehaf.ll 
de büyük bir ~unİyetle kar,ılan 
llllflır. HükCimetçe ittihaz edilmekte 
olan kararlar "" •lnıınakta olan te
dabir bilha11a erbabt -yii fevka
llcle memnun etmittlr. Fabrikalara 
llznn olan mevacldı lptidaiyenln ye 
ni çıkacak kararname ile temamen 
ıerbeet olarak ithal edilebilmesi 
Türk aanaylinl az zamanda buııün
ldlnün bir kaç mlsU inkitafa maz.. 
har kılacak bqlıca bir tetbir te!Akld 
edilmektedir. Diler taraftan yeni t• 
kılde menddı iptidaiye resmi venle 
rek ithal eclllmekte olduğundan bu 
ettbeetiden her lıanci lıetka bir mak 
1atla i.atifacle ciheti de kalmımıııtır. 

Yeni kararlar ırerek ithalatçılar, 
ıerek ihracatçılar Lerinde müıbet 
tesir husule ıetlrmittir. Piyasada ye 
ni çıkacak kararname alaka ile bek
lenmektedir. 

Diğer taraftan alclıiumz ma!Oma
ta nazaran hükUmet döviz tedariki 
ıekllnde de bazı tebeddülat yapmak 
üzeredir. Kambiyo murakaba heyeti
nin muame!At teklinde de bazı de
Aiflkler olacafl IÖylenmektedir. 

Cemal B. geldi 
!ııabetU tedbirleri her tarafta büylilı lkbaat veklleti tarafından talep 
bir memnuniyet ve hareket husule edilen bazı veeaik, istatistikler ve 

getiren İktıııat Vekilimiz malllmab vekilete ı&türen Ofu mü-
Mahmut CeMl Beg diirii Canal Bey cliln tehrlmlze av-

. 1 det etmlttir. Heyeti vekile kararile, dün iktisat 
velılletinden ıeten bir telgrafla ibra Memlekette olan 
catı teaplt komiayonlan lııivedllmit Şeyler 
tir. Bütün allkadar makamlara bil. 
dirilen bu ı.arar mucımnc• 11ıı-acatı Getirilmiyecek 
tapit komiıyonlan 18 eylül alqamı
na kadar almmıt olan evrakı üç gÜn 
sarfında ıım.J edecektir. Bu suretle 
muayyen ihraç etyalan mukabili 
lnymetlerinin msfı derecesinde itha· 
llt yapılması tekli de ilia edilmit ol 
-ırtadır. Yalnız bu tebeddül eana
smdııt. ldmıenin hakkı zayi olmama· 

ANKARA, 19. - Kontenjan u•u
Hinün asgari hadde lnclirilmeei karar 
laştınlmıfln. Hariçten almağa ihti
yacoruz olmayan efy&mn bir liateai 
yapılmaktadır. Bunlann memlekete 
sokulma11 külliyen yasak edilecek-

( Devamı 6 ıncı sahifede) 

İskan suiistimali zan
nedildiğinden ağır! 

21 evin sahte senetle tapusu 
çıkarhlmış, tahsisi yapılmış! 

Tevkif edilen ve iıten el çektirilen 
memurlar kimler? 

lstanbu1 iıkan idareeinde mey 
dana çıkanlaıı aui istimal tebeke 
sinin tahkikatı, bu itin ne k11daı 
cür'etkirane olduğunu tesbit et
mektedir. 

Tahkikata batlandılı uman 
hadiııeyi haber alan birçok kimse 
)er de müfettitliie müracaat ed• 
rek tahkika- inkifafma yardım 
etmİ§lerdir. 

21 evin sahte tahıi.a ve İıkb 
doıyalan ile tapuya bailandığı 
ve bir kıamınm satıldığı sabit ol· 
muıtur . 

Bunun Üzerine i.aki.n memurla 
rmdan Azmi efendiye b- i~ 
ten el çektirilmit ve tevkif olun
muıtur. Bundan baıka iskanda 
memur Rasim, Zühtü, Emin efen· 
dilere de itten el çektirilmlttir. 
Yenideıı tevkif edilenler araunda 
sabık polis memuru Oakilplll z;. 
ya, eabık polis Klmi, Sellnik mu
hacirlerinden Süleyman efendiler 
le Melek isminde bir de kadın 
vardır. 

Dün de, öteden beri ialı:lıı it
lerinde mutavauıtlık yapan Şem· 
ııettin efendi yakalannıııtır .• 

Şemoettin efendi auli.atimal lt'-
nin meydana çıkbimı itidince f .. 

1 

tanbuldan Zonguldak'a firar et• 
mittir. Fakat orada durmamıt, 
dün vapurla Zonıuldak'tan latan 

lak/Jn ml1dilra Tahsin B. 
bul'a gelmiftlr. Kendisini takip e· 
deıı memurlar Şemai efendiyi va· 
purdan çıkarken yakalamıtlar ve 
dofruca mlllkiye mllfettitllfine 
ıretirmitlerdir . 

Mlllkiye bat müfettitl Şernai e· 
fendinin ifadeaini aldıktan sonra 
bu da te•kif edilerek tevkifaneye 
götüriilmiiftilr. Tahkikata denm 
olunmaktadır • 
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ı'· Hukuk Bahisleri J HARİCİ HABERLER 
'
------• • 

Yeni icra ve iflas Kanunu 
- Kanunun tatbikı mllnasebetile -

Kemalist Türkiye; inkılapçı, cüm di . 
.. iyetçi, milliyetçi, halkçı ve layık Adliye Vekaleti kanunun tadili ve 
duğunu ilan ettikten ve asırlara ikmali için bilgiıi, görgüıü yüksek 

·I ğmayan inkılapları bir hamlede hukukçularımızdan ilmi bir heyet 
~ muvaffakıyetle başardıktan aonra teşkil etmiş ve bqına da icra ve lf 

ı ili inkılabını geciktiremezdi. Din lası temyiz itlerini derin bir vukuf 
ılakkisi ile yapılan kanunlar liyık ve muvaffakıyetle idare eden Temyiz 
e inkılapçı Türkiyenin dünya ihti- reiılerinden Fuat Huhiıi Beyi getir 
•çlarını tatmin edemezdi. Mukad- mişti. Bu ilmi komiıyon Vekaletin 

ı er olan adli inkılap yapıldı. Mecelle verdiği direktif dairesinde ve "kendi 
ldınldı, kanunu medeni ve borç- ıine tevdi buyurulan muhtelif tiki

r kanunu alındı. Usul kanunları yet ve mütaleaları da nazara alarak 
eğıştirildi. Eski İcra kanunu, inkı~ ilmi nazariyelerle ilmi tecrübeleri 

:ı: p kanunlarile at batı yürüyemez- ı' karşıla,tırmıt,. ve "icra ve lfliis ka
l Yeni kanunlarla müvazi yürüye- nununun tadiline dair kanun layiba-

1 cLecek bir icra kanununa ihtiyaç aıi ıı., ünvanile 165 maddelik bir liyiha 

1
1 

tU"d1 \re iki yol vardı: hazırlanuı ve liyiha hükU.metin de 

1 s Ya, yeni bir icra kanunu tanzim tetkikinden geçtikten aonra Büyük 
J fahut muasır milletlerin icra kanun- P.1illet MecJiıi Adliye Encümenine 

b rından birini iktibas ebnek. tevdi edilınİfti. 
d 1kinci yol tercih edildi. Adliye Encümeni, layihanın der-
' (en iden kanun yapmak, bir tec- hal tetkikine bqlamıı ve tetkikatını 
jt eye giritmektir. Muvaffak olma- hayli ilerletrnit iken meclis intihabı· 
an tecrübelerin sarsıntı yapması nın yenilenmesine karar verilmesi 
ıuhakkaktır. Harpten, mücadele- üzerine ikmal edememitti. 

1 en yorgun çıkan, inkıliplar yapan Dördüncü intihap devresinin fev-
1 ıemleket ve halkı tecrübe sıkıntı- kalade İçtimamda yeniden Adliye 

!ndan eairgemek Jizımdı. Diğer ta- Encümenine tevdi edilen layiha üze 
aftan kanunu medeniyi ve borçlar rine encümen kendi müzakere ve me 
anununu aldığımız lsviçrede uzun aai tarzını teabit etti "tetkikat yalnız 
enelerden beri tatbik edilen ve feyiz tadil edilen maddelere hasredilmiye

$emereleri g:Orülen icra ve ifli• rek bütün kanunun yeni baştan mü-
1 .anunu yeni ihtiyaçlarımızı tatmin zakeresi suretile toplu bir halde bir 
ı debiliı di. Bu kanunun ıiıtemlerin- liyiha vücude ıetirilmeıi,, ne karar 

1 
en aldığımız ili.mıız takip usulü- verildi. 
<lin faydaları da ayrı bir te,vik ol- Şikayetler ve sebepleri tetkik edil 
:ıu~tu. lsviçrenin "para borcu için di. Yukanda da izah edildiği üzere 
akıp ve iflas hakkında federal ka- 4ikayetler, kanundan, kanunu tatbi
ıun,, u •·tcra ve in3.s kanunu,, ün- ke memur olanlann kabiliyetinden, 

1 
1'nile ve şüphesiz bazı tadilab ka- itibar geni,liğinden ve iktisadi buh-

1 ı.unlarınuz silsileı»ine nakledildi. Mu randan ileri geliyordu. Prensipler
i affakıyetle tatbik edileceği ümit e- den esaslı bir tiki.yet yoktu. Bu ha-

clilen kanun, mer'iyete girdikten bi- le cöre ana preuipleri muhafaza et-
1 ı az sonra haklı hak11z ve her halde mek ıikiyetleri de dikkatli bir tetki
I 1 nubalağalı tikayetleri mucip oldu. ke tabi tutmak lizımdı. ilmi nazari

Anadan doğma talisiz insanlar o1 yelerin icabı ve tecrübede prensip-
1 lıugu gibi kanunların da talisiz ola- !erin muhafazası lüzumunu göıteri-

1 ıileceğine icra ve iflaı kanunu haki yordu. Prenıipleri, prenıip olmak 
:aten bir misal tetkil eder. itibarile değil, memlekete müfit ol-

Kanun mer'iyete. iktisadi buhran mak ıartile muhafaza etmek icap e
le birlikte şı:irdi. Kimse buhranın derdi. Memleket ihtiyacına uygun 

1 esirine inanmak iıtemiyor, borçlula olmayan prenıipleri de ihtiyaca uy
"Jn tediye kabiliyetinin zaafa düttü- gun bir hale ııetirmek lazımdı. 

1 ıünü kabul etmiyordu. Hapiı uıulüne dönmemek, ilam
ı icra teşkilitındaki noksanlığın, sız icra uıulünü terketmemek, iflas 
ı~nunun rniikemmel yürüyememesin itlerini icradan ayırmamak, takip 
-ie belli başlı bir amil olduğu da he- yollannı değiıtirmemek fakat ihtiya 
J,.P edilmiyordu. Tatbikine memur ti hacize müteallik hükümleri tevsi 
1,ıanlann kabiliyeti ile itiyadın değİf ebnek, hacize ittirak için yeni ve 

1 ı nesinin tesiratı ııörülmüyor ve halk salim asas[ar koymak, tüccar aley
t <endi günahına hiç bir pay ayırım- hinde haciz yolile de tasfiyeye mü
fordu. Halk nazannda kanun müc- saade vermek, hülisa haklı tikiyet

Hmdi. Hapis u•ulünün iadesi li.zım- leri yeni hükümlerle bertaraf edip 
tiı Bu haksız ve mübalağalı şikayet mübalağalı ve hakaız şikayetlerin 
erin teairi altında kalmak doğl'U ola tesiri altında kalmamak lazımdı. 

1 rnazdı. Zaman geçtikçe hakikat an- Uzun seneler tatbikine alıttı-
~ıbcaktı. Nitekim Amerika.dan baş ğımız İcra uıulleri yerine yepyeni 

ayan. Avrupayı istila eden iktisadi bir icra ıiıtemi ikame edilince gö
.x1hranın tesirinden memleketimizin rüt, dütÜnÜf, anlaylf ve kuUanıf 
>zade kalmadığına artık kimsenin değitecekti. Eıki hukuk zihniyeti 
ıüphesi kalmamıttır. Emniyet, iti- ile yetiten ve itleyenler bir müddet 
bar, kallr.nış, ıermaye donmuf, it için memnun kalamazlardı. Buna 
hacmi küçülmü, halkın ödeme kabi- da ehemmiyet verilemezdi. 
liyeti azalmı,tır. Memleketin ihtiyacı, yeni kanun· 

lflıiılar, tasfiyeler, terki ticaret- ~~n icaplartı, mb~'?" hukuk telilı:lô 
ler; icra kanununun değil, buhranın sı ıle ah~n.k ar ır 1~ ~u.?u vu: 

1 • ld - ani ıl cude getırmek zarun ıdı .. Cümhurı 
acı meyve erı o ugu aı mıflır. T"· ki · · ·h · sal 
E · t' · "ba kald · yet ur ye11mn ı tiyacı tanat 
mnıye ı, ıtı n rran sermayeyı d . . ibti" ·ı b" 1 dı 

d ı ··d k b"I" tin" • ---'tan evnnın yacı ı e ır o amaz on ·uran o em~ a ı ıye ı ......, y · kan nl la kabul · - · · bir .. 
buhran. uydurma değildir. Hakiki :ı;'' . h~ ~t~mız 
brr buhrandır. Teıkilat ve kabiliyet ç yenı d" ere es un ce-

k lı" .1 • .b· . . d hi vap veremez L 
no ıan a• ı e ,ıh aı·cn teıın e ı B · h ··küınl" · · 1 
d"I · tir u yenı u enn, ıcap arına 

" ıFmakış t -L, 1 ~ bil" k di - uygun olacak kanunun, tatbik kabi-
l """" ınmeyen en ııu- li . . · k ok ·· · 

ı. d v h · · · · yetim temın etme te ç mühim-
na_:ıru7 ır. e er zaman ıçın teaın d" M mi k ,,_, · '--bili" · · ··ı 

··ı kti" B ·· ahın .___ da ı. e e e~zın ... yetim 0 _ goru ece r. u .gun '-'-!m alk 1 · 
• ti" · "h ·ı "ku· d "h çerken, h ın ve memur arın ııevı-
ıç maı ı raz ı e ı ıa ı ı razm . b.. . 
hududunu bilmemek gelir. yeıı, utçe zaruretı nazara çarpıyor-

. . . du. Anlayıtı, kullanıtı kolaylattır-
. _Av~~ ve !'men_kadaki ıkr~, mal<, meraıirni azaltmak, yeni teşki
~-ktısadıdır. Ki~ . getır~ek ııler ·~~ lit ile maarafı arttmnamak vazifesi
od1.!nç_ l'ara ~erılır .. ls.t~az etbgı le kartdatıldı. 
parayı uretı:uyere~ ıatıhlak . ed~k lıte bu eaaslan kendisine azimet 
tah;slara para venlmc~ .. lhti!~ .'~ noktall olarak tayin eden encümen 
ver!!~ para, alınmak ıçın deP.J, ıçt_ı- icra ve iflas kanununu yeni bqtan 
maı. hı~ muavenet o~ara_k ~erı!ır: Bız tetkik etti hazırladığı layihayİ hi.
de 1~ ı~razJ~ın çogu ıçti~aı ıkraz kimlere, barolara, belediyelere. tica
~hıyetındedı~. Kızını gelin e~ek, ret odalarına, bankalara, dariilfünu
'.'g!unu evlendırınek. bacce ~imek na tevzi ettirerek miıtalealarını İste 
11tıyenlere de maksatlarmı bılerek di. Tatil devreıinde cevaplan tasnif 
para veririz. ettikten sonra liyihayı miitalealarla 

Borclunun iktisadi vaziyetine de- birlikte yeni hattan bir daha tetkik 
gil. hapis ile tazyikine güveniriz. Bu ederek tesbit ettiği esaaları Büyük 
zihniyet, y:lolrna11 lazım bir zibni- Millet Meclisinin tasvibine arzetti. 
yettir. Ziraabnı, ticaretini, san'atini Bazı tadilatla Büyük Millet Meclisi 
tevsi ve takviye gibi iktisadi gaye- li.yihayı kabul ve taıvip etti. 
ler için ödünç istiyenlere ikrazatta On günden beri tatbikine başla
bulunmağı halkın öğrenmesi lazrın. nan kanunun hanııi sebepler ve za
dır Borçluyu şahsan meı'ul taru- ruretler altında tanzim edildiğini 
yan. kurunu vuıtanın hapis usu- bilmek faydalı olacai'ı için bu satır
lünü kaldırmakla vatanda2 [arla hülô.sa etmek istedim. Diğer 
lara borclubrm iktisadi vaziyetlerine bir makale ile de yeni kanunun ana 
gu vcnm~gi, İnsani bir his ile yapı- sistemlerinden bahsedec<ğİm. 
lan içtimai ik:-azların bir muavenet Kayseri Meb'uıu 
oldugunu Öğrebnit olacağtt. Ödeme Sait AZMi 
kabiliyetini düşünmeden içtimai ik
razlar yapan vatanda.tı memnun ede 
cel< bir kanunu ne buşı:ün ne de ya 
nn cumhuriyet Türkiye.inde kimse 
göremiyece!<tir. 

Ataların bir sözü vardır~ 
Türk köylüsü, borcunun köleıi~ 

Adliye Encümeni azasından 

Hindistan da 
Müsademeler 

dir Derler PIŞAVER, 19 (A.A.) -
Borç ödememeği faziletaizlik say Şimali garbi hududunda birkaç 

mal< büyük ıebirlerde ve bazı srnıf- çarpıJma olduğu raber veril
lar arasında zaafa uğramıf köylülere mektedir. Bir İngiliz aakeri ve 
de sirayet etmeğe h"§lamıtt<r. Bor- 2 Hintli ölmi: !lerdir. Düşman 
cunu vermeyenleri, fazilet sahibi say 
mamağı piyasanın hiıkim bir zihniye kabilelerde_ı_ı birine m~n~.up ef_
ti haline e:etirmek te liimndır. Malı rattan murekkep küçuk bır 
nı saklayan borçluya y~rdrm ~tmen_!n 

1 

grup, dün akşam Varai' deki kar 
memlekete fenalık .ı.etJr"'! ~ır ahlak argaba taarruzda bulunmut, 
11zl,k olduı:u. ~a bili'!melidir. fakat geri püskürtülmü§tÜr. Bu 

Bu muhaliığalı şikayetler arasın- ı .. · 1 
da haklı şikayetler de vardL H~ grup. efr~.d~dan_ 4 u esır a ın: 

ka etler, kanundan, teşkilattan ile- mıştır. Buyuk agaçlıklardan bı 
rı eliyordu. rinin ortasında tiddetli bir mü 

Kanunda ~ksilı kal~~! hükümler sademe olmuştur. Bu çarpışma 
• rdı. Mer s~m fıızla ıdı, a~ayış v_e neticesinde mutaarrız kabile ef 
.uUanış guçtu. Buna mukabıl teşki. d d 

20 
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..:ıt ıoksandı, kabiliyet kiıfi değildi. ' ra ın an a aı ımse o mut 

• lngiliz notası Alman- LloydGeorg'un 
Makalesi 

yada hayret uyandtrdt "Almanyayadaayni 

Nasyonalist matbuat nota muh 
teviyatını protesto etmektedir 

LONDRA, 19. A. A.- Almanya
run teılihatta müsavat müvacehesin 
de Büyük Britanya hükiimetinin it 
tibaz edeceği vaziyeti bildiren be
yannamenin dün neşredilmesi, bey~ 
nelmilel vaziyetin inkişafı üzerinde 
büyük ehemmiyeti haiz bir tesir ic
ra eylemiltİr. 

lngiliz notası, A1manyanın mev
zuu bahis meseleyi tam cihanın iıti
raplanna bir nihayet verilmesi için 
gayretlersarfedildiği bir sırada ve 
bilhaua alacakWar tarafından Al
manyaya ehemmiyetli imtliyu ve 
müıaadeler verilmeıini takiben be. 
men ortaya ıürmesini tenkit etmek 
le beraber, hali hazırda bütün terki 
teslihat meselesinin vehatta Millet
ler cemiyetinin istikbalini tehdit e
den bir çıkmazdan biran evvel kur
tulmasını mümkün kılacak mahiyet
te telkinab muhtevi bulunmaktadır. 

Nota, Büyük Britanya hükUmeti
nin, Almanyayi strbest olarak kaha.I 
ettiği teahbüdatı ifa ebnemek husu
sunda ne te,vik, ne de himaye ede
rniyeceğini beyan etmekte ve Alman 
yanm Venailles muahedesi ahkamı
na tevfikan hukuken müaavat tale
binde bulunmak hakkına malik oldu 
iunun iddia edilemiyeceğini ilave 
eylemektedir. 

Tetkikat 
P ARiS, 19. A. A. - Dün ... balı

tan itibaren hariciye nezaretinin a
lakadar daireleri Almanyanm tesli
hatta müsavat iıtihsaline matuf tale 
bi hakkındaki lngiliz notaımı tetki
ke haılamışlardır. 

Bilhaaaa nezaretin yükıek memur 
!arı hu bapta kendi aralannda uzun 
uzadıy• noktai nazar teatisinde bu
lunmu,lardır. 

Notanın Berllnde tesirleri 
BERLIN, 19. A. A.- Havasa

janaının muhabirinden: Alman yanın 
teslihat sahaamda müsavat talebine 
dair olan metnine ait olan cevabı pa 
zar günü lngilterenin Berlindeki se
firi Alman hariciye nazırı M. von 
Neurath'e tevdi eylemiştir . 

Bu nota, muhteviyatı hakkında ev 
velce bir mutaleada bulunmamıt o
lan Almanya hükiımeti üzerinde bü
yÜk bir tesir İcra etmi,tir. 
Esaıen bu metin ne,redilmemiı

tir. Ve Alman efkarı umumiyeai pa
zar ak,ıunı Londradan telgrafl• göl\ 
derilen hülasadan başka hiçbir ıey 
bilmiyordu. 

1 ngiliz hükümetinin bu münaa&
betle vukubulan takdiri Almanya hü 
kümeti için büyiik bir hayret tevlit 
etrnittir. 

Son günlerde matbu.t karilerini 
lngilterenin Alman noktai nazarına 
temayül etmekte olduğunu iknaa ça
ltımakta idi. 
Notanın metni efkarı umumiyeyi, 

haşin bir surette karşı kartıya getire 
cektir. 

Efı.arı umumiye ihtimal von Pa
pen hükümetinin bir cılanaza abl
m1ş olduğunu anlıyacaktır. 

Mamafih, nasyonalist matbuat.bu 
notanın gayri doıtane olan edasına 
kartı karşıya getirecektir. 

Amerika da 
• 
intihabat 
M. Hoover intihap 

mücadelesini 
idare edecek •• 

WASHiNGTON, 19 (A.A.)
Gelecek intihabatı• cün:huriyetçi 
[er fırkasının rey kaybetıne.sinin 
önünü alma&ıt çin M. Hooveı-, inli 
hap mücadelesini bizzat idare et 

meğe dün karar vermqtir .. 

M. Hoover, hazine nazn-t: M. 
Ogeden iMlla ve adliye nazırı M. 
Hurley'nun da İ§tiraklerilc 7 saat 
kadar devam eden bir müzakere 
den sonra memleket dahilinde bir 
devir seyahati yapmağa ve bilhaa 
sa New-York'ta, Middle - West'te, 
Minneapoliı'te ve F arwest'te nu· 
tuk aöylemeğe karar vermittir. 

EEfkiırı umumiye ihtimal von Pa 
pen hükümetinin bir çıkmaza atıl
mış olduğunu anlıyacaktır. 

Mamafih, nasyonalist matbuat, bu 
notanın gayri dostane olan edasına 
kartı protesto sedaları çıkarmakta 
ve hükümeti ln~iltere hariciye neza 
retinin ameli tekliflerini reddetmeğe 
davet eylemektedir. 

lnglliz matbuatı ne diyor? 
LONDRA, 19. A. A.- Bu sabah

ki Londra matbuatı müttefikan Al
manyanın, ıili.hları bırakma konfe
ransının mesaisine ittirakten iıtin
kPJ için verdiği kararın yeniden tet
kiki hususunda bahşedilen fırsattan 
istifade eyliyeceği ümidini izhar et
mekte ve tealihatta müsavat isteyen, 
Alınan talebine ait lngiliz notası et
rafında umumiyetle taavipkiir müta
lealar yiirübnektedir. 

Vaşingtonda 
VAŞiNGTON, 19. A. A. - Bü

yük Britnya nota11, reami mahafil
de müıait bir intiba tevlit eylemit 
ve Almanyayi ıili.hları bırakma kon 
feran11na ittirake sevk için artık tim 
di bir pl8.n tanzimi mümkiin olabile 
ceği zannedilmekte bulunmuttur. 

Fransız matbuatının 

mutaleatı 
PARIS, 19. A. A. - Havas ajan 

11ndan: lngiliz notasını birinci kıı
nu itibarile müsait bir tarzda kartı 
!ayan matbuat, ikinci loımı için da
ha ihtiyatkar davranmakta ve nota
da Parisle Londra arasında derin 
bir anlaşamamazlık olduğu hakkın
daki tayialara kar,ı bir tekzip ma
hiyeti görmektedir. 

Noktal nazarları telif 
LONDRA, 19. A. A.- Almanla

nn teslihatta müaavat talebi mesele 
sine dair lngiliz hariciye nezareti
nin Fransa hükumetine tevdi ettiği 
nota Alman ve Franaız noktai nazar 
lannı telif ebnek gaye.ile kaleme a
lınmıtln. 1 ngiliz hükümeti, notada 
Almanyanın Vet'lailleı muahedeai
nin askeri abkımının lağvını talep et 
meğe hakkın ~ 'ı 'Ve bu ahka
mın ancak bir uzlaşma neticesinde 
tadil edilebileceği kanaatini izhar et 
mel<te ve terki teılibat konferansın
da tealihat husuıunda kabil olabile
cek en aeni, bir müıavat temin ede
cek bir itilafın aktedilebilmesi temen 
ni olunmaktadır. Bu itiliftn ahirim 
farklannı ortadan kaldırma11 ümit 
edilmektedir. 

Notada ayni LamandA tealihat hu
susunun ancak V ersailles muahede
sine tevfikan doetane müzakerat ne
ticeainde ve ku.vvei müsellebaların 
tezyidine sebebiyet vermeden halle
dilmesi li.zun geldiği ilave olunmak
tadır. 

lnıkAn bırakmadı 
BERLIN, 19. A. A.- Hükümet 

1 ngiliz notaaınm heyeti umumiyeai
nin Almanya tahdidi tealihat konf6-
ran11na tekrar ittirak İçin imkan bı
rakmadığı mütaleaaında bulunmak
tadır. 

Gandhi açlığa 
Hazırlanıyor 

Şimdilik pek az 
sebze ve 

meyve yemektedir 
BAMBA Y, 19 A.A. - Mahat

ma'nın inat ve iararını iyice bilen 
taraftarları nıumaileyhin bazı te· 
raite tevfikan serbest bırakılmağı 
kabul ehniyeceğini bilmektedir
ler. 

Diier taraftan Hint hüküıneti 
tnumaileybin tam bir aerbf'sti ver 

mek fikrinde değildir. Binaenale
yh, Gandhi'nin Yeroda hapisha -
nesi binalarmda aerbeıtçc i!"ıunet 
etmeai ve kaydii4arttan iri ola
rak ziyaretlerini kabule müsaade 
edilmeai muhtemeldir. 

Poona'dan bildirildiğine ~Öre 
Gandhi, birkaç haftadan beri aç 
durmağa hazırlanmakta ve uzun 
müddet devam edecek bir açlık 
grevine haşlamak için en mükem 
mel ve en iyi şeraitin ne olacağı
nı tetkik ebniştir . 

Maamafih, bazı teheddülabn 
mumaileyhi bu projeıinden vaz
geçireceği zannolunmaktadır. 

Mahabna, hali hazırda pek 

hal( verilmelidir,, 
BERLIN, 19 A.A. - Volf A· 

janıından: Eabak İngiliz başve
killerinden M. Lloyd George, Ber 
linde münteşir Berliner 80t?raen 
Courier gazetesinde yazdığı "Al
manya'ya da ayni hak vcrili::neli
dir" unvanlı bir m kalede, müte
veffa CICmenceau'nun Almanla
ra, Almanyanm silihlarından ay
nlmaıının, umumi bir tarzda si
li.hları bırakmanın batlangıcı ola 
cağı teminatını vermiş olduğunu 
kaydediyor ve bu vadin :ıyııi za
manda Milletler Cemiyeti miıa
kına da dercedilmit bulunduğunu 
söyliyor. 

Mumaileyh diyor ki: "Versaillea 
muahedesinin iki i.mil ve muhar
ririnden hayatta kalanı ben oldu
ğum için Alman noktai nazarını 
kendime malebnekten ;:"kirune
yorum. Zira galip milletler. silah 
lanmak meselesinde sözlerinden 
ve yeminlerinden büyiik hir ayip 
teıkil edecek derecede hanis ol
muşlar, hulfetmiılerdir.'' 

"Alman devlet adamları bu 13 
sene zarfında, temsil ettikleri 
büyiik milletin teref ve veknril" 
mütenasip bir aabrrt ihtiya.t ve 
müaamaha göstennitlerdir. 

M. Lloyd George bundan <on· 
ra, Almanyanın komşulaı·n11n te
peden tırnağa kadar nasıl •İlah
lanınıt olduklarmı gösteren ve 
şimdiye kadar intiıar etmemit 
rakamlara iatinat ederek bu silah 
larunarun hiç te mütevazi bir teY 
olmadığını yazmakta ''e k"ndi 
kıymetini müdrik bulunan hiçbir 
milletin böyle bir hicaba taham
mül edemiyeceğini aöyliyerek ına 
kalesine nihayet vermektedir. 

Kurıuna dizilen
lerin mahfeli 

GAND, 19 (A.A.) - Kral. 
Alman i9gali esnasında 50 Bel
çikalı ile iki F ransızın kurşuna 
dizilmit bulundukları "Kurşu
na dizilenlerin mahfeli" nin kü
§at resmini İcra eylemiştir. Bun 
dan sonra. müşarünileyh bey
nelmilel mütavassıt sınıflar kon 
gresinin hitam celsesine riyaset 
etınİ.f ve onların bu mesele hak 
kındaki temas ve alakasını iz
har ve bu kongrenin millelerin 
manevi ve maddi müzaheretine 
layik olduğunu söylemittir. 

C. Kerim Bey 
M. Cemiyeti mümes
silliğinden çekildi 

Cevdet Kerim ve 
Muzaffer Beyler 

Türk Maarif cemiyeti İ•tanlıul 
mümeuiJliğini fahriyen v~ muvaf 
fakiyette ifa etmekte bulunan 
Cevdet Kerim B. in, itlerinin faz 
lalığı ve ahvali aıhhiyesi ha~bile 
bu mümeasillikten istifa ettiii 
haber alınmıttır. Cevdet Kerim 
B. İn yerine Maarif cemiyeti lı
tanbul Mümeaailliğine Edebiyat 
Fakültesi reisi Muzaffer Bey inti
hap edilmiştir. 

Maarif cemiyeti mümeaailliğini 
büyÜk bir muvaffakiyetle ifa e
den Cevdet Kerim B. in istifası 

ne kadar mucibi teeuürse, Mu
zafer B. in keadisini istihlaf et
mesi de Maarif Cemiyeti islerinin 
ayna muvaffakiyetle devamı ded 
viri için o derecede isabetli ve ü
mitbahçtir. 

' Evkaf umum müdürlüğünde 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Evkaf kuyudu umumiye müdil 

rü Hazım Bey vekalet emrine ahnmıttır. Yerine Edirne Evkaf 

müdürü Hamdi Bey tayin edilmiştir. Edirne Evkaf müdürlüğüne 
müesseseler müdürlüğünlen açıkta kalan Esat Bey tavin edil-
miştir. · 

inhisarlar Vekilinin teftişleri 
ANKARA, 19 (Milliyet) - Koçhisar tuzu memlehasını 

teftişe giden İnhisar ve Gümrükler vekili Rana Bey yarın avdet 

edecektir. 

Mütehassısların tetkikatı 
KA YSERl 19 (A.A.) - Türk ve Rus sanayi mütehassısla 

rından mürekkep 12 kişilik tetkik heyeti bugün Sivastan şehrim 
ze gelmitler ve karşılanmışlardır. Heyet birkaç gün burada ka· 

lacak ve tetkikatta bulunacaktır. 

Kayseride şiddetli soğuklar 
KA YSERI, 19 (A.A.) - Burada üç günden beri tiddetli sa 

ğuklar devam etmektedir. Erciyeş dağına mebzul kar yağmıttır. 

C. bayramı tasarruf günü 
'ANKARA, 19 (A.A.) - Cümhuriyet bayramına tesadüfe

den 29 birinci teşrin günü ayni zamanda beynelmilel tasarruf gü 

nüdür. Milli lktısat ve Tasarruf Cemiyeti ayni zamanda bütün 

miUi bankalara birer mektup göndererek 1931 senesi sonunda 3(] 

milyon lirayı bulan milli bankalardaki küçük tasarruf hesapları 

yekfuıunun 1932 senesi 50 milyon liraya çıkmasına girittiği geoit 

faaliyete iştirak etmelerini istemiştir. Cemiyet bu makaatla milli 

bankalarımızın beynelmilel tasarruf gününde hiç olmazsa bir haf 

ta evvel başlamak üzere her türlü söz yau ve resim vasıtaların· 

dan istifade ederek milli tasarruf lehinde propagandada bulun

malarını temenni eylemektedir. 

3 haydut öldürüldü 
DlYARIBEKlR, 19 (A.A.) - Lice ve genç Kazaları dahi· 

!inde takavet yapan meşhur haydutlardan Mestanlı Musa. Meh· 

met Ali ve üç kardeti takibat neticesinde ölü olarak yakalanmış 
lardır. 

lngilterede şiddetli arbedeler 
B1RMINGHAM, 19 (A.A.) - Dün geç vakit şehrin atağı 

amele mahallelerinde bir takım kargaşalıklar zuhur etmiş ve ora 

da bir mektebin parmaklığından çalınan demirlerle bir takım eş
has polislere ve otomobillere rakip bazı eşhasa taarruz etmi9ler

dir. Saat 2 de hakiki bir mücadele olmu, ve Liverpol'den takviye 

kıtaatı birçok sivillerle polis memurları yaralanmı§tır. 

Dil kurultayına aza olmak 
isteyen zevat 

ISTANBUL, 19. A. A. - T. D. 
T. C. Katibi umumiliğinden: 

26 eylülde toplanacak olan kurul
tayda aza olmak arzuıiyle müracaat 
eden zevatın isimlerinin neırine de
vam ediyoruz: 

Aptürrahim H. muallim. Nazlı Nur 
H. muallim, Güzin Feybamam H. 
Şaziment H. muallim. H. Raaim B 
Haber gazetesi ıahibi, Şevket B. f
li.hiyat fakültesi müderriılerinden, 
Hulusi HiHeyin B. muallim, Mihri 
Hüseyin Hanım, Suat Nuri B. Raci 
yo tirketi muhasebe müdürü, M. Şe
rafettin B. müderriı, Kazım & mual 
lim, Rasim B. Kütahya meb'uau, M. 
izzet B. askeri mütekaitlerinden mü 
meyyiz, Sait Cemil B. Muhittin Do
ğan Bey, muallim. 

Kayseride hazırlık 

KA YSERl, 19 A.A. - 26 eylıil 
de toplanacak olan dl[ kurultayı mü
zakerelerini hallan dinlemeai için teh 
rimizin muhtelif yerlerine radyolar 
konulmaıma karar Yerilerek liZMI 
gelen tertibat alınmqbr • 

Erzurum belediye 
Reisi 

ANKARA. 19 (Milliyet) 
Erzurum belediye reisi Turak 
Beyin intihabı tasdik edilmiş
tir. 

Malatya 
Müdürü 

sıhhıye 

ANKARA. 19 (Milliyet) 
Malatya Sıhhiye müdürü Hay
ri Bey terfian Aydın Sıhhiye 
müdürlüğüne nakledilmittir. 

Hüseyin D"°" Bey, Oımanlı ban
ka11 Y enicami Ş. Tercüme kalemi 
müdürü, Mehpare Hüsnü Hanım, 
muallim, Talit Hiisnü B. tayyare 
mülazımı, 1. Zeki B. muallim, A. 
Mithat B. Tütün inhiaarı U. müdür 
lüğü ne,riyat tubeıinde, Dr. Cevdet 
B. Denizli sıhhat ve içtimai muave
net müdürü, O. Reşer B. müderris, 
Latife Bekir hanım, belediye meclisi 
azasından, Recai B. muallim, Kenan 
B. muallim, Oıman Nuri B. Ahmet 
Reşit B. Darülfünün ve harp deniz 
akademilerinde hukuku düvel mual
limi, Dr. Ali Nihat B. muallim, B ... 
hice Fuat Hanım muallim, N. Semih 
B. muallim, Saadet Zihni hanım 
muallim, l smail Hakkı B. müderris, 
Hüseyin Nazmi B. muallim. Taha 
Ay B. muharrir, A. Hilmi Ömer B. 
Darülfilnurı dinler tarihi M.M., Mu 
vaffak B. muallim, Kazım Muvaffak 
8. muallim, Naşit B. muallim Semi
ha Cemal Hanım muallim Kiizım 
B. muallim, Ferit Zühtü B. Kadıköy 
erkek lise•İ müdürü, Sadullah Ali B. 
muallim, Orhan Aptullah B. di, ta
bibi, Habil Adem B. muharrir, Dr. 
Recep Ferdi B. Hilmi B. sabık Trab 
zon valiıi Salih Murat B. Y. l'.1ühen 
dis 111ektebi fizik müderrisi, Kema
leddin Kimi B. A.A. Başmuharriıoj, 
M. Sait B. muallim, Horen Camci
yan B. Arevelek J{azeteai sahibi, Mü 
nür Müeyyet B. Devlet matbaası 
tashih ıefi, Ömer Naci B. muaahhib Maliye müfettişliği 
Sabri Salim B. musahhih, Kerim lh 
san B. muıahhib, A. Ziya B. c. H. Unvanı 
F. Başkatibi. Hüseyin Hüıamettin ANKARA, 19 (Milliyet) 
B. avukat ve muallim, H. Vasfi B. 
mütekait yüzbqı ve hukukçu, Sadi Gümrük ve İnhisarlar bqmü
Seyfettin B. muallim, Edmund Til- fettİfİ Muammer Fahri Beye 
ley B. Beynelmilel Fonetik cemiyeti Maliye müfettitliği ünvanı tev
heyeti idare azası, Turgut Suphi B. cih edilmittir. 
muallim, Cevat B. muallim, Sabri 
Güzel B. muallim. Nafi Atuf Bey, Ehli hayvanat 
Erzurum meb'uau, Hakki Süha 8., 
muallim, M. Şefik B. Şurayı devlet Sergisi 
azasından. Naciye Nejat H. muall~m, 1ZMIR, 10 (A.A.) _Ya-

Hariciye nazırı M. Stintson hiç 
olmazsa bir defa eNw-Yorkta bir 
nutu kaöyliyecektir. M. Stimson 
bu nutkunda .M Hooverin harici 
siyasetinin ehemmiyetini kaydede 
cek ve cümhuriyetçiler fırkaı;ının 
içki yasağı meselesi hakkındaki 
hareket tarzı hakkında izahat 
verecektir. az aebze ve meyve yemektedir. 

Mumaileyh, ıüt itibarile aldığı 
gıdayı da tenkis etmittir. 

Malôm olduğu Üzere Türk Ma
arif cemiyeti 928 şubatında lef
kil edilmiştir. Cemiyet, 929 ağua
tosunda Kadirga'daki Talebe yur 
dunu tesise muvaffak olmuştur. 
Bugüne kadar bu yurda 316 11 

ali tahsil, 149 u liae, 29 u da orta 
ve muhtelif mektepler talebeıi ol 
mak üzere 504 efendi girmiş, bun 
ların bir kıamı tahsillerini bitire
rek yurttan ayrılmıtlır . 

Tahir Nejat B. A. Mufit B. Mülkiye 1 1 
müfettiıliğinden mütekait, Elif Naci rış ve islah encümeni a isi i e 
B. Re11am ve muharrir. Hicri Bey Ziraat Vekaleti namma her ae
muallim, Hamit Sadi 8. çoğrafiya ne Burnuvada açılan ehli hay • 
müderrisi, M. Saffet B. muallim,Yu vanat sergisi bu sene 6 Tetrini 
ta Elnekave B. sabık hariciye müfet evvelde açılacaktır. Sergi 2 gün 

İsveç'te 
Kabine buhranı 

STOKHOLM. 19 (A.A.)-

Mumaileyh, kendisi için li.zmı 
olan enerjiyi muhafaza etmek 
makaadile Öteden beri mı'.ıta t olan 
her türlü bedeni talimlerden sar
fınazar e lemi tir. 

Ayni müddet zarfında, Cemi
yet 80 bin lira kadar hasılat te
min etmittir .Bu paranın bir kla
mı ile Talebe Yurdu idare edılmiş 
ve mütebakisi umumi Merkez eın 
rine önderilm · ir 

tiı muavini mütekait, Hidayet B. 11 d d kt" 1 t"h t 
· · kt ili · M Zek"ı B evam e ece ır. s ı zara 
ıncı me ep mua mı, · . . I 
lstanbul kı~ lisesi müdürü. Fethive 1 şımdıden bnş amı~tır. 
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Beyoğlu ve Kadıköy Otomatik 
Ekonomi 1 Gemikurtarmal Mahkemelerde 

Pirinç istihsalatımız işleri_ Macar kasa hı ızları 
cürmü itiraf ettiler bize kifayet etmez mi? 

Tetkikat yapılıyor, icabında 
hariçten pirinç getirilmiyecek 

Kontenjandaki pirinç ithall
lına tahau edilen mikdarın çok 
lutu öteden beri . t&iyeti mu
tip olmaktadır. Memleketimi
ıin pirinç rekoltesi ehemmiyet
li bir yek6na baliğ olduğu ve 
Pirinç çetltlerimizin hariçten 
ıelenlerden çok daha İyi oldu
lu halde kontenjanda pirinç 
ithal&.tı için geoit bir mikdar 
koııulmaaı tikiyeti mucip ol
llııddadır. ihracat ofisi bu mü
lıim meMleyi tetkike baılamıt 
tır. Ofia bilhaaaa pirinç istibsa 
litmıızm ne mikdar olduğunu, 
lnemleket i.l:ıtiya.catmı ne dere
teye kadar lkartılayabileceğini 
tetkik etmektedir. Bu tetkikat
t&ıı aonra yeni kontenjan da na 
lan dikkate alınmak için sür' -
ltle lktıaat vekiletine müraca
lt edilecllrttr. 

Yanan üztimlerl 
Yunanlılar ıon zamanlarda 

Orta Avrupa. bilhassa Viyana
)'a }'af Uıriim aevkiyatına ba9la-
1twılardır. Karent ü.zllmlerinin 
"4vuaturyada tutulacaiı ümidi 
"Vardır. Bu i!telri döviz mllşkll· 
litmı kaldırmak için iki memle 

1 BORSA 
( tı Baııb.ımdan alman cetveldir ) 

19 Eylül 1932 
Akıam Fiatlan 

fr tlkrar.Iar T •ltTtllt 
ı,, ( • I ın 16.1/2 

hrk ~ -r~lluı 4.15 
il ~· uh•lte U .7' 
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llıttr1t ı.-

Tn.•••J 4.97,--
nıeı f:,-
Jt.ılt.ım 18 1-

AaıdeJa 1 SJ.SI 
• nı 13,40 
• M lloONll l;l.30 ""'" p,,, •• ,,. 

Jı:tılıııı .. 
Eıham 

!ı Paı.tıa t ,IO ı·rrhı ıs.-
Arııdolu 19.~0 Çımıoıo J.,. cı.so 
ktjl 4,65 lı•1•• •• ,. ~" ~o 
flr.~ıır!Jt 14,lıJ fut dıy. 2,iO 
tr11.nr 46,- 111!11 ! ,iO 
t"aınılllıorıı lü.I J fırt . . .... 1.40 
ltnıontl 13,68 lrldon ·~.25 

Çel< fiatlan 
1 •rlo 11.00.- Pılf 15,95 
lcı••rı 781 Tlyı., ,.(11,32 
lltprt ".19 Mıdrlt li.80.i 
ldıı.ııo 11,12 ltr1l• l,"8.75 
lrtUıl 1,41.1' Vaqova 4.21.75 
#.tiu 71,11 ,.,,. 1,6(1,50 
Clat•r• 1,41.UI Bttkr'f ı g:. 'J :ll 

holyı 6S,98.- BtlfTI< 8-0,!! l,50 
An1t,tcr•aa 1.11,ro Moıkovı lV,87,it 

Nukut (oabı) 
l{\l rL Ktı ruf 

ı r lfr1M11. 171 . - 1 ıll!ıı, /ı. •• ıs,-

ı btc.rla 143, • ı ptıelı J7,-
1 lC#lar 113. - 1 •• ,, IO.-

'~ llrtt tı s . -
ı ıolll 24,-

il t Btlfikı ı ı - l pH(O 12,-

St ı drıhm.J 
1 lıy IJ,-

17, - M dloar 69,-
ll ı. in lfrt 6!.8 -

ı ~-..... ., 
ıo lfn 17,- ı Aluıı l.t,tı 
l ı llor!o 11.- ı ....... ,. 31,,-

il hı Çllr.J il•. - ı lulno< 2,37-

ket arasında döviz anlatması 
hasıl olmuıtur. 

Bir mukavele 
Uzun müzakerattan ıonra 

Yunaniıtanla Çekoılovakya a
rasında bir takaı mukavelesi ak 
tedilmiştir. 

Beynelmilel tamirat 
bankası 

BALE, 19 (A.A.} - Merke 

zi ihraç bankaları müdirleri. 

dün beynelmilel tamirat banka 

11 m erkezinde toplanmışlar ve 

Rayişbankın ıkonto nisbetinin 

yüzde betten a9ağı indirilmesi 

hakkındaki talebini kabule mu

vafakat etmişlerdir. Beynelmi

lel tamirat bankaıı mecliıi, ya

nn akdedilecektir. Banka mü

dirleri 1933 senesi Şubat veya

~ Martında toplanması ihti

mal dahilinde cihan nakit kon

feranı etrafında da müzakerat 

ta bulunmuşlardır. 

Manisa borsası 
MANiSA, 19 (A.A.) - Bu 

ııün öğleye kadar borsada 10 İ
le 22 kurut arasında 391 çuval 
ilzllm ve 9 ile 7 kurut arasında 
"198 çuval buğday 3 kurut ile 30 
para araımda 28 çuval arpa ve 
3 kuruş 10 paradan 5 çuval yu
laf satılm19tır. 

f~mi borsası 
1ZMIR, 19 (A.A.} - Bu

gün borsada 8 kuruştan 22 kuru 
fa kadar 2831 çuval incir •e 8 
buçuk kuruştan 35 kuruta ka
dar 4809 çuval üzüm satılmıt
tır. 

Trabzon piyasası 
TRABZON. 19 (A.A.} -

Bugün borsada 43 kurut 15 pa 
radan 7625 okka iç ve 19-20 ku 
ruştan 95 okka kabuklu fındık 
satılmı9tır. 

-------
Köycülük şubesi 

açılacak 

latanlıul Halkevi reiıliğinden: ls
tanbul Halkevlnin Köycüler tubesi 
de letkil edileceğinden evvelce hu 
ıube için açılmrı olan deftere iaim
lerlni kaydettirmit bulunan veya ye
niden bu ıubede çalıtmak iateyen va 
bna ve ıube komlteai intihabına İtti 
tand&Jlann ıubenin tesisi müzakera 
rak eylemek ÜZ<re Eylülün 22 inci 
peqembe sünü -t 15 te Halkevi
nin CaiaJoğlundaki merkezinde ha
zır bulunnwı.n rica olunur. 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 

Kanunun tatbikına 
baflandı 

Türk gemi kurtarma ıirketi 
teıkili hakkındaki 2070 numaralı 
kanunun tatbikatnıa geçilmittir. 

Bu kanun mucibince Türk ka· 
ra aulan dahilinde ıremi kurtar
ma hakkı münhasıran en büyük 
hissesi Devlete ait bulunan bir 
anonim tirket tarafmdan yapıla
caktır. Bu anonim ıirketin yüzde 
70 hiuesi Devletin mütebaki yüz 
de otuz hisaeıi ıemilerinin kıyme 
ti niıbetinde vapur ıahiplerinin 
bulunacakbr. 

Halen ·memleketimizde m';te
ıekkil bulunan gemi kurtarma 
tirketine ait La Valette, l.a Nina, 
Sezar, Cleopatra ve Seyriaefaine 
ait bulunan Alemdar ve Adalet 
tahli•İyeleri bu yeni ıirket tara
fından satın alrnmaktadır. 

Bu vapurlara kıymet taktir e· 
decek komiayon teıekkül ctmİ§ · 
ve { aaliyete haılamıtbr. Komis
yonda hükümet namrna Ticaret 
odası deniz ticareti r aportörü A
li Rıza, mütekait çarhçı zabitlerin 
den Haydar Beylerle Loit mühen
disi Mr. Smita ve S..yriaefainle 
tirketler tarafmdan da deniz fen 
mühendialerinden Hayri ve İnfaİ· 
ye mühendialerinden Hıfzı lley
ler bulunmaktadır • 

Halit 
Zıya Bey 

Özdilimiz yolundaki 
hamle üzerinde 
ne düşünüyor? 

Türk dili tetkik cemiyeti umu 
mi katipliği geçen gün edipleri
mizderr bazı ze .. 
vatı davet ederek 
dil itleri etrafın
da mütalealarını 
IOrtnUftu. 

Bu zevat me
yanında bulunan 
UHaki zade Ha. 
lit Ziya B. le dün 
görüttük. . Halit 
Ziya Beyin dil 
harek.,tleri etra· 
fındaki fikirlerini 
bize §U suretle 

·~- -

eJ. 
t4" 
·~ •. ~· 

hulaaa etti: Halit Ziya Bq 

- Ben lioanımızın tamamile 
türkçelepneai, Arapça ve Acem
cenin tahakkümünden kurtulmau 
taraftanynn. 

Fakat, hunlardan kurtula hm 
derken ırarp liaanlannm tahakkil 
mü altona girmefi de doğru bul
mam. Fikrimce, Türkçeyi kendi 
memhalanndan alarak zenginlef
tinnek çareleri aranmalıdır. Ana 
dolu içlerinde Öz dilimizde kulla
nılan pek çok kelimeler vardır. 

Bunları toplayarak özü zaten zen 
gin olan dilimizi yaba~cı dillerin 
esaretinden kurtarmak hence pek 
ala ınümkündür • 

Garip bir doğum 
SiiRT (Milliyet) - Burada Bat

taniyeci Emrullah'm refikaaı yaruı 
hayvan, yarm inaan bir çocuk do
ğurmuştur. BI hilkat ıraribesi an

cak üç -t hayatta kalabilmiıtir. 
Kadının ıihhati iyidir. 

Maznunlardan ikisi kadındır 
Ma'.""" ~oa ~~·~nnın muhake- j nİn affure lü~m ıröıtermiıtir. Sü

melerıne dun hrnncı ceza mahkeme- 1 leyman Tevfık heyin evrakı affi İ
ıinde devam edilmittir. çİn mazbata tanzim edilmek üzere 

Bir buçuk •ene zarfrncla Sirkecide vilayete gÖnderilmİftİr. 
ıimendifer kumpanyaaının, BeJiktaf 
ta maliye tahsil ıubeoinin, Sultan ha Bir sahtekarlık 
manında Belediye ıubesinin : Kercı-
teci izzet efendinin, mezeci Nikola- Davası 
nm kaaalannı soyan bu tebekeyi tef 
kil eden insanların ikial kadondrr. Serik bzaaı müatantiki Kemal B. 
Erkeklerin İami Jironer Frenta, Ço- sahte §Bhadetname tanzhninden. ıuç
pur Prens, Guzaıı Jozel, Kaıkarol, lu olarak ağırceza mahkemeainde 
Kışnrklaı. Jozef Papoı, Şakre, Ar- dün muhakeme edilmiştir. 
tür, Agoıtos Jandel,Baküı vest- iddia edildiğine nazaran Kemal 
tir. bey Kocaeli lisesinden mezun oldu-

Kadınların İsminde Madam Anlu· tuna dair aahte bir tahadetname tan 
van ve Prenı Rozadrr. Şebekenin hü zim etmiı ve hu tahadetname ile hu 
tün efradı hırsrzlı~ınr itiraf ~~ kuk fakültesine gİnniıtir. Bili.hare 
te, yalnız k~restecı izzet efendınm §ahadetnamesinin aahte olduğu an
kaııasında. hıç para hulunamadıldan- laşrlm rı, Kemal Bey ağrr ceza ınah
nı, m17ecı ~;_kolanın. kasasından c;la 

1 

kemcsne verilmiıtir. Mahkemede 
~ li~a de~ıl 800 lıra bulduklannı ~emal B. tahadetnıunesinin sahte ol 
aoylemıtlerdır • mayip doğru olduğunu ve kendisi-

Dünkü muhakeme de tahitler nin Kocaeli liseainden mezun bulun
dinleruniıtir. Bu tahitler poliı ve duğunu ıöylemiıtir, 
hekçilerdir. Hrrarblarrn itiraAanna . . 
ıahitlik etmiılerdir. Muhakeme gel- M~k~ bu cahe.~ın m~tept~ 
mlyen bazı şahitlerin celbi için bq t~k!ki ıçın batka gune talik edıl-
ka güne bırakılmııbr. mıştır · 

Şeker davası 
Alpnllu ıeker tirketi aleyhindeki 

ihtikir clavaunm naluan rüyetine 
cliin Sultanahmet ıulh birinci ceza 
-1ıkemeoiude devam eclİlmİflİr. 

Dünkü 13 tahidin hepai de kendi
lerine oatılan ıeekrin Uşak ıekeri ol 
dutunu ve Alpullu tlrketlnln bu it· 
te keneli lehlerine hayırbane tevas
aütta bulunduğunu söylemiılerdir . 

Mahkemenin evvelce müteaddit 
yerlerden ıordutu muhtelif ıüallc;·e 
henüz cevap ırelmediğinden muhake
me önümüzdeki pazar gününe talik 
edilmiıtir. 

Makhumları çalış
tırma komis

yonu itini bitirdi 
Hapioanedelri mahkümlardan ka

nuni müddetini ihmal edenlerin hi
dematı amme mü.......ıerinde çalıı· 
mıı.ları için valô mürııcaatları tetkik 
eden komisyon bu aya mahıus me
aaiıine nehayet vermiıtir. 
Hidematı amme müe11eaelerincle 

çalı...,..ı. için mliraaıatta bulunan 54 
ıınahkUmdıuı elhiainİD f'U"aİti matlu
beyi haiz oldukları anlaıılmıttır. Ko 
misyon teralti matlubeyi haiz olan
ların iıimlerini velıllete hlldinnittir. 
Vekalet henüz ı.uı--tı """- mües 
aelerini tespit "'' ıdı ve mahkü
llİn çalııtmlmalanna dair o
lan nizamnamede henüz tehllt edil
memiştir. Çaltıhak iotiyen mahkUm
lara iş bulmak için ne yapılacaiı da 
henüz maliim dej"ildir. 

Kamiayon ırelecek ayin 15 inde 
tekrar toplanac:ı:, ve o vakta kadar 
naki olacak müracaatları tetkik ede
cektir. 

Sülayman Tevfik 
Beyin affı için .. 

Mahkümen hapisane de bulunan 
Yarın ırazeteai mesul müdürü Sü
leyman Tevfik bey ahvali sohhiyeain 
den hahisle trbbi adliyç miiracaat 
ederek ccza11nın tecilini talep Mm.İt 
tir. 

Tıbbı adli meclisi tam yqmda o
lan hu ihtiyar meaul müdürü muaye
ne etmiı ve ceza aıiiddeti bakiyesi-

• • • 1 

Otomatik 
Telefon 

Pertembe geceai 
Beyoğlu ve 

Kadıköyde başlıyor 

Önümüzdeki perıemhe gÜnli 
ıece saat 23 den itibaren Beyoi· 
lu ve Kadıköy telefon aantırallan 
otomatik olarak i§lemeğe hatlaya 
ealdardır. Yani, numaraları Beyoğlu 
ve Kadıköy ile baılayan bütün a
boneler biribirlerini va•ıtaya mü
racaat etmeden bulup konutacak 
!ardır. 

Otomatik muhaberenin Beyoi 
lu ve Kadıköy santrallerine de 
tt>flnİli Üzerine bu ıebekllerde ça 
lıtan 62 muhabere memuı-ı· h11nı0 

ma yol vermek mecburiyeti hasıl 
olmuftur. 

Şirket lounlara hizmet d .. .....,.. 
lerine göre birer miktar tazminat 
verecektir • 

Şirket, yeni rehberler hastır
mıfbr. Bunlan abonelerine tevzi 
ebnektedir. Ennoköy, Yetllköy, 
KandiUi ııihl kllçtik santrallarla 
lı:<>nupnak bundan aonra •u tekil 
de olacaktır: Evvela abone l"t'h· 
herde ya:ulan numaranm ilk lki 
rakamını otomatikte çevirerek 
bulacak ve kartıama çıkan mu.ha 
here -ureaine bu numaralllll 
mahadini oöyleyecektir. Vazife· 
ainden uhhi sebepler dolayısae 
iıtifa eden M. Vatson nioan iptJ
dalannda memleketine dönecek
tir. 

M. Vataonun yerine henüz ki
min tayin edileceii belli delildir. 

26 kaçakçı 
yakalandı 

MARDiN,- Huduttan geçmek 
cüretinde bulunarak ıimale doğru 
bir koyun aürüsü kaçıran 26 kaçak
çı yakalanınııtır. Müoadere edilen ko 
yunlarm adedi 4000 den fazladır.Ya 
laılanan kaçakçtlann ~ Sariyeli
dir. 

--- - -- ---· ------
rif birer mütefekkiriz !" derler. kadar minalıcbr; fakat onları dik kü onun için fikrin, kanaatin de-

Cenap Şebabettin Beyi, Mu- katle okuyan azdır. fil, kendi tahunın kıymeti var· 
hit magazininin eylül QÜahaaını Cenap Şebabettin Bey, laa'nm dır. O heienilıin de ne olursa ol
kan§brırken hatırladım. "Onlar framızca lncil tercümel...-inde !IWll Belenen ela kim oı- al· 
ve Biz" iaimli yasının aonnna ka· "Je Youı le diı en ..erite" teklini ıunl 1atene kendi kanaatlerine 
dar okudum da. "Onlar'', ırenç alan sözlerini hatırlıyarak: '·lna- hiç ittirak emaq.o bir neail ol-

1 "O 1 1 ce aramak tartil- belki bir ne- muharrirler; "Bis" de Cenap Şe- nınu: lıi Allah pi ırüael de bir. !IWll K-cliaini bef.uniyenlere 
- D ar,, vi ahenk de bulunabilir. Fakat habettin Bey ve arkadaşları... diT 1111 e•kililı, ~ut ;yerıililt lıa- tavizden kaçınan aıil aan'atkarm 

t:debiJat tarihine yalnız iki taze, yeni, doiru bir fikir aı-a• "Onlar'' m •Biz• i , ve «Biz• U. bal etmes" demeden evvel " .. lirn akaiae olarak "Onlar'' a: «Biribi 
~lıammiyatli ioim lllve etmek de mak nafileclir; olaa olsa hazan "Onlar" ı anlamacbirndan §ika- sevk" ve csakim sevk• tabirleri- rimise clcıku-.yal-l a diye mi
.. ;,. edebi cereyan ~çok büyük birtakım iptidai hakikat kırmtı· yet ediliyor ve cBiıH cOnlar: a: Din pek ela miaan olmacbtnu ı.. racaab da bunu göatermea mi? 
~k terefli bir muvaffalay.ttir. larma, ac:aip kiavelera büriindük- "Gel, 11el, 11•1 ..........,_ fiıulik" hata çalapyor: "B,..lan tala/il •· Ecnelol "bhrim bW.. iml&-
11..ııun ifWir ki kendİIİDİ Tev· Jeri için uillettiklari zehabı ve- prluunı olnayor. Bu arada, yine 11-süulen geçiriıace anla.>'orwı mızla y&Zl)'or: Şelupir, Mikel 
file Fikret ve Halit Ziya S.y ile ...,.. beylik aldı • eeliın mahaullari makamı deiittirmeden, aa'anede lıi her dellİT için .... rım ze1>k" lıcn Anj, Göthe •• - Hele bu, hisim m.. 
19Jnail ettiren Edehiyab • Cedide'· ne raagelinebilir. yeniliğin de unsurları mevcuttur di ze1>lıi ile c..,lıiın """• lıfttdüıi. limızda da "h" harfini muhafa· 
)i -tetiiine kartı vasiyetimiz yan • hakikati birtakım ıözler ne telıaddüm ellen devirl.rin .Ull za eden cGötbe:a yok mu? uka· 
ile olursa olsun- hayırla anma- Ne çare ki okuyanların ekse- söylüyor. Hoıuma giden bir t••· itidir• diyor. Güzel'in bir olmau lalıfm - mertebeaine ~nyor. 

riai zevklerini "raUonnor'' eden -Y • ı· k · · k" Ce Be harfi oku h • llıız lazımdır. Fakat o ~-anın d .. ihı" de var: Hakı"'--tı" br"r daı"reye fikri ıle cae ım sev » ın ın an nap y o yor; a ... 
-· -, kimaeler değil ir. Kelimelerin ° "" · · · k t ·ı· · Luki ''th" da, AJm ı d ku Öbiir d 1 .. t ·ı Len•eti- ve her nokt••ından fikrinin biribınnı na ze h ını na o an ar a o • 

• a am anna gos en en mu- ırürültüaü altında daima b;r.-ok 0 ~ ,_. - 1 f rk tm"yor? Mademkı" Cu""zel ma 
q•bbeti bir türlü anhyamadım; ' merkeze inen hatlar, yani namü- ıı a e 1 z. 
'"le merhum Slileyman Nazif'i gÜzellikler bulunduğuna iman e- tenahi olan çizgiler bilinmedikçe vardır hem de Allah ıribi bir ola- Bir sün Vail Nurettin Cenap 
•. e Cenap Şebabettin Beyi aadece derler. Süleyman Nazif'in bir me rak, u:ı..ıap ve tekamül kabul et- Şahahettln Beye, ecnebi iaimlerinl 

Jodram aktörününkünü andıran külle varılamıyacağını aöylüyor. meden vardrr, o halde onun teza- niçin bizim imllmızla yazcbjtını 
ıt~bara layık detil, büyük ve ken tehevvürü onlara -ilahlann ba- Daha doğrusu söylemek istiyor, hürü demek olan "aelim zevk", soruyordu. Buna bilmiyecek ne 
~~leri ile iftihar edilmeğe ıayan bası ile hiç a§inalrklan olmadıl!ı çünkü türkçeyi çok iyi bilmekle hunun akıi olan csakim zevk» de var? Her ~ kolay tarafından 

ll"er edip oayanlara hayret edi- için - Zevı'in ırazabı gibi gözü- maruf ve yazılarında arasrra vardır ve Cenap Şahnbettin Be- alan Cenap Şahahettin Bey, hu 
)ol"Um. kür. Cenap Şehabettin Bey ince, Einıtein nazariyesini de bildiğini yin hahMıttiii "modG11ın ııetirdifi iti de hiç bir ,eyin aılını aramak 
ı . Bu iki muharrir de manzume- zarif bir mütefekkir diye tanm- göstermek istiyen muharrir bakm taha1>1>üUerin leoltinılen bakan" zahmetine katlanmıyanlar gıni 
~rinden ziyade mensur yazılan mııtır; onun en haıit kafalrlar o fikri naaıl ifade ediyor: "(Bü- büyük san'atki.rm, ıelim ve oa- hallediyor. Cenap Bey bir uim
ı. • rafhet kazanmıılardır. Fakat tarafnıdan hile anlaşrlacak ve yal ;yük .an'atlıôo-) 116zleri lıer likir kim zmleri. her devirle değiten plistea tir ve hayranlanm kendi 
""fızaıuaı yoklayın, keı:.dilerini nız onlarca derin bulunacak ma- •tralında köatelı.U dolafır aıe her manalannda delil, mutlak malll\· gibiler araunda arayıp bulur. 
'Ilı çok beienenlere aorun, onlann kaleleri, "vecizeleri" okunurken mal lrutru inikamatirıde muhiti- larmda muhakeme etmeai lazım- 2 _ Bir mütercime 
!,~nliii tek bir fikir dahi bula· dinliyenlerin koltuğu kabarır; ni deııretmediltçe: "Ullıa ııör- dır. 
~annız. Onlann eaeri olarak çünkü içlerinden: "Bak! biz de düm r• demelı lıalıltını nel•indc "Edectiune" İ caceptic:iuneo Haydar Rifat Bey hiç danna
i"""Çok cümleler zikredilebilir; bu ince ariltefelıkiri anhyoruz, lıiautmea" Nıeıl ltatar iatilttıme- zanneden Cenap Şahabettin Bey, daa tercüme ediJ"lll'ı kari daha bl-

~~~~be~l~iııa!!!!t,..:g~ö!:" z~k~·~m~a~t~tı!!:n!:·.Wza=t!en~banl~~an~~b~i~a:_;de!:_,!d~it!!!ll~•:!;•~üt-!!:._L.'!tütd~~·~11111~~w,~· ~i ~<l~e~ıN~ota~Mı~~l.:::··~O~•~·:Jlbö~--~y~le~lııirib~· ~irme~~· ~~·d~k~.•~n~a~a~tı~_,~· .. ~te-~..'nn~·~:i hi~en ltir Y~- çmt: 

Suiistimallerin önü
ne geçmek 

için tedbirler •• 
Belediye iktisat müdü~üğünce, ek 

mek, et, aebze ve sair havayici za. 
ruriye fiatlan üzerinde Jılyab ucuz
latmak makaadile y .. ;ı~n tetkikat 
netayİci peyderpey tesbit eciil,,.~kte
dir .Bu cümleden olarak az aenna
yeli ve mahdut kıredili küçük fınn
ların, hiiyiik fırınlarla ralaabet .ede
medikleri. bazı kiiçülı fırmlann nolı 
aan. bozuk ekmek çdıardıldarı anla
şılmıştır. Bu vaziyet karıraında, be
lediye, fırınlar için asgari bir aenna 
yenin vücudunu şart koymayı dü
fÜnmektedir. Aynca fmnlarm tahdi 
di de mevzuubaha iae de hu cihet 
hakkında henüz bir karar verilme
miıtir. 

Kışlık odun kömür 
Belediye, havalarm .erinlemeai Ü· 

zerine piyasada tetkikat yapbrmıf 
ve ıehirde kıtlık ihtiyaca kifayet e
debilecek miktarda odun ve kömür 
Bloku bulunduğu anlaıılmıttır. Ci
vardan da -1ırukat müvaredatı ek
ııik olmamaktadır. 

Piya6ada, en eyi ve kuru Rumeli 
meıesi eve teslim çekisi 330 kuruta 
kadar satılmaktadır. Kayıkta kömü
rün okkası 5-6 kuruılur . 

Ekmek fiatları 
Son günlerde §8hrimize meı..uJ 

miktarda buğday gelmektedir. Bele
diyece buırün yeni ekmek narhı tea
bit edilecektir. Yeni mahaul müvare 
clatınm ırelecek hafta narhm bir milı 
dar daha indirilmalni miicip olaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Tetkikat yapılıyor 
Mezbahadaki kanlara talip olan mö 

teaddit gunıplann teklifleri Beledi
ye Daüni Encümmince tetkik edi
lecektir. 

Belediye, bu kanlardan ....,... ia
lihzaratmda İstifade edilip edileml
yeceğini de aynca tetkik etmektedir. 

Feshedilecek 
Mukaveleler 

Belediye Daimi Encüm..i, bazı 
yol müteahhitlerinin mukavelelerinin 
ı...lıiae karar vermiıtir. Dün encü
men toplanarak, bu müteahhltl<r ta 
rafrndan yaprlan itirazlan tetkik et
miştir. 

Alacak verecek 
Hesabı 

Belediye, umumi harptenberi ma· 
liye ile arasındaki alacak verecek he 
aaplarmı intaça karar vcrmittir. Bu
nun için esiri vesilcalar hazn-lanmak 
tadır. 

Belediyedeki içtima 
Dün belediyede Muhittin B. İn rİ· 

ya.etinde muavin Hamit, ildi.at mü 
dürü Asim B. ı..le mühendia ve aair 
bazı zevattan .ıniireldıcp bir içtima 
yapa}msftrr. Bu içtimada T<rkoı §İr
keti tesiaatının belediyeye devrinde 
tatbik edilecek uıulu id . enin görü 
ıüldüifi zannedilmektedir. Maama
fi, kendislle görüten bir muharririmi 
ze Belediye reiı muavini Hamit B. 
içtimada muhtelif belediye itlerinin 
ııörüşüldüğü, Terkoa meaelesi mev
zuubahs olmadığnu aöylemiftir. 
Diğer taraftan anlııtddıiıN ııöre, 

belediye terkoe teaioabnı mübayaa i
çin kili mikclarda ..... hami lfbr. 
Hatta tesisata vaziyet edilince tat-

içlerinde tarih var, roman var, 
feloıefe var ... Hem ne muharrir· 
ler! içleriade Emil Ludwis, Ano 
dre Maaroia sibi oatlli ve paftalı, 
bunun için timdi çok merırup mu· 
harrirlerden tutun da l>oetoyeY• 
ki, Tolatoy, Pucal ıribi fikir tari
hinill - :yiilaek aimalarma !radar 
hepai var! 

Polemik sltl avukatbk da 
mahnffinl derhal ....,,._ zaferler 
saheuclır. Bir p al=ikçmln, bir 
avukabn ırarara kaprl-mau, 
k•nd" da IMr ıarr.retin bulw.duğu 
sehabma düpnemeıi pek nadir
dir. Bunun içindir ki Hüaeyin Ca
blt Bey gibi Haydar Rifat Bey 
de kendioinde her kitabı tercüme 
etmek, hem de çarçabuk tercll
me ebnek için oalahiyet görüyor. 

Tercüme ettiği kitaplardan bi
rini, bir roman oldutu ve edebi 
tenkide mevzu olabilecaii İ(İn o
kumllflum: Turgenief'ten tercll
me ettlii /Ilı Qflı; bundan karile· 
rime bahsettim. Öbür kitaptan, 
pek anladıfım meseleler olmadıiı 
için tenkit ebnek üzere defil, aırf 
iatifade makaadı ile okumak isti
yordum. Cuataft Le Bon'dan ter
rime attlti (T...U. le'-'uinin il
mi ...rarı'nı ( 1) açtım, oekizin-

( l) KWtilr seriııi, 1. Tefeyyüz ki-
luın,.•1 1 ('ilt. ?Qh 1? .it lırnnıa. 

lıyor 
1 Dil 
Kurultayı 

Yakında da vetna
meler gönderilecek 

Yakında toplanacak ola n Dil 
kurultay< hazırlıklarına devam ı 
dilmektedir. Kurultay evelce dt 
yazıldığı veçhile 26 eylül pa:;:arle 
si ırünü saat 14 te Dolmnbahçe 
aarayrnda toplanacaktrr. içtima· 
lar 5-6 gün •Ürecektir. Umumi 
toplantıdan evvel hazırlık mahiye 
tinde olmak üzere bazı içtimalar 
yapılmaaı muhtemeldir. Kurulta· 
ya :::za olmak Ü.zere müracaat e
den zevata yakında davetname· 
ler gönderilecektir. 

. Kurultay muzakeratrnm ,.,h. 
nn her tarafından dinlenebilmeıi 
için lazım gelen tertibat alınına><• 
tadır. Şehrin muhtelif yerlerine 
hoparlörler konulacaktır; bu me
yanda Beyazıt meydanma, Darül 
fünun konferana aalonuna Fatih 
parkına, Takaim meydanuu:, Dol 
mabahçe Saa t kulesi m \ d .nma, 
Üsküdar Doğancılar parkı ıa ve 
Kadrköy Belediye daireıi rneyda
nma birer hoparlör konulacaktır. 
itfaiye merkezlerinde bulunan 
radyo lertibabndan her i •faiye 
merkezine birer hoparlör kon• 
mak •uretile istifade ed il ec--ktir. 
Bıandaa -ada C. H. Frrkaaı 
merkezlerinde -de birer hoparlör 
bulunacak, bu suretle halk , ehrin 
her tarafmdan Kurultay •nuzake
ratını dinlemek imkanını bulacak 
tir. Boğaziçinin Anadolu ve Ru· 
meli yali.alanna, Bakırköy ve A
dalara da birer hoparlör kouul· 
ması için çalrıılmaktadır. 

Hakkı Nezihi Beyin 
tetkikatı 

Müderria Hakkı Nezihi Bey 
kadim Yunan medeniyeti Üzerin
de Türklerin teairleri hakkında 
tetkikat yapmalıtador .. Hahkr fle
zqu Bey bn tetkikatı eına .. n<ia 
pyanı dikkat bazı noktalara te
aadüf etmi§tir. Eıki Yunan filo
zoflarından Plutarque'm "Yuna• 
niatanın metbur adamlarmııı ha· 
yatı" iıimli eserinde bu hu u ta 
ehemmiyetli mallimat varc.'rr 

Plutarque eserinde büker · yı 
aeh'ayı Yunaniyeden Anah" ,;.•. 
ten bahaederken bu zatın asl<·n 
Türk olduğunu ve m ")attım 600 
aene evvel Yunaniıtanıı eldiğ;ni 
kaydetmektedir. Meıhur Yunan 
vaz11 kanunu oSlonla ahbap olan 
Anaharaia eaki Yunan kanunlnn
nm yapılıtmda çok nafiz olmut
tur. 

Plutarque Anaharaiı'in bilaha 
re tekrar memleketine ••elet et .. 
tiğini eserinde kaydetmektedir. 

1 ~ k tarihi 
Tetkikatı 
Türk T arihinl Tetkik Cemiyeti 

heyeti umumiye.ince aeçilen ırurup
lar, çalıpnalanna dl!Yam ~kteclir 
ler. Türk Tarihinin askeri. aiy..U la 
annlarını yazacak olan Ahmet Refik, 
Şemaettin B. !erle diğer bazı zevat
tan mürekkep heyet, dün Darülfü
nıın Tarih Enslitüsftnde toplanaraö 
çalr,mrıtır. 

-······---······-· .. ······-····-
bik edi ecek ugulü idare de bulutu 
esasiye itıDıırile kararlaıtınlmıı gibi 
dir. Halen fİrl<ette mevcut memur
lardan elu<risi vazifelerinde İpka • 
dilecek, ıehre fazla ve isalesi için 
mümkün olan yeni teaİ 5at yaprlacaJı 
br. 

Yeni b6tçe •• 
Yeni loelediye bütçesinin buırun 

"Ya yara Dahiliye V ekiletinin taa
dikinden gelmesi beklenmektedir. 

ci ıayıfaamda ıu cümleyi gö~cltlm. 
"Böyle aebeplcr öa.ama/;ları 

pla/llılıpı ilttiliili. Birinci Napol-
70"'- -ll•rİ)letİ lıun-ladıiı· 
na oanlır." 

Hiç ,;ipheaiz ki Napoleon, ken 
dinden ..... eı vuku bulan ihtilali 
a....rlamamııtır ve çok lıuvvetle 
zannederim ki Guıtave Le Bon, 
Napoleon'- zaferlerini ihtilalin 
hazırladıimı oöylmniftir. Ve ya
lı ut ki Franua ihtilalinden defil, 
batka !tir ihtilalden bahaetml§tir; 
öyle iae hunu taarih ebniftir. Hal
buki türkçeainde sarahat yok 

O cümleden IODJ"aaıN ok•una
dım, çünkü tercüme bana emni• 
yet vermedi. O cümledeki gibi 
hatalan, aah ile karplatbr ima
dan da kendimüı dfuıeltehiliriz; 
fakat yanlıılığı bu kadar belli ol
ınıyanlan ne yapanz? Oyle h .. ta
lar bulunmadığına kani olm ı
za da böyle açık hatalar man idir. 

Haydar Rifat Beyin tercüme
lerini, bütün hüsnü niyetime rağ
men, aldatılmak korkusu ile C'ku· 
yaauyonım. Maaınafih §İmdiye 
kadar tercümelerini neşrettigi e· 
aerler, Gu•tave Le Bon'unki de 
dahil, belki pek fazla Jtinaya dei" 
mezdi; ama Kari Marx'ı, MaC'hi
avelli'yi, Paac:al'ı da böyle tercÜ· 
me edecek.., naııeçmeai d.ı.a ba 
yırlıdır. 

NaruJJ.lı ATA. 
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Baıka yerlerde aldanmak ihti
mali çoktur. Onun için maim 
ve Parisin piyasasını bilme
yenler hep bu büyük mağazala 
ra giderler .. 

Buralarda fiat tam mana
sile maktudur .. Lüin Parisin 
diğer mafazalarında alelade 
dükkanlannd&. hak getire ... 
Nitekim geçende bir kronomet 
re almak için girdiğim mağa
zada beğendiğim bir mala ev
vela 230 frank iatemişlerken 
başka yerde ayni malı 185 fran 
ga bulduğumu söyleyince he
men o fiata indiler .. Ben de al
madım .. 

Pariste garsonları töyle ça· 
ğırıyorlar: DudaklannlZl bü
zünüz ve öper gibi içeriye çeki 
niz. Hani !.: .. k köpekleri çağı

'·, ------------ rırk(... çıkardıfınız sesi çıka-
' 1 Gelen evnık geri v<>rilma - rınız. İtte garsonu öyle çağırır 
1 ~ Muddeti ııeçen niiıhalar 10 ku- lar. Ben bir türlü yapamıyo-
. ' ruştur. Gazete ve matbaaya ait rum. Herifin bana kızacağını 
1 itler için miidiriyr.e müracaat · zannederek çekiniyorum. İti

' b edilir. Gazeten.iz ilinların me- ı yatsızlık.. 
s'uliyetini lı:abul ebnez Kahvelerde herkesin ön~n-

____________ .. 1 de ya sütlü kahv~ y~h~t .hıra 

BUGÜNKÜ HA VA görürsünüz .. Benım gıbı lımo
nata içenler pek enderdir ve ga 

Y eşilköy ukeri rasat merke- h ı h rip görüfler.. Ka ve erin e-
zinden alman habere ııöre bugÜn d · men hemen hepsinde san ovıç 
bava açık ve timal istikametinden ve soğuk yiyecek vardır. Kek 
rüzgarlı olacaktır. h 

1 9 "h" ~- h ·ı.; ve çörek muhakkak... Posta a 9-9- 32 lari ınue ava tazyı 
nelerin ekaerisUıde perakende 

· 70::1 milimetre, en yük.ek bara- 1 pul satılmaz .. Pulu tütüncü er 

1932 

HİKAY! ~ _ ~ l.._l~--İ...._ş-_v~e-_l-:=ş..-.·ç-i_ -__. 
fa\\~ 1 \1 ~;';!:;,',,;.",::::.: .:ı;,'.'ı; 

ue işçi istiyenler bir mektup . 

Dimyata •d k la. ı, biiromuı:a müracaat ~t· 
gı er en.. melidirl~r. 

Alice tuvalet odasında idi. 
Roger'yi orada kabul etmekte 
mahzur görmedi. Roger genç 
kadını seviyordu. fakat bir ıey 
söylemiyordu. Genç kadm da 
bunu biliyordu. Delikanlı ıev
difi kadm tarafından böyle tek 
lifsizce kabul edilmesine pek 
memnun oldu. Fakat birden bi
re söyleyecek söz bulamadı: 

- Nasılsınız? Kocanız da İ· 
yldir inşallah! dedi. 

!arı duysa .. 
- Ne yapayım? Eğer muka 

yese icap etse .. Siz onunla mu
kayese de edilemezsiniz ki .. 

- Hayır. hayır, ben kendi
mi size veremem. Lakin size 
bir kadın tavriye deceğim. Bel
ki bilmezsiniz. Fakat ben bili
yorum. Kocam beni aldatıyor. 
Hiç taaccüp etmeyin.Bunu bel
ki siz dt- biliyorsunuz. 

- Bana kocanız hiç bir za
man sırlarını söylemez. Fakat 
kocanızın bu ihanetine karşı. 
mesela siz de ... 

- Çıldırdın mı? Ben hayatı
mı hiç bir zaman alt ilst etme
ğe razı değilim. Sonra ben ko-

0 zaman Roger şöyle bir camı ihanetine rağmen. hala 
§eyler söyledi: severım. 

- Allah allah. kocamın sıh
hati demek ki sizi bu kadar a
lakadar ediyor. Sakın sizi bu
raya kabul ettiğim için içinize 
fÜphe girmesin. Ben herkesi 
tuvale.t odasında kabul etmem. 

- Alice. ben de serseme . 
d .. d'• s· t ft . . . - o halde ne yapmak ıste-

00 um. ır ara an sızı sevı· ? 
yorum. Evet. buna inanabilir- yorsun uz.· 
siniz. Bir taraftan da kocanız r - lki şey .. Sizinle dostluğu-
dostum.. muzu bozmamak ve sonra da 

- Yani kucağınıza atılır kocamdan İntikam almak. 
sam. kocamın dostluğu buna - Dostluğumuzu bozma1 

mani olacak demek.. mak pek hoşuma giden bir söz 

işçi istiyenler 
2 maranıoz ustası, 
8 marangoz çırağı 
2 mozayik ustası. 

iıçi.lere ihtiyacı vardır. Arzu eden~ 
ı ... Şişlide son tnunvııy istasyonu 
kar111mda 336 No da Hurıit zade 
Ziya beyin Güzel İf fabrikasına mü
racaat etsinler • 

iş arayan1ar 
Sabık ve merhum bi't' lıikimin 

oiludur. Eski rüştiyeden mezun a~· 
kerliği yoktur. Gazete idaı·ehanelc 
rinde t:..hıildarlık yapmış tecrübeli . 
az maaşa kanı.at eder bütün lstan
bul tüccar adreslerini bilir, gayet 
emniyetli bekiu· bir elcııdi .it nr:\ 1 ' 

maktadır. Uzakta h~nka müdiirü bi- ı 
raderi vardır, her İf yapabilir mute~ 
ber şahı& kdil gösterir npartı:nan j 
odacılığı da yapar gazetemizin iş 
bürosuna müracaat. 

Galatada eski gümrük •okak No. 
46 berl>er Sotiri Ef. vasıtasile H~y
dar. 

513 - Bakırköy Osmaniye kah
veci lıkender vasıtasi.le berber Ali 
efendi mahtumu Necati bakkallarda 
mağazalarda. lokantalarda herhangi 
it olursa yapar 

O 1 b. h ld k d. · doğrusu. Ne ince alay ediyor-salar.. - Y e ır a e en ımı 514 - Arnavut köy Mumhane so j 
Kahvelerin bilaistisna hep· unutacağımdan korkuyorum. sunuz. kak No. 'I lokantalarda garson, ka-

ret 28, en az 11 santigrat kay de-
l dilmiştir. 

'~ FELEKTEN 1 

1 Seyahat mektupları .. 
:ı--------------------..1 ı Mağazalar, kahve-
' : ler, ham:-mtar 

ve saıre 
Psrl• 

ai piyade kaldırımı üzerine iki, - Merak etmeyiniz, kucağı- -· - .H~yı~, Roger! Al.a! de: 1 marotl~k ve hademelik yapar. Taı-
üç sıra iskemle atarlar .. Bun- nıza atılacak değilim. gıl, cıddı soyleyorum. Sızın gı raya ırıder. 

lann Üzerleri geniı tentelerle - Niçin? Benden hoşlanma- bi pek çok kadınları baştan çı- ı·------------ı 
örtülüdür. Halk hava bozuk yor musunuz? karmış bir erkek... RADYO 
olmadığı zamanlar hep burada - Onu demek istemeyorum. - Mübalağa ediyorsunuz .. 
oturur. Zannederim belediye Fakat !Üphesiz sizin bir kaç - Evet. evet .sizin gibi her B k 1 

bir vergi alıp müsaade ediyor. tane metresiniz vudır. . kadını mağlup etmeğe alıtmış ugün Ü program 
Maamafir bu iskemlelerden son _ Hayır. bir kaç tane deg"il, bir adam. kadın dostluğunu lSTANBUL (1200 m.) - 19 or-

d k•f' d d · d lu b k t"" ı·· 1 a keotra, 19,5 alaturka konser, 21 or-ra a a 1 erece e pıya e yo bir tanedir. Lakin siz benim •t a uru an amaz arnm ' keıtra, 22 ııramofon. 
kalıyor.. metresim olursanız, onu derhal mı·· ademki ben~ daevdbi~inizihaöyt- ı 

Lokantaların ekserisi sabit t ked . uyorsunuz, sız en ır za me BOKREŞ (394 m.) - 20,45 fftr-
f . 1 bl d B f' t er erım. · • · kı konseri, 21,05 orkestra. ı .·ariıteki büyük mafazala- ıat 1 ta ot yapıyor... u ıa - Zavallı kadın. bu lakırdı- , ısteyecegım. 

1~ı görmiyenlere anlatmak biraz lar 5 franktan 30 franga kadar ...................................................... - Uğrunuzda her feyi yap- BELGRAT (429 m.) - 21 ses 
1 
mütküldür. Görenlerin bu ci- tahavvül eder .. 10 franktan yu mağa hazırım. konseri, 21,5 Zağrepten nakil, 23.30 

1 

karısında .. arap ta dahildir. İtte Pariate hamama girerken. telgraf haberleri, sonra Çigan orkest 
huın aııl itlodig"ini anlamaaı T k ık b d H T kk.. d · M k 

1 Bir lokantada önünde tarap resmi ı ı u ur. amama - eşe ur e erım. a - ra1t. 
::Pek kolay değil.. İçerisine fe- olmayan adama teaadu""f ede- girdiniz mi? Bir kere kuru sı· sat kocal!Ml ihanet değil .. Fa- ROMA (AAl ) 21 ____ , 

• 
INEMALAR 

Önümüzdeki Pertembe akıamından 
• • 

Yalnız A R T f S T f K Sinemaaında 
(Göreceğiniz Fransızca aözlü ve f3rkılı) 

İhtiras ve Esrar Filmi. 
JEAN TOULOUT ve dilny nın en güzel kadını 

KAISSA ROBBA tarafından b!r sureti 
fevkaladede temsil edilmiıtir. 

akşam MELEK 
En sevimli Fransız artistleri 

HENRY GARAT 
ve 

MEG LEMONN1ER 
tamamen eğlenceli sahneler ve zevkli şarkılarla dolu büyük bir 

Fransız opereti olan 

PARİSLİ AŞIKLAR 
filminde sizi kahkahalarla güldüreceklerdir. 

YARIN AKŞAMDAN iTiBAREN 

OPERA SİNEMASINDA 
Cihan~Ümul biı· ~öhreti haiz haydut AL CAPONE'nun 

maceralarını 

ŞİKAGO'da PANİK 
Almanca sözlü ve şarkılı filminde göreceksiniz. 

Heyeti temsiliyeıi batında: 
OLGA TSCHEKOWA ve HANS REHMANN 

1 'ı'rah ferah bet bin müşteriyi bir k ı d z --' · kat ondan ı"ntı.kam alm·'- O .,.. m. - g..........-on, mezainiz. Halk tabakası indik- ca OLa var ır. anneoerım ~...... - 21,40 muhtelit konser . r 
anda clabilen bu muazzam ma· k 60 derece kadar sıcak olan bu , nun için size metresi ile ihane- j 

1 g· azalardaki efya ç-idini o e~- çe bu şarap titeai büyür, yü - · kl'f d -· PRAC (488 m.) - 20 askeri ban 
MAJİK SİNEMASI 

-,. ld'k kü' ··ı·· F 1 rın odada anfiteatr şeklinde otura- tı te ı e ecegım. d 3 2 f 
yanın hustüİ satıcılarında güç se ı çe çu ur.. ransız a d _ . o, 2 , O grıımo on. J 

bulursunuz .. Bu mağazalar lü- yüzde doksanı siyah şarap içer cak y_er~er var ır. Yagını ~nt- ı - ÇıldırC:.nız mı? Ben tanı- ViYANA, C517 m.) - 20,40 as-
.ka mağazalar defil, orta haya- ler. Fakat su karıftırarak.. İ· . bk ıs~yenler or~~· ·1f~~r. , madığım bir kadınla kocanızı keri konıer, 23,2S akf&ltl konseri. 
tın ihtiyaçlarını temin eden çinde dört bet yüz kişi yemek 1 ten ama~a gınnce 1 on- ,, nasıl aldatırım? 
müesseselerdir. Adım batında yiyen lokantaların garsonları ce bur_aya gırerek sıcaga alış- - Bu kadın muhakkak gü- litt.l!ı~d<..55.!:r 'k~of.r!!.~~~';ı"i-
bir satıcı. ve her tubede birkaç mutlaka sarho~tur. Çünkii bi- mak lazımdır. Burada baılar- zel olacak •. Çünkü kocam hüs- konser. 23 danı havaları. 
.. eı vardır.. raz laubali olan daimt müıteri sınkız tber~emdey~··· ,Ondan .sonr.a nü tabiat sahibidir. Öyle olur 
T 1 1 · 1 · · d'b' d çı ar ugu aıreaıne gırersı- BERLlN ( 1635 m.) 21,30 halk 

İıtedifiniz ~. siz arar. er on ara ıışe erının 1 ın e . B d . · b' d' olmaz kadınlara yüz vermez. f&l'kılan, 22,30 Breslavadan naklen, 
bakar. seçersiniz .. Kimse size: daima yarım bardak bırakır- nız. u aıre garıp ır yer ır. - Peki amma. ben o kadın- hudatta ne oluyor 23.20 telgraf hıı 

_ Ne kanıtınyonun? de- lar. Berikiler de bu şarapları Bir taraftan 25 m.umluk üze dan hotlanacak mıyım? berlerlnden sonra akfllm konseri. 
tabii sokağa dökmezler. ri kireçlenmiı bir ampulun o- 1 d .. 

ımez .. Amma: . k•f d ed d 1 t - Hot anmasanız a. sızın 
- Bir ıey mi arzu ediyor· "" "" "' rayı a ~- erec e ay ın ahml~f onunla uzun uzadıya münase- aunuz? Dostunuzdan biri mi? 

r sunuz? diye sorar.. Kalabalık Pariate bir hamama gitmek boma&ı' ~ıg1er tadraftan .~u ted~ bette bulunmanızı isteyecek de 
• :ı:amanlarda satıcılar pek meş- istedim. Hamamlar her mem- ru agız abrıhn an m

50
utemal ı-

1
. ğilim. Yalnız bir rece.. Elve-

guı iken malı Seçtikten Sonra leketin hususiyetini t-kil eden yen çıkan u arın aant m- · k' " b · d · ı 
-y d .. . .. . . 1 rır ı o , metresıo e ıenı a . 

bir satıcı aramanız lazım ge- müeueselerdir .. Onun için gör en oteyı go~enıze manı 0 • dattı a !" di e bileyim. 
f d d h 1 d d ması buraya hır garip meçhu- Y Y • • lir .. Satıcı ıize aradığınız te- mek ay a an a İ eğil İr. N I? B k d 

yİn her türlü meziyet ve naki- Benim rittiğim hamam. te- livet havası verir. içeri girer- .. - ası .. u~~ en ıaıne 
h · d · b' h il ded. 15 f siniz. Orada da merdivenler ıoyleyecek mısınız. selerini anlatır, da a iyisinı. a mız ır ma a e ır.. ran Elbe ı 

ha aıağısım gösterir .. Aradığı ga girilir .. Buhar hamamı. ya- ve orada da İnsan hayaletleri - tte. 
b h vardır. Girer. çıkarlar ve ıiz - Peki amma, ozaman bu iti nız giyime alt ise kendisi gi- ni uğu amamı.. d 
İ · 1 terlerainiz .. Terlerainiz.. AJı... benim yaptrğınu a öğrenecek. der .. Size giydirir velhasıl ıiz çeri girince sıze numara ı T 

de o mala ait hiç bir ıüphe bı- dolaplardan birini gösterir- mayan adam burada çok dura- - Varsın öğrensin. ne çı-
rakmaz.. ler. Ve elinize yarım eazete maz .. Buhar pek yorucudur. kar? 

Bu şerait ve bu kalabalık sahifesi kadar iki ucu teritli Buradan çıkanlar, dut dairesi- - Çıkarı şu! Darılır, bozu. 
içinde naııl oluyor da bu mağa- bir bez verirler.. Herkes gibi ne girerler .. Orada sıcak ve so- turu:z. 
zaların mallarını çalmıyorlar ala de orada açıkta soyunur, fuk suda dutlarrnı alır. ve çe- - Ya bu ihaneti ikimiz be-
bilmem.. Her halde muhak- etyalarınızı o dolaba koyanı· kilirler.. raber yapsak, hiç darılmaz, bo-
kak gözcüleri olmalı.. nız .. Dolabın kapısını siz kapar İşte oranın hamamı böyle- zuşmazsına. değil mi? 

Pariste su kanaat vardır.. sınız amma. hamamcıdan bat- dir. Tahammüle göre bir ha- - Canım o başka .. Bir defa 
Hiç bir ye(de bilyük mağaza- kası açamaz .. Anadan üryan marn fulı yarım saatten üç, ben sizi seviyorum. Sonra o ka 
lar denilen üç dört müeaaese- soyunduktan sonra yarım ga- dört saate kadar sürer .. Bu ta- dım tanımayorum. 
deki kadar çeşit ve oradaki ka / zete parçası kadar olan bezi uç hammüle bağlı bir şeydir. - Tanışırtınız, sevitirsinz. 
dar müsait fiat bulunamaz.. !arından belinize bağlarsınız.. FELEK - Siz bu kadını tanıyor mu-

iJJi,1et'in Edebi Romanı: 98 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Feucll lanta.tique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 

- Dilaver oğlum ... Bu fır
satı kaçırmayalım .. 

- Bendeniz de bu fikirde
yim ... 

- Hilekarı yakalayalım sa· 
rığını ba,ına geçirelim.. Herif 
hemşiremin saffetini istiamara 
baıladı .. Bu bir İptidadır. Bu 
bin lira ile kalmayacak kadım 

Medium Madam Şerlihin laver anasına yaltaklandı. Ka- gücü yetebildiği kadar soyacak 
vefatından sonra ruhlar kame· dmdan ustalıkla sızdırdığı tır .. 
ti cok azıttılar . . Maaa batında bu taze malumatla hemencecik - Beyefendi bendeniz ar-
yapılan bir seansta şerirlerin Talat Beye koşarak: tık geceleri uyuyamıyacağım. 
ruhları artık iştiyakına daya· - Beyefendimiz mühim Daima son tetikte bulunaca-
n4'madıkları Şehameti öbür maruzatım var.. ğırn. N,. tarafta çıt olursa ora-
dünyaya alacaklarını ve bu ay- - Hayır ola gözüm... ya saldıracağım .. Zatıaliniz de 
rılığa dayanamayan Orhanın - Yine pek yakında Şeyh el altında dolu bir silah bulun 
da sevgili karısını takipte ge- , Battalın fantomile müterref j durunuz .. ltaretimi duyar duy-
cikmeyeceğini haber verdiler. · olacağız.. maz o tarafa ko,araınız .. Çün-

Ne yapacagını tatıran me- - Ne biliyorsun? Rüyasını kü siz benden çok İyi bir nişan-
yus anne Mahmur Hanım yanı mı gördün? cısınız. 
na yalnız Çeımi Fettanı ala - Hayır rüyasını görme-,' - Bu evde duyulan gürül-
rak gizlice yine Battal Zadeye dim. Uyanık iken yaptığım tüler bir iki türlü değil ki işi. 
müracaat ıztırarmda kaldı. Do maddi tahkikin neticesinde ben tece~in çıtın hangi menhus kuv 
landırrcı herif bu ruhani key- bunu böyle tezinledim.. vetten geldiğini anlayabile-
fiyetin fevkaladeliğinden bahis Diljver anasından dinledik sin ... 
le ancak babasmın maneviye- !erini bütün anlattı. Şimdi bu - Efend; ı ben fantom 
tini davetle bu ite bir çare bula ihtiyar ve genç adamın ikisi de Şeyh Battalın taşlıkta verdiği 
bileceğini anlettı .. Ve bu davet üfürükçünün evinde yapılan nutuk esnasıda zurnanın kaba 
için bin lira ücret istedi .. Ha- gizli mukaveleye tamamile va- perdelerine andıran sesine dik 
nımefendi oğlunun halası için kıf bulunuyorlardı.. kat ettim. Bu sadayı bir daha 
bu parayı tediyeye razı oldu... Dayı bey biraz düşünceli duyar tluymaz kimden geldiği. 

Bu gizli müracaatı ıezen Di bulunduktan sonra: ni derhal anlarım ... 

İkisi bu suretle ıözleşti.ler .. 
Talat Bey bu tamataların ruh
lardan geldiğine inanmamakta 
hali musırdı .. Rize görünüp te 
ne olduklarını anlamadan he
men kayboluveren şeylere haya 
!et diyoruz. Evet bilemediği
miz garibeye bu namı veriyo
ruz .. Hayalet ... Fantomun as
lı fenoen iabat edilmedikçe bu
nu gayri maddi ruhun kendisi 
zannetmek çok havayi bir hü
küm olur . Belki bu da tabiatın 
idrakimizden kaçan sesli sine
ma gibi aerabi ve dilli bir ha
disedir ... Belki dütündütümüz 
sözleri bir vantnlok gibi ona 
aksettirip tekrar duyuyoruz ... 
Bu garibeye ruhi bir mahiyet 
vermedense aslı ilmen tahak
kuk edincoye kadar şüphede 
kalmak daha mantıld olur .. 

Yıldırımın düıtüğü yerler
de adeta ıuudu bir kuvvet fan 
tezisile türlü türlü şaşılacak 
azizlikler yaptığını biliyoruz .. 
Tekinsiz denilen evlerde çanak 
çömlek kıran. kabı kacağı bi
ribirir.e karıştıran gizli kuvve
tin de bu kabilden olabilmesi 
ihtimalini niçin akıllarımıza 
ııetirmeyelim? 

- Hayır. tanımıyorum. Fa
kat ismini ve adresini biliyo
rum.. İsmi Maud imiş. Samet 
sokağında 34 numarada oturu-
yormuş. 

Birden Roger'nin beti benzi 
attı. Şaıkın bir hlde: 

- Yaaaa! dedi. Aman Ma
dam, bu söylediğiniz doğru 
mu? 

- Elbette dofnı.. Kadın 1 
hakkında bütün tafsilatı aldım. , 
Roger kekeler bir halde: 

- Bu .. Bu ... Bu kadm benim 
metreıimdir. dedi. 

O zaman Alice kendisini tu 
tamadı. bir kahkaha salıverdi: 

- Hah. hah, hah, hah; 
haaah!.. 

-57-

Fantoma sıkılan 
kurşun 

Bu gizli kararlan üzerine 
genç. ihtiyar bu iki fikir arka
daşı kutkuda uyuyorlardı .. Zih 
nini saran merakm hümmasile 
Dilaver gece nöbet nöbet döşe 
tini terkederek elinde lamba 
ile korkunç gölgelere boğul
muı geniş taılığın girintili çı
kıntılı yerlerini dolaııyor bir 
ıey bulunmadığına itminan pey 
da ettikten sonra döıeğine dö 
nüyordu .. 

Fakat bu mühim iti batara 
bilmek için daimi bir eözcülük 
lazımdı. Hiç göz yummadan 
vazife yapacak bu bekçiyi ne
rede bulacaktı .. Zeki çocuk çar 
çabuk buna da bir çare dütün
dü .. iki ailenin birlefllle&ile 
Atakla Koket te biribirlerine 
kavuşmuılardı .• Bu ifık ma· 
ıuk ta sanki mariage civil yap
mışlardı .. Atak Koketin petin
den hiç ayrılmıyordu .. 

Dilaver bu köpeği çok sev
diği bahaneıile geceleri kendi 
odasında yatması için Şehamet 
hanımdan müsaade istedi ve al 
dı. Lakin verdi" i · • 

22 Eylül Perıembe günü akf&ltlı saat 21 .30 da yeni mevsime 
çok zengin bir programla başlıyor. 

GENÇLiK, GÜZELLiK, MUSiKi, NEŞE 

1 SEVGİLİ 4 DEL .KANLI 
JENNY JUGO THEO SCHAKL 

llaveten komik ve R. K. O. dünya havadisleri. 

~ .. _____ Umum fiatlar tenzil edilmiıtir. ______ .. ~ .. 

Ademi iktidar ve 
bel gevşekliğine 

kartı en müessir deva SERVOIN 
lıap)arıdır.Depo•u, lstanbul"da Sirk• 
cide Ali Riza Merkez eczaneıidir. 

ra,raya 150 kurut po•la ile ırönde
rilir. lzmir'de lrgat pazanndaki, 
Trabzon'da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

Nihayet 
DON JOSE MOJICA 

G LOR Y h 'da 
SONA ŞKI 

filminde anı endam ediyor. 
llaveten' Sihirli halı ile 

latanbul'dan Bagdat'a 
F ox tarafından filme alınınıt 

bir seyahat. 

İTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SİGORTA ŞİRKETi 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
ic:-.. eyleriz. 

Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanmda 

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. il 
-T j --z' __ el: Beyoğlu : 4887 _ 

anu odasında yatırmıyor taşlı- ı duran rovelverini kaptı. Dilıi
ğa salıveriyordu. Atak ta her ver de bir petrol lambası kavra 
nerede ise hemen kotarak gelip · dı .. Genç önde. ihtiyar arkada 
eıini buluyordu .. Bu iki sevda- taşlık merdivenine saldırdılar .. 
lı köpek her tıkırtıya düeto ile Basamakları yarıdan aşağıya i
havlayarak pek iyi bekçilik ya ner inıııe:r;. nimübarek fantorn
pıyorlardı.. la karşı karııya geldiler .. Yine 

Alınan bu tedbirlerin üzerin o kavuk. yine o cübbe, yine o-
den geçen dördüncü gece de karın, yine o çehre ... 
saat ikiye doğru köpekler ku- Talat Bey silahını üzerine 
duz avazlarla tatlıiı çınlatma- çevirir çevirmez bu gece uma
ya batladılar .. Hayvanların bu cısı beyaz sakalından hiç me
ıiddetli yaygaraları mutat hav mu! olunmaz çevik bir hareket 
layıtlarıaa hiç benzemiyordu.. le hemen sağdan geri dönerek 
İtte bir fevkaladelik vardı.. kaçmaya baıladı .. F antom rüz 

Dilaver hemen koftu. Alt gir gibi koıuyordu . Ötekiler 
kat m~ivenini yarıya kadar de arkaaından... Hayaletin hu 
indi. Taılığı dinledi .. Karanlı- çok hızlı kovalama esnasında 
ğın ortasında Fantomun zuma Dilaverin elindeki lamba sönü 
kabaaile baılamıt olduğu nut verdi .. T alit Bey her zaman te 
ku vazıhan işitti. Hemen geri sadüf edilemiyecek bu fırsatı 
döndü. Birden bire uyan3ırdı· kaçırmamak için karanlıkta 
ğı Talat Beye: F antomun arkasından kararla· 

- Beyefendi Şeyh Battalın madan iki el ateş etti. Fakat 
fantomu taılıkta kürsüde va- ı mukaheleten hiç bir ses duyul
zeder gibi meı'um nutkunu ve madığı için endahtın tesiri an· 
riyor.. ı !aşılamadı.. Hayalet bu atet· 

Dayıbey uyku sersemliği- · ten miitet-ssir olmuş muydu? 
le: Yoksa denildiği gibi onda kur 

- Ne diyorsun Dilaver? şun işlememek hassası mı var· 
- Olanı söylüyorum efen dı? 

dim. Saniye geçirmeyelim.. <Devamı var) . 



ltalya mektupları 

Bari şark panayırı ve 
tanınmayan şehir •• 

M. Mussolini'nin varlığındaki 
imar kudretinin en · 

büyük bir misali de ~ari'dir .. 
L halya tibih ceziresinin Şar
ıq Cenubi kıımını te,kil eden 
( Polya) eyaletinin merkezi o
lllrı ve Adriyatik denizinin 
tarp sahilinde. Brendizinin ıi
~linde kain bulunan (Bari) 
lehrinin dört kilometre kadar 
tiıııalinde (San Cataldo) sabili 
1929 ıenesi temmuz ayına ka
~lr bir çölden. bir bataklık ve 
~ınsaldan ibaret idi. Möıyö 
"IUuolininin 1922 senesinde 
~~polide San Carlo' da irat ey
""<liğj nutukta (Bari, ıark ile 
tarp araıında bir rabıta halka· 
••dır) sözü, bu tarihten itiba
l'eıı "ı· hakikate müokalip ol
llıağa başlamıştır. Filvaki, 1922 
leııeaine kadar gayrimamur. 
ideta her türlü asar ve levazımı 
llıedeniyetten mahrum bir hal
de bulunan Bari, Polyarun ilk 
~ ltiıtlerinden olan Sinyor Dl 

nizin doldurulmaaı ameliyesine 
batlanmıı ve on ay zarfında ya 
ni 1930 senesi eylülünün altı
sında ilk ıark panayırı açılır
ken burası adeta bir sergi ıehri 
manzarasını almıt idi. tık sene
si bir çok nevakıı ile açılan 
Şark panayiri 1931 - ikinci se
nesinde daha ziyade tekamül 
göstermiı ve bu üçüncü sene
sinde de adeta Paris. Viyana. 
Budapeıte ve Milano panayir
lerine rekabet edercesine evci 
tekamüle viııl olmuıtur. 

Bari Şark paoayiri. ilk tesis 
senesinde yerli ve ecnebilerin 
birçok itirazlarına maruz kal
mıt ve bunun muvaffak olması 
nın gayrimümkün ve gayri ta
bii olacağı iddia olunmuttu. 
Vakayi ve hakikat bunun aksi
ni isbat etmiıtir. 

Azim, sebat ve fedakarbğın 
canlı bir nümunesinr de Bari 
Şark panayiri t8'iril eder. 

HAFTANIN 

Ethamrada: 

Çılgınlar Oteli 

f'ILMLERI JI 
J yen garip bir güzellikte genç bir 
kadına tesadüfün doğurduğu N'r· 
güzeıti açıkanedir. Bu lfadının 
iami Grita'dır ve o da Gardaiyay.:ı 
gitmektedir. Vaniyer nazlklığın f 
icap ettirdiği feyleri IÖylel', bu 1 
nezaket yol eı:ıasında daha 18t if, i 
daha baş döndürücü bir hi• uyan· 
dırrı. 

Gri4a, Vaniyerden ayrılırken: 
- Beni tekrar görmek için hiç 
bir teşebbüste bulunmayacağını· 
za yemin ediniz. Der. 

Tutmaaı çok müşkül l>İı" yemin. 
Fakat nazik zabitin iltifatlarına 
kartı bihiıe körünmeyen bu genç 
kadının bu İırar1nın sebebi ne· 
dir. 

SJiv muammaıı mı? •.. . 
Melekte: 

Parisli Aşıklar 
MarceUe Lacouture genç ne

zaret katibi silah talimhaneainde 
çapkın ve yatlı Pommcrois'run 
genç kan•ile tanışıyor. Marcel 
güzeldir. Kadına kur yapıyor ve 
nihayet kendiıini bir gece evine 
gelmesi için ikna ediyor. 

!rene geceyi ıerbeat geçiı-mek 
için çare anyor ve koeaaına HaJi. 
ıını saat aelciz trenine kadar ia
taayona refak.t.t edeceğini sô)-IÜ
yor. rollalanzanın (Elyevm Nafia 

~iZITıdır) azim ve faaliyeti ile 
!ekiz on sene zarfında tanınma 
tacak bir derecei terakki ve te
llıeddüne mazhar olmuıtur. 

Elyevm ltalyada, iki dainıi 
beynelmilel panayir mevcuttur. 
Biri nitanm 12 sinden 27 ıine 
kadar devam eden (Milano Pa
nayiri} ve diğeri de eylülün 6 
aından 21 ine kadar devam ey
leyen (Bari Şark panayiri) dir. 

Genç reııam Paul Luderı on 
paraaızdır, Amcaıı tarihi ve çok 
kıymetli bir ıatoya zengin bir re
ıim kolekıyonuna sahip olmakla 
beraber o da on paraaızdır. Bu 
para11zlıktan kurtulmak için ih· 
tiyar amca hem Şatoyu hem de 
tablolara sabnak üzere Londra da 
zengin bir lngilize müı·acaat edi .. 
yor. Şatoda yalnız kalan Paul 
kendiıine ıiparit edilen bir otel 
rekli.m tabloaunu yaparken, bu 
levhayı &'Ören seyahlar Şatoyu 
hakiki bir otel zannederek !>inay ı 
itral ediyorlar. Bunh r 'll'asında 
bir dansözlu heyeti d~ vaı-dır. 
Para11z kalmış olan Paul fırsat
tan istifade ediyor, ve Şatoyu otel 
olarak idareye batlıyor. Otel kı· 
sa bir zaman içinde büyük bir 
raibet görüyor. DanlÖ~ heyeti 
müdürünün ırüzel kızı Evelin 
Paulu aeviyor, Paul ise Evel ini 
tatoyu sabn almak iatiyen lngili· 
zin kızı zannederek fazla iltifat 
ediyor. Bu sırada şatoda vuku bu
lan garip tebeddülden kuıkula· 
nan amca &eliyor, Paul geCeyarı
u yanlıthlda !!.velinin odaırna gİ· 
rerek geceyi orada geçiriyor. Er· 
teıi gün meaele meydana çıkınca 
Evelin'le Paul nişanlanıyorlar. E· 
velinin baba11 da fatoyu sabn ala· 

Bir ıaat aonra İatuyon rnüdiri 
olduğunu IÖyliyen birisi ıekfonda 

"Çılgınlar Oteli,, /ilminden bir sahne 

(Bari) nin San Nazario deni 
len cenubu şarkisinden San 
Cataldo denilen timali tarkiıi
Qe kadar takriben altı kilo met 
tı'i mütecaviz sahili tamamile 
L· ldurarak (Lungo Mare} sa-
ıl boyu teımiye ve beton rıh

lıııı ve asfalttan ıoselerle. par
llıaklıklarla. elektriklerle tez
>İn olunmuıtur. Bu sahil boyu
llıııı mühim bir kısmında bet ve 
:ltı katlı cesim ve modern apar 
111ı11nlar inıa olunmuıtur. U
llıurni harpten evvel Bariyi gö
l'eııler, bugün Bariyi tanınmaya 
ttk bir haide muntazam ve A
llıerika sisteminde sokaktan a
(ılınış , mnzbut yeni bir şehir o· 
ltak görmektedirler. 1926 se
~e . d sıne kadar susuzluktan son 
trecede sıkıntıda bulunan ve 
!&tabını sulak civar köylerinin 
•uyu ile mübadele eden Bari, bu 
~liıı {Polya su akedoti) ıaye
'llıde Kayı§dağı suyuna yakın, 
llıevaddı kilıiyeden muarra 
tayet mebzul bir suya nail ol
~Uttur. Bu su, Kalaberiyya ci
~ ltından büyük enstallasyon 
a' fedakarlıklarla getirilmittir. 
ti llgün Bari, su hususunda dahi 
lıj "•rında membalar varmıı gi· 

' Viyana ve Roma gibi ha
~lar ve çqmelerle müzeyyen 
.r h11ldedir. Adriyatik denizi

tı~ (Bizim denizimtz) , (İtalyan 
~lü) haline kalbetmek isteyen 
t"Çe ve onun ibdagerdeai olan 
ltizm bundan on sene evel an 
~ yüzbin nüfusa malik oldu
~ halde bugün yüz yetmiş altı 
1qk_ nüfus hulunan (Bari) yi ha 
,. ten (Adriyatik N apoliııi) 
fi~r~·k azminde olduğunu bil
"" tıbat etmiı bulunuyor. 1937 
te esinde hitam bulması mukar 
'ıtır olan Bari büyük limanının 
ll t-_a~ının ikmalinden sonra 
) lttnın herhalde cenubi Adri
ııı'likte İtalyanın hemen he-
~ k1 bir Trieste'ıi olacağı mu
ııı' kak ııibidir . Bu büyük li) 'ıı ikmal olunduktan ıonra el 
lit"'ın triminüs olan Brendizi 
ıq ltet limanı, Bariye naklolu
lf ·tllk ve bütün Akaayi Şark. 
~i 'lldiıtan, Mısır ve Şarki Bah
-i Sefit transatlantikleri Bariye 
~.aYacaktIT. Bu ıuretle. Bari 
~ la olunduğu veçhile Cenubi 
~~"rupa ile Şark, Aksayı Şark 
llıii .\frika arasında bir vasıtai 
Qa~ale ve ticariye olacaktIT. 

'i arıden San Cataldo tesmiye 
jl lltıllD mahaldeki (Bari Şark 
~:-ı•Yırı) tehirdğine kadar de 
Liı'i,:den dört kilometrelik aa
-ıi h, ~u, 1929 da adeta bir ara'-r •lıye ;ken. busün her iki 
'-i:fı çabuk neşvünemaya müs 
~f Çam ve fıstık ağaçlarile ve 
~t ~t kaldırımlarile mükemmel 

U\llvar teklini almıttır. 

Panayirin itgal eylediği U· 

mumi saha takriben (180.000) 
metre mikabı vüs'atindedir. Ve 
timdiye kadar sarfedilen para 
da takriben yüz milyon lirete 
baliğ olmuttur. 

ilk paoayir 1930 ıeneainde 
İtalya kralı tarafından kütat e
dilmitti. 1931 deki ikinci pana
yir veliaht Omberto Di Savuya 
tarafından küşat olunmuştur. 
Bu seneki küşat resmi de Dük 
Davusta ile Bari şehrinin ümra 
niyetinin ve panayirin banisi 
addolunmak lizımselen Nafia 
Nizırı Sinyör Di Krollalanza 
tarafından icra edilmiıtir. 

Binlerce halkın ve milki 
ve askeri erkanın huzurunda 
Sinyör Di Krullalanza mikro
fon önünde Duçenin ıu beyan
namesini okumuıtur: 

(Aziz arkadaı Di Krollalan
za; 

Üçüncü Bari Şark panayiri
nin kütat resminde Faıist hü
kWnetini temsil etmek vazifesi 
ni size verdiğimden dolayı çok 
memnunum. 

Memleketinizin azimkar. me 
tin, dinamit gibi arzu. gayret 
ve teşkilatının mahsulü olan bu 
tezahürat her sene mütezayit 
bir ehemmiyet keıbediyor. 

Uzun senelerden beri i.dare 
ettiğiniz, rehberlik etmekte ol
duğunuz Bari. benim on sene 
evvel N apolide San Karloda i
rat etmit olduğum nutukta 
göstermiş olduğum vazifesini 
kemali kuvvet ve azim ile ifa 
etmiş bulunuyor: 

"Bari. Şark ile Garp arasın
da irtibat halkasıdır. ltalyaoın 
Şarki Bahn Sefitte ve havali
sinde aulhan ve iktısaden te· 
vesaü ve inkitafına vasıta ola
caktır." 

Şark panayirinin, ziyaretçi
leri ve itlerin büyük muvaffa
kıyetine hadim olacağına ve fa 
al büyük tehrinizin teali ve te
raldride pek mühim hatveler a 
taCJOiına itimadım vardır. 

Muıaolini 
Roma 3 Eylul 932 

Litoryo 10 uncu sene 
Bu beyannamenin kıraati 

pek büyük alkıılar ve tenhü
ratla kartılanmıttır. Bari pana 
yirinin üç seneden beri göster· 
mit olduğu terakki. ıu ra ""m
larla suhuletle anlaaılıT • 

1930 da 1221 
1931 de 3227 
1932 de 3662 
İtalyan tacir ve firmaları it-

tirak eylemittir. 
Ecnebi firma ve tacirleri: 
1930 da 134 
1931 de 331 
1932 de 609 

-, ~Çüncü senesini idrak eden 
'i ~-Şark Panayın. 1929 sene
' ~•tos ayında nısfına ya
\ •mı deniz ve diğer kımıı 
:-ıı.~t~ık, mezbelelik ve kum-

ıdi. F atizm azinı ve inadı 
'1 az zamanda bir mamure 
~ittir. 1929 Ağuato

leaYİJei tü .... Je ve de-

Bu sene (IO}u resmen olmak 
üzere (29 ecnebi millet panayi 
re İftİrak eylemittir: Türkiye. 
Arnavutluk. Avusturya, Belçi
ka, Bulgarİıtan. Çekoslovakya; 
Çin; Danimarka; Mıaır; Finl•" 

gıten" lerin kıralı ve bugün ba
piıbanede yabnakta olan Al Ca
pone'nin ilk maceralerlnden biri
dir. 

Eller JUkan ..• bu, ıründüz, bir
den bire bankayı basan hır112la
rın verdikleri bir emirdir. Banka. 
aoyulur ... hır11zlar, müaterih çeki
lirler ... Bu, bütün ŞikagoJa deh· 
tel aalan Moran Billi, y.ı.t Al 
Patuı ve adamlannm itidir. 

Bu airkat, banka aahibi olan 
Taglioniye teıir etmeıı:. O, batka 
itler de yaparak çok para lwı<an· 
makta ve bu meyanda idare etti· 
ği bir variyetede daıuöz olan Su· 
zi'yi mücevherlere carke'tmelrte
dir. 

Batka bir danlÖz olAn Floranı 
da, zengin bir elmas taciri olan 
Peniye çatmıştır. Fakat, Persİ· 
nin, itlerinden eve gelmeRe vakti 
yoktur. O akşam da, metreıini 
operaya götüreceğini vadettiği 
halde, beyanı mazeret eder .•.. bir 
arkada,ila mühim bir müzakereai 
vardır ... 

iki zarif zat, Taglioni ile Per· 
si, birleıirler. Bunlar, Şikagoda 
kimsenin kendilerinden fÜpbe et
mediği iki cani çetenin reialeri
dir. 

Moran Billi, Perıi Bot'a, onun 
mıntakaaında yapacağı piyano 
nakliyatına mini olmaması: için 
yanm milyon dolar Yerdiği halde 
Peni, bu piyanolann birkaç mil
yonluk kokain nakledeceklerini 
bildiği için aralarında ihtilaf mev 
cuttar. 

"Parisli Aşıklar,, /ilminden /lir aahne 

Bir aralık operada !>ulunan 
Florana'a telefondan iıtendiiini 
haber verirler. Florana, Peni Bo
tun ölüm halinde aeaini duyar, 
çatmldığı yere gider. Peral öl
müıtiir .... 

Katil kimdir?.. bu kadınların 
bu kantık iftaki rolleri nedir?""" rak yeni ni .. nlılara hediye edi· 

yor. 

Artistikte: 
Atlantid Diyarında 

V arneakin Ruatur. Ruı ihtila
linden kaçarak K&t&-ıini ba~ka 
bir hükünıet toprağında, aahrada 
Atlanlid diyarında İnfllya l'el
miılir .Bu adamı ihata eden 11r 
tavn mutebakkimaneai, az zama~ 
zarfında yerlilere bir korku ve 
hörmet telkin etmittir. 

Cezayerdeki erkim harbiye 
reiai, mülizon Vaniyer'e Gardai
ya tahkikat için gibneaini f'mrede 
rek ona "Gardaiyada öğrenmek 
ialediğimiz garip 19yler feçmek
tedir" demittir. Kendini tehlikeye 
abnak Vaniyerin zeYkidir. Binae
naleyh bu aergüzette memnunen 
gider. 

Sergüzeft Gardaiyaya vi.111 ol
madan evvel ıörünür. Bu, otomo
bili daha ileri yolda kalan isteme 

Poauneroia ya kanouun vaktinde 
trenden inemediğini ve Hali.aile 
beraber gittiğini haber veriyor. 

Pomm.eroia karısının ancak ... 
hah dönebileceğini hesahederek 
o gece metreıini ve arkadaılanru 
evine davet ediyor. 

Ufak bir hulU.cla bunu takip 
etmek, çok meraklı ve heyecanlı 
olan filmin ruhunu baltalayacağı 
ve zevkini kaçıracağı için aarfma· 
zar ediyoraz. 

Filmde aon aıri banka kasaları, 
milycmer klüpleri, liikı dekor ve 
tuvaletler, muhteıem balolar gö
rülmektedir • 

Majikte 

Bir•evglli 
Dört delikanlı 

Sabahleyin çıkan gazeteler 
müthit bir tren ka:ııaaından bahı 
ediyorlar. Kazaya uğrayan tren 
lrene'in bindiği trendir. Kanaının 
batına bir kaza geldiiinden telaş 
eden · ·e vicdan azabı duyan Pom
meroia havadis almak Üzere ar
kadatı Marcel'in evine koıuyar. 
Yanındaki odada karıaının ıeceyi 
geçirdiğinden haberi yoktur. iri- Bu hafta Majik ainemaaı, fev
ne kocasının Marcel'e itirafatmı kati.de n.,.eli bir filmle yeni mev 
ve kansının kazada kurban gitti- aİllle baılıyor. Felİl< Yohaimoonı' 
ii eınada kendiıinin batkalarile ın metbur komediainden iktibaı 
kendi evinde eğlendiğini kulaiile Alman reji.örü Ericb Engel tara· 
itidiyor. fından filme çekilmit olan bu film 

Kaza bir gazetecinin yalanın· battan nihayete kadar ne99, zevk 
dan baıka bir teY değildi. Pom- ve emsalıiz bir canlılıkla devam 
merois evine m4'mnunen l\Vdet e- ebnektedir. Her sabnede batka 
diyor, fakat karısı da ıür'atle eve bir giizellik göze çarpmaktadır. 
geliyor ve kendi yatağında b&fka Filmin bat mümeuileai ırüzel, ve 

•diya; Fransa; Almanya; Japonı bir kadın bulduğundan dolayı zarif (YENNY YUGO) dört arka 
d l koc:aaile kavga ediyor. Her ff'Y R lf G h, Th h il, 

Yunan; Hin iatan; ngiltere; dtbellyor fakat Pommerois o ge- dqı ( ov .... K otl S ee k)ı f~I 
Irak·, Yugoalavya ·, Hollanda·, k ld 1 Günter ogt ar tepan,. ı m 

ı P 1 
ce birinci defa olara a atı <!ığı- de çok muvaffak olmuşlardır. 

Filistin; ran; o on1a; Roma 1 
Dl hiç bir -kit bilmeyecektir. Filmin Jftevzuunu dercediyornz. 

ya; Amerika; Macaristan; Su- Operada: Hakikatte dörtdiler: Sakaafon 
riye; İspanya. Şikagoda Panik (Cim), cazbantçı (Friç), Tram-

Serginin mesahai sathiyeai: petçi (Jan), ve Piyaniat (Bil). 
1930 da 115.400 metre mikabı Amerika "Gangterı" tabir olu Bunların bir angajman l.ulmak 
1931 de 164.400 " nan kaçakçdarın n• büyük le•ki- için baş vurmadıkları yer kalma

lat ve kuvvetleri olduğu malum- mıflı. Nihayet bir yolunu bulup 
1932 de 185.900 " dur. Bunlarm en methurlanndan Timürlenk variyete tiyatro.unun 

Pavyonların İşgal ettiği ara- olan (Al Capone) geç<'nlerde direktörüne çattılar ve mumaile-
zi: mahkum olmuf ve ma.hküın :yeti yhin önünde tecrübelik bir oyun 
1930 da 36. 798 metre mikabı j bütün cema.hiri ~üt.tehıdcc.!.~ 1.Jir 1 oynadılar. Bu sırada perdelerin 
1931 de 69.015 " ı mesel~ tetkıl .etmıftı .... ~"kıkaten ölçüaünü almo. ğa gelen (Jessi) 

f Amerıka zabıtasının ııko lara hay- Julis arasından t nnburun ii:r.erine 
1932 de 79.520 . . " 1 ret veren letkilatrna ralinıen, ıriin dilşüyor ve bu nl•mara dir4'ktöri.in 

. ~930 da panayırı 1.000.000 düz, 99hir için~~ ,bank~ları aoyıı. pek ziy,.de memnuniyetini celp 
kıtı, 1931 de 1.200.000 kiti zi- cak derecede cur et e:o•tl!ren bu ettiğinden beşi birlikte l\ngaje e
yaret eylemİ!tİr. Bu sene yeni- h~ydu~ann ceıaretlerı efsanevi diliyorlar. 

d · · "k" . . I bır şekılde olmakla beraber l>ır En kumazlan bulunan (Jan) 
en yırmı ı ı pavıvon ınıa o un hakikatbr. • -..ıaa bir akpm <J•li) 

muttur lıte, Şikasocla Panı1< filminin ile gezmete Ç1kmaya muYa6fak 
8. -zuunu tetir.il ede"' bu "Gan- 1 oluyor. Her ~.dar bili.hare ar-

kadaılan tarafından bir iyi patalt 
lanıyona da (Jeaai) nin mazhan 
tercihi olduğundan dolayı lrendi
ni bahtiyar addederek uiradıiı 
taarTÜzleri hoş görüyor. Ukin 
biçare pek aldanıyor, zira Ju.4-
nin gözdeai bizim dört delikanlı
dan hiç biri olmayıp batka biriai
dir. Nitekim arada bir peyda o
lan genç bir delikanl~a hiç birili 
dikkat etmediği halde ilk görü
tünde Jeaai ona vurulmuttur. 
Marten teaniye olunan bu gencin 
inci gibi ditleri vardır. ilk patırdı 
cambazlık hünerine birinci defa 
ibraz edeceği gün koptu ve bu 
rezaletten pek miiteetıir olan 
kız doğruca direktöre kof"rak 
kontratosunun feahini talep et· 

mek İstedi. Fakat delikanlılar 

daha evvel yetişerek önüne geç
tiler ve direktörün Jeaaiyi kendi
lerile beraber zannile h4'f•tİnı 
birden angaje etmiı olduğunu ve 
kendiai çekilecek oluna balile 
bütün taknnm çıkanlacağmı ve 
o sünden itibaren kendil~rinin 

tekrar ekmekıiz kalacakların< 
nakleyleyerek Jeuinin merham~
tini celbe muvaffak oldular. Bu
nun Üzerine Jeui badema dört 
delikanlının hiç biriai tarafından 
taad.i ve taciz edilmeden ve kav· 
ıa ve gürültülere ebediyen niha
yet verilmek fartile cambaz ol
mağa razı oluyor. Delikanlılar 
kabul ediyorlar ve o yolda hare
kete baılıyorlar, fakat bu sefer 
Jeui pek raballızdır. Zira genç 
bir kız için yalruz -ıekdat mu
-1eai görerek kendiaile ıureli 
maluuaada me,gul olunmamaaı 
aiice gidecek bir mesele ve haleti 
ruhiyedir. Şimdi kimsenin kendi
aine kur yapmamaıı ve hiç kiına.e 
ile dana ebneme•İ canını pelc: zi
yade aıkryor ve mütemad~yen jç. 

meie .... aarbot olmaia batlıyor. 
lııe bu aırada ince difli ıenç de-
1.iluuılı genç kartıama yine çrl.'.ıJ
Ye danı etmek için civardaki bir 
yere gidiyorlar ve bu vealle ile 
keıuliaini çılgmcaama l9Ylllekte 
olduğunu anlabyor. O ualık bu 
senem otomobili gayıp oluyor ,... 
Jeuinin çaldırdıima aahip ola
rak sevdiğ ikızm luruz ı;ıdı:blm
dan dolayı ooa derKe m&toouir 
oluyor. Derken Tamberlan tiyat
ro.undan 1 aevıili 4 delikaulının 
ilk oyunu verihnek Üzere bulun
duğu deb19tli bir reklamla ilan 
ediliyor ve OJ'UD ırünü J eaai oda· 
nnda makiyac yaparken polia ıe
lerek kendiıini tevkif ediyor. Di
ler dört arkadq aon dakikada 
Jeuinin ıaybubet eıtiiini göriin
ce akıllan baılarmdaa cidiyc.-. 
Çünkü yanın saat aonra .. ıuı.,.e 
çıkacaklardır. Bu feliletin tami
ri için biT çare aramağa b~flayor 
lar. Beri tarafta inci difli delikan 
lı otomobilni bulduğundan Jeasi 
labliye ediliyor ve delikanlı ken
diaini kucaklamak isterken J-i 
rolüne yetipnek için tiyatroya ko 
ıuyor. Sahneye yetiftiii zaman 
birde ne göraün.? Delikanlılar a
raımda bir kız ile oyuna hqla
mıılar. Bu kız oyuncu delikanlı
ların oturmakta olduklan otelin 
hizmetçiıi olup evde talim ve mü
manıse ederlerken kendilerini 
seyr ede ede bütiin hünerlerini 
öirenmİftİr. O ıierecede ki adeta 
Jeui'den daha mahirane oyna
malı.tadır. Bu auretle pek bahti
yar olan delikanlılar ilıl de lıir 
konturaılarmın f"1U tehlikealn
den kurtularak ferah ferah oyun
larına d .... am ediyorlar. inci difli 
Marten de bu veaileden bfüatif .... 
de Jeııi'nin deıti izdivacına -il 
">luyor. 

"ŞllY11oda panik,, /ilminde Olfl• Schecho11a 
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f 1 ı j Maarifte 

ı, r~ektep 
Kita lan 
Yeni kitaplar Ma

arif Vekale
tinden tebliğ edildi 

932 • 33 senesinde mektepler 
de okutulacak kitapların isim
lerini havi listelerin Maarif Ve-

• knletinden geldiğini yazmııtık. 
Listeler. kitap tabilerine de gön 
derilmiıtir. Vekalet, bu müna· 
sehetle Maarif Müdürlüklerile 

1
kitap tabilenne gönderdiği bir 

, ' tamimde §Öyle deniliyor: 
,' 1 - ilk mekteplerde bu cet
•) vel ve bilihara tebliğ olunacak 
ı 1 zeyiller de yazılı k;taplar hari-

cinde hiç bir kitabın tedarikine 
·ıA talebe mecbur edilemez. 
, 2 - Bu listedeki fiyatlar, Ve 
; kiletçe teşkil edilen komisyon 
1 tarafından tesbit olunan esasla 
~ ra göre vazedilmittir. Kitap 
1 satışı. bu listedeki fiatlar üze-
1\rinden yapılacaktır. 
:ı 3 - Muallimler. cetvelde 
'rımevclut esaslardan, her den 

1 ~ için herhangi birini. mektep 

1P başmualliminin reyini alarak 

I kabulde muhtardır. Muallimle
rin, kitap intihap ederken cet
velde bulunan kitaplardan tec
rübelerine nazaran en muvafığı 
nı intihap etmeleri lazımdır. 

4 - Ders yılı iptidasında 
bir defa ·intihap edilip talebeye 
aldınlmıt olan kitaplar. o aene 
zarfında kat'iyen deciıtirilecck 
tir. 

5 - Maarif idareleri, listede 
ki kitapların herhangi birinin 
kabulünü iltizam edecek suret· 
te emirler vermekten ve ilk leci 
risat müfettitlerile muallim bir 
likleri. kitap intihap ve satı§ı· 
na müdahaleden memnundur
lar. 

6 - Mektep kitaplannm pos 
1 ta ı.icreti tenzilatlı tarifeye tabi 
ı dir. Yani beher 50 gram ve kü-

urundan kanun mucibince on 
para ücret alınır. Bayilerin bu 
cihetten fazla posta ücreti iste 
meye ve ayrıca ambalaj bedeli 
talep etmeğe hakları yoktur. 

7 - Vekaletçe mektep kitap 
!arının halı olması iatenen ev
ıafta basılmamış kitaplara te
sadüf olunursa bu kitaplar hak 
kında Talim ve Terbiye Daire• 
sine ımalômat verilecek ve icap 
hında bu kitaplar listeden çıka
rılarak keyfiyet bütün maarif 
idarelerine tamim olunacaktır. 
Bununla beraber, Vekalet. her 
zaman lüzum gördüğü kitabı 
listeden çıkarabilir." 

Haydar B. 
Maarif müdürü Haydar Be

yın bugün Ankaradan avdeti 
bekler:mektedir. 

Haydar Bey Ankaradan res 
mi ilk mekteplerin muallimleri 
le ecnebi ve i'kalliyet mekteple 
n türkçe hocaları kadrolannı 
bt'raberinde getirecektir. 

Gazi mü a atı 
Darülfünunun ihdaa ettiği 

Gazi mükafatı için teklif edilen 
eserlen tetkik etmek üzere Hu 
kuk ve Edebiyat fakültelerince 
seçilen jüri heyetinin perfembe 
günıi ilk İçtimaını yapması te
karrür etmittir. Teklif edilen 
muhtelif eserler henüz tetkik 
edilınediği cihetle bunlar meya 
nında Gazi Mükafatına layık 
olanlar bulunup bulunmadığı 
§İmdiden kestirilemmıektedir. 
Her noktai nazardan mükifa
tın ihdası gayesine uygun ve 
mükemmel eser bulunmazaa 
miıkifat olarak mevcut 1500 
lira bu aene de kimseye verilme 
yecektir. Bu itibarla 29 T eırini 
evv.ilde mükafatın merasimle 
verileceği rivayetleri mevrim
riz ddedilmektedir. 

fmtih nlar ne gün 
Gbztepe Amerikan ve Sen· 

benuva mektebi talebelerinden 
lise son smıfmda Yurtbilgisi 
deralerinden imtihanları yapıl
mıyan efendilerin pertenıbe gü 
nı.i Erkek Muallim Mektebinde 
n: tihanları icra edilecektir. 

Yeni tayinler 
Galatasaray Lisesi Elitleri 

muallimi Nuri Bey Trabzon Ji. 
sesi tlirkçe muallimliğine, De
nizli orta mektebi muallimlerin 
den Nrettin Bey Gelenbevi orta 
mektfiıi muallimliğine. Manisa 
ortamektebi Fransızca mualli
ıni Hilmi B. İzmit lisesi müdür 

Memlekette 

Kaçakçılarla 
Mücadele 
Her tarafta şiddetli 
mücadeleler oluyor 

MARDiN (Milliyet) - Vilayeti
mizde kaçakçılıkla mücadeleye fev
kalade ehemmiyet veriliyor. Bilhas
ııa jandarmamızın bu huıuıtaki me
sai ve faaliyeti takdire IAyiktır. 

Geçen gün "Aknıtki" karakol ku
mandanı kadir oııbaıın.ın ve arb
dqlarmın l'nyretile Hamulesi 27133 
defter sigara kiğıdı 5 top t.ez, 2 top 
dibi ve ıaireden ibaret bet yük ka· 
çak etya havan ve sahipleri İbra
hinı ve Mirza ile yalralanmıtbr. 

Kaçakçılarla jandarmamız anım
da bir ııaat müaad...,e devam etmİt
y alnız bir hayvan vunılmuttur. 

Suüstimal mi? 
lZMIR, - Buradaki Geri Ameri

bn tütün ıirketi müdürü M. Yar
teain Vll%İfeıine nihayet verilmiıtir. 
Bu kararm tütün mübayaatmcla ya. 
pılan mühim bir ıuüıtimal ile ala
kadar olduğu haber verilmektedir. 

Yenice- Nusaybin 
hattı 

Yenice • Nusnybin batımda itliyen 
tren Adana ile Meycla.'llekber Bl'1lA

nı geceleri kaletmeldedir. 
Adana • Moydanıekber ıırasmdaki 

İstasyonlardan gidip gelen halk; va
ziyeti tüccariyeleri dolayİaile trenin 
bu aradan gece geçmesi kendilerini 
müıkülata ıoktuğıından ıefcrlerin 
gündüze tahavvülünden bahiıle Na
fia Vekaletine müracaatta bulun
mu~rdL Vekalet bu müracaatı tet
kik etmiı fakat Adana • Meydanıek 
ber arasında trenin gündüz l'eçme
ıri diğer bnt!&rm tarifelerini de d&
liıtlnneii mucip olaCatmı ve lstruı 
buldan "Nusaybin" e gidecek yolcu
lann bir &'ece Adanacla kalmaları ica 
bedeceğini &'Önnüttür · 

Bunun üzerine Nafia müatqan 
Arif beyin riyaıetinde ıimendifer İ· 
clareleri mümesıillerinde nmürekkep 
bir komiıyon totekkül ederek bu mii 
racaat etrafında görüşmü,tür. Ko
miıyonda ittihaz edilen karva göre 
ıimendifer idareleri evvela tetkikleri 
ni yapacaklar ve mümkün olduğu 
taktirde tarifelerde değitiklik yapa
caklardır. 

Darülbedayide 
Hazırlık 

Darülbeclayi kıt mevsimi temıille 
ri için hazırlanmıya ve provalara 
baılamı4tır. ilk eser olarak bu sene 
Alman müellifi Haptman'm köylü 
hayatma ait bir piyesi temıil edile
cektir. 

············-·········-·-·-··-·--· .. ·-
muavinliğile fransızca muallim 
liğine tayin eclilmiılerdir. 

Kitap fiatları 
indirildi 

• 

Darülfünun neşriyatına e
hemmiyet verilmektedir. Tale
beye yardım olması için kitap 
iiatları çok indirilmiştir. 

uht ç talebeye 
Yardım 

Dahiliye vekaleti. Darülfü
nundaki muhtaç talebeye yar
dım için belediye bütçesinde 
tahsisat ayrrlınasını bildinnit· 
tir. 20 bin lira aynlarak bu va
ziyetteki talebeye kitap ve H· 

ire temin edilecektir. 

Talebe birliğinde 
Talebe Birliğindeki fakülte

ler murahhasları arasında bir 
ihtilaf çıkmış. bir murahhas ia
tifa etmiş, kongrenin fevkalade 
içtimaa daveti için müracaatta 
bulunubnuıtur. ihtilafın aebe
bi. Darülfünun gençliğinin mil 
il bayramlara kartı likayıt kal 
dığı yolundaki neşriyata veri
len cevaptır. 

Ecnebi mekteple
rin ücretleri 
Bazı talebe velileri. ecnebi 

mekteplerin talebe ücretlerinin 
fazlalığından tikiyet et.mitler
dir. Ecnebi mekteplerden bazı. 
!arı leylt talebe için 300 - 400 
!ira ücret almakta. niharl tale
beden ayda 30 lira iatemekte, 
kitap. kalem ve aair levazım da 
bu gibi mekteplerde talebeye 
rariçten getirilere· yerli müma 
sillerinden pahalı) .. verilmekte
dir. Bu tiki.yet üzerine mesele 
tetkik edilecektir. 

Namzet talebe 
Lise ve orta mekteplere nam 

zet olarak yazılan talebe. henüz 
denlere ııireıınemektedirler. 
Mekteplerde bu efendiler için 
şubeler açılmak üzeredir. Şube 
ler açılınca namzet olarak yazı 
lan efendiler de derslere batla 
yacaklıudır. 
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Memlekette 
Olan şeyler 
Getirilmiyecek 

(Başı I irıci sahil•de) 
tir. Bu eıya memlekete posla paket 
leri içinde de gelemiyecektir. 

Taclil edilerek hazırlanan yeni 
ko ten;an liıtcainde liıtik ve temsi
ye gibi mevsim ihtiyaçlarına ait İp
tidai maddeler için geniş bir yer bı
rakılacaktır. Kontenjan liat ... inin tan 
ziıninde devletlerle olan iktieadi mü 
naıebetlerimiz nazan itibara alınmıt 
tır. 

Sanayii lerine 
Verilecek istikamet 
ANKARA, 19. - iktisat vekili 

Celal bey iktisadi vaziyet etrafında 
acele tedbirler aldıktan sonra veka
leti alakadar eden her mevzu üzerin 
de ayrı ayrı tetldlıat yapacaktır. Sa· 
nayÜmize bir yol bir iıtikRmet veri
lecektir. 

Memlekette yeniden fabrika kur
mak iıteyenler 3 ay evvel bu huıua
ta vekalete h~ber vermei<' mecbur 
olacaklardır . Vekalet fabrikalan dai 
mi kontrol altında bulunduracak ve 
müeaıeselerdcn varidat hesaplarını 
İsteyecektir. 

it ıahımnda yanlış yol takip eden 
lere doğrusu gösterilecek, yanhılar 
düzeltilecektir. 

Bundan ba,<ka hariçteki faaliyet 
rlaha ziyade genitletileccktir. Celal 
bey l:ilha11a tiftik, hah gı"bi müşte
risi azalmıt, veya depolarda kalmış 
ıtok tütünlerin nasıl sattlabi ceğini, 
ve buna be.-ueycn mevzularla afyon 
ihracatı, ,..,purculuk işlerinin bugü
nün ihüyaçlanna göre tanzimi me
sr.lclcrini tetkik ederek l<cn~ o 
na &'Öre bir hareket hattı çizecektir. 

eşit Galip 
aarif Velcili 

Oldu 
(Ba r 1 inci sahif•de) 

• 

aaca fU beyanatta bulunmut· 
tur: 

- Eıat Beyefendinin kültür 
aahaıında daha ıerbeat çalışmak 
ar;ı;usile Maarif Vekaletinden i.s
tifası üzerine b:ı vazifeyi üz. ?ı·;me 
almLf bulunuyorum. Henüz. Baı· 
vekil PQfa ile gÖrÜfmediğim için 
si:ııe bir ıey aöyleyecek vaziyette 
değilim. Bu ah~m Ankarc:ya gi
diyorum. Bir iki gÜn "'nra avdet 
edeceğimi ümit ediyorum. O .za .. 
man daha uzun gÖrüfÜTÜz." 

Ye11l Vr.kllfn tayini ali 
tastlka iktiran etti 

ANKARA, 19 A.A. - Buraa 
meb'uau Eaat Beyefendi kı•ltür 
hayatında ve fırkamızın fa,.Jiyetin
de aerbeıt çalıpnak için Maarif 
Vekaletinden iıtif aetmit ve ialİ· 
fası kabul buyurulmuştur. Bu su· 
retle inhilal eden Maarif vekale· 
tine Aydm meb'usu doktör Re1it 
aGlip Beyefendinin tayinleri Rei
ıicumhur Hazretlerinin yük.ek 
taavip v etaıdikJerine iktiran et• 
mittir. 

.. ··--··-·-·---· .. -···--····-

Eşrefin 
Çeşmesi 

Geçen ıene bu vakıtlerde ani 
bir tekilde haıtalanarek irtihal 
eden eczacı merhum Et~f Neşe
tin ihyayı hatıraaı için mezarmm 
yanına bir çe§IDe inıa ellirilmiı

tir. 
Çeşmeye İıtanbul aemlinin en 

iyi memba •uyu olan Çirçir auyu 
isale edilmiştir • 

Bir çok dahili haıtalııdara 

kartı §afi haaaalan ihtiva ettiği 

oöylenen bu auyun bu tekilde Be· 
hariyeye i. leıi halkı çok acvin
dirmit ehali uzak yerlerden gele 
rek damacnnalar, teııtiler ve tiııe
lerle ıu almıya batlaınıtlardır. 

ÇefDlenİn küşat reami büyük 
bir kalabalık huzuriyle yapılmıt, 
kurbanlar keıilerek • fukaraya 
dağıtılmıt ve Eırefin nıhu i~in 
dini meraıim icra edilmi~tir. Çeş 
me me.rm.erdendir. Su membaın
dan itibaren demir borularla .i~a
le edilmiıtir . 

Ermeni erin 
Baskını! 

uhabir mektubu Çin e d bil~ 
ar 

Suriye'de yer yer 
kıyamlar oluyor 

MARDiN (Milliyet) - Son gün· 
!erde Deynora merbut Has.içe ka· 
za1mcla bir kiyam hareketi olmuf
tur. Yüzü mütecaviz müsalliıh Er
meni hükumete hücum etmitler Su
riye Cümhuriyeti'nin Bayrağını indi 
rerck (latiklil nteriz) diye bağır
mıılardır. Yakaya ön azahi olanlar
dan bir kaçı hükiım et kuvvetleri ta 
rafından tevkif edilmi;kraede Fran
ır'.lların müdahelesi üzerine tahliye e 
dilaıiıtir. 

oy e o ar ae a ı 

lıca iş ne yapmaktır. 
-· PEKiN, 19 (A.A.) 

Chantoung eyaletinde val. ile 
valı muavini arasınd zuhur e
clen dahili harbin Naııkin hi;ku 
meti tarafından ordular için ve 
rilen ıerm.ayein taksimi mt?sele 
sinden mütevellit olduğu zanne 
dilmektedir. Hali hazırda karşı 
kuşıya mevcut bulunan kuvvet 
ler 11 O bin ki§ iden ibarettir. 

Orhangazi'de sükunetli ve 
feyizli bir çalışma var .. 

Deyrzardaki Ermenileri ıilAhlan
landırmak için hudut üzerindeki Er
menilerden pRra toplandığ ıhatta ge
çenlerden yedikleri şayi olan bir 
Fransız, diğeri E rmen.i iki kişinin bu 
İt için Erre~niler erasında dolqtık
lan ve propağancla yaptıkları ela 
kuvvetle IÖylenmektedir. 

Bu kiyam hareketi civar köyler
de de tekerrür ettiği için Müıliman 
Halk heyecan içidedir. Büyük bir ar 
bedenin zuhurundan korkuluyor. 

Tarsus 
Yang nı 

-·--
Hilaliahmer harik

zedeler için 
1000 rra gönderdi 

ORHANGAZİ: Haftanın 
ekser günlerini köylerde geçiı·
mekte olan kaymakam Nasib 
Bey beni de birlikte götürmek 
İstedi. Bir gazeteci için tetkik 
mevzularına esas olan böyle 
bir fırsatı kaçırmak isteme
dim ve derhal muvafakat ey
ledim. Hava çok sıcak! Vası
tai nakliyemiz idi bir yaylı a
raba! Ziraat memuru Zekai 
ve sıhhiye memuru Ferit Bey
ler de birlikte olduğu halde 
kızgın bir güneşin alev gibi ya 
kan fUaatı altında Genniç kö
yüne doğru yollandık. Bir müd 
det iki tarafı zeytin ağaçlarile 
adeta bir orman halini almış o
ları ıoseden gittik. Kafamızı 

ı senem ve kulaklarımızı sağır 
edecek derecelerde gürültülü 
bir müzika çalan ağustos bö 
ceklerinin vaveylasına dayana
mazken diğer taraftan arabaADANA, 19 (Gecikmiştir) -

Bugün aabaha kartı Taraus'ta bÜ· nın takırtısı ve beşik gibi iki 
yük bir yangın olmuştur. Yangm tarafa sallanması pek yorucu 
ıabahleyin 7.15 geçe eski Enr.eni olmuttu .• Bir kısmımız araba-
mahalleıinden çıkmııtı1'. Geceden I . 
beri devam eden müthiş fırtına ; nın uzun amasına ve dığer kıs 
yanl'mm l'eniılemeııine ve bütün j mnnız da yanlamasına otura. 
mahalleyi oarmaıın'! se~ep olmut ! rak katettiğimiz bu bir buçuk 
tur; Yangın Taraua ıtfa~ye n~fer· saatlik yolda rahataız olma-
lermden Hacı Mebmet'ın Pvınden •. 
çıkmıttır. Yan&'ınm tehlikeli bir dık degıl. Fakat ne de olsa ye
tekil alması karıı11nda Mersin ve til ÇE!lllenler üzerinden ve et
Adana'dan telefonla lmdBt- iste· rafı dikenlik yollardan geçtik
miştir. 1 saat sonra Adana ve k" h h "il" 
Merıin itfaiyeleri yangına yetil" çe oy ayatına ma sus mı ı 
miı;lerdir. zevkler arasında bize bu aıkın-

Halkın ve 3 tehir itfaiyesinin tılar pek tatlı geliyordu. 
bütün gayretlerine rağmen yan· K"' · d""" • k 

k t 11 b kt ·· du" oye gır ıgımız zaman en 
gın anca ıaa uçu a son - d" · b" k b d 1 
rülebilmlıtir. 29 ü büyük, müteba ımı ır asa a a zanney e-
kioi küçük evlerden mürekkep ol dim. Kat kat yüksek evler, 
ır.ak üzere bil"Ç(\k ev, Doyçebank kaldırımlı sokaklar temiz ma
amban ve Hiriaoıtomoı namında- halleler nazarı dikkatimi ce). 
ki un fabrikaaı yanmıJtır. Maddi be led" B" b" ·· 

200 000 1 · d f ı tah Y ı. ıraz aonra ır camıın zarar ' ,.ıra an az a • d nl • daki k h . .. 
min edilmektedir. mey a ıgın a ve önun-

lnaanca zayiat yoktur. Y nlnı:ı de arabadan indik. KISylüler 
karga§&lıkta bir çocuk kuyuya bizi İstikbal ederek kahveler 
düşmÜ§ i"': d~ ~erhal sağ olarak çaylar ısmarladılar ve önümü-
kurta_n_l":bılmıştır. • . ze bir de kahvealtı getirdiler. 

Htlalıahmer umumı ro~ı·kezı 
yangından müteeaair olanlara yar MALÜMAT 
dmı olarak 1000 lira göndermiş
tir. 

Stresa 
Konferansı 

STRESA, 19 (A.A.) - Kcn
feransm iktısadiyat komiıyonu ka 
leme aldığı raporda yaptığı so:ı 

deği4ikliklerin mühim bir kumı
nın tanzimi itini bitinnittir. 

Komisyon, nıerkezi ve f"'rki 
Avrupa memleketleri arasındaki 
ticaret münasebetlerinin dü.~elnle 
ainc ait bazı tavsiyeleri havi pro 
jeyi de tamamlamııtır .. 

6 devlet namına yapılan bu 
tavsiyelerde ihracatı bilhassa zi
rai mahiyeti olmıyan A,-u3tcrya
nın giritliği ticarat müzakeı Pleri 
nin devamı ve bu müzakerelerden 
doğacak neticelerin Avnıpa tet
kik komisyonuna tebliği iltizam 
edilmittir. 

Alman muarhhaaı M. Posse, 
milletler cemiyeti tarafmdan neı;
redilt:n iıtatistikler münaıip gös
terdiei halde yeniden kıymet tak 
diri muamelesine tabi ~uhtlmaıı 
kabul edilen hububat miktarları
nın tahmini hu•ussunde bazı ta-
41ilat yapılabileceği fikrini Irııbul 
..<tirmittir• 

Mili komiıyon, kaleme aldığı 
raporun yeniden tetkiki i~ini he
men, hemen tamamile bitirmi~tir 

Çamaltı tuzlaları 
İZMlR, 19 (A.A.) - Geçen 

lerde tehrimize gelerek tetki
katta bulunmuf olan gümrük 
ve inhisarlar vekili Ali Rana B. 
ziyaret ettikleri Çamaltı tuzla
sında mevcut 4000 kadar amele 
nin senelerden beri maruz kal. 
dıkları su ve tuzla için pek el
zem olan yol ihtiyacatın.ı ve te 
lefon tesisatını temin için muk 
tezi havalenin gönderileceğini 

Yükıek (Gürle) dağının 
tam eteğinde olan bu köyde 
(130) hane, bir kahvehane. 
2 bakkal, bir hamam. bir mi
nareli cami ve 500 nüfus var
dır. Kahvehanede oyun oynan 
maz. Halk çok nezihtir. Köy 
dairen madar zeytin ağaçlari
le bir orman halindedir. Köy
lüler bu zeytinlerin İmar ve 
timarına çok dikkat eylemek
tedirler. Bu köyde (var) se
nesinde 200.000 okka zeytin, 
8,000 kilo koza ve bunlardan 
batka da pirinç buğday arpa 
ve mısır gibi hububat hasıl o
lur. Ahali dört seneden beri 
bağcılıkla da meşguldürler. Ha 
vası. suyu çok iyidir. • z sıt
ma vardır. Haliları tanzim e
dilmiıtir. 

Köy odası ve halk fırka bi
nası ve telefonu mevcut ve 
bunlar mükemmelen mefnıt· 
tur. 

DERTLERİ 

Geçen senenin tütünü para 
etmediğinden bu sene hiç tü
tün ekmemi,tir. Kozalar 50-
70 şe kadar ucuz satıldığından 
ve zeytin de mahsul vermedi
ğinden köylülerin keyifleri ye 
rinde değildir. Maahaza bu se 
ne zeytin pek bereketli oldu
ğundan eski zararları telifi e
deceklerinden emindirler. Bat· 
ka bir dertleri olmayan köylü
lerle bir iki aaat vakit geçirdik 
ten ve kaymakam Beyin getir
diği büyük bir çuval kepeğin 
zehirlenip çekirge olan yerlere 
dökülmesi hakkında lizım ge
len talimatı verdikten sonra 
oradan hareket eyledik. 

ÇEL TlKÇl KÖYÜNDE 

vilayete bildirmi,tir. Vali Ki- Ayni sarsıntılar ve eziyet
zım Paşanın riyaseti altında bu !er İçinde ve bir saat zarfın
itlerle meşgul olmak üzere der- da Çeltikçi köyüne geldik am
hal bir komisyon teşkil etmiş- ma canımız da burnumuzdan 
tir. Pek yakında 4000 amele su 1 geldi. Müthit sarsıntıların te
suzluktan kurtulacaklan gibi sirile kafalarımız bazan biri
T uzlaya civar olan ve keza su- birlerile karambol yapmakta 
auzluktan muztar bulunan Kak ve bazan da tentenin sert ı,ö
lıc v,,. Saaallı köy !eri de bu su- şelerine çarpmakta idi. Bu 
dan istifade edeceklerdir. 1 ıribi seyahatlerde hayvanlarla 

yola çıkmak daha. akıllıca bir 
hareket olacağını anladık am 
ma it işten geçmitti ! 

Arabamız bir meydanlıkta 
ve Halk Fırkaaı önünde bir 
çarh ederek durdu. Köy bir 
dere içinde inişli yoku,lu bir 
yerdedir. Evleri gayrı munta
zam ve darına dağınık bir hal
dedir . Beyaz minareli camisi, 
bir bakkal dükkanı bir hamamı 
bir köy odası ve Halk Fırkası 
binası mevcuttur. 130 hane ve 
550 nüfusu vardır. Köyde has 
talık yoktur. 

VUKUAT 

Biz gelıneden bir çeyrek 
evvel muhtar Nuri Efendinin 
oğlu 13 yatlannda lbrahim bir 
çocuğa pıçağmı saplamıı!. Se
bebi iae bostanı sul~ mese
lesi imiş! Mecruh Ahmet oğlu 
Halit te 13 Jaılarında bir ÇO· 
cuktur. Carih oldukça tımar-
tılmış azgın bir yara-
mazdır. Kaymakam Nasıh 

Bey çocuğu bir otomobil ile 
Bursa hastanesine gönderdi 
ve geç vakitlere kadar bu işle 
meıgul olarak orada kaldı ben 
merkezi kazaya avdet eyle
dim. 

HASILAT 

Bu köy pirinç zeriyatile 
meşhurdur. Bu sene 400 dö
nüm kadar ekilmiş ve tütün ze
riyatı terkolunmuıtur. Hubu
bat bu sene o/o 40 nokaandır. 
Geçen sene zeytin olmamış ise 
de bu sene çok zeytin olacağı 
görülmektedir. 

Bağcılık çak ilerde iken mah 
volmuş ve tekrar ihyasına baş
lanmıttır. Ormanlarda basıl o
lan tırtıllar çok fena tahribat 
yapmakta ve ağaçları mahvey 
lemektedirler. Earar menedil
mit olduğundan bu sene kene
vir ekilmemittir. 

AHLAK VE SEViYE 

Burada muııayİri ahlik hiç 
bir hal yoktur. ltret, kumar ve 
fuh9iyat gibi fena itiyatlara 
burada tesadüf edilemez! 

Yalnız dedikodu eksik de
ğildir. Halkın mehkemelerde 
itleri vardır. Vergi için hapis 
olanlar nadirdir. 3 sınıflı bir 
mektep ve bir muallim mevcut 
tur. Köy Yunanlıların iıgali
ne geçmit ve düşman tarafın
dan kimilen yıkılarak asker
lerine barakalar yapılmıştır! 
Bu suretle bu civarda 14 köy 
tahrip olunmuştur! 

Bu köyde binbaşılıktan mıi
tekait Mustafa Saffet Bey na
mında zeriyatla me§gul ve mü
nevver bir arkadaş köyün bü
tün itlerile alakadar olmakta 
ve köye çok faydası dokunmak 
tadır. 

ARAZİNİN KUVVETİ 
VE MADENLER 

Burada arazinin her bir ka
rı§ı altın ayarındadır. Her tür ' 
lü mahsulat mebzulen yetitirae 
de susuzluktan dolayı mııale

sef istifade olunamamaktadır. 

Bu arazinin aulanma11 için bir 
iki noktaya motörler vaz'ile 
lznik gölünden su alınması 
hakkında bir keşfiyat yapıldı
ğını haber aldım. Eğer ki bu 
tahakkuk ederse burası bir za
hire anban halini alacaktır. 
Köyün önündeki sırtta alomin
yom ve demir madenleri ve ci
vardaki dağlarda da san ve 
kırmızı boyalar bulunduğunu 

söylediler. 

İŞGAL F AClALARI 

Çill hükiimetinin notası 
LONDRA, 19. A. A. - Japonya· 

nın aMnçuridtki faaliyeti hakkında 
Çin hükümetinin lngiltereye gonder 
d;ii nota bugün hariciye nazm Sir 
John Simon'a tevdi edilmittir. Evvel 
ce diier devletlere gönderilen nota· 
nın ayni olan bu notada 9 devlet mua 
hedeıine İmza koyan devletlerden 
Japonyanın bu suretle ihdas ~ııiği 
vaziyet hakkında müe11ir tedbirler 
almaları İstenmektediı·. 

Yangında kasıt 
var mı? 

lZMIR 19 (Milliyet) - Pc,.şem
bc gecesi şehri tehdit eden büyiik 
yangınm kasten ika edildiği adliye 
ve zabıtaca yapılan tahkikat n<: tice
ıinde anlatılmı§, failleri oldukları de 
!illerle teabit edilen iki kifi tevkif e
dilmiştir. 

Durak yerleri 
Belediye, kıştan evvel büyük t:-am 

vay mevkiflerinde kapalı yerler VÜ· 

cuda l'etirilmeaini P,-kcte tckiden 
tebliğ etmiştir. 

Karagümrük -
Fenerbahçe 

Geçan cuma günü Kara Gümrük 
klübile Fenerbahçe takımı bir maç 
yapmıttır. Fenerliler Zeki, Fikret ve 
Huaamettinden mahrum olarak sa
haya çıkınıtlardır. Maç 2-2 ye bera· 
bere neticelenmİftir. Bu cuma gü
nü Kara Gümrüklüler Pera takımı 
ile Çukur Boıtanda bir maç yaµa
caklardır. --
Adliye Vekili 
Çalıııyor 

Adliye Vekili Yuıuf Kemal Bey 
Ankara dan İıtanbula gelmittir. Ve
kil Bey dün aclliye sarayında müfet· 
titlik dairesinde meşgul olmutlardır. 
Vekil Beyin me•aİlerinc müddeiu
mumi Kenan Bey de İftİrak etmi§tir. 

--·--
Mezarlığın tetkiki 
Ayaıpafa mezarlığı davaıır.a ya

kında batlanacaktır. G..-ck belediye. 
gerek kartı taraf haritaları hazırla
mışlardır. Mahkemece tayin edilen 
heyet, bu&'ünl..-dc mahallen tetkikat 
la bulunacaktır. Müderriı Ahmet Re 
fik B. de bu heyet meyanında bulu
nacaktır 

----·-
Sefir geldi 

Çckosloval< sefiri M. Kolbe dün 
Prag'tan 4ehrimize gelmiştir. 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıt mOtehassıs 

(Babıali) Ankara caddesı No.60 

DOKTOR 

r .vt l N Ş Ü K R U 
ı: ..nili haılalıklar müteharw 
Her gün öğledan ıonıa lıtanbul 
Türbe Babı:.ıi Caddesi Na. 10 

Telefon 2,2622 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassııı 
Cumadan maada herırün öğleden 

ıonra ııaat (2,30 dan 60; kadat lı· 
tanbulcla Divanyolunda 1 Ul r,uma
ralı buıuıi claireıinde dahili hasta
lıkları a.ıuayene ve tedavi eder. Te· 
lefon: latanbul 22398. 

zili Dervİ§ ve Refik Beylerle 
Rifat Efendi, Çeltikçiden Sü· 
leyman çavuş. İsmail efendi. 

Yınanlılann it gali zamanla- Alaettin Mehmet efendi (yara 
rında buralarda çok facialaı· ol- lanmı§tır) Hamzalıdan mer· 
muş ve bazı köylerde meseli hum Halil çavuı ile biraderi 
Gedelek. Dutlıca, Çakırlı köy- Süleyman çavuş. Aşağı Gürle 
!erinde katliam yapılmıt ve Or den birkaç delikanlı canla bat· 

h . . 
25 

d l"k 1 K la çalı§mışlardır. Vefat edenle 
angazının e ı an ısı e- il Lt b t • ka . .. . . . re a an an ra me ve sag : 

mabat tohmetıle kur~una dızıl- )anlara aıhhat ve afiyet temennı 
mişlerdir. j eyleriz. 

Bu kara günlerde Orhanga- Ragıp KEMAL 
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Po/late 

Bir korucunun 
Cinayeti 
Cinayet Elmalı çift
liğinde yapılmıştır 

Dün sabah Beykoz'da Elmalı 
çiftliğinde bir cinayet olmuştur. 
Beykozlu Ahmet ve 17 yaşında 
Şaban, Ali bir çiftliğe ait orman· 
dan odun keserek yüklenmişler 
~e Beykoz'un yolunu tutmuslar· 
dır. 

Bunlar, Elmalı çiftliii c.ivarın 
dan geçerken çiftliğin korurusu 
Edirneli Kürt Ali tarafından gÖ· 
rülmüttür. Kürt Ali, bunlara 0 du· 
runuz" diye bağırmıf, bunlar da 
korkularından sırtlarındaki odun 
farı bırakarak kaçmıya ba~lamıı· 
tardır. 

Bunun üzerine Kürt Ali, Rua 
filintaıı ile atef etm.İf ve çıkRn 
kurşun Şabana iaabet etm~ ve 
hemen ölümüne sebebiyet veı nıiş 
tir. Katil Kürt Ali, kaçmakta olan 
ların arkaamdan da bıçakla koş· 
muı iıe de yetitememİ§tlr. 

Kürt Ali kaçınıttır. Aranmak· 
tadır . 

İLAN 
İstanbul Tramvay Şirketi Müdüriyeti, 15 Eylw 

1932 tarihinden itibaren ikinci mevki tramvay arabala
rında tenzilat ile seyahat hakkını bahşeden mektepli 
kartlan vermeğe baııle.yacağıru muhterem ahaliye ilan 
ile kesbi şeref eyler. 

Bu kartlar, yüksek mekteplerden gayn mekitip ta
lebesine verilecektir. 

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

1 - Kart alacak mektepli, on beş yaşını geçirmiş ol 
mamalıdır. 

2 - Mektepli, üzerine 15 kuruşluk pul ve mektep 
müdüriyetinin mühürü ile mühürlenmiş fotoğrafisi ya
pıştırılmış olarak, hakikaten mezkUr mektebe devam 
ettiğine dair bir kıt'a tasdikname ibraz etmelidir. 1 

3 -· - Mektepli, nüfus varakasrnı göstermelidir. 1 
4-Mektepli,vesika eb'admda ikinci bir fotoğrafi ge-

1 tirmelidir. 
5 - İstanbul Tramvay Şirketi tarafından verile

cek olan kart Üzerine yapıştırılacak 15 kuruşluk pul 
mektepliye aittir. 

6 - Evvelce kendiıine bir kart verilmiş ise, mektep
li evvela eski kartı iade ederek mukabilinde yenisini ı 
alacaktır. \ 

Bursa yolundaki 7 - K'arhn tevdiinde 2 1 / 2 kuruş alınacaktır. ı 
Kaza 8 - Mektepli kartları Tramvay Şirketinin mezkUr \ 

Evvelki gün Yalova ile Bur.., hareket Dairesinde Cuma ve tatil günlerinden maada j 
araaında Gemlik toaeai üzerinde her gün saat 8 1/ 2 tan 12 ye ve 13 1 2 tan 17 ye ve , 
Çamlı gurup mevkiinde bir oto· ·ı 
büs kaza•• olduğunu yazm•stık. pazar günleri yalnız &aat 8 1,'2 tan 12 ye kadar verı e-

Bu kazada vefat eden Abra· cektir. 
ham Tatciyan efendi ıehrimizde Muhterem halkın beyhude vakit kaybetmemesi için 
Kapalı Çarııda iplik ve pe~temal k im k .. k~ d • • k k d • ah 
ticaretile meıgul olmakta idi. Ka art a a uzere mez ur aıremıze anca yu ar a ız 
za günü Buraaclan bazı mübayaat 1 edilen şerait dairesinde ve tekmil evrakı matlubeyi ge
ta bulu!""ak ıehrimizde "l~.ı~,, tirerek müracaat etmesi rica olunur. 
ve malum kazaya kurban gıtmıt· İ b 1 T ş· k t" 
tir. atan u ramvay ır e ı 

Bir kız için 
Gedikpa,ada oturan Recep, 

Onnik ve Agop imıinde üç kişi 
araanıda bir kız yüzünden kavga 
çıkmış. Recep bıçakla Onnıği ya· 
ralamt~tır. 

Bir köpeğin 
Yapbkları 

Sahibi anlatılamıyan beyaz 
bir Rua köpeği Tophanede otu· 
ran Fıtnat ve Fındıklıda oturan 
Nevzat Hanımlarla Cemil efendi· 
yi ıaırmıştır. Köpek yakalanmıf, 
yaralılar Daülkelp hastaneaine 
kaldınlmıılardır . 

işçiler yaralandı 
Samalya'da Kazlıçefl1le'de 

Rafael Avram Ef. nin fabrikaam
tla amele Kaıtamonili Nuri ibra· 
hiıu, benainle karııık bir maddeyi 
havi bir kazanı fabrika bahçe
sinde kanıtrrırken beruıin ~tial 
etmittir. Zavallı amele, kolundan, 
yüzünden ve göğaünden teblikoli 
aurette yaralandığından hastane
ye kaldmlmııtır. 

Bir yangın 
Dolapdere caddesinde ciğerci 

Yorgi'nin kızı Katina'nın 70 N. lı 
ah,ap ve 1000 liraya sigortalı e
vinden yangın çıkmıtı. mezkiir ev· 
le yanındaki Vartan'ın kulübesi 
Yanmıttır . 

Müdüriyeti 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
Kapalı zarfla evvelce münakasaya vazolunan Muşamba ima 

!ine mahsus yedi bin yarda yağlı Kane.viçe için teklif olunan fi. 
atlar gali görülmüştür. Mezkfır yedi bin yarda yağlı kaneviçenin 
21-8-932 tarih ve 13259 numaralı kararname mucibince ya taku 
ıuretile ve bedeli Türk parası olarak tediye şartile ve pazarlıkla 
satın alınacaktır. Taliplerin şartnameyi görmek üzere her gün 1 

ve pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde yedi buçuk teminat ekçe· 
!erini hamilen 26-9-932 pazartesi günü saat 16 da Galatada 

Mübayaat komisyonuna müracaatları. ( 4886) 

• lstanbul Dz. Sa. AI. Kom. 
Reisliğinden: 

3000 kilo şeker pazarlıkla mübayauı 21 Eylül 932 çarıamba 
saat 14 te. 3000 kilo &ahun pazarlıkla mübayaası 21 Eylul 932 
çartamba saat 15 te. 2000 kile nohut pazarlıkla miibayaıuı 21 Ey 
lw 932 çarşamba saat 16 da. 5000 kilo kuru fasulye pazarlıka mü 
bayaaaı 21 Eyliıl 932 çarşamba saat 17 de. Mamıua Üssü Bahri 
ve Müstahkem mevki kumandanlığı için pazarlıkla mübayaa edi 
lecek erzakın mikdar: arı ile yevmi ihale yukarıda yazılmıttır. 

Şartnamesini görmek isteyenlerin her gün ve vermek iıti
yenlerin teminat makbuzları ile Kasımpaşada Dz. Levazım Sa-

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Kişiye 750 lira 
1 

" 
250 

" 10 
" 1000 

" 10 
" 500 

" 

Milliyet 

Kur'a 

1 
Teşrinevvel'de 

Çekiliyor 

Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klifeleri Klifehanesind yapar 

ı 
i 
1 

Şithane cinayeti tınalma Komisyonuna ı:r.üracaetları. 
( 4853) ' Adres: ANKARA Caddesi Evvelki ııece saat on birde ŞiJha· 

ne karakolu civarında bir cinay~t 
olmuı ve neticede Rizeli Ahmet ı 
İsminde bir fınncı aldıiı yaranın 
tesirile ölmüttür. Hadiac fi>yle 
geçmittir: 1 

Maktul Ahmedin karde~i }\\eh· 
1 

nıet bundan altı sene evvel Rize· 
de Mustafa imıinde bir adamı ol· ! 
dürmüttür. Muatafarun yeğeni Is- ı 
mail birkaç gün evvel ıehrimize 
gelmittir. Bu adam eaki cİnllyeti 
hatıTlıyarak intikam almak iste
mİ§tir. 

lamail dün gece Rizeli Ahme- t 
din Petİne dÜfllJÜf, Ahmet Şitha- l 
neden geçerken lamail hemen 1•· ı 
b•ncaııru çekerek Ahınedin üze. 
Tine alet etmiıtir. Çıkan Mt kur· 
tun Ahmedin muhtelif yel'lcrine 
iaabet etmit ve derhal ölmü~tür. 
Katil kaçmıftır, aranmaktadır. 

. 
Büyük Tayyare Piyangosu 

3. cü keşide 
11 Teşrlnievve' 19 32 dedir. 

~OJllk itraıniJe t oo, oo tira~ır. 
Ayrıca~ 2 5.000, 15.000, 10.000 liralık 

büyük ikramiyeler ve 20,000 
Liralık bir mükafat vardır. 

t)i~ 
.abıbı 

Pari.; Darülfiıııunundan ıncıun. 

1 • • 
MiLLiYET Kitap Kısmı 

Telefon: 24310 - 24319 - 24318 , , 
lıtanbul Beıinci icra memurluğun 1 1 ı, 

dan: Mahcuz ve aatılmuına ı.arar Evkaf müdiriyeti ilanlar.ı. 
verilen koltuk, kanepe, ve aair etY• 

-.- . . ' . . . ;-- ----. __ -- -~--- ~-- - ~ . ._, 

24 eylül 932 tarihine müaadif cumar Kaaınıpaşada Nalıncı mahalle ve caddesinde 49 - 59 No. lı 
tesi günü aaat 12 den itibaren Bey- hanenin ml\hlul 1; 4 hissesine hissedar Vahit Efendi talip olmut 

· oğlunda Taksim Sıra serviler Hayat ise de diğer hissedarı Cemalettin Efendi kerimesi Sağire Seher 
1 apartımanı önünde açık artbrma i-
l le sablacağından taliplerin mahallin ı Hanımın mahalli ikameti meçhul olduğu mahallesinden bildiri!- I 

ele hazır bulunmalan ilan olunur. diğinden tarihi iliindan bilitibar üç ay zarfında idareye müracaat 
edilmediği takdirde mahlul hissenin mevcut hissedarına teffiz ! 
olunacağı ili.nen tebliğ olunur. ( 4931) 1 

1 LAN 

Omniom Sar Sınai 
Anonim SiJ.ketinden: 

Hisse aenedatlna 9 numaralı ku· 
pon mukabilinde 17,50 kuruş verile
ceği ve işbu mebaliğin 1 Teıriniev
vel 1932 tarihinden itibaren Galata 
da Banka Komerçiyale ltalyana gi
şelerinden tesviye olunacagı ili.n o

lunur. 

O k"d Hukuk Hakimliğinden· l a)'taloJ!lu. Sıhhi a;1artıman N\\ - s u ar .. . · 
Kadiköyünde Y oıurtçuda ~ıa ao~- 1 

D HORHORUNI. ı ğında 3 No. lu hanede aakıne Samı- İst. Mr. Knaıanda:ı ığı Sabnaıma kom. ilaul rı 
r • ye H. vekili avukat lsmet B. tarafın 
Z~hrevl. ve Bevli hastalıklar 1 dan ayni hanede Sakine Nuire ha- Harbiye mektebinde mevcut 

te~avıhaneaı - Beyoğlu Mulen- ı nun aleyhine ikame edilen veaaye- 6 büyük ve 2 küçük ve orta ka
ruJ ya:ında Zambak sokak No.41 tin ref'i davasınnı \cra kdınan muha zan pazarlıkla tamir ettirilecek 

Meclisi idare 
lstanbul, 15 Eylül 1932 

· h" · · · tir. Pazarlıg"ı 20 9 .1932 salı gÜ· B O N O kemei aleniyei vıca ~yeaı netıceaın-
de mümaileyha Samıye hanımın ve- nü saat 10 da Tophanede Mer
sayeti altında kalmasını mucip bir kez kumandanlığı sahnalma ko 
aktl hastalığı ile malule olmadığı bil misyonunda icra kılınacaktır. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Ga.lataaarayda Kanzük ec· 

zahaneai karşısında Sahne ıo· 
kağında 3 numaralı apartıman-

da 2 numara. 

her türlü bonolarla mazbata, ka
rar ıureti ve deyin dmuhaberi ve 
sair vesikalar üzerine her tekilde 
~ler yapar, Balıkpazar Makau
diye han No 35 Uğurlu za. 
de M. Derviı. - Telefon 23397. 

1 
Geyve icraımdan: Türlıı: ticaret 

1 bankaama olan 1245 lira borcu için 
haczedilip satılması mukarrer ve bi 

' I rinci açık artnma neticesinde 500 li ____________ .. I rada bulunan bin liralık türk ticaret 
banka., hisse aenedi 6-10-932 tari-

J 
hinde saat 14 te ikinci açJ< artırma 

Göz Hekimi ıuretile paraya çevrileceğinden ta-
.. D ES "T lip olanlann mezkur gün ve saatte 

Profesor r. ~"1. Geyve icra daireaine veyahut İcra· 
Hahıal~ .\nkara Cal1..ı ·,,_ fi) j nın 687 numaralı dosyasına müra-

·----------· . caat etmeleri ilin olunur_ 

' Jd • da k Taliplerin izahat almak için muayene anlatı ıırın n anunu me . . . 
d~--· .. 'bi her gün ve pazarlığa ıttırak 1· 

desinin 416 ıncı ma ~ı mucı nce . . 
8-9-932 tarihinden bilitibar vaailiiin , çın de muayyen vaktınde ko
__ ,,. ı~- erilmekle kanunu mez misyonda hazır bulunmaları. 
...,.. ıne ....,ar v (75) ( 4905) 
kurun 417 inci maddesi mucibince 
keyfiyet ayrıca gazete ile de ilan o-

lunur. 

r. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklaı· tedaviha· 
nesi Karaköy Büı ekçi fır.ı.ru aıraiın· 

da 34. .· 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müessesat ihtiyacı için 
83000 ve 141340 kilo iki tart· 
namede kuru ot ve diğer bir 
tartnamede 106500 kilo saman 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlıkları 24 Eylul 932 pazar 
günü saat 15 te Tophanede 

Merkez kumandanlığı sabnal
ma komisyonunda İcra kılına-

1 

caktır. Taliplerin şartnameleri
ni görmek için komisyona mü
racaatları ve ittirak için de mu
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (80) ( 4910) ı 

• • • 1 

Merkez Kumandanlığına 1 

merbut müessesat ihtiyacı için 
2620 ve ayrıca bir tartnamede 
2370 çeki odun iki tartnamede 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 
zarlıkları 21/9/ 932 çarşamba 
günü saat 15 te Tophanede 
Merkez Kumandanlığı satma!· 
ma komiayonuııda icra kılına· 
caktır. Tal iplerin şartnameleri
ni görmek için komisyona mü
racaatları ve ittirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları.(82) 4912) 

7 

KARADENiZ POST ASI 

VATAN 
Vapuru 22 Eylül 

Perşembe 
günü akşamı Sirkeciden hareket
le Zonguldak, lnebolu, Samsun 
Ordu, Gireson, Trabzon Rize ve 

Hop~'ye azimet ve avdet edecek 
tir. 

Fazla taf•ilaı için Sirkeci Y eJ. 
kenoi hanındaki acentahğına mü
.-acaat. Tel: 21515. 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası • 
in önü 

Vapuru 20 Eylül Sali 
gÜnÜ ak§am aaat l8 de Sirkeci 
rıhtımmdan hareketle Zonguldak, 
lnebolu, Ayancık, Satıısun. Gire
ıon, Trabzon ve Rizc'ye a:ıimet 

ve ayni iıkelelerle Unyc'ye upa. 
yarak avdet edecektir 

Fazla tafailat için Sirkeci Mey
menet hanı altında acentalıima 

müracaat. Tele. 22134. 

SEYRISEF AIN 
Merlııes acenta: Galata Jı:llpr1l 

batı B. 23112. Şube A. Sirkeci 
M llllllJ'd&rııade han :ı. '74-0 .. 

İZMIR - PİRE - ISKENDE-
RIYE POST ASI 

( İZMIR) 20 Eylul salı 
11 de. 

TRABZON POST ASI 

(CUMHURİYET) 21 Ey-
lul çarpmba 18 de 

İZMlR- MERSiN POSTA Si 

( MERSiN ) - 21 Eylul 
çarşamba 10 da. Galata 
rıbhmından kalkarlar. 

AKTARMACILIK 

Mudanya iskelu' ne uğ-
rayacak idare vapurlannıu 
yükleme ve bopltnıa mü-
teahhitliği 26 / Eylül I 932 
tarihinde ihale edilmek 
üzere mahallinde münaka-
saya çıkarılmıştır. Taliple-
rın mahalli acenteliğine 

veya idare mllbaya:ı ko-
m.ayonu-.a müracaatl~rı. ., 

BIOKS SABUNU 
(Kremli aabun) 

Cinsinin mükemmeliyetine en bi
rinci delil acı ve adğuk auda bile 
köpürmesidir. Süt, bal ve lanolin 
mürekkebatile ihzar edilmİJtir, ve 

cicek kokularile muattardır. 

Görülmemiş 
Porlak bir muvaffakiyet 

Ademi iktidara, belgev

şekliğine ve zafiyeti 

umumıyeye 

karşı kat'i tesir gösteren 

GLANDOKRATIN 
Metbur prof. Brown Secquart 
ve Steinach'rn ketfidir. Kadın "'e 
erkek farkı yoktur. Her kutu d · 
rununda türkçe olarak tarifesi 

mevcuttur. 
Umum deposu lıt. Bahçekapı'ıb 

ZAMAN ecza deposudur. Her 
eczane ve ecza depolarmda bulu
nur. Kutusu 200 kurutlur DOK . 
TOR BEYLERE teairini tecrübe 
için makbuz mukabilinde bir ku-

tu gönderilir 

Dr. T AŞÇIY AN 
Zührevı ve bevli hastalıklar 

Emınônü. Köprübatı Reşadiye cad· 
desi. Hüseyin efendi han.. 
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1 f 

' ı 

• 
istiklal Lisesi 

lLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HA VlDlR. 
Biitiin amıflan mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

H• sin .-t 10 Un 18 • lmcfı.. mimım• ol11=2Hli•. 

ŞEHZADEBAŞI POLlS MERKEZİ ARKASINO-A 

./ . ·-------· Telefonı 11514 --------

; 1 Emlik ve Eytam Bankası ilinlan 
~ ·-------------------------------------~ 1 Nısfı taksitle sablık 

1 ( 

1 ., 
t 

mağaza ve hane 
' ı 

.ı\ban,da ~ eacldeeinde 220 metro m....bbaı bahçesi 
ou " akmda kerwte mafuuı bulunan zemin kat üzerine bir 

' kath lı:Afir ı2-14-16 ıwmara.lı haneıin 13 Te,rinievvei 932 tari-
1 2 hinde bt't lbaleai ic:ra edilecektir. Dördüncti icra dairesinde 

' 

( 

l 
932-389 munaralı müzayedmine ittirak edenlerin uhdesinde kal-

t dıtı ~de ahk&mı mabausa dairsinde ikrazatta bulunulacağı 
' : ilin olımur. ( 4655) 

' ı • 
' r 

1 

1 

Ankara Nafia 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli ketfi (22893) lira (3) kuruttan ibaret Ankara -

lstaııbal yohmun Ayq - Beypaaan kıaımlan arumda 16674 m3 

tat ihsan kapalı zarf usulti ile münakaaaya konulmUftur. 

! - Y-ı ihale 26-9-932 pazartesi glini1 saat ıs te VDl-• 
yet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - T allpler mtinakaaa kanunu mucibince bedeli lı:effin yüz 

de 7,.B olaı 1717 lira 3 kanatluk teml..t melrtuplıınm ibrazla mü 
nak"aFa iftirak edtf)Hir1-. 

._ Hükümferma olan buhrana rağmen 
Galata'da Karaldiy'de fırın ıırasıada bliylik maballebicinin liıtlinde klin va 

Dalma - iyi mallan en mutedil fiatlarda aatmakla meıhur 

EKSELSiOR 
BOY'OK ELBlsE F ABRIKASI 

Platlamaı tHrar ıay11111 hayret bir 

Erkeklere Maluu 
Clfıutamul bir tahretl bala 

Mandleberg 
Marka empermabilize 

PARDESÜLER 
24 1/2 lira 

Muflonlu 

GABARDİN 
Pardesüler 
22 1/2 lira . 

Trençkotlar 
13 1/2 lira 

iNGILIZ 
Muşambaları 

8 1/ liradan 
2 itibaren 

mrette tendi et-ide ucuzluk rekorunu lormııbr. 

Hanımlara Mahsus 
l,t ciıı• 

iPEKLi 
Muşambalan 

21 1/2 lira 
Muflonlu GABARDiN 

PARDESÜLER 
21 1/2 lira 

Çevrilebilir 

lngiliz Muşambaları 
12 1/2 lira 

Çocuklara Mahsus 
lngiliz Muşambalar 

4 1/2 lira 
Trençkotlar 

8 lira 
Kadın, erkek ve çocuklara mahıuı en mGkemmel cinı koıtlimler, pardeeliler, 

muşambalar, paltolar ve trençkotların mllntahap çefitleri 

' 1.: 4 -1'.etlf. f&I' ı+me '"' •lr ewalmu tetkik etıma: iateyen
ler t- p Be.,....t.mdi.llte ~ edebilecekleri ilin olu· 
-. (4554) 

.... TEDIYATTA B0Y0K TESHILAT 

Saraçlaanebaflada llBnir Pqa ko-ğıada · 

'. 

Merhum 
Mualllm M.abahat Beyin tercüme 
ettilll ve matbaamızda tabedilen ,,. 

Ameli Hayat Alimi 

(Ber~ert N. GA~~ON)no 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
f8kllde intişar etmiştir. 

Bütün iı adamlarına. tavıiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
T qraya gönderilen kitaplar için posta ücreti ahn maz 

Leyli Nehari - Ana • ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif •eklleti celiluinin S-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrlle btıttln mekteplere 
taaıim edildiği lb:ere resmi muadeleti taıdik edilmiı olan mektebimizde talebe kaydına 

• 

batlanmııbr. Ecnebi lilluılanna ilk 111nıflardaıa itibaren batlanır. Nehari talebe mektebin 
haıuıl otomobil ve otobftılerile nakledilir. Her glln uat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

• muamelesi yapıhnaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname g6nderlllr. Tel 20530 

Ameı""ı Hayat Ttc~~et Lt•••i 
llildinyetiadem 

~c~ İSTENOGRAFI KURSU 
a çılı yor. T edrisat• T firinievvelde başlanacaktır. Mektebe müracaat. ... 

Tekirdağ Vilayeti 
Daimi Encümenindenı 

Tekirdağı viltyeti memleket hastahanesine lüzumu olan 86 
kalem mualecat ile alat ve edevatı tıbbiye 12-9-932 tarihinden 
2-10-932 pazar ııüniine kadar 21 gün müddetle aleni münakasaya 
konulmuıtur. 

ı - Mezk6r 86 kalem mualecat ve alat ve edevatı tıbbiyenin 
listesi latanbul ve Tekirdağı vilayetleri Sıhhat ve içtimai Muave 
net Müdürlüklerinden alınabilir. 

2 - lhalei kat'iye 2.10.932 pazar günü saat on altıda Te
kirdağ Daimi Encümenince icra kılınacaktır. 

3 - Münaksaya iştirak edeceklerin mezkôr gün ve saatte 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini hamilen Tekirdait 
Vilayeti Daimi Encümenine müracaat buyurmaları. ( 4940) 

Tayyare Cemiyeti 

Mübayaat ko. 
misyonundan: 

Nümune ve f&l"blamelerl 
veçhile iki milyon renkli beyan 
name ile 400.000 adet evlenme 
enakı tabettirileceiinclen tah'a 
talip olac:aklarm pey akçeleri 
ile birlikte 21-9-932 çarpmba 
ıünü aaat IS te piyanıo müdür 
lüğünde miite,ekkil tayyare 
mübayaat komiıyonuna müra· 
caatları. ( 4888) 

lHTlRA lLANI 
" Gemiler için iki laıımlı lıtib

met aleti" hakkında iatihaal olu-.. 
6 T. EVTel 1930 tarih ve 954 nmna
rah ihtira berab hu defa mevkii fii
le konmak Üzre ahen devrüferai ve 
ya İcar edileceiinden talip olanlann 
Galatada Çinili Rıhbm Hanında Ro
bert F eni ye mtiracaadarı ilh olu· 
DUi'. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
15 Eylül 1932 Vaziyeti 

AKTiF PASİF 

Kasa 
Altın ıafi kilog. 
Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler 

ll.26S,-

Altın safi kilog. 8,848,2()!1 
Türk Llra11 
Hariçteki Muhablrlen 

Alnna ıahvlllhbll Sorbeet dö"1zler 

Haıdne Tahvillerlı 

Deruhte edilen evrakı naktlye lı:af1llılt 
Kanonun 6 ve 8 mel mıddelerlııe 11TI!bn 
valı tediyıı 

Cil:r:dan 
!>en edat 
Ellıam ve { Deruhte edilen evrakı nattıye 
Tahvll!t karşılığı ( itlbarlkıymeıle) 
Esham ve Tahvl l ~t 

Alba lberine avan• 
Hiaaedarlar 
Muhtelif 

... 
'~ra 

12.976.656,80 
9.934.384,-

884.774,28 

1 L~rı 5.412.827,02 
304.207,63 

~ Un 158.748.563,

i w- 2.696.563,-

Un 8.510.8515,-

·ı w U .125.825,-
" 955,000, -

Yekün 

Lira 

tll.!95.815,08 

5.717.034,65 

lil.015,211 

156.052.000,-

81.591.150,- -

6.154,!19 

f.570. 7!17.81 

!1.708.971,78 

224. 062.868,83 

Sermaye 
Tedaviildeki Banknotlar 
Deruhte edllen evrakı nakdyc 1 Ura Kanunun 6. ,.. 8 lnd maddelerin• tnflku 
vık! tediyıı 

Deruhte edO~n ... ratı naktiye bıkiyui 
Kor, ılığı tamamen llıııı olu ak ıeda vtlı vu: ı~en 1 Ura 

Vadeai:r: Tevdiab 
Döm mevduab 
Muhtelif 

158.748.563,

-2. 696. 5153, -

t56.o5~ooo.

a68a5a9,9a 

YekOn 

lakonto haddi % 1 albn il:r:eriae avan• % s.112 

Lira 
lS.000.000,-

IM.740.580,98 

7.043.734,91 

l.604.!186,28 

84.77ll.607.18 

llM.061.868,35 

Deniz Levazım Sahnalma 
Komisyonundan: 

Ton Benzin: Kapalı zarfla münakasuı: 28 Eylul 93l 
çartamba günü ıaat 11 de. 
Adet Yün battaniye: Açık münakasaaı: 28 Eylul 93: 
çarşamba günü saat 14 te. 

40 Ton Mazot : Açık münakuaaı 28 EylBI 932 çar9aınbi 
günü saat ıs te. 

10 T cıcı maden yaiı: Açık münakuuı: 28 Eyl61 932 çarp 
ba günü aut 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı: ~n lüzumu ohın yukancla cins 
mikdan yazılı levazımın hizalarmdaki gün ve saatlerde münak 
salan icra kılınacağından ıartnamelerini görmek isteyenler 
her gün ve vermeğe talip olacakların da teminat makbuzlari 
birlikte münakasa gün ve saatinde Kaaımpafada Deniz Levazı 
komisyonuna müracaatları. (461 

İstanbul Liseler Ahm Sabm 
Komisyonundan: 

'.Ankara' da Akşam San'at mektebi için satın alınacak den 1 
vazımı 18-10-932 taıihine müaadif salı günü saat ı6 da ihale 
dilmek üzere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya kon 
muıtur. Şartnamesini görmek iatiyenlerin İstanbul Erkek lis 
si kalemine ve fazla tafsilat alacaklann da İstanbul San'at m 
tehi müdürlüğüne müracaatlan. (4849) 

1 ~ üncü kolordu ilanları ___ __,,. 
Manisadaki kıtaabn senıelik j li görüldüğünden biray müdd 

ihtiyacı olan 14720 kilo çekir- le pazarlığa konmuttur. lhal 
deksiz kuru üzüm münekaaaya ai 20-9-932 çartamba günü 
konmuftur. ihalesi 24-9-932 at on dörttedir. Şartname 
cumartesi günü ıaat ı5,30 da· görmek isteyenlerin her gü 
dır. Evıah komiayonumuzda ihaleye ittirak edeceklerin v 
mevcuttur. Taliplerin Maniaa- ti muayyeninde komiayon 
da satın alma komisyonuna mü za müracaatları (781) ( 476 
racaatlan. (728) ( 4455) " " " " ,,. . 

Konyadaki kıtaatm ıenelik 
ihtiyacı olan 12000 kilo sabun 
kapalı zarfla müııakaıaya kon· 
111111tur. ihalesi 26-9-932 pazar 
tesl günü saat US tedir. Şartna 
meleri görmek iateyenlerln h...
afln komlayonumuza, taliplerin 
vakti muayyeninden evvel Kon 
yada kolonlu aatm alma komi• 
yonuna müracaatlan. 

(729) (4456) . "' . 
Bursa Askeri Lise ve haıta· 

hanesinin aenelik ihtiyacı olan 
200.000 kilo ekmek kapalı sarf 
la münakasaya konmuttur. lba 
lesi 1·10-932 cumertesi gilnll 
aaat ıs tedir. Taliplerin Burıa 
daki ll inci fırka satın alma ko 
misyonuna nrilracaatlan. 

(740) (4812) 
4 • "' 

111. K.O. namma pazarlık 
auretile dısrt illi. yedi Y•tlarm
da binek ve k<>fUID hayvana· 
b satın alınacaktır. Komi ... 
yon Dohnabahçede hayvan re
Tirinde 11-9-932 tarihinden iti 
baren vazifeye bqlayacaktır. 
Taliplerin evsafı almak ve hay 
V1U1almı göstermek üzere her 
haftanın pazar ve aalı günleri 
aaat 9.30 dan 12 ye kadar ko
miayonumuza müracaatları 
(749) (4579) 

* * * 
Pulatlıda bulunan kıtaat i-

çin senelik 250000 kilo odun a
leni münakasaya konmuttur. İ· 
halesi 29-9932 perteıııbe günü 
ıaat 15 tedir. Şartnameyi gör
mek isteyenlerin her gün ihale 
ye iştirak edeceklerin vakti mu 
ayyeninde Ankarada 8 ci Top
çu alayı satın alma komiıyonu 
na müracaatlan. (765) (4695) . ,,. . 

K.O. ve 1 F. kıtaatmın 
22050 kilo ıpangal kömürüne 
talip çıkmadığından tekrar pa
zarlığa konmuttur. ihalesi 
20-9-932 ça11amba günü saat 
ı 4.30 dadır. Şartnameyi aJ. 
mak istiyeıılerin her gün. iha· 
leye ittirak edeceklerin Yakti 
muayyeninde komiıyona müra 
caatlan. (780) (4766) 

* * * 
Birinci fırka hayvanatmm 

300bin kilo ıaman kapah zarfla 
teklif edilen fiat komiıyonca ııa 

GümütaUJU ve Haydarpa 
hutahanelerinln kapalı zarfal 
münakasaya konan 840 ton 1 
vamarin maden kömürüne te 
lif edilen fiat haddi layıkın 
ıöriilmedifinden pazarlığa k 
muıtur. Şartnamesini almak 
teyenlerin her gün ihaleye itt 
rak edeceklerin Yakti muayy 
ninde komiıyona müracaatla 

(794) ( 
* • • 

K. O. kıt'aları hayvanatı i 
tiyacı olan bir senelik 737 to 
samana teklif edilen fiatler k 
mlıyonca pahalı görülerek te 
rar pazarlığa komnuştur. lhal 
ıi 24/ 9/ 932 cumarteıi günü 
at ı4 tedir. Şartnamesini alm 
iıtiyenlerin her gün pazarlı · 
ittirak edeceklerin de vakti nı 
ayyeninde komisyonumuza 
racaatları. (798) ( 4891 

Kapalı zarfla münakasaya,. 
nan Konyadaki kıtaatın 372 
kilo arpasına verilen fiyat k 
miıyonca gali görüldüğünd 
fiyat haddi liyik görülürse b 

·ay zarfında pazarlığa konmu 
tur. l'haleai 25-9-932 pazar g 
nti saat 15 tedir. lhalye iştir 
edeceklerin vakti muayyenin 
Konyada K. O. Satınalma K 
misyonuna müracaatları. 

(809) (493 

Kuleli Askeri Lisesinde bul 
nan di~el motörü ile dinamos 
nun sökülerek Çatalca müsta 
kem mev'kiinin Hadım köyü 
deki motör dairesine nakli 
revirin tamiri pazarlıkla mü 
kuaya konmuştur. ihalesi 2 
9-932 Çartamba günü saat 1 
dedir. Ketifnameyi görmek i 
teyenlerin her gün ihaleye iş 
rak edeceklerin vakti muayy 
nimle komiıyona müracaatlar. 

(810) (493 

* * * Kapalı zarfla münakasaya 
nan Edremitteki kıtaatın b 
milyon kilo oduna talip zuh 
etmediğinden 15-9-932 tarihi 
müsadif cumartesi günü sa 
10 dan itibaren bir ay zarfın 
pazarlığa konmuttur. ihale 
ittirak edeceklerin vakti mua 
yeninde Edremit Satınıalına 
misyonuna müracaatları. 

(808) (493 

Nafıa Vekaleti Sabnalma 
Komisyonundan 

25 makas takımı için muktasi 975 adet ma,e travers kapş 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

Münakasa lO-ı0-932 tarihine miisadif pazartesi günü sş 
15 te Nafia Vekaleti aatmalma komisyonunda icra edilecektir· 

Münakaaaya ittirak edecen taliplerin cari seneye ait tica 
odası vesikaaı ve teminatı muvakkateleı;ile komi'syona müracıa 
etmeleri lizımdır. Talipler bu husustaki şartnameyi Ankarıa 
Nafia Vekaleti Levazım Müdürlüğünden lstanbulda Haydup• 
da liman itleri müdürlüğünden tedarik edebilir. ( 

MlLLlYET MATBAA 


