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Başvekil ismet Pş. Bugün Şark 

Umumi Netriyat va Yaaı Müdürü 

ETEM İZZET 

Seyahatine . Çı~yor 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 
ye 1 mahreçl r temin 

31 Ağustos - 26 Eylül 
İki istila dalgası, biri tiirkiyenin 
göbeğine kadar, öteki türkçe_ 

· nin köklerine kadar girmişti 
e 
• 31 Ağllfltos sarayı kovdu; 26 Eylül 

enderonu kovuyor .• 
31 ağustos, Türkiyenin kur-

tuluı bayramıdır. 26 eylGI. 
ı' l'ürkçenin kurtulut bayramı 

olacaktır. 
Her kurtuluşun bayramı. sene

ler süren kavgalardan sonra 
lelir. Türkiyenin kurtulut kav
tasmın ne kadar zamanlık ol
duğunu biliriz. Türkçenin 
kurtulut kavıuı da çok eski-
dir. 

İki iatill dalgaaı, biri Tür
IEiyenin ıöbeiine kadar, öteki 
l'ürkçenin köklerine kadar 
Iİrmİfti. hri ietili.ya kartı da 
)alnız bir tek sınıfın. halk'm, 
lıi.iyük halk'm dayanmıt oldu
iunu ıörüyoruz. Saray naaıl 
lıirinci.ine teslim olmupa. 
ikinciaine de öyle boyun elmit
tir. Saray dlnıiinden yare clü
ten iki istikli.I sanc:aimı, Tür
kiyeuin Ye tlirkçenin ietiklil 
•ancaklarıru halk omuzlamıı
tır. 

Halk ne Sevr edebiyatını. 
ile de Enderon edebiyatuu ta-

1 t~ı; na devletılz, ne dilsiz kal-

Tiirkiyeyi kurtarmağa ui
r-..,nJaı- halka gittilderi gibi, 
ttlrkçeyi lrurtarınata çabıan
lar da halka dayuııımtlardır. 

26 eylQl,ün yaaffeaj. ballan 
~ biT zaman Yuıeçmediği 
~- iıtikl8.l davuınb 
~laıtırmak ve clüıturlat
tırmaktır. Viyanadan beri ıeri 
•tlrülen Tltrklyeyi durd'urup 
fıurtannak naırl Muıtafa Ke
tııal'in iti olmutH• iıllmlık. 
lıın beri geri sürülen türkçeyi 
durdurup kurtarmak itinde de 

yine o baıtadır. 31 ajuıtos ııi
bi, 26 eyliilün ismi de onun is
minden ayrılmaz. 

Türkiye gibi, türkçenin de 
kurtuluıunu isteyenler. ara
yanlar ve buna çalııanlar çok 
olmuttur. Ancak, kurtarmak 
aan'atı nedir. onu Şef bilir. 

Büyük reis, bize, ve bizden 
sonra gelecek olanlara nuıl, 

Büyük Türkiye 
Yolunu göstermitse, buııün 

de. . 
Büyük türkçe. 
Yolunu ııöstermektetir. 
Türkiye gibi, türkçe de bü

yüyebilmek için zincirleri kı
rıbnıt olmak lazımd'ı. Gazi. 
bize türkçeyi de. Türkiyesi ka
dar. üıtün.de ıerbeıtçe çalışıla
bilir, işlenebilir. tertemiz bir 
toprak olarak teslim etmekte
dir. 

Türklüğü 400 çadıra indi
ren Osmanlı aarayı tarihi gibi, 
türkçeyi 400 kelimeye indiren 
Osmanlı sarayı dili de, iki kor
kunç yalan olarak. daha kor
kunç saray yalanının arkaııoa 
takılıp gitmektedir. Tarihsiz 
ve dilsiz kaldıkça, büyük bir 
millet ıuuruna ulaşmamız im
kinsızdı. Bir millet tarih top
rağının içindeki köklerinin de
rinliği kadar büyllk olur Ye 
onu kurumaktan koruyan özsu, 
dildir. 

Kardeılerimizle tarihte ta
nıtmaz, dilde anlatmaz ol

muıtuk. 
31 ağuotos sarayı kovdu; 26 

eyliil enderonu kovuyor. 
Falih RIFKI 

Ahmet Rasim B. öldü! 
lstanbul bir meb'usunu, memleket kud
retli bir muharririni, matbuat kıymetli 
~ en eski bir arkadaıını kaybetmiş oldu 

Bugün büyük meraaim yapılacak 
Türk yazıeı

ld, Ye cazete
cilik dünyuı 

Ahmet Rasimi 
l.aybetti. 

Ahmet Ra
•iın 67 ııenelik 
Ömrünü ıırar -
la kalemine 
l.ağlamıt, geçi 
llıİni yalnız on 
da bulmuı ıa
:Yılı ınealek a
damlarından 
lıiri idi. Hiç 

ı lıir yoksulluk , 
onu bu çorak 
:Yoldan çevire
"'eınifti. 

Ahmet Ra
&iın, Darünafa 
l.adan çok 
lenç yaıta çık 

lı, hayata çok 
•rl.en atıldı. O 
tarihlerde inti

fllr eden Ter-
Vukuu inihaliai teessürle haber verdiğimiz.. 

Ostat Ahmet Rasim 
cüınaıu Hakikat, Saadet ııibi ııa
hetelerde çetitli yazılar yazmağa 
..:tladı. Gazeteciliğin hiçbir •a-

aı yoktur ki Ahmet Rasim ora
da çalıtmıt olmasın. M•nahhihlik, 

1Uharrirlik, mutercimlik, şehir 
~ektupçuluğu yaptı. lstanbulun 
~U&uaiyetlerini, kendine mahauı, 
°':Yİınli, şakrak ve tatlı üalübile 
bıze ilk tanıtan odur. Hele sonra· 

dan kitap halinde neırettiği "te
hir mektupları" bu dolııun mu
harririn en canlı eserlerinden bi .. 
ridir. • 

Ahmet Rasim, yalnız çalaka· 
lem ve geliti güzel yazılar yaz
malda kalmadı. Tarihe de merak 
sardırarak memleket kitaplhane
sine kıymetli eserler hediye etti. 

(Devamı 6 ıncı sahifede l 

Başvekil bu akşam 
Şark vilayetleri

ne hareket edecektir 
• 
ismet Paşa dün Vekillerle 

birlikte Elma dağına 
çıktı. Köylülerle konuştu 

Başvekil ismet Pş. Hz-
ANKARA, 22 (Milliyet) -

Baıvekil ismet P,. yarın aktam 
saat yirmide hareket edecek olan 
huıuai trenle ıark Viliyetlerinde 

tetkik seyahatına çıkacaktır. 
lımet Pş. pazar aabahı Fevzi

P•ta İıta5yonuna muvaaelit edf!
cek, oradan Marat, Gaziantep, 
Urfa ve Diyarıbekire ııidecektir. 
B-.vekil müteakiben Elaziz tari
kile Malatyaya hareket edecek, 
Firat nehri Üzerinde Komurhan 
mevkiindeki büyük köprünün kü
pt reımini yapacaktır. 

Başvekıl Elma dağında 
ANKARA, 22 (Milliyet) -

İlınet P,. refakatmda Dahiliye, 
lkbıat, Maliye, Milli müdafaa, 
Nafia, Ziraat Vekillerila Ankara 
Yaliai ve mühendisler oldulu hal· 
de bu sabah Elma dalına ıitmit
ler, au membalannı tetlııik eyle
miılerdir. 

Otomobille dağ eteğindeki Ya
kupaptal köyü civanna gidilmlt, 
buradan atlarla dağa çıkılmııtır. 
lamel P,. daiın en yükeek nokta
•• olan 1850 rakımına çıkmıttır .• 
Batvekil ve refakatındaki vekil
ler köy bahçelerinde kır yemeli 
yemltler, köylülerle basbihal et
mi,lerdir. Saat on be,te tehre av
det edilmiştir . 

Köylüler lamet Pş. ile çoktan 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Piyasa rahat bir 
nefes aldı 

Tüccar makamatı aliyeye te_ 
şekkür telgrafları çekecekler 

Bir abide rekzini isteyenler var 
Heyeti Vekilece son tastik edi-

len kararnameler iktisadi meha· 
filde büyük bir memnuniyetle k'ar 
tılanmıttır. Bu kararnamelerin 
netri ile piyasada haaıl olan bü
tün gerginliğin ve bedbin vaziye
tin temamen zail olacaiı muhak
kak görülmektedir. Büyük tacir
lerden bazı zevat Ticaret odaam
da bir umumi içtima yapılarak bu 
memmıniyetin tezahurünü göster
mek için makarnalı iliyeye tetek 
kür telnaflan çekilmeai için te
ıebbüsata ıiripniflerdir. 

Bir abide teklifi 
Diğer taraftan Ticaret odası 

ve Şehir mecliai azaaından, ve ta .. 
cirlerimizden Hacı Recep Bey fll• 
yanı dikkat bir teklifte bulun• 
m\14tur. Hacı Recep Bey aon ka
rarlan Tiirkiyenin iktısadi kurlu· 
lutunda bir dönüm noktası teli.k
ki etmekte ve Türk Ticaret ve Sa
nayi erbabına bu hadiseyi bir a
bide ile tesbit teklifinde bulun
maktadır. Hacı Recep Bey dün 
kendiaile ıörüııen bir muhaniri! 
mize bu tetebbüa için ilk teberruu 
yapmağa hazır olduğunu söyle
miştir. 

iktisadi mehafilde bilhaua 
yeni kontenjan listeıinin 23 mil
yonluk olarak genit tutulmaaı bü
yük meaenet uyandırmııtır. Bu 
huıuata kendiaile görüştüğümüz 
bir tüccar diyor ki: 
"- Piyaaa hiç bir vakit ihti

yaçtan fazla mal getirilmez. Bil
hassa emniyet havaaı içinde ... Cö 
receksiniz ki üç ay zarfında bu 

Hacı Recep Beg 
23 ınilyonu dolduracak kadar it
ballt yapılmıyacaktır." 

Şeker boldur 
·Şeker, kahve ve çay hakkında 

ittihaz edilen karardan bazı kim
ııeler istifadeye tetebbüs ederek 
fiatleri yükseltmefe veya ellerin
deki malı saklamağa tetebbüs et
miılerdir. Ticaret ,1"Üdiirlüğü bu 
gibiler hakkında tıddetle hareke
te geçmiıtir. 

Piyasada ithal edilnıiı ve mem 
leketin aylarca ihtiyacına klfi 
aelecek teker vardır. Bundan bat 
ka, bu ııene yalnız Alpullu fabri
kaaı 2000 vaaon teker iına1 etmİf 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Diin Halkevinde köycüler şubesi tesis edildi. Resmi
miz bu i('limaa iştirak edenleri gö1>lerl11or 

s tış mıktarı 

Gazi Hz. ı ııııııııııııu111m111111111nDNuııııııııııH111111111111111001111mnııını 1111111111~ 

Relsicümhur Hz. diin 
Dolmabahre sarayında
ki da/relerinde meşgul 
olmuşlar bir tarafa rık
manuşlardır .. 

JI Kuponlar itilafı her 

Tedbirler 1 

Mallarımıza 
Mahreçler 

--·--
iktısat Vekili dev

letlerle müza
kereye girişecektir 

ANKARA, 22 (Milliyet) -
lktıaat nkili heyeti vekileden al
dığı salahiyet Üzerine bazı dev
letlerle müzakereye giritecektir. 
Müzakereden maksat, ihraç ~1-
larmmıa yeni mahreçler temini, 
mevcut N.llf miktannr arttırmak .. 
tır. • 

Ticaret bil&ncomuz passif o
lan memleketlere baaı metalip 
ııerdolunacaktır. Meseli Japonya 
ııenede Türkiyeye bet milyonluk 
ihracat yaparken bizden aldıtı 
mal bir kaç bin lirayı tecavüz et
memektedir. Bu ııibi hallere niha
yet verecek olan radikal tedbir
Jer kııa zamanda alınacaktır. 

Kadrolar 
Geldi 

3 7 5 ilkmektep mu
allimi değiıtirildi 

lttanbul Maarif müdürü Hay
dar B. dünkü trenle Ankaradan 
ııelmJttlr. Hay
dar Bey lttan
bul ilk tedrisat 
muallim kadrola
nnı tudlk ettlr
mlt ve aedrmit· 
tJr. tik mektep 
muallimlerine kacl 
rolar buaün teb
liğ edilecektir. 

Haydar B. dün 
bir mubanİrimİ· 
ze fU beyanatta 
bulunmuıtur: Haydar 8. 

- latanbul ilk tedrisat kadro
(Devamı 6 ıncı sabHedf!) 

R. Galip 8. 
Geliyor 
Hakimiyetimilliye

de çıkan 
muhim bir makale 

Maarif vekili Dr. Reşit Calip Bey 
yarın Ankaradan hareket edecek ve 
puar ııünü lstanbula gelecektlı. 
Maarif vekili burada dil Ku rultaym 
da hazır bulunacaktır. 

Falih Rıfkı Beyin 
şayanı 

dikkat bir makalesi 
Falih Rıfkı Bay, Rqit Calip Be

yin Maarif vekilliği miina&ebetile 
Hlkimiyeti Mı1liye'de nqrettiği bat 

(Devamı 6 ıncı sahifHle) 

Gazi Hz. nin 
Taziyetleri 

Ahmet Raaim B. in ölümü Ü· 
.zerine Gıui H:ıı. taralından aileai
ne fU tel JIG.lPft 11önderilmİftİr: 

Merham l.tanbul meb'unr Ah
met Ra•im B. in kızları Rasime, 
Sadiye H. lara ile oilu Şeyda &le 

Oıman Beylere: 

tarafta mem
nuniyet uyandırdı i 

Borç taksitlerinin 1 m kdarı §§ 

nedir, ne suretle ödenecek? g 
_ ANKARA, 22 (Telefon) -ı Chambrun'a soliihiyet •eımİ§· i = ParUte düyunu umumiye hô- tir. 

millerile elde edilen .son itilôl * • 
Ü-rine, bütün borçların birlep Borçlar ihtilafınrn halledil- ~ 
tirilerek ''Onitürlı'' ismi altın- mek üzere bulunmaaı şehrimiz= 
da tek obligaıyon çıkarıla.cağı- aiyaıi ve mali mahafilinde u-= 
nı bildirmiptim. mumi bir memnuniyet uyandır-§1 

Mütemmim maliimata na,aa .. mıfbr. Bu suretle Franaa ile Sİ 
ran, kuponlar için, .senelik tak- Türkiye arasında öteden beri I! 
ıit ?50 bin altın lira olarak tea muallakta kalmış olan mesele- _ 

bit edilmiıtir. Bu suretle borcu 

mu;r; lai.zlerile birlikte yekun i

tibarile beıte bire inmİf oluyor. 

Gelen maliimata göre, Tür· 

kiye ile Fran•a araaındalıi bil

tün ihtilôflı me•elelerin kafi 

!erden biri halledilmi'. oluyor.3! 
Borçlar ihtilafının bu sureti~§§: 
halli iki memleket münaseba tı i 
üzerinde müsbet tesirler icı·all 
edecektir. Bunun tesiri borsada:i 
kendini göstermiştir. Düyunu $ 
muvahhide tahvilatı bir miid- §i 
detten beri kıymetini muhafa- § -= ve tam mcinaaile dostane bir au- ek = za etm tedir. Dün Düyunu = 

=rette halledilme•İ için Franaı.z muvahhide tahvilleri 58,25 te, = 
= baf11elıili M. Herriot, Ankara- ikramiyeli D. Y. tahvili de 4,70S 

- daki Framız sefiri Comte de kapanmıttır. := = = ifilllltımınmuamııuın11111111111•mımnunuıınıııııııuıııııııııııııı~ 

Vapurcular yeniden 
ümide kapıldılar 

İktısat vekili ile görüşmek üzre 
bir heyet seçecekler •• 

Beyanname veren yok! 

"Türkiye iakele Ye limanlan 
aramıda poeta aeferleri hizmeti
nin Devlet lnhiaarma almmuına 
dair kanun", aym 17 aiaden beri 
meriyete airdili halde, laenüz bu
ııuai npurculardan hiç biri tara-

' 

fından mütasarrıf bulunduklan 
vapurlar için hükümete beyanna
me verilmemiştir. Huıuai vapur· 
culan ne dü,ündükleri öfrenmek 
Wıere kendiaile görüıen bir mu-
barririmize Milli Vapurcular Bir
liil ikinci reiai Hakkı B. fU beya
natta bulunmuıtur: 
"- Poıta vapurculuğu lnhisa-

n kanunu meriyete girdiği aırada, 
lkhsat Vekaleti makamında te
beddül oldu. Celal Bf. nin lktıaat 
Vekietini deruhte etmeai üzerin~ 
birlikte vapurcular tarafından bir 
İçtima yapılarak vaziyet görüşül
dü. Neticede, yeni Vekil Bf. nin, 
Vek&lete hatladığı ilk giinlerdo 
daha mühim itlerle menul olma
lan tabii bulunduğu ve esa~eıı 
vapurların hükU.metçe mübayaa· 
una batlanması için de iki ay za
man mevcut olduğu nazarı dikka 
le alınarak eaaı itibarile yapılma 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Eaerleri tetkik 11den hey'et lrtima halindt' 

Gazi mükafatı için 
gönderilen eserler 

Hey'et gönderilen eserleri tet. 
kike başladı, kim kazanacak? 

lamail Hakkı Beye ait bir eaer 
komisyona verilmlt değildir . 

Tetkik komisyonu hukuk fa
külteaiaden Ahmet Reıit, Muıli· 
hlttin Adli ve Mitat Beyler, Ede
biyat fakültelinden de Ahmet Re
fik, Hamit ve Şerif Beylerdir. 

Cümhuriyet ve demokrui hak 
kında en güzel eaer ya-nlara ve
rilmek üzere Darülfünunun ih· 
das ettiği Gazi Mustafa K .... I 
mükafah müaabakuına iflirak • 
den eııerler dün tetkik: edilmeia 
baılanınııtır. Komiayon yarm tak 
rar i9tima ederek tetkiluı.tma de-

Heybeliada vam edecektir. Tetkikat 29 tetri- Müki.fat 1500 liradır. Bu aene 
ki eııerler meyanında matlüp ,e. 
raiti haiz bir eser bulunursa mÜ· 
ki.fat müellife merasimi mahsusa 
ile 29 teşrinievvel Cümhuriyet 
bayramında verilecektir 

C - Değerli babanı.zın ölümü nievvele kadar ikmal edilecektir •• 
büyük kayıptır. Çok acı duydum. Mükafat için verilen eııerlerin a-

Reisicümhur dedi 9 ise de daha timdiden Üç 
Ga.zi Mustafa Kemal 1 dört tanesi tetkik harici bırakıl

mıttır. Söylendiği ııibi müderris 
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HARİÇTEN ALDIGIMIZ TELGRAFLAR 
era sa ma yasız Q.andhi 

b 1 d Olecek mi? ere ere aşa ı 
•• za 

Orucu devam ederse 

Almanya konferansa 
nasıl gelebilir? 

& •O 

Yeni talepleri daha yumuşak 

·~,:~ :~'· . 

lıfühadillere bono tevzii 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Emlaki etabli R vm·a :ı veri· 

len m t.ibadillere verilecek bonolarm sureti tevzii ha ·kı'ld~ ı li· 
matname hazırlar.dı. Talimatname divar.ı muhasebatın tatki· 
k ine arzolunacak ve gelecek ay başmda tatbikine geçilecektir. a t a Almanyanın bulunmayı_ günlü~n öı:;ü var 

ŞJDa alakasızlık gösteriliyor POONA, 22. A. A. - Mutasav-
ver intihap heyetleri ansında "do

Oğleden biraz aonra hemen müza kunulamaz" !arın vaziyeti hakkında CENEVRE, 22. A. A. - Tahdidi 
t,.s)ıhat konferansı bürosunun ilk cel 
S:C.i ı dün hiçbir hadise olmaksızın ak 
dedilmit tir 

Bu celseye rüzname müza.keratı
nın en nazik ooktuı olan Almanya
nın M. Henderson'a mektubu ve mü 
nakaşafara sebebiyet vennemi,tir. 
Çünkü reiı, Almanyanın kendi mek 
tubuna yeni bir cevap vermesine in 
ıizar etmenin muvahk olacafıru IÖy 
lemittir. 

kerata baflarulmı,tır. bir itil.af akdi zımnında müzakerede 
M. Litvinoff, mazbata muharriri bulunmak Üzre Gandiyi ziyaret et

tarafından takip edilmesi lüzumu i- 1 mit olan heyetler izaıı, mümailey. 
feri sürülmüş olan usulün abec:lilme hin çok zaif ve sesinin kuvvetsiz ol 
sini teklif etmif ve daha mühim me 

1 duğunu söylemişlerdir. 

. BERLIN, 22. A . . /!<·-::- ~avas ~- j t~~klara ve tahtelbahirlere ait olan 
ı~nıın~an: Alman buku~eh, tahdı- sılahlara ve bilhaısa ağır toplara, 
dı teılihat konferanıına ııtirak ebne memnuiyetin uzun ve fakat muaıy
mek kararını muhafaza etmeklt: be- yen bir müddet sonra kaldırılması 
raber, İngiliz notası ve M. Hoover- süvari kuvvetleri yerine motoıiklelli 
in beyanatı dolayisile, mevzuu Al- bölükler ikamesi. 

Yeni liste neşrediliyor 
ANKARA, 22 (Milliyet) - Yeni kontenjan listeleri bası 

maktadır: Kararn~meler tasdikten geldikten sonra a glebi ıh ti 
mal resmı gazetenın pazar veyi' pazar tesi nüshasında ne·r ·di· 
lecektir. 

selelerin takdimi talebinde bulun- Murahhaılar acilen bir itilaf akdi 
muttur. Mümaileyh, konferansın lüzumunda iarar etmiılerdir. Bunlar 
ilk safhasınm pek te ümit baht 10 ıün sonra Gandinin ihtimal mü 
olmayan bir takım neticeler vermit z~kerata ittirak edemiyecek kadar 
olduğunu aöylemq ve bunları söyle bıtap dü,eceğini ve daha IS ııün ya 
mele için M. Henderaon'un geçen- ,aıa bile ihtimal arbk büsbütün iyi 
lerde intifar eden beyanatından ces• o~up kalkamayacağını söylemifler
ret alını, olduğunu beylln eylemi,. dır. 

manya icin esas itibarile orduıunun 
yeniden -lenıiki demek olan beynel- Alman ordusu bütçesi esasen ka-

barık olduğundan bu tahavvül mun milel diplomaıı müzakerelerine i,ti-
zam mesarif i.htiyanoı istilzam et 

rak etmekten imtina eylemeıinin miyecektir. Alman metalibatı bu su 

Mühendis mektebi müdürlü~~ü 
mümkün olamıyacağını anlanUlkta-d retle V on Schleicher'in beyanatmda 
ıl~i bir menbadan alman malilma- ki metalipten daha ziyade hafifle-

ta cöre Almanya hukuk müaav&tı ta mittir. Bu beyanatta tahdidi tealibat 
lebinde iırar etmekte ve bu talebi- meıeleıinden ziyade Almanyanın as

keri kuvvetJerinin arbrılmaıı mev-

ANKARA, 22 (Milliyet) - Mühendis mektebi müdü.-lü· 
ğüne miiderris Fikri Beyin tayini ali tasdike iktiran etmiştir. 

Maamafih, Cenevrede hazır bulu
nan Almanlar, böyle birf4'J'e ihtimal 
vennemek:tedirler. 

nin Verıailleı muahedenameaini İm 
inhisarlar vekili geliyor 

Her ne olursa olsun dün meclisin 
hanaı , Almanlarm ıaybubeti yü
zünden hiçbir vec;hile karqmanuı
tır. 

Hiç kimse , mesaiyi i,ül için bu 
ıaybubet badiseıinden iıtifade etme 
ie kıyam etmemi,tir. 

ikinci celae 
CENEVRE, 22. A. A. - M. Be

nes'in tanzim etmit olduğu rapor mü 
ukerata mevzu ittihaz edilmi,tir. 

tir. . 30 saatten beri Gandi hiçbir !CY 
Mümaileyh, konferans divanı bü yunemekte ve yalnız bol bol su iç

tün silihların üçte bir nisbetinde me!c:tedir . 
tahdidini tavsiye eylediği takdirde Mümaileyh ,dualarma devam et-
Cenevrede bir Alman müme:ssilinj0 mektedir. 
geleceğini dahi ilave eylem.iştir. Kendisi, hapiıhanenin metbaliııe 

Bunun üzerine M. Bencı, progra- yakın bir hücreye nakledilmiıtir. 
mı müdafaa ettifinden uıule dair u Çünkü buraaı ziyaretçilere daha el 
zun bir münabta bqlamıt ve bu veriılidir. Bir itilif akdi ihtimalleri, 
münakqa eanuında Fransız mü.mes müsaittir. 
sili M. Paul Boncour, divanmm ken 
di fikrince rolü neden ibaret olduğu 

Hindistan hududunda 
bir milletindir 

zuu bahis idi. za etmit olan devletler betinci mad-
de yerine tahdidi tealibata ait nihai Maamafih, Almanyanın miliı hak
mukavelenameye ayrı maddeler ilave kındaki hakiki maksatlarını bilmek 
ettikleri takdirde tatmin edileceği cüçtür. M. Von Schleicbe< bu milis 
tnütaleasında bulunma.ktadır. Alman meselesine büyük bir ehemmiyet at
yaya bunun böyle yapılacağma dair fetmekte olduğunu ıizlememiştir. 
kat'i talimat verildiği takdirde he- Mümaileyhin planı, her 3 ayda bir 
men Cenevre konferansındaki mev- tecdit edilecek, izami 400 bin kişilik 
kiine avdet edecektir. Bu maddeler bır kuvvet vücuda &etirilmeıini ve 
ne mahiyette olacağına ıelince, Al- bunlara ait askeri bir hizmetin mec 
manya atideki metalibi ileri aürmek buri olmasını natrktır. 

, ANKARA, 22 (Milliyet) - Gümrük VP İnhisarlar veki'.i 
ff:a':1a Bey latanbula hareket etmiştir. Yeni kararnamelerin t~ l• 
bıkıne nezaret eyl\yecektir. 

Hariciye vekili Sofgadan geçti 
_ ~OFY ~ 22 (A.A.) - Cenevreye gitmekte olan Haric:ye 

vekılı 1:evfık Rüştü Beyefencli Sofya'dan geçm"ş ve istasyondı 
Başvekıl Mr. Muşanof ile Tiirkiye elçisi Tevfik Kamil Bey vt 
sefaret erkanı tarafından selamlanmıştır. 

Program, konferansın 22 Temmuz 
tarihli karar suretinde men:uu balıiı 
olan meıeleleri derde ayırmaktadır. 

Evvela sivil ahaliye kartı t~yya 
relerle taarruzun kati &lR"ette mem 
nuiyeti lcimyeri harplerin memnu.iye 
ti ve kontrolü sihi eYVelce h•kl•nn 
:'.tı itilif hasıl olmu, noktalara ait 
netinJerin tanzimi. 

Saniyen, bütün hava bombardı
manlannın ilgası, airr toplara ait 
çaplann tahdidi ,tanflar için izami 
bir tonaj nisbeti tesbiti ıibi baklann 
da itilif haııl olmamıt olup müzake
re edilmeleri icap eden ve fakat 
prensipleri tekarrür etmiı bulunan 
meseleler, 

Saliaen. ordu mevcutları milli mü 
dafa maaraflannın tahdidi, silah ti
caret ve imali, milli sililılar müey
yideler ıibi haklarında henüz lhtl . 
laf mevcut olan meıeleler, 

Rabiaıı , umum! ve siyu imeıeleler 
dir ki bu meyana emnüseli.met ve 
teılihat sahasında müsavat meselele 
ri dahildir . 

Nasıl 
Feshedildi? 
Encümen Von Pa

pen'den 
meseleyi soracak 

nu tarif eylemittir . 
Almanlann huır bulunmalan hu

susunun tahdidi teılihat konferansı 
divanında katiyen münakata. ve mü 
zakere edilmemq olmaaı şayanı dik
kattir . 

Bu zahiri alalcaaızlık , kısmen dev 
!etlerin hattı hareketinin meıuliyeti 
ni Almanyaya bnakmak iıtemele<i
n•, kumen de bu kabil bir müzakere 
nin hiçbir tey yaramryacağı kanaa
tine bamel edı1....,lidir. 

Hakikatta Alman izzeti nefıi için 
açık ve hesap edilmit bir tevbihten 
daha ağır olan bu sükUte rağmen me 
selenin yakında Cenevrede icra edi
lecek hususi mükilemelerde mevzuu 
bahsedilmesi muhtemeldir. 

Muhtelif mehafilde ve bilhassa ln
giliz heyeti ile teması bulunan mah
fellerde bakim olan fikir, Almanya
run iştirak etmemesi yüzünden hadis 
olan meselenin ancak burada hallo
nulabileceii merkezindedir. 
Diğer taraftan Almanya ittirak et 

medikçe faideli bir iş görülemiyeceği 
dP bedihidir. 

Lytton 
Raporu 
Japonya icabında 

Cemiyeti ak
vamdan çekilebilir 

BERLIN, 2.2. A. A. - Havaı mu NEVYORK, 22 . A. A. - Yating 
Iı.,,irinden: "Kanunu Esaıiyi aiya- tondaki Japon maslahatıüzarı M. 
net komısyonu buıün. Reicbıbank Hiroobi S.ito, Lytton komiıyonu ra 
meclisinin feıhedild;ıi tan1ıi celsede porunun mmühteviyatı kabul ettiril
ki nutukların radyo ile alınmış zap- mek iıtenildiği takdirde Japonyanın 
tını dinliyecektir . Milletler Cemiyetinden çekilmek hu 

Komisyon, meclisin feshini intaç 

1 

ıusunda bir dakika bile tereddüt et
etmit olan nıünakatalann tarzt ce. miyeceğini söylemiştir . 
re •:onmı büyük bir souk kanlılıkla Mümaileyh dem.i,tir ki: '"l.ytton 
takıp edecek ve bu suretle kanunu e ) komiıyonu ahvali olduğu cibi görmi 
.asinin ihlal edilip edilmediğine dair yec:ek olursa Japonyanın, bundan 
hükmünü verebilecektir . 

1 
pervau yoktur. 

Diğer taraftan komisyon, meıhur 
ceİ•ede hazır bulunmut olan bir ta
kım istenolarla gazetecilerin ifadesi
ne müracaat edecektir. 

M . Yon Papen'in bilahare iıticvap 
edilmesi ihtimal haricinde değildir. 

Ar jantinde vaziyet 
BUENOS AIRES, 22. A. A. -

Sao Paulo hükiimetiııin resmi bir teb' 
liğine nazaran Para hükUmeti, fede
ral hükUmetine kar,ı layamcılarla 
birl"'mittir • 

-

Almanyada elektrik 
istihlaki 

BERLIN, 22 .A. A. - Volff a
janımdan lıilcliriliyor: 

Almanyacla elektrik iıtihaal eden 
fabrikalar federaıyonunun elektrik 
cereyanı iıtihlilônin geçen sene için 
ele yüzde 11 n.isbetinde azaldıfını 
oöylemiıtir. 

Bu tenezzül bilhaasa sanayi ale
minde vukubulmu,tur. 

tedir: j Bu plin tatbik edildiği takdirde 
Alman ordusunda aıkeri hizmet bundan Alman gençliği pek az bir 

müddetinin 6 seneye indirilmesi, ha- ı "?:?manda tamamen tali mgörmüş o
libazırda Almanya için memnu olan Jacaktır. 

BOMBA Y , 22. A. A. - Chitral 
Üzerine yörüyen 1 ngiliz müfrezeleri
nin ilerleıine mani olmut olan kıyam 
halinde ki kabileler, evvelce tevkif 
ve hap.edilen Kırmızı Gömlekliler 
l"fkilitı mensuplarının tahliyeıini is 
temi,lerdir. Bunlar, bu huıuıtaki ta 
lepleri is'af edildiği takdirde hasma
ne bareketlttinden vazgeçecekleri.ne 
dair vaitlerde bulunmutlardır. 

Çinde kaldınlanlar 

Bir tek 
Cümhuriyet 

--
M. Venizelos'un 
nutku Atinada 

MOUKDEN, 22. A. A. - Hay- hararetle karşdan~ı 
dutlar tarafından dağa kaldırılmıı o J 
lan Pavley, Conkran'dan 6 eylülden ~TIN~, 22 C!"ususi) - ~· 
beri henüz hiçbir haber alınamamıı 1 ':'enızeloı u~ Garbı ;rakyada ı?.· 
tır. Haydutlar, yerleri bulunmak i- tıhap turneııne çıktıgı zaman Gu
çin ayni mahalde pek az kalmakta- I mülcünede söylemi' olduğu nu
t!ırlar. tuk b11rada derin bir akiıı bırak· 

NEY . CHVAUZ, 22. A. A.-
1 mııtır .. M. Yenizeloa nutkunda 

Çindeki bası bozuk kuvvetler tara- ezcümle şunlan da ııöylemiştir: 
fından dağa kaldırılan Pauey ile "Türkiye ile Yunanistanın tek 
Corknan papazı Pavaey'e ıönderdik bir Reisicümhurun idaresi altında 
leri bir haberde kulaklarının keııil - mütterek kanunlarla idare edilen 
mel< tehlikesi karfıaında bulundukla- bir devlet te,kil etmeleri pek ala 
larını, istenen necat fidyesi c;abı ş ve mümkündür. Belki bir gün bu da 
rilmiyecek oluna keıilecek kulakla- tahakkuk edecektir." 
ı · ınrn bir hatıra olarak gönderileceği 
ni bildirmj,lerdir. Bu nutuktan Garbi Trakyada 

k Türklern de son derece müte· 
haaaıa oldukları gelen maliımat

tan anlaşılmaktadır. Türkiye Ha-

Zırhlı otomobille 
Kaçakçılık 

DOSELDORF, 22. A. A. _ Volff riciye vekilinin evvelce de orta.ya 
ajansından bildiriliyor: Alman - Fe· attığı bu fikrin M. Venizeloa ta
lemenk hududunda ıümrUk kolcuJa rafından terviç edilmesi hemen 
rile kaçakçılar arasında vukubulan bütün Yuruan matbuatında hara
mücadelenin ıiddetinin sösteren bir retle karşılanmııtır. 
vak'a olmuttur. V albeck' de cereyan 
eden bu vak'anın mahiyeti ,udur: 

Felemenk'ten celen bazı kaçakçı- Ruama 
ları taııyan zırhlı bir otomobil kolcu 

Bari 
Sergisinde 
ftalya maliye nazırı 
sergiyi takdir etti 

BARI (Milliyet) - Bari ser
gisine iştirak eden Türk tacirleri 
pazar günü lıtanbulda bulunacak 
lardır. ltıı.lya Maliye nazırı da 
paviyonumuzu ziyaret etti. Kapı
dan girer girmez Gazi Hz. nin 
büstünü hürmetle ve faşiat seli.
mile seli.mlıyan nazır, ihracat 
ofisi mümesaili Akil Beyin dela
letile paviyonumuzu cezdi. ltal
ya Maliye nazırı bilhaaııa lpeki, 
mamulatını fevkalade beğenerek 
kuınaıJarı ve kravatları uzun 
müddet tetkik etti ve Türk ipekli 
lerinin Avrupa kumaıları derece· 
ıinde olduğunu, bundan sonra 
Türkiyenin ipekli iılerinde Avru
pıı.ya ihtiyaç hi111etmiyeceğini 
memnuniyetle ıördüğünü söyle
di. Nazıra en ziyade beğendiii 
bir kravat hediye edildi. ltalya 
Maliye nazırı Türkiyenin İpek ia
tibsalitr ve İstihsal mıntakaları 
hakkında malilınat aldı. 

Nazır, Türk incirlerinin nefase 
tini, güzel ambalij ve istif tarzı
nı görünce yanındaki zevata dö .. 
nerek:: 

- ltalyan incir müstahııilleri
nin Türklerden ders almaları li
zımdır, dedi. 

lann açbklan ateş rağmen .ıümıiik Karşı Yenı· Nev-York 
kordonunu atmııtır. Fakat kolcula-
rın sililılanndan çıkan kur,unlRrla Şehremini 
delik deşik bir bale gelen laıtiklerin 
patlaması yüzünden oto:nobil durma Cezri bir tedavi NEVYORK, 22. A. A. - Beledi-
- b ı Şof k ye memurlarının maaılaı·ından ca mec ur o muştur. ör açnuş. S 1 •• bulundu 400 O"" ı· 
otomobil içindeki kaçakcılardan biri 

1 

U U U · "" ı.a keımek suretile daha 
ağır surette yaralı olarak tevkif e MARSlL YA 22. A. A- Poslem ilk ~ünden itibaren büyük bir azim 
dilmqtir. .. . d ' d . t . I . ..d.. ve metanet göıtermit olan yeni Nev 
K-ıı· 1· "k d .. .. k muessesesın e le rısa ıı erı mu u . York •ehreınini Joseph Macke b u ıyet ı mr Lır a tutun ve ah 1 .. .. . . M L "' e. u 

- d dil . t' ru F•ansız alımlerınden . eıroux, sefer selefinin taraftarlarına karşı ve muu ere e mıt ır_ . . . 

R 1 • ht Akdeniz hıicsıssıh!-ıa kongresınde ba r:enı b.ir muvaffakiyet ihnz eylemi, 
omanya ve ıa l 1 ZI mühim if,atta bulunmutluı·. Bu tır. 

Londrada ifşaata göre genç mikroplann yep Teşrinievvelde yeni ~lediye inti 

1 
. b" ih 1.• · d R haplarının vukuunu temıne çalıımış 

PARIS 22 A A R yenı ır zar usu u sayesın e uaın l b k h · · af 1 , . . . - omanya ve . b "hak "d . • 11 h 1 o an •a ı şe remını tar tar arının 
liahtı prens Michel saat 12,10 da ve \:e aı arı en agrr ... su.re e as - 1 bu husustaki müracaatları bu gibi 
Londraya gitmittir. taJa~n ~ayvanlaı: cezrı hır. surette meseleleri halle memur mahkeme ta 

Prens'e bu •eyahatinde kral Ka- tedavı edilmektcdır. Veremlı hayvan J rafından reddedilmi,tir. Bunun neti
rol'ün yaveri miralay Grigoresco ve )ar üzerinde yeni tecrübeler yapıl- ceıi olarak M. Mackee 1932 teırini 
Londraya kadar Romanya orta elçi· maktadır. Bu tccı·übele~den mühim ı saniaine kadar mevküni muhafaza e 
si M. Cesiano ,efakat etmektedir. neticeler beklenilmektedir. - decektir. 

- - - -- - - ---~ -· 

( 

• ) ranı bürosunun içtimaına Al- muahedesile bu zırhlılardan al-
ffaftalık Siyasi icmal man mümessilinin gelmiyece- tı tanesini inta ettirmeğe sali-

ğini bildirmiştir. Bu, Alman- hiyettardır. Ve bu şmidi sipa-
.., __________________________ , ya'nın tahdidi teslihat konfe- ı rit edilen üçüncü zırhlıdır. An-

görülmektedir. 
:(. -'<· "" 

Almanya'nm teslihatta mü- etmeğe tetebbüs etmemesini rı::nsından büsbütün çekildiği cak gençlerin talimle- bir arada 
savat talebi Avrupa'nm en e- bildirmektedir. İngiliz matbua- şeklinde tefsir edilmektedir. 

1 
tahdidi teslihat konferansından 

hemmiyetli meselesi olmakta tının ne9riyatı Almanya 'nın filhakika bundan sonraki iç- çekila"lği bir sırada gelmesi, 
devam ediyor. Ve galiba uzun metalibatma epice müsait ol- timalarda da ;cabet edileceği bilhassa Fransa'da endi9e tev-
bir zaman Avrupa bununla duğu halde resmi İngiliz nok- / hakkında bir sarahat yoktur. lit etmiştir. 

Tayyare filomuz Mersinde 
. MERSİ_~· 22 (A.A.) - 10 tayyareden mürekkep bir hav• 
fılomuz bugun saat 17 de şehrimize geldi. Büyük tt>zahüratlıı 
kartılan~ıla'.. Tayyarecilerimiz şerefine bu gece belediye tara
fından bır zıyafet verilmiıtir. 

Göztepe takımı avdet elti 
İZMİR, 22 (A.A.) - Üç maç yapmak üzere Atiııaya giden 

s~or takı.mı. ~ugü~ avdet etmittir. Mıntaka ve Göztepe kulübü 
nun fahn reıaı Yalı Kazım Paıaya Atina sefirimizden ve gerek
s~ '."ti~a federaayonuncian yazılan mektuplarda İzmir genclt· 
rının yuksek mezıyetleri takdir ile methüsena edilmektedir. • 

Macar kabinesi istifa etti 
. . PEŞTf:• ~2 (A.A.) - Dahili vaziyetten dolayı hükumet 
ıstıfa eylemıttır. Hükumetin naibi, istifayı kabul etmekle Ü"· 
raber, timdiki kabineyi şimdilik cari işleri görmeğe menıuı 
kılmıştır. 

Dil kurultayı azaları 
ISTANBUL, 22. A. A. - T.D.T. 

C. Katibi Umumiliğnden: 
26 eyliilde toplanacak olan kurul

tayda aza olmak arzusiyle müracaat 
eden zevatın isimlerinin netrine de
vam ediyoruz:: 

ni, Şefika H. lıtanbul Kız Iİ•c•i me
murlarından, Yusuf Ziya B l ı t . 

Konservatuvan müdürü, Memduh 
Şevket B. Elaziz mebusu, Mehmet 
Faruk B. muharrir, Süphi B. Aıke· 
ri tıbbiye mektebi müzakereci dok· 
toru. Abdülkadir B. Edcbiı-"t fakül 
teıi Türkiye enstitüsü asist:'.\nı , T ah
ıin Hamdi B. Şi,li terakki lisesı 
muallimlerinden, Nazim B. l •ttlnbul 
kız orta mektebi müdürii, Burhan 
B. 27 inci mektep muallimi. Dr. Ali 
Haydar B. HilAliahmer lstanbul 
merkezi reiıi, Mustafa Hul1<i B. Sa 
bık Siirt orta mektebi muallimi , Na 
ci Hasan B. Derince ciltlik müdüı·ü 

Hasan Remzi Bey, Hukuk fakültesi 
mezunu, Nürettin Rüştü B. antikacı 
Cevdet Salih B. Catalca k•ymakıt· 
mı, Teologos Efendi Hukuk dokto
ru, Saime Faik H. Şişli Halk Fır
kası Ocak Reiıi. 

Orhan Seyfi B.Karaıöz ıazeteıi sa 
hibi, Ethem Şinasi B. Galatasaray 11 
sesi muallimlerinden, Halim Dündar 
B. Kabat&f liıeai Almanca muallimi, 
Methi Sait B. avukat 1 Hasmet Fik 
ret B., Pertevnial liaeai Almanca 
muallimi, Safiye Hüıeyin Hanım, 
Belediye umumi meclis i.zaıından1 
Halit B. Muallim Ahmet Halit kü
tüphanesi sahibi, Hilmi Naili B. Sa 
nayi komisyoncusu, Fuat Naili, B. 
lıtanbul erkek muallim mektebi 
Fransızca muallimi, H. Mahir B. E
renköy lisesi müdürü, Raıim Reıit 
B. lzmir çeşme mektebi bat mualli
mi, Tali.t Ali B. Ticaret ve sl'lnayi 
odası memurlarından, Dr. Cemal 8. 
Antalya mebuıu, Or. Suat Fuat B. 
Anadolu Hisar, Dr. Hamza Vahit 
B. Boılancı, Vasfı Aziz Bey, avukat 
Uuluğ Bey T. T. T. c. Katibi, Ali Hüseyin Rağıp Bey 
B. Galataıaray muallimlerioden Bin 
batı E,ref B. Harbiye mektebi alay 
baş baytarı. Ahmet Bedi B. Hariciye 
vekileti müdürlerinden, Ki:vmet Ha
n ın , ilk Tec.•risal müfettiıleı-inden. 
B. O . Tahsin B,Anlcara erkek liaesi 
edebiyat muallimi, Halis B. F eyziati 
liıeai Türkçe mualilmi, Raaih Sait 
B. lstanbul hukuk fakülteai son ıını 
fında ve muallim, Muhlis Ethem B. 
Darülfünün iktisat müderris muavi-

~ --
tibabattan sonra bir ay zarfın
da da mecliain içtima ef.tnesi 
lazımdır. Binaenaleyh intiha
bat te9rinisaninin ilk haftasın
da yapılacaktır. Ancak hiç ya
pılmaması da muhtemeldir. 
Çünkü çok elastiki olduğu an· 
Iaıılan W eimar kanunu esasi
sine göre, eğer asayiş müem
men değilse, intihabatın yapıl
ması tehir edilebilir. Üç ıene
den beri bu kanunun nasıl tat
bik edildiği göz önünde tutu
lacak olursa. Von Papen hükıi
metin, bu maddeden uzun müd 
det iıtifade edebileceği anlaıı
lır. 

ANKARA, 22 A.A. - Mezu· 
nen ,ehrimizde bulunan Mo~kova 
büyük elçisi Hüseyin Ragip Bey 
mahalli memuriyetine dönmek Ü· 

zere cumartesi günü Ankaradan 
ayrılacaktır. Hüseyin Raııp Bey 
bir hafta kadar lıtanbulda kail\• 
cak ve oradan Odeıa 
Moakovaya ıidecektir . 

~-

tarikiyle 

-
tahtı, hem de Alınanya'nın mer 
kezi olduğundım ve polis ve 
aaayiş teşkilatı bile Pruıya'nın 
elinde olduğundan bu ikilik bir 
çok noktalarda aykırı gelme· 
ğe baıladı. Şimdi Yon Papen 
hükıimeti tekrar birleıtirmeğ i 
dütünüyor. Fakat evvelleri 
Prusya'nın Başvekili ayni za
manda Almanya'nın Başvekili 
oluyordu. Şimdi Almanya'nın 
Baıvekili ayni zamanda Prus
ya'nm Baıvekili olacak. Yani 
Prusya haritadan silinecek de
mektir. 

meşgul olacaktır. Almanya tai nazarının bu kad.ar gayri Notada Almanya'nın. hali tah- Diğer taraftan İngiltere'nin 
tarafından ileri ıürülen müaa- müsait olmuı Almanya'da hay O•ai teslihata taraftar olduğu tahdidi teslihat konferansında 
vat talebinden sonra hadiseler ret ve azacık ta endişe tevlit ve konferansın mesaisini uzak yapacağı bir teşebbüsten bah
çr.':>uk bir yürüyüt aldı: f ran· etmittir. Alman gazeteleri, e- tan seyredeceği bildirilmekte- seailiyor. Rivayete göre. İngil
sa luanı nazik ve mutedil fa- sasen efkin umumiye naza- 1 dir. tere, Almanya'nın müsavat ta
kat manası çok kat'i olan bir rında pek itibarda olmayan hü- Almanya'nın bu yoldaki faa lebine karşı. diğer devletlerin 
cevapla Almanya'nın teklifini kilmeti tenkit ediyorlar ve si- liyeti yalnız bu muhaberata silihlannı büyük mikyasta tah 
reddetti. Franıız cevabını ge- yui vaziyeti hazırlamadan böy da inhisar etmiyor. Almanla- dit etmelerini teklif edecek
çen haftaki icmalde hülisa et- le miihim adım atmaması lazım nn filiyata geçtikleri de görül- tir. Bu suretle Almanya'yı "di
mittik. geldiğini ileri sürüyorlar. Ba- mektedir: Evveli Hindenburg' ğer devletler silıi.hlarını tahdit 

Bundan sonra İngiltere de zıları da bunun. geçen seneki un bir emirnamesile Alman etmiyor.. diyemiyecek bir va-
Almanya'ya noktai nazarını bil- Alman - Avusturya ittihadı gençliğinin terbiyesi hakkın- ziyete koyacaktır. Almanya'
dirdi. İngiliz noktai nazan da teşebbüsü gibi suya düşmesi da bir teşebbüse girilmiştir. nın bu hareketinin ergeç Fran
Fran11z noktai nazarı kadar tehlikesinden bahsediyor. İmparatorluk zamanında as- ısa üzerine bir tazyik olarak 
kat'idir. İngiltere Versailles Fakat Alman hükumeti kat'i keri resmi geçitler için kulla- kullanılmak iıtenileceğinden 
ır.uahedesinin Almanya'yı mü- adımını atmışa benziyor. İn- nılan 20 kadar meydan şimdi geçen hafta da bahsetmiştik. 
savat talep etmek hakkından giliz notasının Alman hattı gençliği terbiye namı altında FiRıakika hadiseler öyle bir 
mahrum ettiğini, Almanya'nm hareketi üzerine hiç bir tesir başlanan bu yeni te§ebbüse cereyan almışa benzemiyor. 
silah miktarının bu muahede yııpmıyacağını bildiren Alman tahsis edilmiştir . İkinci mühim Her halde Almanya iştirak 
ile t ayin edildiğini ve bütün hükumeti, Cen..,vre'deki lahdi- bir adım aa Almanya'nın üçün- etse de etmese de gelecek tah-
devletlerin tahdidi teslihata 'ı di teslihat konferansı riyaseti- 1 cü "Cib Zırhlısı,, İnşa ettir- didi tealihat konferansının ge-
doğru yürüdüğü bir ıırada Al- ne bir tahrirat göndererek 21 mek üzere verdiği karardır. ! çen konferanstan daha ehem-
manya'nın. silahlarını tezyit eylülde toplanacak olan konfe- 1 Filhakika Almanya Versaille.• mivetli olacağı simdiden 

Alman Reichstag'ı ile hü
kıimet ve Reisicümhur arasın
daki mücadelede hükumet ga
lebe çalmıttır. Reichstag da
ğılmıt bulunuyor; hükiimet te 
iktidardadır. Reichstag'ın ne 
gibi şerait altında dağıldığını 
geçen hafta izah etmittik. Bat 
vekil meclisi dağıtmak için 
reisten aöz isterken, meclis te 
hükıimete kartı ademi itimat 
reyi vermekle meşguldü. Bir 
taraftan bu rey devam eder
ken, diğer taraftan da Baıve
kil dağıtmak emrini reisin ma
sa11 üzerine koymuttu. Mecli
sin daha evvel hükıimete ade
mi itimt mı beyan ettiği, yok
sa hükumetin daha evvel mec
lisi mi dağıttığı ilk günlerde 
şüpheye düşmüş iken, nihayet 
Reichstag meclis reisinin hü
kumet noktai nazarını kabul 
etmeaile mesele halledildi. Bi
naenaleyh şimdi meclis hem 
filen, hem de hükmen dağılmıt 
demektir. Hatta intihabat için 
gün bile tayin edilmiştir. Ka
nunu esasiye göre. intihabatın 
iki ay zarfında yapılması. in-

Diğer taraftan Prusya hü· 
kilmetile Alman devleti hükıi
meti arasında bir ahenk temini 
gayesile ehemmiyetli bazı to
dabir alınacağından bahsedili
yor. Weimar kanunu, Biamarck 
zamanından farklı olarak, 
Prusya'yı "Almanya'dan ayır
mıtşı. Biımarck zamanında 
Prusya'nın Baıvekili ayni za
manda Almanya'nın da Baş
vekili idi. Weimar kanunu bu
nu ayırdı ve Prusya'yı meseli 
Baviyera vaziyetine koydu. Ber 
lin şehri hem Prusya'nın a ı-

Yon Papen hükıimetinin ne 
kadar devam edeceği malum 
değildir. fakat şimdiden Al· 
manya'nın siyasi bünyesi üze
rinde devamlı tesirler yapan 
bir hükumet olarak tarihe ge
çecektir. 

••• 
Aksayı Şark meselesi yeni 

bir tekamül safhasına girdi: 
15 eylulde Japonya yeni Man
çurya devletini tanıdı ve iki 
devlet arasında bir de muahe
de imzalandı. Binaenaleyh Ja
ponya'nın Mançurya'da takip 
ettiği bir senelik siyaset yeni 
bir devlet me dana etirmi • 



Tütün Fiatlan Gittikçe Yükselmekte Devam Ediyor •. 
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1 
ki· 

Si 

1 

di· 

Ekonomi 

Tütünde yükseliş 
devam ediyor 

Stok sahipleri satışlarda 
ağır davranmaktadırlar 

VllAgette 

Tahkikat 
İlerliyor 

Dün müfettif 
ifadeler aldı 

1 Sahte yaverin davası 1 Otom atik 
Başladı 

l Gene bir 
Tren kazası 

Meğer bu adam neler 
mamış neler? 

•••••••• 

yap- Dün gece de 70 me
murenin vazife

sine nihayet verildi 

Sekiz vagon hasara 
uğradı, insan

ca zayiat yoktur 
Beyoğlu ve Kadıköy telefonla- Şark Demiryollannda çarşamba 

rı da dün gece aaat 23 ten itiba- l'Ünü sabahleyin bir tren kaza11 ol. 
ren otomatik olarak itlemete ba, mu,, bir marşandiz treni battan çık 
lamıtlardır. mıttır. Vak'anın tafsiliıtı fUdur: 

•• l'~tiin fiatlerinde aon yükae.lme
ıt.., aonra yükıelme temayülü ge 
~ etmektedir. Bunda bil 

luruna11 noktaımda iırar etmekte
dir. 

lskinda meydana çıkanlan au
üıtimal tahkikatına devam edll
melıtedir. Müfettiıllk dün de bu 
itle alakadar olanlarm ifadeleri
ni almıftır. 

Tahkikat mühim bir aafbaya 
sirmi§tir. 

Dolmabahçe sarayında divanı 
ili toplandığına inandırmış ve 
aklına esen her şeyi yapabilmiş 

Diin gece saat 22,30 da Bey· Alpullu Şeker fabrikaaına ait ma 
oğlu ve Kadıköy santrallarına den kömürü yüklü olan bir tren salı 
merbut telefonlann otomatiğe giinü akfBllJı aaat 22,10 da Sirkeci. 
raptı ic;iıı çalı,ılmafa batlanmış ve den hareket •lmİf, ve erteai sabah 
sece yarıaında bu it temamen ik- saat 8 de Çorlu ile Mu-Yatlı araım· 
mal edilmittir. Bu esnada Jehrin da ve Muratlıya 3 lıilometre mesa
telefon muhaberatr kısmen aelıte- fede bulunan 177 İnci kilometreye 

Avuıturyaya Gön
derilecek armutlar İhtikar komisyonu Şahitler neler anlatıyorlar? Ü· ~ bu seneki tfitün rekoltesinin 

az 01-lı bqlıca amildir. Bu 
İn tütün rekolteıinin lS-22 mil 

lcilo arıuında olacağı tahmin e
elı:tedir. Geçen ıenenin tütün 
ndan elde pek az lıalmlflır. T Ü 

;;i ıtolılanna sahip olanlar sah,lar 
t• lğır davranmaktadırlar. Fiatlerin 

Avusturya hükumeti itbııl edile
cek ve memleketten l'eçecek elma ve 
armutlann hutalılıtan ari olduğunu 
dair menşe memleketinden tastikna
me istemektedir. 

Vilayetteki ibtikirı tetkik lıo
miıyonu bu hafta toplanacaktır. 
Bu içtimada komiıyona verilen 
bazı gaz kumpanyalan hakkında 
karar verilecektir . 

Gazi Hazretleriyle birçok ze
vatı aliyenin imzalarını taklit el· 
mekten ve kendisine ya•er aüıü 
vermekten suçlu Hüoeyin Fikri 
ile arkadqlan F ahrettin efendi
nin ve fabna Tarçın hanumn mu
hakemelerine dün Ağırceza mah
kemesinde devam edildi. 

Kendisine bir kart vererek sara• 
ya, muhafız kıtaatında Fikri Be
yi aramıya l'Önderdim. Bedri sa
raya gitmiı, Fikriyi aramıt, 

- Burada öyle adam yok de
mişler ve fÜphelenerek Bedriyi 
de tutup polis merkezine gönder
mişler. Bedri orada meseleyi an
latmı§, Fikriyi arayıp, bulmuılar, 
aaraya götürmüıler, fakat bilaba 
re serbeot bırakmıılar diyordu . 
Filıri efendiye bu İfadeye ne diye 
ceği ooruldu: 

ye uğramıttır. vaıd olmuttur 
Burada vagonları biribirine bai-

Beyoğlu ve Kadıköy aantral- )ayan kancalar kopmuş ve arkadaki 
)erinde çalıtan 70 memurenin de vagonlar öndekilerin Üzerine bindir
dün gece yarııından itibaren va- diğinden, tren yoldan çıkmıttır 
zifeleri nihayet ~ulmuşt~r. Şirket Kazadan in•anca zayiat olmanıı4 bu memurlara hizmetlerıne gore yalnız .. -·dı'frt vo_• M 't f di' 

. fazla yükselecefi ümidi kuvet
. Stolı en ziyade Bafra, çarşam-

• llıınta.ka.larındadır 

Odada muamele 
Fazlalaıtı 

t 

Yunan sanayii 
. Sarı Selanik sergisi Yunan sanayii 

ı lon ıeneler zarfında oldukça in
!af ettiğini göstermiştir. Sergiyi 

et edenler. Yunan sanayjinin az 
da harice muhtaç olmıyacalı 

Vaziyet alacaltıru söylemektedir-

G \' unan aanayiinde Türlı mevaddı 
'!aiyeıine olan ihtiyacı oarahaten 
lmektedir. Bilbaua yün ve ipek 
yiinde ekıeriyetle Türk iptidai 

• ~deleri kullarulmaktadır. 

unan- Yugoslav 
• • ıcareti 

\' Ugoılavya ile Yunanistan araaın 
her iki memleketin yekdiierine 

tı halıkmda cseyan etmekte o 
tnllaalıerat bayU llerlemlttlr. 
\'unanlıtan Yugoılavyanm mil

leten ayni mllıtarda ithalitta bu 
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Ticaret oda11nda aon giinlerde faz 
la muamele geçmektedir. Bil hana ey 
liilden evvel yapılan ıipariılere ait 
muamelat temamen Odadan l'tıçtiğin 
den gündüz mesaisi kMi gelmemek
tedir. Bunun için Ticaret odasında 
bir kısım memur]ar eece meaaiıi yap 
makta ve ıaat 8,5 ğa lıadar çalışmalı 
ta dırlar. 

1931 _toptan eşya 
Endeksi 

Ticaret oda11 İıtatiıtik ıubeıi 1931 
senesine ait toptan efYB endekıinin 
bazrrlanmaımı ikmal ehnelı: üzer~ 
dir. 

1 S günlük ihraca
tımızda tezayüt var 

Gümrükler umum müdürlüğü iı
tatiatik müdiriyetl eylül ayının ilk 
on bet l'Ünli zarfında mühim ihracat 
limanlarımızdan baılıca ihraç rnad
delerimizln ihraç vaziyetlerini teobit 
ehni,tir. 
Yapılan iıtatiıtiğe göre, on bet 

giİn zarfmda ihracatımız 4.05l.425 
liralık bir laymet arzehnelıtedir, A· 
ğustoıun ilk on beş günü zarfmdaki 
ihracat 777.259 lira tutmakta olrna-
11na göre, eylüldeki ihracatımız 
3.274.166 lira fazla olmu,tur. 

Eylülün ilk on bet günlük ihraca
tını aşağıda göıteriyoruz: 

Kıymet 
Eşyanın cinıi Lira 
inek ve manda 233.887 
Koyun ve keç; 191.464 
Yumurta :>88.833 
Ham deri 49.397 
Av deriler 15.240 
Yün 35.200 
Tiftik 25.625 
Halı 62.912 
Arpa 76.054 
Üzüm 1.400.889 
incir 69.261 
Fındık (Kabuklu) 9.352 
Fındık (Kabuksuz) 382.118 
Zeytin yağı 19.665 
Tütün 875.910 
Palamut 57.052 
Palamut hüliııa11 36.761 
Maden lıömürii 135.333 
Afyon 86.472 
~ğuıtoıun ilk on bet gününe gö-

re ıhracatrmızın tezayüt ettiği rak
kamlar ~unlardır: 

Nukut (aatıı) 
l\uıuı 

Sı tJ-rıMll ~ 
i l&trrUa 740, -

1 ırnn. AY. 
ı prr:trı 

Kuruı 
!!,-
17,-

Koyun ve keçi ağustosun ilk on 

1 
beş günü içinde 9.326 liralık ihraç 

· edildiği halde eylülde 191.463 lira
l lık ihracat vuku bulmu,tur. Yumur 

• l< lır ııs. 

to hııt !IS, 
1~ 1 Bdph ııs.
~ drohml 17 .
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ı Alt1a 
ı Mecidiye 
ı 8aakaot 
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36,-
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~· Japonya tam günü gününe 
I· sene evvel Mançurya'yı isti 
~h. başlamıştı. Evveli Japon 

enafiinin himayesi. sonra a
~Yifin muhafazası bahaneıile 
t., şlanan hareket inkitaf etti. 
v lnçuryaının Çinden ayrı bir 
ltlığı olduğu ilin edildi. Man 
~tyada bir hükumet kurul· 
A ~· Bunun üzerine Cemiyeti 
~am Mançurya'ya bir ko
~1•yon gönderdi. Lord Lyt· 
~n'un riyaıeti albnda olduğu 
~ltı Lytton komisyonu deni
tıı bu heyet. Aksayı Şarkta 

IQl1n müddet tetkikattan ıon· 
ta. bir rapor hazırladı. Ve ra
~r11 hamil olarak 25 ey lulde 

•rsilya'ya çıkacaktır. Japon· 
>'l, Lytton komisyonunun rapo 
~) Cemiyeti Akvama tevdi e-

ı rnezden evvel, dünyayı bir 
;ın•ivaki karşısında bırakmış· 
ı::· Vaziyetle en yakından ali. 
ti dar olan Amerikadır. Anıe-

ka., emri vakii tanımıyacağını 
~lireti kat' iyede bild:rmiştir. 
~Ponlara gelince; bunlar siya-
~ llerini, Wilson tarafından 
ıı ltp esnasında ileri sürülen 
tensiplere istinat ettirerek 

tada 63.968 liralık tezayüt göriilmüt 
tür. Ham deri ihracatı 27.353 av de 
rileri 14.863 yün 17.276, balı 26.979 
arpa 264, kabukıuz fındık 375. 152, 
zeytin yağı 3.231, tütün 795.105, 
palamut 21.887, palamut hülasa11 
15.103, afyon 61.436, ve maden Jıö. 
mürü <le 30.?.99 lira fazlalık göster 
mektedir. 

Buna mukabil tiftik ihracatından 
66.470 liralık nokıan vardır. 

kadderatlarına hikim olmuş· 
!ardır. Japonya da yüksek pren 
siplere istinat eden hakkı ta
nımıştır. Bu, mukaddes bir 
haktır ve her devlet te tanıma· 
lıdır. 

Cemiyeti Akvam da Japon
ya'nın bu hareketile mütkül 
bir vaziyette kalıyor. Çünkü 
Cemiyet Lytton raporunu al· 
dıktan sonra. raporun muhte
viyatına göre, yeni devleti ta· 
nıyıp tanımamak noktası üze· 
rinde bir karar verecekti. Şiın
di bu karar Japonya tarafın. 
dan verilmiş bulunuyor. Aksa· 
yı Şarka hakim o~an devlet te 
Japonya olduğuna göre. diğer 
devletlerin verecekleri kararın 
ancak Akademik bir kıymeti o
labilir. 

Bununla beraber. Aksayı 
Şark meselesi daha uzun bir 
zaman halledilmedik şekilde 
devam edecektir. Amerika'nın 
kolay kolay emri vakie boyun 
eğeceği benzemiyor. Ancak har 
bi umumiden beri Amerika dip
lomasisinin takip ettiği siya
set Amerikayı tecrit etmistir. 
Amerika Avrupadan elini Çek-

. i aıi müna-

Nasuhi B. 
Vilayet maiyet memurlarından 

Nasuhi Bey Ankarada muadil me 
muriyete naklen tayin edllmittlr. 

Bu muhakemeden evvel hafi 
bir davaya balıılmıt olduğu için 
maznunlar -.alona getirildikleri 
zaman ıamiin ırralan bom bo§tu. 
Fakat koridor sırnaıkı denilecek 
lıadar kalabalıktı. Salonun kapı· 
ları .. müne açıldığı zaman halk 
büyük bir gürültü ile içeri girmi
ye ba,ladr. 3, S, 10 dakika bu gir 
me devam etti, aamiin yeri loca
lar ve nihayet hakimler kürıÜsÜ· 
nün basamakları bile hınca hınç 
doldu, batta bir aralık kadınlar 
locuınm yıkılacağından bile kor
kuldu. Gazetecilere mahsus loca 
da tıklım tıklım dolmuıtu, gaze
teciler yerlerine gidemediler ve 
avukatlara mahsuı sıralarda yer 
aldılar. 

'k · ı · · • - n .n.a.nı ecı e en 
J ramıye er vermıftır. ' hafif ıurette bacağından yaralan~ 

B~voğlu ve Kadıköy aboneleri 1 mıı, ve bir olomobile konular.ık ıe 
nin ~elefon_lannın da otomatik ol- d-~~~ İ ~!1 !ekirdağı hastanesine gö
maaile tehır telefon1arrnın en bü- turulmuştur. Mecidiye köyü 

Arazisi 
Balmumcu arazisinde oldukla· 

rı için Mecidiye köyü ve civarın· 
dairi mahallelerde, yapılan İnşaa· 
tı tesbit ve milli emlake ait olan 
araziyi tahdit ile meşgul olan, 
Milli emlak müfettiti Osman Be· 
yin refakahndeki heyet, faaliyeti
ne devam etmektedir. 

Milli emlake ait arazinin tah
didi iti bir haftaya lıadar ilımal 
edilecektir. Diier lu11mlardaki if· 
raz muamellt için Vekaletten tab 
aioat beklenmektedir. 

Milli Emlak müfettiti Osman 
Bey, mezunen lstanbulda bulu· 
nan Maliye Vekaleti Emlaki mil
liye müdür muavini Münir Beye 
Vekalet etmek üzere Ankaraya 
gltmittlr • 

•• 
Oz dilimiz 
ile •• 

Ağır cezada tefhim 
edilen bir karar 
Ağır ceza mabkemeıi reisi Aziz 

Bey iı?cvapl .... da Öz türkçe kullan
malıta ıdi. hticvapta suçluya, fll}ıit 
lere iıticvap suallerini, 

- Adınız ne? 
- Dolma büyüme nenliaini:ı? 
- Kaç ya,mdasınız? 

- Ne it yaparaıruz diye ıormak· 
ta, T-ylz nalızma ittiba için de 

Bu bozma karanna uyulsım 
mı? 

Diye iıtimzaç yapmakta idi. 

Dün Aziz Bey ıırf türkçe olarak 
bir de mahkeme karan tefhim elmit 
tir: 

Sahte bordro tanzimi ile 1782 
lira ihtilaı etmekten ıuçlu Kemal ve 
Vehbi Efendilerin muhakemesine 
dün ağır ceza mahkemesinde d.,.am 
edilmiştir, 

Dünlıü muhakemede iddia maka 
mı ıuçluların cezalandırrlmaırnı iste. 
mittir. 

Suçlular müdafaa için iıtimhal e
derlerken. Kemal Bey tabliye tale
binde bulunmuftur. Bu talep üzeri. 
ne heyeti halıime müzalıereye çekil
miş ve bir müddet sonra salona ge
lerek tahliye talebinin reddedildiği
ni tefhim etmiıtir. Okunan karar ay 
nen şöyledir: 

0 Suçlunun yol verme isteğinin 
yeroizliğine birlik olarak söz lıeıil
di.,, 

sebata bile girişmemiştir. E
ğer bu devletlerle sıkı bir tC§· 
riki mesai siyaseti takip ehey· 
di, şimdi Aksayı Şarkta Japon
ya' ya kaJ'!ı yalnız kalmazdı. 

'f. "' 1(. 

Harici münasebat böyle ka· 
ntık, dahili vaziyet te hiç mü
sait olmadığı bir ıırada Ame
rika' da Reisicümhurluk intiha
batı yaklaşmaktadır. Amerika 
intihabatı. Alman intihabatile 
ayni günde değilse, her halde 
ayni hafta içinde yapılacaktır. 
Binaenaleyh tqtiniıaninin ilk 
haftası iki büyük memleketin 
fırkaları arasındaki mücadele
ye şahit olacağız. 

Amerika intihabatı tabii da
ha ehemmiyetlisidir. Amerika 
da 1933 martını takip edecek 
olan dört senelik hükumet ,ek 
li bu neticeye bağlı olacaktır. 
Yukarıda işaret ettiğimiz gibi, 
intihabat iktidarda bulunan Re 
publikan fırkasına hiç te mü· 
aait olmayan bir zamanda ya
pılmaktadır. Normal zaman· 
larda daima bu fırka intihabat· 
ta kazanır. Demokrat fırkası 
için de buhranlı zamanlar bir 
fırsattır. Bu sözün clneruluğu 

Mahkeme baılamış, fotoııraf 
makineleri de sehpalar üzerine 
konulmuıtu. 

Hüseyin Fikri makineleri gö
rünce bir san defterle yüzünü 
kapadı ve objektiflerin kendisini 
görm.,.ini imlıananı brralanııtı. 
Maamafih fotografçılar bu ıekil
de reımi teabit ettiler. Fakat poz 
almalı için de makinelerini lıurup 
ısrarla beklediler. Bu arada mu· 
barrirlerle fotografçılar ara11nda 
bir de münakata oldu. 

Muharrirler maznunun resim 
çektirmekten imtina ettiğini ha· 
kimlere aöyliyeceğini tahmin et
tiler. Bu talep karııııında mahke
me karar verirse alman reıim de 
dercedilemezdi, bu endişeyle foto 
grafçılanna: 

- Bu aldığınız re•im kafidir, 
iyidir, baıka t"eaİm istemez, gidi
niz diye fıaıldadılar, falıat onlar 
İyi bir poz almak için bekliyor
lardı, bu sırada maznun kalktı, 
hfilıimlere: 

- Efendim dedi emir buyuru
nuz, fotografçılar makinelerini 
kapa11nlar 1 

Bu bir talepti, heyet keyfiyeti 
müzakere ve kararını tefhim et
ti: 

- Fotol'raf alınamaz. Foto
srafçılar bu karar lıarşıaında 
mahkemede daha fazla durmadı
lar. Şahitlerin çafnlmaaına baı· 
landı. Bu aeferki tahitlerin hepıi 
erkekti, birisi dedi ki: 

- Ben kendime it arayordum, 
bir gün hafız Kemal Beyin evine 
gitmittim, Fikri Beyi orada gör· 
düın, yaver olarak tanıdım, İ§ ri
ca ettim. 

- Hay hay dedi. 
Diğer bir ıahit. 

- Bana kendiıini Gazi Haz .. 
retlerinin maiyetinde ıiyaai slvil 
baş memuruyım diye tanıttı, de
di, 

Şahit hafız Kemal Bey gelme
mişti, ifadesi okundu. 

Hafız Kemal Bey ifadesinde: 
- Ben Fikri Beyi muhafız kı· 

taatı zabitanından olarak tanıyor 
dum. Bedri iıııninde diğer bir ta· 
nıdığrm kendi~ine it arayordu. 

bu defaki intihabatta da tecelli 
edecek mi? 

Şimdiden bazı emareler bu
na delalet etmektedir. Meseli 
geçen hafta Maine hükumetin
de valilik için intihabat yapıl· 
dı. On sekiz seneden heri ilk 
defa olarak Demokratlar kazan 
mışlardır. Bu, çok ehemmiyet 
lidir. Çünkü Maine Amerika'· 
nın "şüpheli,, denilen hükfunet 
!erinden biridir. Amerika da in
tihabat noktasından üç nevi 
bükômet vardır: Bir kıılllı dai
ma Republikan fırkasına rey 
verir. Bir kısmı da daima De
mokrat fırkası taraftarıdır. Ü
çüncü bir kısım d'a hazan De
mokrat. hazan da diğer fırka
ya taraftar olur. Maine bu Ü· 

çüncü sınıftandır. Ve intiha
batın neticesi üzerine amil olan 
mıntakalar da bunlardır. Bu
nun içindir ki, Maine' deki İn· 
tihabatın neticesi, gelecek tef· 
rinisanideki umumi intihabatın 
neticesi hakkında bir miyar o
larak kabul edilmektedir. 

Diğer taraftan Republikan 
fırkasına yardım edecek bir 
amil de baş göstermesine ben
:.ıemiyor. Bu da umumi iktisadi 

- Bedri poliı olmalı istiyordu 
dedi, boyu ilıi aantim lııaa gel
mi~ti, tevassutumu rica etti, ben· 
de uğratırım dedim. Yoksa aara• 
ya gel demedim. 

yük kıamı otomatik hale getiril- .. ~~~~ \'IJ~uu. Ş~rlı Demiryollar 
mişctir. Bundan aonra yalnız Bakır m~d~r!~~une bıJdınltnc~ Cc:r daireıi 
köy y "•illıöy p b h B.. "k m'!duru M. Deltombe ıle Hareket 

' ~ ' •fa a çe, uyu. daıresi müdürü M. Anteanmari husu 
dere, Tarabya, Bebelı, Kfll'dillı, ıi bir trenle vak'a mahalline gelCJ"ek 
Erenlıöy, Kartal oantrallarına tahkikata başlamı!lardır 

Şahitlerden kaptan Mehmet 
efendi de gelmemi,ti onunda ifa· 
de>i okundu, Mehmet kaptan da 
ifadeoinde: 

- Ben bu adamı kunduracı i
ken tanırdım. Bet sene evvel gör 
düğüm uman Gazinin sivil siya· 

1 ai hat memuru olduğunu ıöy ledi. 
aonra da yaverliğe terfi etti. Ge
çenlerde oğlumu deni2 liaeoine 
kaydettirmeyi vadetti ve elbioe 
parası olmak Üzere de ..ilk talı•İt 
olarak 30 lira aldı, bu vak'adan 
2 gün aonra tevkif edildiğini ga
zetelerde okudum, diyordu. 

Hüaeyin Filıri bu ifadeye kartı 
da: 

- 30 lirayı ben iıtemedim, o 
verdi, ertesi gün tevkif edildim, 
kendisini göremedim, göroeydim 
parasını iade edecektim, dedi. 

Reia aordu: 
- Şimdi gene gôrürı~n verir

miıin? 
- Derhal 
Şahit Hüseyin kaptan da gel

memişti, onun da ifadeıi okuna
caktı, maznunlardan Fahri Beyin 
vekili ayağa kalktı. 

- Efendim bu ifade okunma-
11n çünkü tahit müvekkilimin a
leyhinde aöyliyor, onu buraya ça .. 
iırmız, dedi, fakat ifadeoinin o
kunmasına karar verildi. Hüoeyin 
kaptanın ifadesi çok şayanı dik
katti, diyordu ki: 

- Baıımdan bir kaza l'eçtİ, 
bır112lık töhmeti altında kaldım, 
bu i,ten beni lıurtarmuı için Fik
ri efendiye yalvardım, o da bana 
dedi ki: 

- Divanı ali reiıi f' ahri Bey 
benim ahbabımdır, ona söylerim 
aen alıtama havuz batına gel, de
di. Havuz baJma gittim, bana ora 
da F abri Beyi tanıttı ve: 

- Beyefendi hazretleri, Diva
nıali reieidirler, itini kendisine an 
lat, dedi, ben de kemali hicap ile 
anlattım. 

- Sen merak ebne, icabına 
bakarız dedi. Sevincimden kabı
ma sığamıyordum .. 

Ertesi gün Abdullah ef. lokan
tasına gittik, otomobil l'ezintisi 
yaptık, bana şahitlerim olup ol
madığı sonıldu, 

- Var dedim 
- Yaz ver dediler, yazdım 

verdim. Divanıali reiı.i erteai gün 
bunları saraya çafıracak İsticvap 
edecekti. Bütün bunlara o kadar 
seviniyordum iri her gece 100 • 
150 lira ı1.-.rfından çekinmiyor· 

vaziyette salaha doğru hafif 
bir meyildir. Nevyork borsa
sında bazı esham fiatları yük· 
seldi. Bazı maddelerin fiatlan 
da tereffü etti. İktidarda bulu
nan fırka erkanı. gözlerini u· 
foklara çevirmifler böyle bir 
ümit yıldızının doğmasını bek
liyorlardı. Filhakika fırkayı 
meğlubiyetten kurtaracak ye
gane ümit budur. Fakat baka
lım doğan yıldız hakikaten bir 
ümit yıldızı mı. yoksa bir ha· 
yalden ibaret mi? 

"' .. 
Hindiatanda Gandi, İngiliz 

hükumeti tarafından Hint mec 
liılerinde temıil meselesi bak· 
kında verilen karara ka111 pro
testo olmak üzere açlıktan öl
meğe karar vermittir. lnııiliz 
Ba9vekili Mac Donald'a yaz
dığı bir mektupta kendisini bu 
karara sevkeden sebebin, 
Paryh denilen aşağı tabaka 
Hintlileri ekalliyet telakki e
derek diğer Hintlilerden ayır
mak hususundaki teşebbüı ol
duğunu bildirmektedir. Filha· 
kika İngiliz hükfunetinin tem
sil meselesi hakkındaki proteı· 
tosuna göre. "teması caiz ol-

merbut telefonlar ealıisi gibi ça• Hat üzerinde esasen teftiıte bu-
lışacalıtır. lunmakta olan Hey'eti fenniye müdü 

17,000 lira 
• 
ihtilas mı? 

Bir sigorta firke
tinin 

müdürleri kaçmıt 
Şehrimi:ıde uzun aenelerden 

beri it gören bir ıigorta tirketi
nin müdürlerinin 17 bin lira ibti
liu ederek Avrupaya lıaçtıklan 
anla,ılmııtır. 

Şirketin merkezinden müfettit 
ler gelerek meseleyi tetkike bat· 
lamıılardır. 

Şevki B. 
Tedavi için Avrupada bulunan 

Muhtelit Mübadele komisyonu Türk 
muralıhaa heyeti reisi Şevki Bey bu 
ay sonunda ,.ehriınize avdet ede .. 
cektir. 

dum. 
Bir gece Lale birahaneıinde 

oturuyorduk. Orada iki tane de 
polİI vardı, bitaz sululuk ediyor· 
lardı. Fikri l'araonu çağırdı. 

- Git fÖyle fU polislere, bura
da durmaaınlar, çekilip ırltainler, 
bu maaada oturan Divanıali reisi
dir, dedi, garaon gitti, polislere 
söyledi ve polialer hemen lı.alkıp 
sittiler. Bu valı'ayı müteakip Fik
ri bana: 

- Fahri Beye 800 lira ver, 
dedi, 

- Yanımda yok getireyim de
dim ve 800 lirayı tedarik edip 
Fahri Beye verilmek üzere Fikri 
Beye verdim. O zaman bana: 

- Divanıali reisi hafi tahkikat 
yapıyor, belki yann aeni aaray
dan çağrırlar dedi. Filvaki erteai 
gÜnÜ yazıhaneye gittiğim zaman f 
bana: 

- Seni telefonla saraydan a· 
radilar, arayan Divanıali reiıi j .. 

mİf, gelince hemen gelsin, dedi, 
dediler. Ben de kalktım oaraya 
gittim, orada beni polisler kart'1· 
!adılar ve ıordular: 

- Nereye? ... 
- Divaruali reiıi bey beni ça-

rii M. Chriıt'te M. Ddtomhc i e M 
Anteanmari'den evvel imza mahalli
ne yetiımiıtir. Yapılan tabk;kat he
nüz lıuanın sebebi hakkında knt'i 
bir fikir venneğe müsait c! ~il ise 
de, vagonlardan birinden bir parçR 
nın kırılmaaıdan V&&"onları birıbirine 
bağlayan kancanın koptuğu anla,ıl 
maktadır. 

Bu suretle katar ikiye ayrılmıt ,.e 
yol ini,U olduğundan arkada bulu
nan kısım öndeki krıım Üzerine dü
ıerek, sekiz vagon hau.rn uğramış
tır. Kaza mahallinde alıfU'n terıiı.:.t 
aayesinde yol temizleruniı ve dün ak 
ııam Sirkeciden hareket eden ekı
prM ve konvansiyonel trenleri arıza 
ırz yollan na devam etmişlerdir. 

Salı akıamı SiTlıeciden lıar ket 
eden trenler de kaza mahallinden, 
kaz.anın vukuundan evvel geçmi .... ol
dulılarmdan trenlerin &eyriı har ket 
)erinde hiç bir teahhür olmamı~tır 

yola dökülmü, olan lıö iirl nn 
toplanma11na başlanmıştır Kımuun 
ıebebi hakkında idari ve teknik t3b 
kikata devam edilmelıtcdir. Hasarat 
miktarı henüz malfun değildir Tah
kikat için kaza mahalline ı::iden M. 
Anteanmari ve M. Deltombe dün 
avdet etmitl..,.dir. 

ğrrmış, onu görmiye .... 
- Delimisin sen? 
- Neden deli olayım, telefonla 

çağırdı beni .• 
- lsmi ne? 
- F abri Beyefendi. 
- Burada öyle adam yol;, ı:lon 

l'erll .... 
Geri döndüm, Fikri yaı:ıhane

de idi~ kendi~ine mesf'leyi anfat· 
tım. 

- Beni saraya bırakm <'ılar, 
dedim. 

- Bırakmazlar dedi. siyasi iş
lerle menul olduğumuz için po· 
1iıler bizim yanımıza adam aal .. 
'Vermıye korkarlar. Zararı vok bu 
gece saraydan gelirl r, C'nİ a1ır· 
lar ve motörla arkn kapıdnn 
götürürler. Sakın korkma! ... 

Benım korkmama kaJm,dı o 
yakalandı, davacıyı: bu dam-
dan. 

ifade bitmitti, H-Uscvın Fı ri 
ayağa lıallıtı ve: 

- Serapa yalandır efend~m, 
dedi. Bu inkİ\r lıartısınd da HÜ· 
aeyin kaptanm celbine !Uzum go
rüldü. Muhakeme 4 t~rire '" : 
bırakıldı. 

mayan., bu aşağı tabaka Hint· 1 dahi, İngiliz hükumeti karan
liler. Müslümanlar. Hıriatiyan- nı değiştirmediktçe, bir şey ye 
lar, ve diğer ekalliyetler gibi . miyeceğini bildirmiştir. Gan
ayrı bir zümre olarak telakki 1 di'nin ne derece azim ve mu. 
onlara meclislerde ayrı temail kavemet sahibi olduğunu bilen 
hakkı verilmekte ve müntehip- !er, İngiltere kararını değiştir
ler de ayrılmaktadır. Esasen mediği takdirde açlıktan öle
Londrada Yuvarlak masa kon- ceğini muhakkak telakki et· 
feran11 bu ekalliyetlerin tem· mektedirler. Yani İngiltere ka 
ıilleri meselesi yüzünden akim rarını terkedebilir amma. Gan
kalmıfb. Filhakika Hindistan- di kararından vazgeçemez. 
daki milli hareket noktai naza İtte Hindistanın İngiliz 
nndan bu. birinci derecede e- imparatorluğile giri§tiği mü
hemmiyetli bir meseledir. Çün- cadelenin son safhası budur. A
kü İngiltere ekalliyet halinde- caba İngilizler bu mücadelenin 
ki bu zümreleri ele alıp ekseri- manasını anlayabilecekler mi? 
yeti teıkil eden zümreye karfı Belki de bir çok İngilizler Gan· 
kullanmak ve bu ıuretle mem· di'nin aç kalmasına karşı güle
leketi idare etmek istiyor. cekler. Fakat ıu nokta hatır· 

Gandi'nin bu kararı ne de- lanmalıdır ki. karfılarındaki 
receye kadar İngiliz hükume- muarız et ve kemikten iba t 
tinin ıiyaseti üzerine müessir bir vücut değildir. Yüzlerce 
olacağı bir meıeledir. Mac milyona baliğ olan bir milletin, 
Donald Hint peygamberine Gandi'nin zayıf ve cılız vücu
mektup yazarak böyle bir te- dünde ifade bulan azmi ve ira
tebbüsten vazgeçmesini rica et desidir. Ve İngiltere kararını 
mİftir. Diğer taraftan Gandi- değiştirir amma, Gandi kara
nin hapiıten çıkarılarak ser- rından vazgecmez denildiğine 
best bırakılmaıı da mevzuu ba- göre. Hintliler şimdiden dava· 
histir. Fakat telgraf haberle- !arını manen kazanmı,!ar de· 
rine göre. Gandi oruca ba,la- mektir. 
mı~tır. Ve hapisten çıkarılsa Ahmet ŞUKRO 

' 
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lüilliy~t 
Aafı'n umdcsi cMILLIYET» tir 

23EYLÜL1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telııraf adreti: lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Bqmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için Hariç için 

L. K. L K. 

3 aylıit 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28-

mekte de mana görmem ... Fa
kat daima itiraf ederim ki; dür 
bün lüzumlu şeydir. Tersin
den bakmamak şartile .. 

Bugünlerde öğreniyoruz ki. 
Bayezit kulesine kuvvetli bir 
dürbün koymuşlar ..• 

Pek musip bir teşebbüı. 
Fakat bana sorsalardı bu dür· 
bünü kuleye değil, belediye dai 
resine koydururdum. 

Yusuf Ziya Beye 
Aziz meslekta, ! 
işittim ki; ben yokken se-

yahat mektuplarım hakkın-
da: 

- Davulun sesi uzaktan hoş 
' gelir! demişsin ... 

Kullanılmış ta olsa fena 
nükte değil .. Benim hoşuıtJa git 
ti. Ve anladım ki hazan da ·u· 
lun sesi yakından da hot geli

' yor. Lakin samimi ol! Benimki 
ı gibi senin sesinin de uzaktan 

Gelen trvl'ak ııeri verilmez -
Müddeti ııec;en nüıbalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili.nların me~ 
s'uliyetini kabul etmez. hoş gelmesi mümkün olsa L-------------11 davul olmayı reddetmezain ya!. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y eıilköy askeri raaat merke· 

zinden verilen malümata göre 
buııün hava açık olacak, rüz
ııir timalden hafif kuvvette 
esecektir. 

1 
Bu nükteyi taş:yan satırları 

1 
okumadığım için bilmiyorum 

' orada davulu tezyif makamın
da mı kullandın. Böyle yapdi
san bana değil davula hakaret 
etmitsin .. Sana intihap hakkı-

22-9-931 tarihinde hava nı hatırlatan ve askerlik vazife 
tuyiki 759 milimetre en çok sı
caklık 24 en az 12 aantiıırat 

kaydedilmlttir . 

sine seni çağıran odur. Ve ni· 
hayet ben davul olmayı düm
belek olmaya tercih ederim. 

Dünkü Cümhuriyette Abi· 

~ 
1 din Daver ağabeyimizden ka-

l .. p Lmı'!I • lan sütunda benim mektupla· = .. rıma karıı yaptığın tarize ııelin 

Ahmet Rasim 
Bey 

Dünkü ııazeteler bize Ah
met Rasi.m Beyin de hayat ki
tabını kapattığını haber verdi. 
Ahmet Rasim Beyin vefatından 
duyduğumuz teeaaürü ifade i
çin edebi kudrete ve kalem yor· 
mağa hacet yoktur. O bize ilk 
aamimi ve candan hitabı yapan 
yazı babamızdı. Onun ne liaa
na ettiği hizmetleri, ne gazete
ciliğe verdiği emekleri sayıp 
dökmeye 'imdi mahal yok. Da· 
ha yakınlarının göz yqları din 
meden böyle maddi hesaplara 
girmek doğru değildir. 

Ahmet Rasim Bey. tam ma· 
nası ve bütün vasıflarile (Şehir 
utağı) dediğimiz, zeki, cevval 
ve nüktedan adam tipini yarat
mıth· Bu tip bizde enderdir. 
Merhumun en büyük meziyet
lerinden biri de herkesle iyi ııe· 
çinmeai ve meclis ara oluşu 
idi. Y azılarınd'a olduğu kadar 
sözlerinde de nüktedan olan 
Ahmet Rasim Beyin zıyaı tela
fi edilemez. Cenabı hak ona 
rahmet etsin ve bize de Ahmet 
Raaimler ihsan eylesin! .. 

Kuleye dürbün 

ce .. 

Ben. tedavi için Fransaya 
gitmit bir muharririm. Oradan 
F ransanın san' at. ticaret. si
yaset hayatına dair değil, bir 
seyyahın gördüğü, görebildiği 
teylere dair mektuplar yazdım. 
Mektuplarımın, umduğum
dan fazla muvaffak olduğunu 

yalnız arkadatlarımın değil, se 
nin de alaka, anud ali.kanla an 
lıyorum . 

O mektuplarda ne edebi bir 
iddia, ne de ilmi bir kıymet 
vardı. Yalnız bir maksat var
dı: Karileri sıkmadan oyala
mak. .. (Komedi fransez) e gİ· 
dip gitmediğime gelince; ora· 
ya bundan sekiz sene evvel bir, 
altı sene evvel bir ve dört sene 
evvel bir ki, cem'an üç evvelki 
Paris seyahatimde gitmit ve 
gördüklerimi yazmı9tım. Bun
ları tekrara ve ekıerisi Iatanbul 
da turnelerle tanınmış eser ve 
artistler hakkında karakutl 
hükümler yazmaya lüzum gör
medim.. Böyle şeyler yazaam 
mektuplarımı kimse okumaz. 
dı. 

Filvaki dediğiniz gibi tabi
attan hiç ders almadım. Pen
ceremin önünden geçenleri ol
duğu gibi kaydettim .. Ve bu-

Dürbün lüzumlu bir şeydir. . nunla bütün bu son senelerde 
Hele her şeyi yakından ııör· Avrupalı gazetecilerin yaptık
mek istiyenler için elzemdir. tarını taklide çalıştım. inşallah 
Ben seyahate çıktığım zaman siz Avrupaya bir seyahat yap· 
dürbün almak isterim amma. 

tığınız zaman söylediğiniz şe
almam. Çünkü herkes dürbü- kilde ilmi tetkikat yapar. Ko
nü en lüzumlu zamanda elim-
den alır ve beni sipsivri bıra- medi Franseze gider ve anla
kır ... Nezaket icabı vermemek dıklarınızı uzun uzadıya yazar
te olmaz. Böylece iş tatsızla- sıruz. Bakalım o zaman davu· 
şır. İstifade edemediğim şt>yİ lun sesi uzaktan hoş gelir mi?. 
başkalarına yarasın diye götür 1 FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı : 1O1 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Felaefi lantastique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Hak ve insafla alış veri9iniz 

yok. Şeyt,ana mı taparsınız? 
Yoksa iblisin kendisi misiniz? 

Orhan iıe bu leim ruhlara 
kartı zevcesi kadar nazik ola
mıyor. elindeki rovelveri ı.o.ıu 
iia uzatarak töyle tahkirlere gi
ritiyordu: 

- Denaet dünya ve ahrıette 
ayni menfuriyette bir fiildir .• 
Ölüm sizin tıynetinizi delittir
memiı. Obür alemde de bu dün 
yanın ahlild fesat ve ııayzla
rı içinde yatayoraunuz ... Şeha
meti biribirinizdeo kıskanarak 
en büyük cinayeti itlediniz. 
ş;mdi de tükenmez bir atk ile 
ıevİ!Cn kan kocanın aaadetini 
çekemiyorsunuz. Fakat ne yap 
sanız beni Şehametten ayıra
maz11ruz. Ölsek ~ ruhlanmız 
iftirak kabul etmez ebedi bir 
kaynaşma ile birleşmiş olarak 
ölürüz. Alçaklar bu sıfatı ka-

bul etmiyorsanız namlumun ö
nüne ııeliniz, ölü varlığınızın 
müfıit dimağlarını bir daha par 
çalayayım ... 

Bu vaziyetin vehameti git
tikçe artıyordu. Bu karı koca 
ve yavruları göze gorunmez 
dütmanlann icat ettikleri her 
gün bir türlü tazip itkenceleri
ra uğrayorlardı. 

Araya tavsit ic;in yine batka 
medyumlar aradılar. Ruhiyat
la uğra,anlardan bu ağrep es
rarın künhüne vakıf hiç birini 
bulamadılar. Bu şerirlerle bir 
sulh mukavelesi akdetmek için 
nihayet mürebbiyenin medyum 
luğundan imdat ummak ıztıra
rında kaldılar. 

Bir gece bu azılıları davet 
için aile azasından malum kim 
seler masa ba,ına toplandılar. 
Biribirinin katili iki ruh adeta 
şiddetli bir bora gibi salonun 

Maarifte 

Akalliyet 
Mekteplerinde BUGÜN GöRECECINIZ FiLM 

ALEMDAR SİNEMASIND 
Doğrudan ayrılma! Dünden itibaren iraeaine baılanan 

Kırkı mütecaviz mu- SESSUE HAYAKAVA ve ANNA MAY WONG'un temsili 
- Dağ dağa kavuşmaz, 

insan insana kavuıur -
- Atalar sözü -

yordum. 
-4- allimin vazife- E J D E R 1 N K 1 Z I 

sine nihayet verildi muazzam ve muhte,em sesli ve sözlö filmidir. - Doğrudan ayrılma-
- Baba nasihatı - Bu filme lpekfllm stüdyosu tarafından Türkçe mükiılemeler 

-1-
Gece yarın. Eeve dönüyo

rum. Kalabalık bir tramvayda 
sanıla sarsıla gelirken. evde 
karıma söylenecek yalanı zih
nimde tesbit etmeğe çalıtıyo
rum. Ben bu zamana nerede 
kaldım? Eve verilecek olan pa
ra nereye gitti? Bu iki suale 
münasip birer cevap bulmak 
lazım .. 

Bu sefer <le avdet tramva
yından indikten sonra. yalan 
dudağımda hazır, eve vardım. 
Zile bastnn. Bir karyola gıcır· 
tısı .. Uykusundan uyanan bir 
İnaanın ni.hot mırıltıları. iç çe· 
ki,Ieri .. Merdiveooe terlik şa
pırtısı .. Kilidin içinde dönen a
nahtarın sesi .. Sonra da karı
mın çıkışması .. 

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
türkçe muallimleri kadrosu mektep- ilive edilmittir. 
lere tebliğ edilmiıtir. Lise ve orta Ayrıca: gülünçlü komik ve varyete numeroları. 

kısım kadroları tamamen gelmit olup ll•••••ııiıı• Gündüz: 2 , 4, 6, Gece 9,30 da ••••••ıi 
ilk kısım kadroları yarın bildirilecek 
tir. Bu sene ecnebi ve ekkaliyet mek 
tep[e!'İnden 40 ı mütecaviz mualli
min vazifesine nihayet verilınittir. 

- Bu saate kadar nereler 
de idin? Dur bakayım, şöyle bir ya

lan uyduramaz mıyım: Aktam 
itlen çıktıktan sonra. bütün na - Raciye rast geldim. ls
muslu adamların yaptıkları gi- rarla evine davet etti. Yemek 
bi yavat yavaş eve gidiyorum. yedirdi. Sonra şöyle biraz dert 
Rir de baktım. karsıki kaldı- leştik. Öteden beriden konuş· 
rımda o gidiyor. O mu, değil tuk. 
mi? Bu saatte? imkanı yok!. - Yaaaa? 
Fakat.. Fakat... Yanılmayo- - Ev..,t. 

O h ı N d - Bu zamana kadar nerede rum. ya u ... e uruyo-
? p · h y h ı idin? rum. .. ıtnt• ey... a u .... 

Beni gördü: - İtte söyledim ya.. Raci 
- Haaay. yaşayasın be ... Ne ile beraberd'ik. On dakika evvel 

relerdesin? ayrıldık. 

- Eve ııidiyorum. Kaçtan beri beraberdiniz? 
Bu rast geldiğim zat sevgi- - Saat altıdan beri .. 

li arkadatım Zarif Raci idi. _ Senigidi yalancı, utan-
- 2 - maz, arlanmaz, yüzsüz, surat-

- Musiki ahlakı tatlı- sız mendebur. senigidi ayazda 
la9bnr - Fransızcadan kalmış hindiba suratlı may
tercüme - mun azmanı .. Sen bana yalan 

Civar bahçeli kazinolardan söy leyorsun ha! Raci gelip se
birinden bayııın bir musiki sesi ni burada aradı. Hatta bir de 
ve kadın kahkahaları duyulu- mektup bıraktı. Bak işte masa-
yor. nın üstünde duruyor. 

Raci bana dedi ki: - Fakat karıcığım ..• 
- Bende mangiz yok, sen - Nerede idin? 

de de yoksa. halimiz..... Bizim kavgamızı duyan ko-
0 sırada bahçede gelen bes- nukomşulardan bir Rus ailesi 

teler: var. Onlar pencereye gelip yük 
"Ah, ıu çingeneler.... sek sesle bir şeyler konuştular. 
Ben de bir taraftan tuttur- Arka tarafta bir ermeni ailesi 

dum: oturuyor. Onlar da kavgamızı 
"Gel Racicim gidelim seyrederlerken, yükıek ıeale 

Buradan, buradan ermenice konuştular. Karım 
Muzafferde içelim türkçe bağırırken, ben de kü-

Çıkarılan muallimler arasında dit 
çi, eczacı, doktor eibi mesleği ayrı 
olan ve ehliyetname ile hocalık eden 
muallimleı· vardır. Yeni kadro çıka
nlan muallimler arasında ademi mem 
nuniyet uyandırmışhr. 

Bir çok muallimler haklarını ara- ı 
mak makaadile vekilete müracaat , 
etmiılerdir. 

Çıkarılan muallimlerin yerine res
mi mekteplerde hocalık eden muol
limlerden bazı kimseler ve muallim 
mekteplerinden bu sene mezun olan 
lardan bir miktar muallim tayin edil 
mittir. 

Çatalcada bir 
Mektep açıldı 

C. H. fırkaaı lıtanbul teıkilô.tı 
reisi Cevdet Kerim Bey Çatalcadan 
avdet etmiştir. Cevdet Kerim Bey, 
Çatalcada yeni açılan Orta mekte
bin resmi küşadında hazır bulunmuş 
tur. 

C. H. fırkası mektebin yanında 
bir de leyli talebe yurdu tesiı etmiı 
tir, Bu yurt Çatalca irfan hayatı 
için büyük bir ihtiyaca cevap olmuş 
tur . 

Selçuk hatun 
Mektebinde 

Selçuk Hatun kız san'atlar mek
tebine bu sene fazla rağbet olduğun 
dan üç sınıfa yeniden tubeler ili.ve 
edilmiştİT . 

Ticaret lisesi me
zunları imtihanı 
Galatasaray liıeıi ticaret krmsr 

ile yeni ticaret lisesi me-zunları yarın 
imtihan edileceklerdir. 

Bu İmtihanlar bir hafta sürecek 
ve yurt bilgisi, içtimaiyat, tarih, tet 
rih ve fiziyolojiden yapılacaktır. lm
tihanda muvaffak olanlar Yüksel 
iktisat ve Ticaret mektebine kabul 
edileceklerdw. 

Cabadan, cabadan... fürleri pek duyulmasın diye 
Ah. bu züğürtlük! keyifli kafaml : Sain Benoit 
Bir papel de çıkmayo We haw no Bananes Today. Mezunları 
Buradan, turadan.. Diye lnııilizce bir şarkı tut Saint Benolt il.esinden bu sene 

- 3 - turdum. Saat ikide beynelmi· mezun olanlar dün muallim mekte-
- Tittiri tittam. Zoes, Jel konser bitmişti, biz de bü· binde yurt bilııisi dersinden imtihan 

edilınitlerdir. Muvaffak olanlara lise 
yes - Refik Hayati - tün namuslu adamlar gibi mı- diploması verilecektir. 

Tramvaydan indikten son- şıl mışıl uyuyorduk. Karıcı· k bi 
ra karanlık, bozuk kaldırımlı ğım. işte bir şeyler otd'u diye Muallim me te 
sokaklara dalarak. güç hal ile af dileyip doğrudan ayrılma- müdürü çekildi 
evveli. Muzafferin evini bul. aaydrm ke!ke... Yüksek muallim mektebi müdü-
duk. Müşarünilehy hüsnü istik 1 1 rü Hamit Bey, kesreti meıguliyetin 
bal etti. Söz sözü açtı. Nihayet 1 ı• Ş Ve ı• ŞÇI• den dolayı vazifeıinden iıtifa etmiı-
gece yarısını da bulduk.. Şim- tir. Yerine henüz kimin tayin edile-
di eve dönüyorum. Fakat bü- ._ ____________ _. ceği malum değildir. 

tün bunları böyle anlatacak de- Milliyet bu sütunda İf ve İ§çi Niçin toplanılıyor 
f . i..tiuenlare tavaaaut ediyor. it M k g" ilim. Bir defa Muza ferın e- ~ lstanbul Erkek Muallim e -ue İşçi ütiyenl«r bir mektup.. k 

vine hiç gitmedik. Sonra ya- la ı, büromuza müracaat et- tehi Müdürlüğünden dün şu ~". 
nımdaki arkadaş Raci değildi. melidirler. tubu aldık: "Muteber ııazetenızın 

bugünkü (22 ı 9 932) nüsha11nın 
Yanımdaki arkadaşımı karım f • • • I üçüncü sahifesinin üçüncü ıütu-
tarumazdı. Binaenaleyh tanı- fÇI ıstıyen er nunda _ ders tevzii - başlılı ile 
madığı adamlarla görüştüğü- 2 rnaranııoz uıtaıı, (Erkek Muallim mektebinde bu-
n:ü de istemezdi. 8 rnaranııoz çırağı ııün Orta k111m muallimleri top-

Binaenaleyh ben ne yapa- 2 mozayik ustası. lanarak aralarında ders tevziatı 
caktım. Sadece Zarif Raciye için görüşeceklerdir) diye derco-

iıçilere ihtiyacı vardır. Arzu O\len- lunan fıkranın, tedriaata 1 7 eylill 
rast geldiğimi ve onun ısrarı [er Şiılide son tramvay istasyonu cumartesi ııününden beri batlan
ile evine giderek bir müddet kartıaında 336 No da Hurşit zade ması ve ders tevziatının daha ev
resimle, musiki ile, edebiyatla, Ziya beyin Güzel iş fabrika11na mü- velce takarrur ettirilmesi ve bu· 
san'atla vakit geçirdiğimizi racaat etsinler . ııün için vuku bulacağı gazeteler-

k d * * • le ilan olunan toplantının mektep 
söyleyecektim. Ve bu a ar iki Türk tenekeci ustasına ihtiyaç talimatnamesinin icap ettirdiii 
masumane bir ziyarete de ka· vardır, Taliplerin Karaağaçta Tapa mevadr görüşmeğe ait bulunduğu 
rımın kızacağını tahmin etme· fabrikasına müracaatları . tavzihen arzolunur efendim!' 

çerçivelerini sarsarak geldiler.. Mürebbiye - isyankar çır-
Masa şaha kalkarak maverai tı kin lakırdılar ... 
kırtısına giritti.. Sakıp Cemal - Bizden de 

Mürebbiye - Kimsin ruh? alışkın olduğunuz müraice ıöz 
Ruh - Ulvi Nadir... ler mi bekliyorsunuz? Diri in
Mürebbiye - Yalnız mısın? sanlar her fesadı. her fenalığı 
Ruh - Hayır öteki mel'un riyakarlıkla örtmekteki günah-

da beraber... !arının cezasını çekiyorlar .. 
Diğer ruh - Ben de burada- Ulvi Nadir - Siz diriler, ah-

yım. Sakıp Cemal... Fakat biz li.kı kendi menfaa.tinize göre 
iki rakip biribirimizin kanını tefsir ediyorsunuz. Ona en doğ 
dökmeden bu çok elim, muvace ru hakiki manasını vermekten 
heye nasıl tahammül edeceğiz. korkuyoraunuz ... 

Mürebbiye - Yok .. Çok ri- Mürebbiye - Biz sizi ah-
ca ederiz. Biz ıizi buraya kav- ti.k dersi almak için çağırma
gaya değil sulh için davet et- dık. Ahlaka, insafa davet için 
tik.. çağırdık... Süt kuzuıu melek-

Sakıp Cemal - Biz sulh ada ten ne istiyorsunuz? Her gece 
mı değiliz .. Ebedi kavgacıyız.. yavrucağı odanın bir tarafına 

Ulvi Nadir - Sulh lafzı mu fırlatıyorsunuz .. Bu masumcuk 
rat uydurma bir ıözdür. Tabi- size ne yaptı? 
atta hüküm süren cidaldir. Her Ruh - Bizim masuma bir 
uzviyet hayatını gücü yettikle- garazımız yoktur ... 
rini nefsine kurban etmeğe de- Mürebbiye - Ya niçin ço-
vam ettirebilir. Ölüm hayattan cukla top oynuyorsunuz? 
efdaldir. Ruh - Anasını babasını ta· 

Mürebbiye - Vahşi sözler. zip için .. 
Ulvi Nadir - Muahezenizi Mürebbiye - Ana baba si-

halika yapınız .. Biz onun emri- zinle sulh akti için her teklifi 
le ölüp diriliyoruz.. Biz öldük, kabule hazırdırlar. Şart larmızı 
şimdi öldürüyoruz. Biz asıl ka- söyleyiniz. 
ti! d~ğil hakkın tahrikile katle Ruh - Sulh adamı olmadı-
vasrtayız. . ğnqızı kıoç defa anlatalım. 

Mürebbiye -Bu ebedi ci
dalin sonu neye varacak? 

Ruh - Dünya hayatında 
her dert. her müşkül ölümle ni 
hayet bulur ... 

Mürebbiye - Görünmez du 
daklarınızda daima bu meş'um 
söz dota,ıyor .. Ölüm, ölüm. ö
lüm ... 

Ruh - Evet ölüm ulvi ke
lime .... 

Diğer ruh - Biz öldük .. 
Şimdi öldüreceğiz ... 

Mürebbiye - Ne demek İl· 
teyoraunuz zalimler? •. 

Ruh - Biz se'4'gili kadın uj! 
runa biribirimizin katili olduk .. 

Mürebbiye - Kabahat ıi-
zm ... 

Diiier ruh - Uğruna kanı· 
mızı döktüğümüz kadın şimdi 
bir genç erkekle yaşayor .. 

Mürebbiye - Yata yor ne 
demelc? Metro bir karı kocalık 
hayatı sürüyorlar. Taarruzları
nızden masun kalsalar çok 
mes'ut olacaklar .. 

Ruh - Biz onların saadet
lerini çekemeyiz ... 

Mürebbiye - Maksadınız 
nedir? Açık söyleyiniz ... 

- Çok kıskandığrmız zev
ceyi zevcinden a ır 

Bugün 
Rollerini pek mahirane bir 

surette oynayan 
JENNY JUGO ve THEO 

SHALL'i 

1SEVGILI 
4DELİKANLI 

filminde görmek üzre 

M A J t K 
Sinemasına gidiniz. lltveten: Ko 
mik ve R. K. O. dünya h•vadisleri 

Fiatlar ten zil edilmiştir. 

RAMON NOVARRO 

Fransızca 
Konuşacak ve şa rkı söyleyecek tir. 

1 LAN 
Omniom Şark Sinai 
Anonim Şirketinden: 

Hiııe senedatına !!. numaralı ku
pon mukabilinde 17,60 kuruı verlle
ceii ve it bu mebaliğin ı T eıriniev

vel 1932 tarihinden itibaren Galata 
da Banka Komerçiyale 1 talyana ııi
ıelerlnden tesviye olunacağı illn o

lunur. 

Mecliıi J dare 
lıtanbul, ıs Eylül 1932 

lıtanbul 7 inci icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayİ mahcuz ve 

GLORY 
DON JOSE 
MOJİCA'nı 

Son aşkı 
isimli büyük filmini muvaffakiyet 
ııöstermektedir. Bu film herkese ,u 
lan söyletmektedir: 

Kadm: Mağrur ve ateşli . 

Erkek: Kanı kaynıyan bir del 
kanlı. 

Netice: Onları ayırabilmek içi 
hiç bir mania mevcut değildir. 

ilaveten: Sihirli Halı ile IST AN 
BUL'dan BACDAT'a. Fox tarafın 
dan filıne alınmıt bir seyahat. 

Hususi mektepler 
için muallim 

Muallime ihtiyacı olan hu5uşİ 
mektepler için ıenelerce maarif ida· 
resinde muallimlik yapmış bir zat 
türkçe ve fransızça ders lerinden or· 
ta kısımlarda muallimlik deruhte e
decektir. Adres: Tophane salı paza< 
apartımanında ıs No. da Camii B. 
vıuıtaaile A. B. 

paraya çevrilmesi mukarrer tahmi- ı -------------
nen 200 lira kıymetinde sandık VP 

kereste 25-9-932 pazar ııünü aaat 9 

dan itibaren tahta kalada 17 No. lu 
maranğoz fabrikasında açık arttırma 

süretile satılacağından taliplerin 
mezkilrde mahallinde hazır buluna
cak memurune müracaatları ilin o-
lunur. 

Güzel seslilere .. 
Darülbedayi müdürlüğünden: 
1 - Dariilbedayide te\kil edile

cek koro heyetine girmek isteyen 
sesleri müsait heveski r bey ve ha
nnnlara her gün sabahları saat on · 
dan on ikiye kadar müeısesemi ıe 

müracaatla kaydolmaları. 

2 - Talebe derslerine başlanmı~ 
Sultan Ahmet ikinci Sulh Hukuk tır . Geçen sene devam eden han ıml.r 

Mahkemesinden: Ester han mı ve Ma la bu iene yeniden girmek i ıteycn 
dam .Heryanti ~e Ha~ri De~ediko 1 vücutları danaa müsait h~nımların 
ve Rifat Kamhı ve Alı Macıt Kara- da, cumadan madaa her gun ondan 
kat bey ve Hanri Fukı ve Davit Şii 1 on ikiye kadar müracaatları ilan olu 
ton ve Mote Avram vaıiıi Jozcf nur. 
Kaınhi efendiler ve Defterdarlığın 

1 
ıayian muta~rnf old~kl~rı mukad- lıtanbul dördüncü icra mem~rlu
dema lbrahım Patayı atık elyevm ğundan: lstanbul limon iskelesi SO• 

Tahtakale mahaliesinde Fincancılaı· ı kağında 80 No, [u dükkan hi .. ed•
yokuıunda eski 14,14 mükerrer ve nndan olup Pangaltıda Altın bak. 
yeni 33-63, 63-2, 63-3, 17 numaralar kalda 77 No , Iu apartımanda mükim 
ile murakkam ve Rıza Pata araa11 iken elyevm ikametkô.hı meçhul o· 
namile maruf arsanın Tahtakale cad lan Tanaı veledi lstiradiyati efen
desinde bir methali havi olup deru- diye: Temliken Kirayako Teberik oğ' 
nunda müteaddit barakalar mevcut lu efendi.ye birinci derecede ipotekli 
olduğu ve krokisi veçhile olduğu ve olan lstanbul limon iskelesi sokağın 

aksamı saireai hali bulunan mezkur da 80 No. lu dükkanınıza 28-9-932 
arsa otuz gün müddetle müzayede- tarihine müıadif çarşamba günü saat 
ye vazedilmiş ve ı teşı-inisani ı932 9 ile ı2 arasında mahallen vaziyet 
salı günü saat on bette ihalesi mu- ve taktiri kıymet muamelesi yapıla 
karrer bulunmuı olduğundan talip cağından mahallinde ya bizzat veya 
olanların mezkür arsanın kıymeti bir vekili kanuni bulundurınanız lii· 
muhammenesi olan (40.000) kırkbin zumuna dair olan ihbarname ı424 
liranın yüzde onu niıbetinde pey ak numaralı icra ve iflis kanununun 69 
çesini müstaahiben lıtanbul Sultan uncu maddesi mücibince 93ı -941 

Ahmet ikinci Sulh Hukuk mahkeme dosya numa.rasiyle tarafınıza iliincn 

sine müracaat etmeleri ilin olunur. etbliğ olunur. 

- Ne suretle? 
- Bu güzel kadını kendi a-

lemimize çekmek suretile çocu 
ğu hayata terkediyoruz. Baba
sının hesabını sonra göreceğiz. 

Masa başMıdakilerin yüzleri 
hep birden büyük bir dehşet 
helecanile swardı. Ve tıkırtı 
kesildi .. 

- 59 -
ha'dan sonra göke 

uçan ölü 
lki şeririn arasında ebedi 

bir rekabet veıilesi tetkil eden 
güzel Şebametin hayatına kı
yılarak zevcinden, yavrusun
dan ayırtılacağı çok hain bir 
intikam hiaainin ,iddetile ha
ber veriliyor ..... Çoçuk hayat
ta bırakılıyor. Hesabına bakı
lacağı ıöylenen babanın her 
hangi bir sebeple olduğu bili
nemez ölümü tecil ediliyordu .. 

Aileyi ağır bir matem hava
sı sardı. Herkes yaşlı gözlerle 
biribirinden bir ümit sözü bek
leşerek dertleşiyorlardı. Bu ne 
felaftetti. Vukuunu men için 
yapılacak şeyi kimse bilmiyor, 
kimse her hangi bir karan ve
remiyor ... 

gibi bu matemzedelerin ara sın
da dolaşıyor her birini avut
mak için münasip sözler araya
rak: 

- Bu ne olduğu bellisiz ke
hanet önünde bu derece ye'se 
kapılmakta mana yoktur .. Si· 
zi ruhlar öldürmeyecek siz ken
di kendinizi telkinle korkudan 
öleceksiniz ... 

Orhan karısının huzurunda 
ümitsiz ve dehşetlenmit görün 
memeye uğratıyor göz yaşla
rını tenhalarda akıtıyordu. 

Dayısı bir gün onu tek başı
na bir odada mendilini ıslatır
ken gördü ve serzenitle yüzüne 
bağırdı: 

- Koca bebek.. Sana ağla
ma yaraşmıyor ... 

Orhan cevaben inledi: 
- Bu felakete uğramadan 

gayrı yapılacak şey var mı? 
Talat Bey inatla: 

-Var ... 
- Nedir?. 
- Böyle masa 

gelen tehditlere 
vermemek .. . 

bacağından 
ehemmiyet 

- Bu müthiş tehlikeyi hali. 
İ"1ansızlıkla mı karşılayalım?. 



Japonlar Los Angeles de hari
kuladelik gösterdiler .• 

\1 eismullerden sonra dünyanın en seri yüzü_ 
cüsü 16 yaşında bir Japon talebesidi.-. 

Dünkü 
güreşler 

Küçük ortanın ga
libi taayyün etti 

Dün Takaim ~tadyomunda Hi
mayei Etfal güreılerine devam e· 
dildi. Musabakalar oldukça bü
yük bir kalabalık huzurunda ya· 
pıldı. 

KADIN 
( ) ı, 

Evlerde kış hazırlığı başladı 

Diinııada neler oluyor? 

Diplarako 
Nişanlandı 

Şehrimizdeki patril 
kendisini 

takdis etmiı •• 
1931 Avrupa güzeli Matma 

zel Aliky Diplarakoa nihaye 
Paul Louiı Weiller isminde bi 
Fransızla nitanlandı. Diplarakoa 
Yunan Milli Bankau avukatı y, 
Atina barosundan bir zatın kızı
dır. 

Paul Weiller de Fransada Le 
jiyon donör nifanınm komandor 
rütbesini alan en genç Fransızdır 
Eski harp pilotlarmdandır. Biz 

1 

ı r ilk müsabaka küçük ortanın 
idi. Bu kategoriye Karamürselli 
Hilmi ile arabacı Hüaeyin arasın 
da oldu. Oldukça uzun l,u müsa
baka çok heyecanli devam etti 
ve neticede Karamurselli Hilmi 
rakibine galip geldi ve mevcut o
lan 50 lira mükafatı aldi. 

zat Poincare tarafından tovalye 
yapılmış ve Maretal F och kendis ~I 
ni zabitliğe terfi ettirmitıir. Mu i 
barebe esnasında resmen be§ Al 
man tayyareaini dü,ürmüştür. Bi 

Bundan sonra büyük ortaya 
dört pehlivan çıktı. Yenici Meh· 
met pehlivan ile Çanakkaleli lb- I 
rahim araamda olan ilk uzun bo-

çok bükUınetlerden almmıt nişan 
!arı vardır. Şimdi Cidna'nm Rhô 
ne ve Gnôme'deki tayyare motö. 
fabrikasının reisidir. 

1 Soldaki resim: 1500 metre serbest yüzme müsabahasının Olimpiyat galibi 14 
Yaşındaki Kitamura. Sağdaki resim: 1700 metre serbest yüzme miisabakasının 
ilılnclsl 16 yaşında Makino. Yalnız bu resimde dikkat edilflcek nokta Japon 
l/üzücillflrinln kol hareketleridir. Bu yüzücüler Avrupa yilziJciJlerl gibi ellerini 

Renkli pamuk broderiden çay servisi 

Mevsim artık yaklafıyor. Evlerde Five ocklook'lar başlaya
cak. Herkes yavaş yavaş bahçelerden evlere, salonlara çekilmeğe 
başladığı için, evlerde çay servisleri için de hazırlanmak lazım .. 
Yuaknki resim zarif bir çay ıerviıini gösteriyor. Çay saatlerinde 
tatlı mübahaseler bazan uzunca sürdüğü için. buralarda misafir
ler için konfora da biraz dikkat etmek icap ediyor. Sadelikle be
raber konfor .. Resimde gerek masa örtüsü ve gerek koltuk yas
tıkları için iki model var. Bunların itlenmesi de o kadar güç te 
değildir. Şimdiden kış için çay servislerini hazırlayınız. 

- Nasıl nifanlandıruz? 

- Bir arkadaşımla bir ağusto 
akıamı Pariaten tayyare ile Ati
naya inmiştik. Bir otomobile bin 
dik ve uzun müddet gittikten 
sonra yolu bıraktık. ve hafif me 
yilli bir çimenlikte sahile doğrı 
inmefe baıladık. Nihayet sahili: 
ibraz ötesinde denizde yatımız g 
ründü. 

sudan rok ııukarıya rıharnıayorlar 

1920 olimpi.yatlarında adet muş oldular. 
leri ıayılaoak kadar az iken ve Halbuki Avrupada yüzme 
~atti iptidai oyunlarile herke- sporunun terbiye usulleri, muh 
•i gtildtirürlerken, bu son olim- telif klüplerde muhtelif formül 
ı>iyatlarda harikulide bir teki- lere göre değişmektedir. Buna 
llıül ile bütün dünyaya karşı mukabil Japonyada yüzücülü
li.ichanlannı iıbat ettiler. ğü darülfünun profesörleri ele 

Dalma ıalebe eden Ameri- almış bulunuyorlardı. Bilhassa 
kalıların en parlak zamanların- bunlardan kimya profesörü 
d'a bile. sporcu bir millet ola-

1 
Matsuzawo bu işe merak etmiş 

tak ytizücülükte ,hiç kimse son ve kendi yetiştirme sistemini 
olimpiyatlarda olduğu kadar kabul ettirmişti. 
Japonların göaterdiği bariz Japonyada yüzücülük le
farkları elde edememişlerdi. hnide gösterilen gayretler he
Loa Angeleı olimpiyat ylb:Üt· men hemen mektebe ve darül
lerinde yalnız İıhibarada 1500 
de dömi finalde sahayı bırak
ltııştı . Fakat dijter kompetis
Yonlarda lıep Japonlar finale 
kaldılar. 

Erkekler arasında yapılan 
lltı müsabakada, Japonlar be
tini kazandılar ve l,.., suretle 
100 metre serbest yüzüıte, 100 
ltıetre arka yuzıi9le. 200 metre 
kulaçlamad.. 1500 metre ser· 
beot yüzlifte rüçhanlarını is
bat ettiler. 

Y alnııı yegane hezimeti teş· 
kil eden 400 metrete en iyi Ja. 
I>on yüzücülerinden Y okoama 
Grabbe '!'e T aris'in arkasından 
iiçüncti geldi . 

Garip bir hakikattir ki, ba
zıları tarafından tavsiye edilen 
son hadde kadar antreneman 
usulü de Japonyada yoktur. 
Memlekette havuzlar gayet az 
olduğundan, Japonlar kışın yüz 
mezler. Fakat sırası gelince, 
sıkı bir bedeni terb·yeye tabi 
tutulurlar. 

Yaz aylarında Japonlar. 
tam bir disiplin dahilinde. bü· 
tün zorlukları iktinam edecek 
bir gayretle çalışırlar. Hatta 
mektepteki teneffüs saatlerini 
havuzda geçirirler. Bu suretle 
de Avrupa ve Amerika yüzücü 
lerin nasip olmayan bir seviye· 
ye yükselirler. Hücumlarında 
sür'at ve hareketlerinde sühu· 
let cidlen harikuladedir. 

1500 metre finalde, biri on 
dör, biri on beş yaşlarında Ki
tamura ile Makino'nun sprin
tlerini bütün sür'atile bitirdik
!eri ve solumadan ci'erhal hare
ket planı formuna vardıkları 
görülmedi mi? 

Sonra nefes kabiliyetlerini 
Japonlarda görmek lazımdır. 
Bir yiizücü için ciğer kabiliyeti 
nin ehemmiye ti malumdur. Ja

gu§malardan sonra Yenici Meh· 
met rakibini ayak aannadan ger .. 
danlama oyunu tatbi§ ederek 
yendi. 

Manisali Ömer ile Silivrili lb
rahim aratında ikinci güreşte 
Manisali Ömer fazla hamle yap· 
tığı için puv an her.abile galip gel· 
di. 

Bat altına: Çoban Mahmut ile 
Uzunköprülü Hüseyin gürettiler. 
Yalnız bu müsabaka bitmediği i· 
çin bugün devam edecektir. 

Koç Ahmet ile Hayrebolulu 
Mehmet Ali arasında oldu ve bu 
da neticesi alinamadiği için bu
gün yapılacaktır . 

Bugün müaabakalar saat ikide 
başlayacak, evvelki günden ve 
dünden kalan müsabakalar bittik 
ten sonra Baş güreş yapılacaktır. 

Basa: Kara Ali, Telıirdağlı Hü· 
seyin ·Manisalı Rifat, Bolulu Ce
mal Molla Arif. Mandıralı Po
mak Ahmet pehlivanlar güreşe
ceklerdir. 

pon 1 ar bu kabiliyeti en yüksek ' I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
randmanı veercek hale getir- 1 . • . .. b. h · · 

. 1 d. B •• t •• b 1 ld 1 . rıncılık büyuk ır e emmıyetı 
mış er ır. u un un ar e e o ' h . d. C ·· ·· · k .. 
d k J 1 1 · d aız ır uma gunu resmı u· 

u ça apon arın p on1on a ve .. ·
1 

l '-t . 

Orijinal bir 
Kroşe motifi 

Bu kroşe motifi gördüğünüz 
gibi şeklen gayri muntazamdır. 
fakat çok orijinaldir. Bununla 
güzel sofra örtüleri , büfe üstle 
ri, yahut herhangi istediğiniz 
garnitürleri yapabilirsiniz. İşte 
iki sofracık: Biri müstatil, di
ğeri sekiz köşeli ve kenarları 
kroşeli .. Bir motifi yapmak için 
on. on iki gram kadar yün ister. 
Müstatil sofra için nihayet 30 
gram. töeki iÇin de 60 • 70 
gram ... 

Evvela müsellesleri ayn ör
meli .. Her biri için altı bölmeli 

Japon saflarında acı bir te
sir bırakan bu hezimete. Ta
tis'in gösterdiği büyük gayret 
sebep oldu. Taris "hayatı pa
hasına gayret" göstererek bu 
ltıüsabakayı kazanmıştı. 

17 ya.<;ında Olimpiyat şam
piyonu o/atı Mlhazaki, 
Amerikalı Veisnııılleı· or
lada11 rekildikfen sonra 
dünyamn en seri yüzü
eüsü olduğunu ispat et-

k d ·· ·· ··ı d' d f şat şoy e o aacı< ır. a ın yuzucu er e e te evvu- S 
14 30 d B d . 

k 1 1 ki .. h k aat . a an o resmı u e e a aca arına şup e yo • . ı · b 1 t geçıt marşını ça maga aş aya 
ur. cak ve müsabakalara iştirak e-

zincirle müsellesleri birleştir- ı nasıl işlemek lazım geleceği ko 
meli. Zaten motife bakınca da !ayca anlaşılıyor. 

Dömi finalde ve elimina· 
ltıvarda daima kendisine yeti
Şen v~ sonra geçen Japonlara 
kartı a T ris bidayette gayet se· 
ti gidiyor, fakat sonradan gev· 
şeyordu. Onun içindir ki bu fi. 
nalrle Japonları şaıırttı. Taris 
bu aefeı· mutattan daha seri 
ııitti ve sonra hızını arttırdı. 
Bundan evvelki 300 ve 400 
.tıetrelerdeki tabiyesi hilafına 
başka bir tabiye kullanmıştı. 
Bu 'uretle de Japonlar aldan
llııt olcfolar. 

Crabbe da bu vaziyetten is· 
t~adtı ederek, bütün gayretile 
atıldı ve ıalibiyeti kazandı. 

Bu mağlubiyetten ye'ıe dü
şen ve ilk fırsatta acısını çı

karacalclarına şüphe olmayan 
Japon yüzücüleri, artık ondan 
sonra, bütün galibiyetleri inhi
sarlarına aldılar. 

En güzel galibiyetleri 
4X200 metrede idi. Harikulade 
denebilecek 8.58 4/ 10 gibi bir 
:ı:amanda Amerikalıları çok ge
rid'e bıraktılar. 

Japonların kısa bir zaman-
decek Ankara Balıkesir, Bursa. 

miştir. 

fünuna inhisar eder. Japonya- da, böyle ön safa geçmeleri me 
da klüpler yoktur ~e bütün mil- todik, disiplinli, makul terbiye- İzmir ve İstanbul mıntakaları 
1, k · 1 d d ·· lf·· · k t• · ·· • k' atletleri sıra ile önlerinde otuz 

Sayfi} .. eden 
Dönüş ı ompetısyon ar a aru unu- nm ıyme ını gostermege a- . . . h k h t• ld • 

t . t• d. . . 1 1 f 0 d . B••t•• 1 . . b kışılık a em eye 1 o ugu nun ye ış ır ıgı sporcu ar mey ı n. u un sporcu ar ıçın un h ld h Ik .. ·· d · 
dana çıkar. dan iyi ders olur mu? . ~ e a kın onun keln geçıt br~s 

mı yapara geçece er ve u-
Yaz tatilleri bitti. Sayfiyeye 

gidenler döndüler veyahut dö
nüyorlar. Bir iki ay metruk kal 

-

yük tribünün önünde dizilecek 
!erdir. Müteakıben Cevdet Ke
rim Bebyefendi bir nutukla mü mış bir evin veya bir apartıma· 

k 1 kt B d nm. hatta gaybubetinizde bir i-saba aa rı açaca ır. un an 
sonra İstiklal marşı çalınacak ki defa temizlenmiş olsa bile. 
ve en eski atletlerden cirit re- kiri tozu birikmiştir. Evvela 
kortmeni Sudi Bey ortaya çı- bütün pencereleri açmalı. Ço-

1 

kaark "Türk vatanı ve Türk cuklar varsa. onları başka tara· 
gençliği a.aleti namına kar· fa göndermeli. Bu mümkün de 

, deşçe ve mertçene temiz yürek ğilse temizlik yapılan odaya 
ve iyi niyetle müsabaka edece-

' gımıze ant içerim diyecektir." sokmamalı. Oda~arın tabanları
' Bu ande bütün atletler sağ el- J na patates kabugu, yahut bah-

l 
!erini yukarıya ka~dırar,1k (ant çeden taze otlar sermeli ve bir 
içeriz) diye bagıracaklardır. defa bunlarla beraber yerleri sü 

1 Yemine iştirak etmediği görü- . pürmeli Bu suretle yerden faz 
len atlet derhal diskalifiye edi- 1 1 t k. Ik Ot t t 
lecektir. Bunu müteakıp müsa- a 0~ a m~z. . un pa .a es 

b k 1 b 1 Caktı p • ' kabugu ve saırenın rutubetı toz a ara at ana r. rogra· : 
mı a ağıya kaydediyoruz: , lan muhafaza eder. Bundan ev-

c!uma 23 eylül 932 vel bütün perdeleri kaldırmalı. 
14.30 Resmi geçit, Bahçede alikmeli. Sonra koltuk 

Tenis 
Kıyafeti 

Tenis roplarında moda o ka
15 110 M. manialı koşu ların tozlarını almalı. Evi te dar tahavvül göstermeyen bir 

mizlerken yalnız çocukları de- şeydir. Yalnız tenis elbisesinde ly.15 100 m. seçme 
15.20 gülle atma 
15.25 800 m. final 
15.35 100 ıı:. final 
15.50 yüksek atlama 

Yatta akşam yemeğini yedik 
Bizden batka Paul Morand il 
zevceıi ve yolcular araaında Ma 
dam Nado Keriokoa ve hemfirea 
timdiki nipnlım MI. Aliky Dip!. 
rakoa vardı. 

Yemekten aonra edebiyatta 
bahsettik. Nipnlımın gayet geni 
mal<lmatı ve her bahiste vukun 
var. Bu noktada ısrarlar bahsed 
rim. Güzelliği kadar bir çok me7 
yetlerine ve zeki.sına hayranım. 

Fakat ikimizde de ayni edeb 
zevk var. Nişatım Beaudlaise 
Valery'yi Morand ve Girandoux'ı 
çok beğenir. 

Aphro yatı ile harekt>t ettik 
Malümdur ki Aphro Yunanc 
41 küçük,, demektir. Ay Ifı imd 
Siaam'a vardık. 

Nişanlımla köpeşteye dayan
dık ve böyle dalmıı bulundui-u 
muz sırada gayet güzel seıil 

Andromaque'den sahne ler okum 
ğa batladı . işte biz, böyle bir gec 
de tanıttık. 

- Matmazel Diplarakos çok 
tan beri Pariste mi? 

-Tayyare ile beraber dondük 
Şimdi nitanhma bir tayyareyi id. 
re etmesini öğretiyorum. Mükem 
mel İ•tildadı var. Kendisine şahı 

tayyaremde dersler veriyorum 
Yakında diplomasını alacak v 
Yunanistanın ilk kadın pilotu ol 

cak. Matmazel Diplarakos'un er 
kek kıyafeti ile Aynaroza gidt. 
rek, bir papazı battan çıkudığ 
hakkında çıkan şayialar baştan 

bata asılsızdır. Nişanlıma latan 
buldaki ortodoks patrikliğinden 

takdisi ihtiva eden bir mektup al 
mıftır. Patrik Hazretlerinin bı 
mektubu nitanlrmm Aynaroza 
gitmediğine delildir. Zaten bu da 
gayri mümkün bir şeydir. 

-·······-· ... --·······-·············---

1 RADYO 
Bugünkü Proğram 
ISTANBUL - 18 Vedia Rıza H 

ve Belkia H. 19,30 orkestra, 21 inci 
H. Anjel H. ve Cennet H. 22 gra 
mofon. 

BOKREŞ (394.2 m.J - 19.40 gro 
mofon, 20 radyo orkestrası, 20,3{ 
dini ayin, 21 konferans. 21,15 kon
sere devam. 

BUDAPEŞTE (550,S m.) -
19,30 çigan muaikiıi, 21 orkestra 
konseri, 22,50 havadis . 

LONDRA (355.8 ın.) - 19,30 fA1 
kılı ve çalğılı konser, 21 vodvil,22.20 
müaahabe. 23,05 gramofon, 23,30 
dans musikisi. 

PARIS (1725 m.) - 20,25 gra 
mofon, 21 radyo konıeri, Manon o
perası, 21,40 yemek haberleri. 

1928 de Amsterdam lorea· 
!arından olan ve o zamandan 
beri formunu biç kaybetmeyen 
Takaishi gibi yüziicüler Ja
Pon yüzucülüğünün erittiği 
•eviyeye göstermeğe güzel bir 
ıııiaaldiı 

16 10.000. 
16.50 4X400 m. bayral<. 

ğil, toza karşı kendinizi de mu esas olan şart pratik olması, ko 
bafaza etmelisiniz. Saçlarınızı lun ve bacakların serbestçe ha 
güzelce kapatmalıaınız. Burun reketine mani olmayacak bir 
deliklerinize vazelin koymalısı· şekilde bulunması lazımdır. Şu 

M k k k ıd . halde tenis elbisesinde uzun ko PRAG (488,6 m.) - 19.,26 Al· 

1 
nız. üm ünse auçu e ıven man radyo neıriyatı, 20 Oatrandan 

Bu kadar muvaffakıyet kar 
tıaında. yüzücülükle alakadar 
olanlara bir sual varit oluyor: 
Bu ezici rüçhan ve tefevvuku 
ııeye hamletmeli? 

Fra11sız Cockelt'y ge11en Ameriha11 şanıpiyo1111 Veues' 
un kortu dolduran bir hareketi 

Cumartesi 24 eylO.l 932 
16 200 m. seçme 
16.15 1500 m. final 
16.20 disk ı:ıtma 
16.30 uzun atlama 

kullanmalısınız. Koltukları ma· la lüzum yoktur. Eteklerde ıe- nakil, 20,45 Brunn'den nakil. 21,15 
1 deni esansla hafif ıslatılmış bir niş olmalıdır. Garnitür olarak orkestra konseri, 23 havadis, 23,30 

bezle silmeli. Hasır sandalyala nervürler gayet iyidir. Yukarda gramofon. 
rı da keza. ı ·k· d 1 S ld k. d b ROMA (441,2 m.J - 18.30 ıar-

M bı . I t ht k 1 ı mo e var. 0 a ın e eyaz kılı ve çal-lı konser, 20,15 havadis 1 o ıya arın a a a samını be . . .~ . 
Sadece antrenemana, çevik-

liğe ve diıiptine.. Bu cumaya Türkiye şampi-
su vi.dide Japonlar yeni bir 

17 200 m. final 
17.10 4X1500 bayrak 
Pazar 25 eyl\tl 932 

' da ayni suretle temizlersiniz. neklı bır fularla kravat yapıl- . gramofon, 21,45 •enfonık konıer,mü 
Bu bittikten sonra levhaları kal 1 mıştır. Kemer de kırmızıdır. /' sahabe. 
dırılmış duvar' arı ve pencere- j Öteki sade dekuplarla süslen- V ARŞOYA ( 1411 m.) - 19. ".'i~-

tey icat eıtmiı değildirler. Sa- yonası yapılıyor •• 
dece maruf formülleri sıkı sı· 
kıya tatbik etmitlerdir. Bilhas- Bir kaç senedir yapılama· 
•a Crasol usulünü bihakkin öğ- yan Türkiye şampiyonası bu 
'endikleri göründü. Bütün mek hafta 1stanbulda yapılacaktır. 
leplerinde ve havuzlarında yek Ankara, İzmir, Balıkesir, Bur
lleıak bir usul kullanarak, mu- sa ve İstnabulun şampiyonları 
•aff ıvetlerinin esasını kur- 1 nın karşılaşması hikikaten mü-

him bir spor hadisesi olacak
tı. Ay.ni zaır.anda on beş gün 
sonra Atinada yapılacak Bal
kan şampiyonasınıi'a Türkiyeyi 
temsil edecek atletleri intihap 
mahiyetinde olduğundan bu bi 

15.30 m. 400 secme 
15.35 sırıkla . 
15.45 5000 m. 
15.50 cirit atma 
16.10 400 final 
16.30 3 adım atbm3 
16.40 4X100 
17 .00 tevzii mükafat 

den içeiri doğru olmak üzere ta miştir. nadan nakil, .19,20 danı musıkıu, 
d ·ı · · B · · 1 20.15 muhtelıf . 20,35 radyo jurnal, 

vanı a sı ersınız. unut\, ıçın 2l enf ru·k k 23 30 d · 
1 .. .. • s o ons er, , ra yo JUt 

uzun sap ı supurgenın ucuna ha d 1 - 1 h 1 le ·ne ta· nal . 23,50 dans musikisi. 
f .f I , b' " .. I b. b e erı ve ev a arı yer rı 

ı ı s aK uyuce < ır ez sar- , k p d I k ~ 1 
mak kafidir. · arsınız. er e eı· yı anmaga ViYANA (517 ,2 m.) - 19,05 miı 

sahabe, konferans, radyo jurnal, 
22,30 dini ayin, 21,30 senfonik or
kestra, 23 radyo jurnal, 23,15 çigaa 

Sonra sıra camları ve pence- salih şeylerse y;kamak, değilse 
relerni ah,ap aksamını silmeğe bahçede tozlarını almak lazım
gelir. Bu da bittikten sonra per dır. · musikisi, Budape,teden nakil 



ı, , ı 

,. 

~ı 
1 
'I 
1 : 

1 

f' 

Norveçle 
Tanışacağız 

Dil Kurultayı 
Hazırlıkları 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar lnhis':lrlartla 
memleketlerde/ 

Norveç ortaelçisi 

gazetecileri 

götürmek istiyor 

Tezlerin tetkikine 

dün de devam edildi 

26 eylüle müaadif pazartesi 

Ahmet Rasim 
Bey öldü 

Başvekil 
Elma dağında 

Falih Rıfkı B.in 
Makalesi 

Yapılan 
Tadilat 

Encümün projesini 

hazırladı 

Halep 
Ermenileri 
hu parti olmuşlar, 
vuruşup duruyorlar Avrupa devletleri içinde ahi· 

ren Türkiye ile münaMbat teaia 
eden devletlerden biri de Norveç· 
tir. M. Bentajn Norveç'i Ankara' 
da ilk defa olarak temoll eden 
bir orta elçidir. Bir iki aydan beri 
memleketimizde bulunan M. Ben
tzin Türkiye • Norveç münaııeba· 
h hakkında tu beyanatta bulun
muıtur: 

"- Türkiyede memleketimi 
temail etti{ıimden dolayı çok mem 
nunum. Burada bir diplomahn 
Yazifeai pek ,..,,ı.lidir. Rumi me
hafil diplomatlara kUJı pek na
zik dp;vran'dıiı sibi, Cemiyet ha
yatı da nezakette ondan geri kal 
mıt delildir. Buzlar memleketin
den selen benim sibi bir adam, 
bu günet memleketinde kendini 
asli yabancı addehnemittir. Bura 
da birçok şeyler nazarı dikkati
mi celbetti. Münevver bir hilkG
met tarafından Gazi ıribi mukte
dir ve yaratıcı bir ıahaiyetin ida· 
reai altında yapılan 11lahatı takip 
ettim. 

Türkiye, Norveç için Binbir 
gece muallarmda tasvir edilen 
bir memleket detildir. Türkler 
İyi bir surette uyanan ve aünetin 
altmda yerini bulan bir millettir. 

Memlek<ıtim, Türkiye ile mÜ· 
nasebat tesiaine karar verirken 
bu iıte mantıki bir tarzı hareket 
takip etmit ve iki memleket ara· 
aında ticari münaıebat tesisi au .. 

l 
retlle ite b~:amııtır. Tllrklye ile 
Noneç araamda yapılan eıya mii
badeleai ıimdiye kadar bazı mu• 
teva11ıtlann yardımile yapılıyor· 
du; Türk mahıulib bize ırelmez· 
den evvel Belçika, Alman, lngİ· 
m liınenlarmda bekliyordu. Nor· 
TiıÇ ile Türkiye araunda ifliyen 
Yapurlar aradaki vaaıtaları yavat 
yavaf kaldırmaktadır. 

Norv99 vapurlarının, mütevas
ıutlarm elde ettikleri iatifadeyi or 
f taden kaldırmaaı ouretile temin 
, ~titi meaarlf azlıtı, Tilrk mahau 
latınm Norveç'te daha fazla aran 

1 maaıru temin etmi,tir. Ayni, imil· 
1 ler Norveç'ten Türkiye'ye ırönde
J rilecek "fYa İçin de kendini gös-
1 termekted ir. 

Mahıulatımızın tenevvuu dola· 
; yıaile aramızda bir müvazene te
sisi kabildir. iki hükfunet arasın

( da ticari münasebat artınca, bar
i ai münaaebat ta ba,lıyacaktır. 
!Türk münevverlerine Norveç'i ta• 
1 nıtmak için, Balkan •e Türkiye 
gazett-cileri için Norveç'e bir se-

lyahat tertibini hükümetlme tek
lif etınek istiyorum. 

1 Balkan devletleri buırün doat
l luk baflarile birlbirlerine bağlan 
mışlardır. Bu hükiimetlerin diğer 

'hükilmetlerden eYVel iktıaadi bir 
r&Jok teşkil etmeleri muhtemeldir. 
lBu da Anupa müttehit hükilmet
tler mefkılreıine doiru atılmış bir 
ç•dım olacaktır. 

1 

ıBiçki ve dikit mek-

; tehi mezunları 
r Veznecilerdeki Türk kadınları biç 
~ ve dikit mektebillln 1932 aene me 
mnları tarafından yapılan elitleri 
sngisi dün açılmqtır. 

Scrıride t,..hir edilen muh-
telif tuvalet albiıeleri buluz ve 

peyaz çama,ırlar, çay takımları, yaı 
ntıklar ve aalon tezyinatı çok beğeni! e• ve mektebin müdiresi Paris ter 

l!İ akademiıinden mezun Neıibe Ha
~ talebesinin göaterdiği muvaffa
&ciyetten dolayı tebcik edilmiştir. 
nfürk kadınlan biçki ve dikiş mekte 
d>inden bu sene 22 hanım mezun ol
kuuştur, isimlerini yazıyoruz: 

t• iffet, Cavide, Müriivel, Lütfiye. 
l:latice. Aliye, Saime, Mualli. F ehit ne, Sahure, Nebahat, Saadet, Nec
niye, F atına, Taciinniaa, Bedia, Sai 

-,,.,, Nigar, Meliha, Ulviye H. lar. -·---

ırünü Reiaicümhur Hz. nin yilkaek 
huzurlarile aç.dmaaı mukarrer 
bulunan büyilk Dil Kurultayına 
ait hazırlıklara devam edilmekta 
dir. Kurultaya İftlrak i"in K&tilii 
umumiliğe yeniden birçok mÜra· 
caatlar vuku bulmuıtur. Müraca
atlar, Kurultayın açılmaama va
kit kalmadığından ancak bugÜn 
akf&Dl& kadar kabul edilecektir. 
Dün Kurultay müzakeratına itti· 
rak edecek zevata davetiyeleri 
sönderilmiye bqlanmııtır. 

Aynca Kurultaya aami aıfatile 
qtirak edecek mevkilerde bulu
nan zevata Vilayet ve Belediye 
riieaaaına, fırka, Halkevi, Ticaret 
od.aaı erkinma da.-etiyeler gönde 
rilmektedir. 

Kurultay müzakeratını takip 
edecek gazeteciler de, dün akta· 
ma kadar Matbuat cemiyeti Riya 
aetine fotograflarmı vererek ve
sikalarmı almıılardır. 

Kurultayın toplanacağı Dolma 
bahçe Sarayının büyük merasim 
salonunda genit tertibat alınmıı, 
cazetecilerJ~ aam.ilerin ve azanm 
yerleri aynlmııtır. Müzakeratı 
halkın da takip edebilmesi için 
evvelce yazdığunız yerlere hopar 
lörler vazedilmektedir. 

Kurultayda cemiyet namına 
aöz aöyliyecek zevatın hazırladık 
lan tezler ve hitabelerin, dün de 
ıarayda hami reiı Gazi Hz. nin 
riyaaetlerinde yapılan içtimada 
tetkikine devam edilmittir. Bu İÇ· 
!İmalara bugün de devam edilme• 
ai muhtemeldir. 

Muallimlere mezuniyet 
verilecek 

Dil Kurultayına ittirak eden mu
allim ve memurlara kurultay müdde 
tlnce mezuniyet verilecektir. 

Kurultaya Anadoludan ittirak ede 
cekler İç.İn maarif vekileti 5 bin lira 
tahaisat tefrik etmiıtir. 

Kurultayı dinlemek 

isteyenlere 

fstanbu! Halkm Reisliğinden: 
26 • Eyül • 1932 pazartesi günü açı· 
larak dört ırün devam edecek olan 
Türk dili Kurultayını halka dinlet
mek için Halkevinin Cağaloğlunda
ki merkezinin konferans aalonuna 
radyo tertibatı yapbrılmıftır. Arzu 
ed•nler Kurultayın devamı müddPtin 
ce her ırün bütün aafahatını aalonu
muzdan da takip edebilirler. Halke-
vi herkeae açıktır. 

Dikiı sergileri 

Türk kadınlan biçki ve dikit mek
tebi ıenelik talebe aerıriıi dün lcü§&t 
edilmit ve bu münaaebetle bir çay 
ziyafeti verilmittir. 

Pollıte 

Camlan 
Silerken 
Bir kadın üç metre 

irtifadan düştü 
Taksimde Splendit apartıma

nmda oturan Suat B. in dairesinin 
camlarını ıilmekte olan Şerife H. 
Üç metre irtifaa dayalı merdiven 
den düterek, ellerinden yaralan
mış ve Haseki haıtaneıine kaln
nlmıftır. 

Otomobil kazası 
Eıki Salıpazarı önünde odun 

taşıyan Hamal Tevfik toför Ya
kup'un idaresindeki otomobilin 
sadmeıine maruz kalarak el ve 
ayağından yaralanmış,tır. 

(B•ıı 1 inci sahifede) 
Bizde 111e'haz vazifesini ırö.,... 

bilecek ilk Oamanlı tarihini ya· 
zan kendlalclir. Türk aclebiyatına 
ırarpçe olarak ilk ıriren Şinaaı 
merhumu bize hakkile tanitan ve 
Şinau hakkında ilk tetkik eserini 
n.,.reden ırene o olmuıtu. Ahmet 
Rasim, çalıtmaktan, bıkıp yorul
mak bilmezdi. 

Mahmut Sadık Beyin ölümün
den sonra memleketin en eaki ga· 
zeteciai olmak terefi kendisine 
kalmııtı. Ahmet Rasim Bey, aon 
senelerde bir parça kuvvetten 
düımekle beraber hafıza ve zeki 
smr tamamile muhafaza ediyor· 
du. 

( B•ıı 1 inci sahifede) 
tanıdık bir arkadaı sibi derdlet· 
mitlerdir. 

Celal B. salıya 
geliyor 

ANKARA, 22 - lktıaat vekili 
Celil Bey Anadoluda tetkikat ya· 
pan Ruı mütehaııııları terefi.ne 
pazartesi günü bir ziyafet vere
cek, sah günü lstanbula hareket 
..decektir. 

Şeker 
Boldur 

( Baıı 1 inci sahifede) 
makalede ezcümle fÖyle diyor: 

" - Hiç fÜphe yok ki Rqit Ga
lip Bey terbiyeyi köye ve halka gö
türecektir. Köy ve halk terbiyeai 
okuryazarlık değil, bilha11a, mode
rn tekniğin terbiyesidir. 

Türk ırencinin vatan hizmetinde 
ilk baaamağı, köy stajiyerliği olma
lıdır. Kökü köyde ve halkın bai· 
rında olmayan bir rejim sağlam de
ğildir. 

Yeni zaman devletleri yığmaız 
yaıamazlar. Retit Galip Bey halk i
çinde ve halk için idealinin, y&fÇ& 
gençliiine rafmen, en eaki davacı
larındandır. Rqit Galip Bey Keçiü
rende oturduiu için, meb'ualuğun
dan beri Kalaba köyünün önünden Bir seneden beri Mafaal ağrı• 

ları yüzünden ayağa kalkıp dola
§ahllyordu. Merhum, istirahat 
makaadile çekildiği Heybeliada· 
da bile bot durmak istemedi. 
Hastalığına rağmen, telifine bİt§
ladığı büyük Türk lügatini ikma

(Baıı ı inci sahiledt!) geçmektedir. Kalaba köyü eaki ip-
tir. Utak fabrikasının istihaalitı tidai Ankara'nın pek az farkla, eaki 
da 500 vagonu tecavüz edecektir. iptidai köyü olarak kalmııtır. Deni
Netice itibarile, Türkiye ıeker ;1 • lebilir ki Türk köy ve halkının bü
tihıalitı 2500 vaırona baliğ olmak tün meseleleri Kalaba köyünde tet-

le çalı§ıyordu. tadır. kik ve tethis olunabilir. 
"Türkiyede her aene 6000 va- Şimdiye kadar köylümüz için ne Lügati bitirmeğe maalesef öm

rü vefa ebnedi. 
Ahmet Raıim Bey yalnız Ba· 

bıili muhitinde değil, memleke· 
tin her tarafmda tanınmq, aevil
miı, berkesin aaygı ve aevgiıini 
kazanmı, bir tahsiyetti. 

Gazetecilik aleminde "ağa
bey'' diye anılan merhum, hof· 
mefrep, takacı, hazır cevaptı. 
Ahmet Raıimin meclisinde bulun 
mak adeta hususi bir zevk ı .. ,ki) 

gon ıeker aarfedilmektedir. yerli dütünürdük: 1 - Okuma11 yazması 
mamulat, bu ihtiyacm yarıaına yoktur; 2 - Yolu yoktur; 3 - Zen 
yakın kısmJD~ temin etmektedir. gin bir pazarlara bağlılığı yoktur" 
Eldeki stok mallarla beraber, fab Kalabayad ba2kını\, ~ - O~umda 
rikalarmuzın imal ettiği ,ekerler yazması var er, - a nız yo u e 
altı aylık ihtiyacımızı temin ede- 1 ğil, asfalt to•eai vardır, 3 - Anado
bilir. ı lu köyü için en zengin paur, birkaç 

dakika öteoindedir. 

ederdi. 
Ahmet Rasim Bey, 1865 -1281 

aeneıinde fstanbulda, Sangüzel 
mahallesinde mütevazı bir evde 
doğdu. Çocukluğu ve ırençliği kıs 
men mahrumiyet içinde ıreçti. Ha
yatın acı cilvelerine Ahmet Rasim 

Kadrolar 
Geldi 

(Başı 1 ınci sahifede) 
lannı tasdik ettirip getirdim. Ken 
dilerine bugün tebligat yapılacak 
tır. 

kadar tahammill etme.ini bilen Yeni kadrolarda vaziyetleri 
pek az kiti bulunur. l değiten 345 ilk mektep muallimi 
istibdadın en koyu devirleri i- vardır. Bunlardan 100 kadar mu· 

çinde Yaf&dığı halde hiçbir kuv- allim Anado!udan ıehrimize gel
vet kUJmnda yere eğilmedi, al- · mittir. fstanbuldan Anadoluya ıri· 
nı, kesesi gibi açık kaldı. den muallim yoktur. Tahavvüller 

Omriinün aonlannda uçuncü mühim değildir. Hemen hepsi 
M. Mecliı~ne fstanbul meb'usu o- arzularile nakil veya becayİf edil 
larak dahıl olmuıtu. miılerdir. Bu aeneki mezun mual· 

Ahmet .Raa~, !'er ~eyden ev· !imlerden de lıtanbula tayin edi
vel "'."'l~k~ne buy':'~ hır aada~":l· len 138 kadar muallim vardır. 
le baglı ıdı. Gençhgınde kendısı- Bundan batka kendi an:ularile 
n!' t~Jı:li~ edilen meı:nuriyetle'"!" 9 batmuallim becayi, ve nakledil-
hıçbırını kabul ehnedı. Gazetecı- · tir " 
liği ve aerbeıt muharrirliği para mıt · 
ve memede değİf.llledi. Ahmet --------·----
Rasimin eaerleri bir kütüphaneyi 
baıtan bata doldunnağa kafi ge· 
lir. Ahmet Rasim bir aralık man
zum ve menıur şiirler yazmağa 
da özenmitti. Telif ve tercüme ol
mak üzere birçok roman ve hika
yeleri olduğu gibi fstanbulun es
ki sefahat hayatına dair "Fuhıu 
atik" isminde iki ciltlik bir tetkik 
eaeri de yazmııtır. Bundan maada 
gazetelerde neırettiği edebi, tari
hi, fantezi birçok makale ve ya
zılanru kitap halinde toplayıp 
ne,retmiıti. 

Ahmet Rasim, öz dilimizi ga• 
yet açık bir ifade ile yazardı. O 
devirde, onun kadar kolay anla· 
tdan eser yazanlar pek azdı. 

Merhumun otuz otuz bet aene 

Yeni hava seferleri 

ANKAR~, 22 - lıtanbul • 
Ankara .. Di_yanbekir araıında 
yakında hava seferlerine başlana· 
caktır. Ankaraya kadar ücret yol 
cu batma 40 lira olacaktır. 

Yeni merkez 

Memurları 
Münhal bulunan Fatih merkez 

memurluğuna Malatya aerkom.iae 
ri iken merkez mem.urluiuna ter
fi edilen Naci B. Edirne merkez 
memuru Mehmet Ali B. de Kadı
köy merkez memurluğuna tayin 
edilmittir . 

evvel yazdığı yazılar, bugün bile ---· .. ·----··-·-··•··--·---
zevkle okunabilir. Ahmet Rasim 
Bey, gençliğinde muıiki ile de 
meşgul olmuf, klasik Türk muıi
kiaine güzel parçalar hediye et
mittir. Bugün bile dillerde dola
tan şarkılardan bazılarının ırüfte 
ve bestesi Ahmet Rasim Beyindir. 

Ahmet Rasim Bey aon günler
de etrafındakilere çok sevi~tiği 
Mahmut Sadık Beyin ıılasıru duy
mağa batladığından bah•etmekte 
idi. 

Alunet Rasim Beyin vefatı. 

rulmasını rica eylerim. 
Maarif vekili Dr. Retit Galip 

B. de merhumun oğullanna tazi
yet telgrafı çekmiıtir. Ahmet Ra
sim B. in oğlu Hakimiyeti Milli
ye idaresinde çalışan Sım B. ce
naze merasiminde hazır bulun
mak Üzere l.tanbula hareket et
mi~tir. 

Matbuat cemiyeti

nin tebliği 

Demek ki, asıl hastalık, bu üç 
tethiıin üçünün de gösterdiği has
talık değildir. 

Ü stkat havasını seven lanzİn1at 
inkılapçılığı hep orayi dayaklamak, 
yenilemek ve boyatmakla vakit ge
çirdi. Milli inkılip, temelci bir inkı
laptır Ankaru'nın temeli. Kalaba. 
dır 

Reıit Galip Beye muvaffakıyet 
temenni etmeyiz; ondan muvaffa. 
kıyet İsteriz, Ondan köycü, yığıncı, 
pratikçi, ve kaliteci terbiye sistemi
ni, tanzimat maarif an'anelerinin üs
tüne geçirir hamleler bekleriz.,. 

Vapurcular 
Yeniden •• 
Umide 
Kapıldılar 

(Başı ı inci sahllede) 
sı kararlaıtınlan te,ebbüaün bir 
kaç gün tehiri muvafık görüldü. 
Diğer taraftan, Celal Bf. nin bir 
haabihal eınaaında itha1it ihra· 
cat, afyon ve vapurcu1ar meıele
lerini ehemmiyetle tetkik ettiğini 
ve bunlan efradm hukuku ile 
devletin menafiini telif edecek bi
rer ıureti halle bağlamak iıtedi
iini aöylediği lıtanbul meb'usu 
Aliettin Cemil B. tarafından bir 
gazetede yazıldı. Bundan da an· 
liyoruz ki, yeni Vekil Bf. vapurcu 
Iar işini de tetkik etınektedir. Ce· 
lil Bf. nin lıtanbul'a geleceğini 
gazetelerde okuyoruz. Kendileri 
ırelince, birlikte bir içtima daha 
yapılacak ve seçilecek heyet ta
rafından vapurcuların dilekleri 
Vekil B. e arzedilecektir. 

Teşkilatı Esaaiye Kanunu, her 
vatandaı için hakkı mülkiyeti ka· 
bul ediyor. Halen mer'i bulunan 
diğer bir kanun, 935 ıenesine ka· 
dar milli bayrağa intikal edecek 
vapurları gümrük re.Mninden mu
af tutmak auretile ticareti b .. hri
yeyi teşvik ediyor. Bunlar varken 
ve mer'i iken vapurcular için mül
kiyet hakkını takyit eden yeni 
kanunun tadil edileceiinden va .. 
purcular ümitvar bulunuyorlar. 

Vakıa Büyük Millet Meclisi 1 
teıriniaanide açılacağından tadi
lit icraat tekarriir ederse vakit 
pek müaait değildir. Fakat inhi
ıar kanunda 4u fıkra vardır! 

Tütün fnhiaarı kanununda ta
dili.t icraıma memur encümen 
kanunun ana hatlarının müzake
resini ikmal ve yeni bir layiha 
projeıi ihzar etmittir. 

Bu maksatla teşekkül etmit bu
lunan kongre heyeti umumiyeıi 
pazar sünü lnhiaarlar ldarei U• 

mumiyeainde İçtimaa davet edil
mittir. Tadilat, konırreden ıür'at
le geçirilerek hazırlanan projenin 
aoo tekli hükUmet merkezine 
ırönderilecektir. Yeni liyihaya, 
tütün ziraatinin ıalabi ve tiitiln 
ticaretinin inkitafı için mühim 
hükümler konulduğu anlatılmak· 
tadır. 

Vilayetlerde tevhit 

fnhiaarlann tafra tetkilitının 
tevhit kadrolannın tatbikatına 
peyderpey devem edilmektedir. 
Eskiıehir'de tevhit kadrolan, fnhi 
sarlar umum müdürü Hüanü B. 
in riyasetinde devam edilmekte
dir. Hüanü B. oradan Ankara'ya 
gidip lstanbul'a avdet edecek ve 
Samıun, lnebolu inhiaar idareleri 
nin tevbitlerin~ nezaret ic.in orala 
ra da ıridecektir. -

Tevhit dolayısile Baımüdürlük 
lerde bazı tebeddülat icra edil
mektedir. 

İnhisarlar mevzuab 

Kanuniyesi 

lnhiaarlar Hukuk mütavırı 
Hamit B. tarafından bütün dev· 
let inhisarlarına müteallik mev· 
zuab kanuniye bir külliyat halin· 
de cem ve telfik edilmit ve bütün 
inhisarlar memurları İçin çok fay 
cfo)ı olan bu kıymetli eserin birin 
cİ cildi fnhi•arlar umum mildilrlü 
ğünce tabettirilmiıtir. 

Köycülük 
Şubesi 

Halkevinde yeni 

bir şube daha! 

Halkevi köycülük şubeai dün 
tesis edilmiş ve yeni idare heyeti 
intihabı yapılmııtır. 

Halkevi reiıi Hi.mit B. celıeyi 
açmış, ve köycülük şubesinin pro
gramını okuyarak izah et:ntİ)tİr. 
Yapılan intihap neticesinde idare 
heyetine lamail Şevket, Zeki Ce
mal, Nusret Beylerle Şüküfe Ni
hal ve Meliha Avni hanımlar ..,. 
çilmişlerdir. 

Spor şubeleri 
Per5embe günü Halkevi ıpor 

şubeai tesis edilecek ve idare he
yeti İçtimaı yapılacaktır .. 

Halepten Adana gazetelerine ya· 
zılıyor: Halep ve bavalisinde bulu· 
nan Ermenilerin büyük bir k11mı ko 
müniıt olmutlardır, Bunlar arasır• 
muhtelif yerlerde vukuat çıkarmak· 
ta ve beyannameler yapı,tınnakta 
!ar. Diğ~ ~sım Ermeniler ise T8f• 
nak cemıyetınde aebat ediyorlar. Ko 
münist Ermeniler Tatnakları kendi· 
!erine uydurmak için Halep ve ha
valisinde çalı9makta ve bu yüzden 
aralıinnda çıkan ihtilif kanlı veb
lan mücip almaktadır. lasizca ve Ka 
mqlı mevkilerinde çıkan vakalarda 
iki taraftan bir hayli Ermeni ölmüt 
tür. 

Komünist Ennenilerin tazyiki kaı 
§lllnda Tqnaklar Halep ve havali· 
sinden yavat yav8f Cenuba doğru 
hicrete batlamıtlard•r. Bunlarm Be
ruta gitınek İıtedikleri fakat Berut 
halkının kabul etmediği haberi fayİ 
olmuıtur. 

Yılmaz kulübünün 

deniz gezintisi 

H31İç Feneri Yılmaz klübü bu· 
gÜn bir deniz gezintisi tertip et· 
miştir. Haliç tirketinin 16 nuına· 
ralı vapurile yapılacak olan bu 
gezintinin çok güzel olacağ• tah
min edilmektedir. 

Gençler ve davetlileri Çubuk
hya giderek eğlenecekler ve ge
ce avdet edeceklerdir. 

Adliye Vekaletinin 

Açtığı anket 

ANKARA, 22"- Adliye vekaleti ye 
ni mahkemelerin !etkili hakkındaki 
layihayı hazırlamadan evvel bir an
ket açmıya lüzum görmüş hakimle
rin, avukatların ve birçok müeııese 
lerin mütalealannı S-Ormuştu. 

Ankete verilen cevaplar tamamen 
Vekilete gönderilmiı ve heyet tara
fından da tasnifine başlanmı,tır.Tno 
nif bittikten son muhtelif mütalcalnr 
nazarı itibara alınarak layiha hazır
lanacak ve teşrinisani içtimaında 
Meclise verilecektir. 

Kendir mutahassısı 
ANKARA, 22 (Milliyet) -

Rus kendir mütehaaaıs1 yakında 
Kast.amonu ve havalisindc tetlti
kat yapacaktır. 

Vanda Gazi Hz. nin 

heykelleri 

VAN, 22" (Milliyet) - Gazi Hz. 
nin Belediye bahçeai önündeki hey 
kelleri rekzedilmi,, bu münaıebetle 
merasim yapılmış, nutuklar söylenA 
mittir. 

Bir tayyare filo

muz Mersinde 

Berber 
Mektebi 

MERSlN, 22. (Milliyet) - 0< 
tayyareden mürekke-p bir fi]omuz bu 
gün buraya geldi ve tezahüratla kar 
şılandı. 

Tekrar açılmasına 
teşebbüs ediliyor 

Berberler cemiyeti faaliyete 
geçmittir. Gelecek cumartesi gü
nü cemiyet merkezinin bu]undu
ğu Sirkeci'de Türkiye hanında 
Berber Mektebi küşat edilecek
tir. Bunun için Avrupa'dan trata 
ve aaç keameğe ait bir çok eserler 
celbedilip tercüme ettirilmiştir. 
Mektep şimdilik yalnız erkek 
berberlere mahıua olacak, yakın
da kadın k&mı da açılacaktır. Bu
nun için Viyana'dan bir mütehu
aıs celbi de muhaberededir. Mek
tep, meccanidir. ____ ....., ___ _ 

- . 
Zeplin döndü 

BERLIN, 22. A. A. - 10 yolcu· 
yu hamil olan Graf Zeplin balonu 
Friedrishafen"de karaya inmittir. Ba 
lon bu defa cenubi Amerika- Rried· 
riahafen mesafesini 67 bucuk saatte 
katetmi~tir ki bir rel<ordur 

ispanya 

Karışıyor mu? 

CORDOUE ,22. A.A - Birk~ 
günden beri alttan alta devam eden 
grev, bugün vehamet kcsbctncğe 
yüz tutmuştur. Madt'n sanayii &en· 
dikası komiteıinin izası te"\·l~f edil 
miştir. 

Müstakillerin 

1Kongresi 

Müstakil Re .. am ve Heykeltrqlar 
:.irliği dün ıenelik kongrelerini ak
etmi,lerdir. Birliğin aabık heyeti i
:lare rapovu okurunu' ve ıan'at hak 
unda bazı münakaıalar olmuf, yeni 
ıeyeti idare intihap edilmiıtir. Müs 

Tutuıan baca 

Oıküdarda Trakiyeci Hacı Ca
fer mahallesinde Gümrük muha
faza memurlarından Celil ef. nin 
eyinin bacaaı tutuşmuşaa da SÖn· 
dürülmüıtür. 

memleketin her tarafında derin 
bir teeuürle kartılanmıştır. Mer· 
humun ailesine, tanıdıklarına, 
dostlanna taziyet beyan ederiz, 
Ahmet Rasim Beyin cenazesi bu
gün Heybelideki evinden kaldırı
larak lstanbula nakledilecek ve 
merasimle ebedi metfenine tevdi 
edilec<'ktir. Cenazenin Mahmut 
türbesi mezarlığına gömülmesi j. 

çin ali.kadar makamlardan müaa 
ade iıtenmi,tir. 

Kıymetli muharrir için büyük 
bir cenaze alayı yapılacaktır. 

lstanbul Matbuat Cemiyeti 
Reisliğinden: Cemiyetimizllı en 
eıki azasından Ahmet Raıim B. 
üstadımızın ölümünü yürekten 
bir acı ve derin bir yeir.içinde ha· 
her veriyoruz. Üstadın cenazesi 
bugün -Cuma· öğle vakti Heybeli 
adadaki evinden kaldırılacak, na
mazı deniz liseıi yanındaki cami
de kılındıktan sonra Heybeli ada 
mezarlığına gömülecektir. Matbu 
at cemiyetinin bütün azaıının ve 
bütün münevverlerin üıtada kar
t• son hürmet borcunu yapmak i
çin cenaze merasiminde bulunma .. 
lannı rica ederiz. 

"Beyannamenin itası tarihin· 
den itibaren Hami bir ay zarfın· 
da hükilmetçe, her türlü muame
le tekemmül ettirilerek mübayaa 
ve tesellüm şeraiti ihzar edilir. 
Bu müddet, zaruret halinde icra 
Vekilleri Heyeti kararile temdit 
edilebi1ir!' • 

Bu hükmü kanuniye ve kanu· 
nun diğer bir maddeaindeki (Be
dellerinin naklen teıviyesine ka
dar gem.ilerin seyrüseferine deva
mı caizdir) fıkraaından biliatifa· 
de kanunda tadilat yapılmaaı ten 
§İp edilirse hali hazır vaziyetini 
hükilmet idameye aalihiyettardır. 

uSuudiye krallığı" 
CIDDE, 22. A. A. - Hicaz ve 

Necid krallıklan, bundan böyle "Suu 
diye" krallığı iımile anılacaktır. 

Tacirlerin ekserisi dükk&nlnrını 
kapamışlardır . Vali, biitün bu i kı·
den komünistlerin mıes'ul cldu .. unq 
söylemittİT . 

MADRIT. 22. A. A.- K•ı-allılı 
taraftarı olduklarından dolayi Vill~ 
Cisneros mevkiine sürülen kinıs(·Jcri 
götürecek olan vapur Kadiks 1 acn 
hareket etmiştir .Borhoulu"da gr~vci 
ler dün gece baş Piskaposln1< bina· 
smı yalmıak iatem.iflerdir. '\'"alınız. 
diş kapının dehlizi yarı yarıya lıucp 
olmuştur. 

y akil reaaam ve heyke!traşlar birliği 
yeni heyeti idaresine Hadi, Refik, 

°l!ahmut Beyler intihap edilmiıler
lir. 

k - -· 
jHacı Osman bayın 

yolu 

Büyükdere yolu Üzerindeki 
8Ha.cıoaman bayınnm tamırıne 
C,aşlandığından otobüs ve_otomo
Dıillerin grçmesi muvakkaten me• 
yıedilmiştir. 

r 

Ürkek atlar 

S.,.ikta,ıa lamailin arabaaınm 
atlan ürkmüt ve arabacı dütmüt 
tür, Araba Bayram Ef. nin otomo 
biline çarparak hasara ufrabnı§· 
tır. Arabacı kaçm19br. 

Çaldıkları eıya da 

Bulundu 

Son günlerde Aksaray, Haae· 
ki, Karaırümrük cibetlerinde bil
haı•a Nevbahar mahallesinde vu
ku bulan hıraızlıkların failleri ya
kalanmı~tır. Bunlar kunduracı lb 
brahim, saatçi Y orgi, tellal Au. 
dnndur. 

: Komünistlerin 

Ş0avası 

fstanbul Emniyet müdürlüğü 
ikinci şube sirkat masaıı memur .. 
ları tarafından yakalanan failler 

• Yaptıkları açlık ırrevi netice- ı· evrakile birlikte Adliyeye teslim 
ç. inde mecalaiz d~tükleri için mu· edilmişlerdir. Bu tebekenin çaldı-
5, ıakemeleri tehir edilen komüniot ' ğı etyada bir araba ile Adliyeye 
Dik mazn\'lnlan tamamen eski ııh- tesJim edilmiştir. Bu eşya meya
if .:Otlarını iktioap etmişlerdir. nında çok kıymetli mücevherat, 

rDün komllnist maznunlarının altın para, altın "Saatlerle gümüş. 
kıafiyen muhakemelerine devam ka•ık, bıçak ve bıçaklar da bulun 
ö•dilmistir. maktadır . 

Maarif Vekilinin taziyet 
telgrafı 

ANKARA, 22 A.A. - Maarif 
Vekili Reıit Galip Bey üatat Ah
met Raaim Beyin ziyaı dolayısile 
merhumun ailesine fu taziyet tel
grafını göndermiflerdir: 

0 Yanm aıırlık fikir ve irfan 
hayatımızın kuvvetli ve mümtaz 
qıklanndan biri olan üstat Ah· 
met Raıimin ziyaını derin bir te .. 
esaürle duydum .. Maarif ve İ.rfan 
ailesi namına muhterem ailesine 
taziyetlerimi arzeyler~'Tl efendinı. 

Vekillerin telgrafları 

ANKARA, 22 (Milliyet) -
Ahmet Rasim Beyin vefatı bura
da derin teeasür uyandırmı§tır. 
Dahiliye vekili tarafından fstan
bul valiıine fu telgraf çekilmiı· 
tir: 

"İstanbulun en eski temiz yazı 
ve irfan-adamı ve mcb'usu Ah· 
met Raıim 8 .. in vefat ettiğini te· 
essürle haber aldım. Cenazesinin 
kafi miktarda polis, jandarma iş
tirakile kaldırılması, merasimde 
namına hazır bulunarak ailesi ef .. 
radına tazivetl~rimin iblii buvu· . 

Köprüden onu bet geçe Hey. 
beliye doğru bir vapur olduğu gi
bi onu otuz bet geçe köprüden 
kalkan vapur onu elli aekiz geçe 
Kadıköyüne de uğrar ve Heybeli 
adaya gider. Bu iki vapurla ls
tanbul tarafından merasime yeti
tilebilir. Öğleden sonra Heybeli
den on beti kırk selı;iz geçe kal
kacak olan vapurla latanbula dö
nülebilir . 

Darüşşafaka mezunliırını 
davet 

Celil Bf. nezdinde vaki ola
cak te§ebbüsün vereceği neticeye 
İntizaren vapurcular itlerine de
vam etmektedirler. Şayet, ümit 
hilifma bir netice alınıraa, itleri
ne gelenler, vapurlarını hilldlıne
te aatacak, bazılan da harice va· 
pur i01etelceklerdir." 

Diğer taraftan Seyriııefain de, 
kanunun tatbikatı için iatihzara· 
tına devam etmektedir. Hazırlan 
Seyrüsefer ve bilet ilcrerab tarife 
projeleri Vekaletin tasvibine ar• 
zedilmek Üzeredir, Darunafaka me;ı:unlan klübü 

Umumi Katipliğinden:: Yuvamı
zın yetittirdiği kıymetli Edip ve 
muharrir, latanbul meb'usu Ah- M. Henderaun 
met Rasim Bf. nin ölümünü tee.. gidiyor 
sürle duyduk. 

Büyük ağabeyimize son hür- Muhtelit Mübadele Komisyonun. 
met vazfesini yapmak Üzere me- dairi bitaraf azadan M. Henderson 
zun kardetlerimizin buırün aaat bugün Cenevreye ıridecek, bir aya 
10,35 te Heybeliye gidecek olan kadar avdet edecektir. Bitaraf aza, 
vapura yetişmek Üzere köprünün hakemlilderine havale edilen muh
Adalar iskele•inde toplanmaları telif meaaile ait kararlarını vermi,ler 
rica o1u.nur • 1 ~i. 

Venedik'te zelzele 

ROMA, 22. A .A. - Udine'den 
alman hir habere ıröre bu tehirde Ye 
bütün Frioul mmtakaamda tiddetli 
bir zelzele olmuıtur. lnlllllCll zayiat 
n maddi zarar ve hasar olduiuna 
dair malümat verİlmemİftİr. 

Yeni ders 

programları 
Erkek muallim mektebi muallimle 

ri dün içtima ederek yeni derı pro
gramlan münasebeıile ban muka1Te 
rat ittihaz etmitlerdlr. 

Teıekkür 
Kerimemin rahataıslıimı bü

yük bir hazakatle tedaviye mu· 
vaffak olan Ortaköy'de doğum 
ve Kadın haatalıklan mütehaaaısı 
doktor Alber Aıer Beye ilenen 
tefekkürü vazife bildim. 

Kuruçefme Birinci Muhtarı 
VASFI 

M. Herriot Pariste 

P ARiS, 22. A. A. - M. Herriot 
Cenevreden aaat 7,10 da buraya gel 
miştir. Kendisi Belçika ve Çekoslo· 
vakya hariciye nazırlarındıuı başka 
tahdidi tealihat konferansı ikinci rei 
ai M. Politiı ile ırörüımüttür. M.Po
litia'in pazartesi günü açılacak olan 
milletler cemiyeti büyük meclisi ri· 
yaaetine intihabından kuvvetle bah
ıedilmektedir. 

Kü§&t resminde M. Herriot da bu 
lunacaktır. 

Sovyetlerin Londra 

sefareti 

LONDRA, 22" A. A. - Sovyetle 
rin Londra sefiri M. Soholniko'un 
yerine Rus yanın aabık F enlandiya 
sefiri ve Moıkova hariciye nezareti 
aabık matbuat idar•İ müdiri M. Mi 
kh.ailoviteh'in tayin edileceiine dair 
bir 1111yia de ... rae etmektedir. 
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Menılelıette 

Bir define . 
Hikayesi 
A.ltmış bin altının 

h lyasına kapılanlar 
lzmirde Beyler sokağında berber 

Bedri efendinin taht i isticannda bir 
dükkan vardır. Bu dükkaru vaktile 
b'r Ermeni tutuyormuş. Bilfilıara bu 
Erm i Yunanistana kaçmış. Son 
z<tmanlarda Ermeninin Yunanİstan
da vefat eden zevcesi ölmezden ev~ 
vel: 

Kari sütuııu 

BeşiktaŞta temizlik 
Bir kaç imza ile aldığımız mektup: 
Beşiktaş ve civarınln tanzifat işle 

Tini sond:erece muntazaman ve lailı;i 
"ecihle idare eden Beşiktaş kazası 
halkını temami bir temizli.ye kavuş
turan Beşiktaş temizlik işleri müfe
tişi izzet ve K~znn Beylere kazamız 
halkı namına beyanı teşekkıir eder 
ve hususta muhterem Milliyet gaze 
te~inin teva.sıut buyurmasını ayir
mak rica eyleriz efendim. 

1 
3 üncü kolord u 

ilanları --- Bızim 60 bin alhn liramızla Kuleli Askeri Lisesinde bulu 
p~k cok mücevberatımız vardı. Ko-
cam bunları bir teneke içinde iz- nan dizel motörü ile dinamosu· 
mirdeki dükkana gömdü, demiş. nun sökülerek Çatalca müstah-

Bunu haber alanlardan biri lstan- kem mevkiinin Hadım köyün
bulda bir bildiğine yazmış. Bu bil- deki motör dairesine nakli ve 
dikte mal bulmuş mağribi gibi he- revirin tamiri pazarlıkla müna 
men vapura athyara.k lzmire ııitmiş ı kasaya konmu~tur. ihalesi 28-
ve doğruca metruk mallar müdüriye ~ 
tine koşmu,tur: 9-932 Çartamba günü saat 17 

- Aman, burada beyler sokağın- dedir. Keşifnameyi eörmek is
daki berber dükkanının altında 60 teyenlerin her gün ihaleye işti 
bfo altm var. Bu defineyi elden ka- rak edeceklerin vakti muayye· 

çır~~k mallar müdüriyetine bu ninde komisyona müracaatları. 
kabil bir çok ihbarlar yapıldıiı ve (810) ( 4939) 

:(. ~ ::{. hepsinin de neticeıiz çıkhğı malfun 
olduğundan, bu defaki ihbar da kay Kayserideki kıtaa.t için 170 
di ihtiyatla telakki olunmak isten- bin kilo ekmek kapalı zarfla 
mi,, ancak 60 bin altının cazibesi münakasaya konmuştur. İhale 
her türlü hi11e galip gelmiı. Derhal 
adliyeden müsaadesi alınarak, me- si 8-10-932 cumartesi günü sa
muru mahsus tayin olunmuf. Amele at 15 tedir. Şartnameyi almak 
lerin ellerine kazma küıek\er veril- İsteyenlerin her gün ve ihaleye 
miş ve bir zabıtai belediye ve bir po ittirak edeceklerin vakti muay
lis memurunun nezareti albnda Bey yeninde Kayseride K. O. Al. Sa 
ler sokağındaki berber Bedri efendi 1 
nin dükkanına ııidilmit.. komisyonuna müracaat arı. 

Bedri efendi, 60 bin alhn lira (805) ( 4918) 
gömülü bir toprağın üıtünde bu 4 "' ,,_ 

muazzam servetten haberi olmadan K. O. kıtaatı ihtiyacı için 
çalıştığını duyunca hayretini sak!a- 100 kilo kırmızı biber alent mü 
mamıı . nakasaya konmuıtur. ihalesi 28 

Nihayet, kazımlar, kürekler itle-
mi, Dükkanın çimento zemini parça- 9-932 çarşamba günü saat 10.
lanmış . Topraklar kürek kürek atıl- 30 dadır. Şartnameyi almak is
dıkça dükkanın içinde ııeni' bir çu- teyenlerin her gün, ihaleye itti 
kur açdma.ia bqlamq. rak edeceklerin vakti muayye-

Meıeleden haberdar olan kesif bir nmde komisyona müracaatlan. 
halk ve meraklı kalabalığı heyecanlı (764) (4694) 
bir intizarla gözlerini kazma salla- • 4 4 
yan ameleye dikmişler .. kulakları da 
tetikte .. Ha ıimdi bir 581 .. bir altın K. O. ve 1 inci fırka kıt'ala
seıi duyacaklar .. Delils gittikçe de- n İçin 11400 kilo yapıncak ÜZÜ 
rinleşiyor. Vakit geçiyor .. intizar he mü pazarlıkla alınacaktır. lha
yecanı son raddesini buluyor .. Fakat lesi 24-9-932 cumartesi günü 
bir çokları gibi bu ihbarda tatlı bir saat 16.30 dadır. ihaleye ittirak 
hulya olmak hududundan öte tarafa 
geçemiyor. edeceklerin vakti muayyeninde 

Bu iıten en fazla sevinen bir« komisyonumuza milracaatları. 
yevmiye kazanmış olan bir iki a.me- (806) ( 4919) 
ledir, ve en fazla zarar eden de dük '1- 'f. 4 

kanının beton zemini harap olan her Davatp .. adaki K.O. Topçu 
'>er Bedri er-didir. -. 

Çirkin bir tecavüz 
lzmirden bir otomobille Meneme

ne gitmekte olan tofllr Bayram ile 
yolculardan Hafız Mehmet oilu En 
ver Ef. Ulcakköyü civarında Didar 
isminde ııenç bir kıza tecavüz et
mişi...-, yakalanarak lı:mlre ııönderil 
mi,lerclir . 

Kaçakçılarla 
Müsademe 

Merdinden yazılıyor: Geçen ııün 
Akr'"fld karakol kumandanı Kadir 
onbatı ve maiyeti efradı tarafmdan 
Ömeraja çtttmeoi civarında müııelllh 
birkaç kaçakçıya teoadüf edilmiş ve 
aralarında bir müsademe olmuıtur. 
Neticede kaçakçılardan Mehmet Ali 
oğlu Mina ve Abdullah oflu lbra
him eıya. ve hayvanları ile beraber 
yakalaNllltlardır. Müsademe eana1ın 
da bir hayvan vurulmuıtur. Yaka
lanan kaçak qyalar ıunlardır: 27133 
defter sigara kiğıdı, ı..., top Japon 
bezi . iki top diril, iki yelek ve ı..., 
bayyan.. ' 
Kaçakçılar ihtisas Mahkemesine 

teslim edilmitlerdir. 

Meriç'in Feyzanla
rına karıı .. 

Edirneden yazılıyor: Meriç nehri
nin feye.za.nında nehre civar köylere 
yaptığı büyük zararların önüne ııe 
çilmeıini teminen bazı tedbirler alın 
ma11 takarrür etmittir. Bilhassa Ka
vaklı kaza1rnın Meriç sahilinde bulu 
nan ıekiz on köyünde nehrin açhjı 
gediklerin kapatılma.sına batlan
mak üzeredir. Ameliyat için icap
eden levazım Hususi idare tarafrn
dan temin olunacaktır. 

Parasına tamaan bir 
kadını boğdular 
Menemenin EEmir&lem nahiyeıi

ne tabi Görece köyünde çok feci ve 
tüyler Örpertici bir cinayet olmu§
tur. Bu köy halkından kızakçı nami
le maruf Mehınedin k~ı Akile ha
nım oldukça dünyalığa sahip diye ta 
nmmaktadır. 

Bu kadıncağızın servetine göz di 
ken ayni köyden Ali oğlu Muıtafa, 
lbrahim oilu küçük Osman, Yusufo 
ğlu Ahmet ve Süleymanlı köyünden 
Halil oğlu Veli Oaman ile Belen kö
yünden Hüseyin oğlu Kerim geçen 
gece batb&.§a vererek mütesavver bir 
cinayetin planını kurmuşlar. Bu altı 
vicdansız ve alçak şerir kanlı bir 
yoldan yürümek suretine zahmetsiz 
ce zengin olmanın vah§İ zevki ile 
tam gece yarısı Akile hanımın evine 
girmişler ve zavallı kadıncağızı tatlı 
uykusunda baıtırarak iı:le ve çok fe 
ci bir şekilde boğmuşlardır. 

Şerirler cinayetlerini işledikten 
sonra hemen savışmışlarsa da ma
halli zabıtaıı hepıinide yakalamağa 

Tb.mevcut arpa kırma makine-
si ve au tulumbası ve motörün 
tamiri pazarlıkla münakasaya 
konmuıtur. İhalesi 24-9-932 cu 
martesi günü saat 17 dedir. Ta 
mire muhtaç motörti görmek is 
teyenlerin Davutpafaya ve te
raitini almak istiyenlerin her 
gün ve ihaleye ittirak eclecekle 
rin de ... akli muayyeniııde ko
miayonumuza müracaatları. 

(80) (4920) 

* * * Çatalca müatahkem mevki 
ihtiyacı iç.in ( 4200) kilo tefcer 
aleni münakasaya konmu9tur. 
ihalesi 15-10-932 cum'arteai g(l 
nü saat 10,30 dadır. Şartname 
almak isteyenlerin her gön.mü 
nakaaaya iştirak edeceklerin 
vakti muayyeninde komiayona 
müracaatları. (814) (5006) 

* * * Selmiiye kıtlasının içinde 
mevcut Çetmenin su hazinesi 
nin tamiri pazarlıkla münakasa 
ya konmuştur.. lhlaesi 28-9-
932 çratamba gtinü saat 16.30 
dadır. Keıifname ve şeraitini 
aörnıek iateyenlemi her gün. i 
haleye iıtirak edeceklerin vak
ti muayyennide komisyona mü 
racaatlan. (815) (5007) 

* * * 1. inci fırlca kıt'atı hayvanatı 
için (14) ton saman pazarlıkla 
münakasaya konmuştur. ihale 
si 24-9-932 cumartesi sa.at (16) 
dadır. Şartnameyi görmek iste 
yenlerin her gün, pazarlığa iı
tirak edeceklerin vakti muayye 
ninde komisyona. müracaatları. 
(816) (5008) 

ZA Yl - 31 inci ilkmektepten bu 
sene aldığun ilk tahsili bitirme ıeha
det namemi kaybettim. Yenisini ala 
cağımdan hükmü yoktur. 931-932 
mezunlarından 410 Ali Riza. 

ZA YI - Kullanmakta olduğum 

mahkuk imzamı zayi ettim. Bu imza 
ile kimseye deyin senedim, mukav&
lem, kefaletim, vekaletim olmadığım 
ilan ederim. Kuruçetme: Sabık mu
haıebatı askeriye müdiri umumiliğin 

den: Şevket. 

lstanbul ikinci iflas memurluğun 
dan: 14-9-932 tarihinde ilan olunan 
Yusuf Ziya beye ait sıra defterleri
ni.o red olunan kısır.1lar:nda ba:ı:t :Ua 
cakhların tetkiklerine hazır bulundu 
rulduğu ilan olunur. 

Bursa Kaplıcaları 
Türk Anonim Şirketinden 

Bursa Kaplıcaları Türk Anon•m Şiı keti hissedarlanndan Hidiv Abb~:; 

Hilmi Paşa Hazı·etlerinin namlar _ıa muharrer ve bir nutr..aradan on bin 

num.:l1·aya kadar mürakkam beheri on lira -kıymetinde on bin adet mezkur 

§İrket hisse senedatı bedelinden bakiye yüzde altmış .ın usulen vukubulan 
Jnut alebeye rağmen tLsviye edilmemesinden dolayı ~irltetı meA.kure esa s mu 

kavelenamesinin onbirinci maddesine t evfikan Ş irket Meclisi lciarcsi ka-
rarile zikrolunan hisse senetleı.·i tamamının 1932 senesi Teşrinievvelinın. 

altrsır.a 1nüsadif Per~eınbe saat onbeşte ~irkctin Is tan bul' da Bahçckapı.ı 'da 

joeviei Demi:ryoH.a.-·ı idaresi ilanla~ 
Hattın Diliv",cles· - Vezirh.,n kısxm;a taminıtı münasebclı 

e ana hat yolcu ve muhtelif katarlanmızın ve dolayısile H. Paşa 
Banliyö katar!a.nmız• an bazılannın vakti haoeketleTinde tadilat 
icra edilmiştir. ~li 9 932 tarihinden itibaren tadilata uğriyan ka 
taı-laL ı:.zın takip elı ~ ekleri vnkti hareket saatleri aşağıda gös 
teriımiştir. 

Haydarpaşa - Eskişehir ksımı 

2 No. Anadolu Sür'at katarı 1 No. Anadolu Sür'at kata.rı 
her gün her gün 

ki.in Taş Han'da Yetmiş iki numaralı merkezi idaresinde rr.üzayede ile Köpı·üden H . 16 10 (vapur) EskişehirdenH . 1 50 
satılacağı ilan olunur. ı H.Pasadan H . 17 40 H.Peşa.ya M. 10 25 
--------- ---- - - ----------- - E;;kişehire M . 2 38 K<.;prüye M. 10 55 (vapur) 

1 Evkaf mi: diri yet ·ı '.'hı -ı:r. 1 
Mahalle ve mevkii Sokağ ı 

Telgraf 

No. sı Ciı:si M iiddeti icarı 

Beyoğlu Ki.tip M us
taafcelebi. 
BeyÖğlu Ka.merhatun Çakmak 
Üsküdar Atikvalde Ahmet oğlu 

Musalla 
Galata Kemankeş Helvacı 
Galata F ermeneciler 
Galata M. Alip Hanı Üst ka· 

hnda 
Bahçekapısında Dör linci ka-
düncü vakıf hanın trnda 

2-4 Apaı-tıma- 934 Mayıs gaye 
nın 3 üncü katı sine kadar 

l!;-25 Hane 933 " " 
1 Hane 934 " " 

12 Mağaza 
114 Mağaza 
59 iki oda 

27 Oda 

935 
934 
934 

933 

.. " 
" " .. " 
.. .. 

Gedikpaşa Diyanyolu Cami 61 Dükkan 934 " " 
Balida mevkilerile cinsleri yazılı olan vakıf emlak hizaların 

daki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. 
ihaleleri Eylulün yirmi altıncı pazartesi günü saat on beşte yapı 
lacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezkura ka.dar Çemberli taş ta 
Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaa.tlan. (4591) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

lzmirdeki Büyük Salepçi Oğlu 
Hanı Kiraya Verilecektir 

lzmir" de en itlek bir mevkide Kemeraltı caO'desinde ki.in ve 

Evkafa ait 18 dükkan bir kahveha.ne bir depo alt ve üst 32 oda 
üç büyük ve küçük ahır üç garaj bir yazıhane ve büyük bir avlu 
yu müştemil mebzul akar ve tulumba suyu olan büyük Salepci 
oğlu ham demekle maruf ban tarihi iha.leden itibaren bir sen" 
müddetle ve müzayede ve münakasa ve iha.lil.t kanununda mün
deriç kapalı zarf usulile kiraya verilmek üzere 19 Eylul 932 ta.ri
hinden itibaı·en yeniden müzayedeye çıkarılmıştır. ihalesi Evkaf 
Umum Müdürlüğünün tasvibine taliken 11 T. evvel 932 sah gü
nü l:ı:mir Evkaf Müdüriyetintle icra kılınaca.ktır. Teminatı mu· 
vakkate mikdarı 675 liradır. İşbu teminata mukabil banka ml'k-
tupları dahi kabul edilir. Taiip olanların İzmir Evka.f Müdüriye
tine müracaat etmeleri ilin olunur. ( 4993) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1057.500 kilo peksimet ( Havası almmış ) 
( kutular dahilinde ) 

587.500 .. Et ( Pişmit konserve O· ) 

( !arak kutula.r dahi- ) 
( linde. ) 

587 .500 ., Sepze ( " " " ) 
5.875 " Kakao ( kutular dahilinde ) 

47.000 " Reçel ( " " " ) 

Pazarlıkla 

mubayaası 

24 Ey!G.I 932 
Cumartesi 
sa.at 14 te. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için 22 Eylul 932 de pazarlıkla mü
bayaa edileceği ilin edilecek iken aehven 22 Tetrinievvel 932 ta· 
rihinde mübayaa edileceği ilin edilen yukardaki konservelerin 
pazarlıkla mübayaaları hizalarındaki gün ve saatte İcra kılınaca
ğından vermeğe talip olacakların teminat makbuzlarile birlikte 
vakti muayyeninde Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma Kc· 

misyonuna müracaatları. (4998) 

Kartal Kazası Malmüdürlüğündea: 
Yakacıkta. Aydos yolunda 1400 zira miktarında. 150 lira kıy 

meli muhammileri Maltepede Yalı caddeıinde 111 zirra ve 90 li
ra 80 kurut kıymeti muhammineli Kartalda haıvam sokağında 

40 zirra ve 45 lira kıymeti muhammineli üç parça ana temliken 
satılmak üzere yinni gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
ihalesi 1-10-932 cumartesi günü saat 16 dn icra kılınacaktır. B~ 
deli peşindir. Taliplerin Kartal Ma.lmüdürlüğüne müracaatları. 

(4930) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

50000 kilo sabun: Kapalı zarfla münakasası: 15 Tey-iıİiev...-' 
932 cumartesi günü saat 11 de. 50000 kilo Pirinç: Kapalı zarfla 

münakasası: 15 Tetrinievvel 932 cumartesi günü saat 13.5 da 
12600 kilo Zeytinyağı: Kapalı zarfla münakasası: 15 T etriniev
vel 932 saat 15 le. 10000 kilo Bulpr: Açık münakasaaı: 16 
Teşrinievvel 932 paza.r günü saat 11 de. 60000 kilo kuru fasul
ya: Kapalı zarfla münakasa: 16 Teşrinievvel 1932 pazar günü 
aaat 13.5 da. 42000 kilo Toz ~eker: Kapalı zarfla münakasaıı: 16 
T~rinievvel 1932 pazar günü saat 15 te. 40000 kilo Nohut: Açık 
münakasası: 16 Teşrinievvel 932 pazar günü saat 16 da . .30000 
kilo Maka.ma: Kapalı zarfla münakasası 17 Teşrinievvel 932 pa 
zartesi günü saat 11 de. 20000 kilo Kuru ilzüm: Açık münakasa
si: 17 Teşrinievvel 932 paza.rtesi günü saat 14 te. 47000 kilo Zey 
tin: Kapalı zarfla münakasası: 17 Te,rinievvel 932 pazarteai 
günü saat 15 te. • 

Marmara Üssü Bahri Ye Kocaeli Müstahkem Mevki Kuman
danlığı efradı için lüzumu erzakın cinı ve miktarlarile ihale 
günleri yukarda. gösterilmittir. ltbu erzakm şa.rtnamelerini gör 
mek istiyenler in her gün vermeğe talip olacakların da münaka
sa gün ve s aatlerinde muva.kkat teminat makbuzlarile birlikte 
Kasımpaşada Deniz Levazım Satmalma komisyonuna müracaat 

brı. (tl946 

4 No. lı T oros sü r' a t katarı 3. No. lı T oros Sür a t katarı 
Cu:ıarte '., çcrşamba gün leri Pazartes i, Perşembe günler 
Köprüden H . 9 35 (vapur) EskişehirdenH. 11 37 
H . Paşadan H. 10 15 H.Paşaya M. 19 20 
Eskişehire M. 18 24 Köprüye M . 19 55 (vapur) 

8 No. lı Adana ıruhtelit ka- 7 No. lı Adana muhtelit ka-
t an Cuma, Pazar, Pazartesi, tarı Cuma, Cumutesi, Pazar 

Salı, Perşembe günleri Salı Çafşamba günleri 
Köprüden H. 9 10 (vapu~) EskişehirdenH. 8 30 
H.C'.ı.~adan H. 10 15 H.Paşaya. M. 18 55 
Eskişehire M. 21 17 Köprüye M. 19 35 (vapur) 

Adapazaı-ı - Arifiye kısmı 
119 111 117 121 113 123 125 

Adapazar 
Arifi ye 

H. 
M. 

her her her her 
gün gün gün gün 

2.45 6.20 13.00 14.10 
3.05 6.40 13.20 14.30 
110 120 122 114 
her her her her 

Pazartesi her her 

Perşembe gün gün 
15.40 20.50 23.40 
16.00 

118 
her 

21.10 24.00 
124 112 

gün gün 
Arifiye hareket 0.25 3.25. 
Adapazarı M. 0.45 3.55 

gün gün gün 
6.55 13.32 14.50 
7.15 13.52 15.10 

Pazartesi her 
Perşembe gün 

16.18 21.30 
16.38 21.50 

Köprü H. 
Ha.ydarpaşa M 
Haydarpa.şa H 

Kızıltoprak 

Feneryolu 
Göz tepe 
Erenköy 
Su adiye 
Bostancı 

Küçükyalı 

Maltepe 
Kartal 
Yunus 
Pendik M. 

Pendik H. 
Yunus 
Kartal 
Maltepe 
Küçükyalı 

Bostancı 

Suad iye 
Erenköy 

Haydarpaşa • 
22 katar 

10 00 
10 20 
10 25 
10 33 
10 37 
10 42 
10 47 
10 50 
10 55 
10 58 
11 05 
11 14 
11 18 
11 21 

19 
8 47 
8 50 
8 54 
9 03 
9 10 
9 13 
9 17 
9 22 

21 
10 04 
10 07 
10 11 
10 20 

Göztepe 9 26 

10 30 
10 34 
10 39 
10 43 
10 46 
10 48 
10 55 
11 03 
11 20 

F eneryolu 9 29 
Kızıltoprak' 9 31 
Haydarpaşa M. 9 38 
Haydarpata H. 9 46 
Köprü M. 10 05 

Penaik kısmı 
34 kata.r 

17 30 
10 45 
17 45 
17 58 
18 02 
18 07 
18 12 
18 ıs 
18 20 
18 23 
18 30 
18 39 
18 43 
18 46 

23 
10 42 
10 45 
10 49 
10 58 

11 08 
11 12 
11 17 
11 21 
11 24 
11 26 
11 33 
11 38 
11 55 

37 
17 42 
17 45 
17 49 
17 58 

18 08 
18 12 
18 17 
18 21 
18 24 
18 26 
18 33 
18 38 
18 55 

39 
19 03 
19 06 
19 10 
19 20 

19 30 
19 35 
19 41 
19 45 
19 48 
19 51 
19 58 
20 03 
20 20 

Değitiklik yalnız Haydarpafa · Eskişehir kısmında olup di
ğer kısımlarda halen tatbik edilen vakti hareket tarifeleri 26 Ey
lulden sonra da aynen tatbik olunacaktır. Ana hat trenlerinin ara 
istasyonlardan vakti hareketleri İstasyonların ilin tahtalarına 

yazılmıttır. Keyfiyet muhterem halka ilin olunur. (4973) 

KAPPS Alman kitapça, Almıuı kitapları -
ucuz satar, Beyoilu, lıtilıl&l cadcle

oi 390, ls"f aefareti kartıııncla. 

Kayseri Viliyeti Encümeni Daimtalnden: 
Kayseri memleket baataneaine muktazi 131 ınııa.. eczayi tıb 

biye aleni surette münakuaya vazedllmit Ye bedel haddi llyik 

görüldüiü takdirde 2-10-932 pazar eünit Hal Oll bette ihaleai 
nin icraıı mukarrer bulunmuftur. Bu baptaJd tartname ve mua
lece listesi İstanbul ve Ankara Sıhhat Müdürlüklerinde mevcut· 
tur. Yevmi ihaleye kadar taliplerin 150 lira teminatlan ile bil'lik 
te Kayseri Vilayet Encümeni Daimisine mürac.aatlan ilan olu
nur. (4991) 

-Sadıkzadc Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
Vapuru 25 Eylül Pazar 

~ünü ak. am s::\tıt l.H de SirkecJ 

ıht;m:odan hareL. tle Zongulilak. 
ınebolu, Samsun, O rdu, Gi 

:;on, Trab:..on ve .Rizc'ye ;;ıznr..et 

ve avdet edecektir 1 
Fazla tafsiliıt için Sirkeci Mey 1 

"TI..!net hanı altında aı:enlalrğma 

ı üracaat . T ele. ?2134. 

~ , RISEFAIN 

70 M3. Çıralı batıl 

60 ., Fabrika tahtzs ı 

55 .. ÇröSIZ çam kütüği 
150 ,, Çıralı pm kütüil 
30 ., Kara1ğaç hatıl 
15 ,. Meş' eğrisi 
50 ., Çıral ı çam kütü 
10 ., Gürg!n hatıl 

250 Tane Meşe kütü'< 
Müfredat ı yukarda yazı'ı 

kerestelere kapalı zırfla 

verilen fiatlar mu tedıl gö
rülme:iiğ'inden açık müna· 
kasa ile 2S ey:ül 932 de 
ihalesi yapılacaktır. Depo-

.. ·.i.to ... • 0 .. J•S .. t•r• ......... ..J 

1 
ist. M.r. Kumandanhğ:
Satınalma kom. iliinları 

-
Merkez Kumandan:ığına 

merbut müessesat ihtiyacı için 
30 bin kilo bulgurun münaka
sası 24 Eylul 932 cumartesi 
günü saa.t 14 de talik eııilmis 
tir. Taliplerin evsaf ve şeraiti 
anlamak üzere her gün ve tayin 
edilen saatte teır.inatlaı·ile berı 
ber Tophanede Merkez kuman 
danlığı santınalma. komisyonu
na müracaatları. (84) (4923) . ,. . 

Ma.ltepe Piyade Atış mekte 
bine ait bir beyg ir müzayede 
snretile satdacaktır. Müzayede 
si 25 9 932 pazar günü saat 
10 da Üsküdarda at pazarında 
icra. kılınacaktır. Taliplerin 
mezkUr gün VA saatte hayvan 
pazarında hazır bulunmaları. 

(91) (4988) 

* * * 
Maltepe Lisesinde mevcul 

bezlerden 700 yatak kılıfı 1400 
yatak çarşafı 500 nevresim pa· 
zarlıkla diktirilecektir. Pazarlı 
ğı 9-10-932 pazar günü saat 
10 da Tophanede Merkez ku 
mandanlığı satmalm:ı. komisyo
nunda icra kılınacaktır. Ta.liple 
rin şartnamesini görmek İçin 
komisyona. müracaatları ve iş
tirak için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları 

(4945) 

Ha.rbiye mektebinde mev
cut 6 büyük. 2 küçük kazan ve 
3 orta kazan pazarlıkla tamir 
ettirilecektir. Pazarlığı 26-9-
932 pazartesi günü saat 10 da 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı Satınalma Komisyonunda 
İcra kılınacaktır. Talip:erin İ.za 
hat almak için her gün ve pü· 
zarlığa iştirak için de muayyen 
vaktinde lromisyonda ha.zır bu
lunmaları. (90) (4959) 

,. '1- * 
Tophanede askeri fırına tes

lim edilmek tarlile 75000 kilo 
ve peşin para ile tuz paza.rlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığ ' 4-
9-932 cumartesi günü saa.t 10 
da Tophanede Merkez Kuman 
danlığı satın alma komisyonun 
da İcra kılınacaktır. Taliplerin 
izahat almak için her gün pa
zarlığa iştirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. 

Ceyhan Malmü
dürlüğünden: 

Dört ıenelik icarı (20) gün 
müddetle ve 18-9-932 tarihin 
de ihalesi icra edilmek üzere 
mevkii müzayedeye vazedilen 
yumurtalık dalyanına b1.' müd
det zarfında talip zuhur etme
mi§ olduğundan yevmi ihalenin 
25-9-932 tarihine müsadif pa 
ııar gününe talik edildiiti ilb 
olunur. (4992) 
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TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
• 

Alpullu şeker fabrikasının Istanbul depolarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerleri 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

Kristal ' ilo u ,1a-Çuval İl s 81
/, s 91 ı, ~urustur 

Taşradan vuku bulacak siparişler yiizde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde 
ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mesuliyet 

müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 
Adres: İstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

Kız ve erkek - Leyli ve Nehari • 
stik a 

1LK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA V1D1R. 
Bütün aınıf1arı mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

Her sün oaat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZl ARKASINDA .. _________ Telefon · 22534 

Tekirdağ Vilayeti 
Daimi · Encümeninden: 

T ekirdağı vitiyeti memleket hastahanesine lüzumu olan 86 
kalem mualecat ile alit ve edevatı tıbbiye 12-9-932 tarihinden 
2-10-932 pazar gününe kadar 21 gün müddetle aleni münakasaya 

konulmuttur. 
1 - Mezkur 86 kalem mualecat ve alit ve edevatı tıbbiyenin ı 

liateai İstanbul "e Tekirdatı villyetleri Sıhhat ve İ9timal Muave 
net Müdürlüklerinden alınabilir. 

1 - lhalei kat'iye 2.10.932 pazar ıünü ıaat on altıda Te
kirdağ Daimi Encümenince icra kılınacaktır. 

3 - Münaksaya i•tirak edeceklerin me11kur gün ve saatte 
yüzde yedi buçuk nlebetinde pey akçelerini hamilen Tekirdaf 
Vilayeti Daimi Encümenine mü~t buyurmaları. ( 4940) 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

25 makas takımı igin muktezi 975 adet meşe travers kapalı 
zarfla miinakasaya konulmutlur. 

Münakasa 10-10-932 tarihine müsadif paurtesi ıünü saat 
15 te Nafia Veklleti satınalma komiayonunda icra edilecektir. 

Miinakaaaya i,tirak ed~n taliplerin cari aeneye alt ticaret 
odaaı veaika.ı "e teminatı muvakkatelerlle komiıyona mürac.at 
etmeleri It.andrr. Talipler bu huauataki tartnameyi Ankarada 
Nafia Veklleti Le...uım MüdürlUl(inden lıtanbulda Haydarpqa 
da liman itleri mtidürlUtünden tedarik edebiHr. ( 4883) 

.. !!!1---•NtŞANTAŞINDA~---. 
ı..,.K ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
Memleketimizin bu ., eaki huıuıi müeueseai talim ve torlıiye sahasın

daki faaliyetine 17 Eylül 932 tarihinden itibaren ı...,ıamıştır. 

·--- Talebe kayıt ve kabulüne devam eclllmektedir. ___ .. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
VekAletinden: 

l - Diyarıbekir ve Sn-aa Nümune hastahaneleri için (265) 
kalem ilaç ve sıhhi: malzeme. 

2 - Zonıuldak hastahanesi için (91) kalem ilaç ve sıhhi 
malzeme. 

3- Elbiz Akliye ve Asabiye hastahanesi için (4-0) blem 
i1iç ve sıhht malzeme. 

4 - Balıkesir, Erzurum, Konya, Malatya Doğum ve Çocuk 
bakım evleri için (169) kalem iliç ve aıhhi malzeme. 

Dört kıaım ve a.yrı ayn olarak olbaptaki şartname ve mer
butu listeleri mucibince kapalı zarf usulile münakasaya konul
muştur. 3.10.932 pazartesi günü saat 15 le Ankarada Sıbha.t ve 
içtimai Muavenet vekaletinde komisyonu mahsuıunca ihaleleri 
yapılacaktır.Şartname ve listelerini ıörmek iateyenlerin latanbul 
da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne, Ankarada içtimai 
Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin her 
bir kısım için ayn ayrı ve şartnamelerindeki tarifat veçhile ha- ı 
zırlanmıt teklif mektuplarını. teminat akçelerini muayyen zama 
nında Vekalete irsali ve komisyonu mahsusuna tevdi eylemeleri 
ilin olunur. ( 4744) 

İstanbul Ticareti Dahiliye 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Markası Sikleti Cinıi CfYa 
l adet bili 800 Müstamel kamyon psesi 
2 adet bili 300 Müstamel kamyon tekerleii 
2 bağ bili 200 Kamyon edevatı 
2 sandık S N Kuluçka makinesi 
3 adet bili • Kızıl ağacı 
5 adet bili Kırık kapyon tekerleği 
2 sandık bili 100 Söğüt kömürü 

Yukarıda cins ve mikdarı gösterilen C!Ya bilmüzayede aa
tılacaktır. Talip olanların 1-10-932 tarihinden itibaren cumarte
si ve salı günleri saat on üçte İstanbul ticareti dahiliye gümrü- • 
ğünde satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. (4732) 1 

En Talih i Kumbara 
Sahibi im erdir? 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Kiıiye 750 lira 
1 

" 
250 

" 10 " 1000 " 10 
" 500 " 

Kur'a 

1 
Teşrlne..-vel'de 

İstanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 
Türk Anonim Şirketinden: 

On bin adet Şeker çuvıılı mllbayaa edileceğinden talip olanların 28 Eyllll 932 çar
Jamba güııüne kadar dördllncü Vakıf Hanında tirket merkeıine mllracı>at evlemeleri 

ilin olunur. 

HER NEVi 

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 klişeleri Klitehaneslnde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

S ın ba bar :ı la ~ t lıa. ·s ı ı da 'l istifade "dere!.. 

O_çOK ÇIFı'LIK Parkında 
r.Jeşnur SA~nnı ff son Konse•ı;:;rın ı 

Mu~an'lİye r:!İ; r 1 I J!. • dinleyi•ı'z. 

Tekirdağ Vilayeti Daimi Encümeninde 
22,598 lira 87 kuruş bedtli ketifli Tekirdağ - Muratlı yo 

nun 17 552 kilometresile 18 073 ve 18 , 720 kilometreleri 
sındaki üç adet köprünün tamiri münakasaaı kapalı zarf usul 
25 Eylul 932 tarihine kadar temdit edilmittir. 

1 - Şartname. keşifname ve proje suretleri Tekirdağ Yol 
Ba,mühendialiğinden İstihsal olunacaktır. 

2 - lhalei kat'iye 25 Eylul 932 pazar günü saat 15 te Dai 
Encümence icra kılınacaktır. 

3 - Talipler (661 ) numaralı müzayede. münakasa ve iha, 
kanununun 10 ncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim e 
cekleri teklif mektuplarına "7c 7 ,5 nisbetinde teminatı muvak 
leye ait vesaikle intaatta istihdam olunacak ve (20000) liral 
betOl'I arme köprü inıa etmiş bulunması lazım gelen Fen rnem 
nınun bir dairei resmiyeden musaddak vesikasını leffederek y 
mi ihaleden evvel makamı vilayete göndermeleri lazımdır. ( 496 

Görülmemiş 
Parlak bir muvaffakiyet 

Ademi iktidara, belgev
§ekliğine ve zafiyeti . 

umumıyeye 

kartı kat'i tesir gösteren 

GLANDOKRATİN 
Mqhur prof. Brown Secquarl 
ve Steinach'ın keşfidir. Kadm ve 
erkek f..,.kı yoktur. Her kutu de-
rununda türkçe olarak tamsi 

mevcuttur. 
Umum depo.u lıt. Bahçekapr'da 
ZAMAN ecza deposudur. Her 
eczane ve ecza depolarında bulu
nur. Kutuıu 200 kuruıtur. DOK
TOR BEYLERE tesirini tecrübe 
için makbuz mukabilinde bir ku

tu gönderilir. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

~anla ~oınıner~iJale 
1TALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçeoi: 
580,000,000 Liret) 

Travelleo-ı (Seyyahin çelıleri) 

ıatar 

Liret, frank, lnglliz lira11 Yeya 
dolan frank olarak aatdan bu çek 
ler oayeainde nereye gltaenis pa

ramzı kemali emniyetle taıır ve 
her zaman iıterıeniz dünyanın 

her tarafında, ,ehirde, otelleo-de, 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
en küçük tediyat için nakit ma
kamında kolaylıkla istimal ede. 
l>illniniz. Travellerı çekleri ha
kiki sahibinden bafka kimMnin 
kullanamayacağı bir tekilde ter
tip ve ihlas edilmiftir. 

F eyziye Lisesi 
Mümeaailleri Kibar Riza 

ve Kibar Fettan Beyler 
tarafından: 

Buaün Feyziye Lisealnin bir müeı 
alaler heyeti ve binaenaleyh bu he
yetin bir reisi yoktur. 

Elyevm mekt911 içinde çalıtan bir 

• 

Dünya Güzel 
Suadiye Pl&jında 
Dünya güzeli KERiMAN HALI 

Hanım. Bugün şerefine veril e 

cek müsamerelerde hazır b 

lunacaktır. Pek zengin eğlene 
ler tertip edilmiıtir. Dühuliy 
yoktur. Şimdiden maıalarmızı 

tedarik etmeniz mcrcudur. 

Devredilecek ihtira bera 
" Tırq makinelerine (Emniye 

tertibatına) ait iılahat• hakkınd~ 

Sanayi Müdiriyeti umumiyeıind 

iıtihoal eclilmit olan 17 Nisan 193 
tarih ve 1376 numaralı ihtira bera 
üzerindeki hukuk bu k•e ba,kası 

1 .__,. ah . il •. d .... ._ vey ut ıcara ver ecegın 
mezkur ihtirayi satın almak ve iıt 
~ etmek arzusunda bulunan zev 
tın htanbul'da Bahçekapuda T 
Hanında 43-48 numaralarda vek 
H. W. Stock Efendiye müracaatla 

1 il&n olunur. 

latanbul Mahkemei Aıliye Birin 
Ticaret Dairesinden: 20 -Eyli\I - 9 
aalı ııünü aaat 20 de Kızkuleoi aç 
larında Türk bandıralı lnönü vap 
rile Ruı bandıralı Çekirdai vapu 

1 uuında vaki olan müsademe neti 
ıinde mezk:Ur lnönü vapurunun ıa 
mede haaarına dair lnönü vapuru 
variıi Yuıuf Ali bey tarafınd 

tanzim edilen 21 eylül 1932 atrihi 
rapor mahkememize verilmi,tir. n 
ıtlz Ticaret kanununun 1065 İn 

I mad~eai ~ucibince bu bap~a. tet 
kat ıcrHı ıçin 27-9-932 tarıhıne m 
sadif oalı günü oaat 15 kararta,tır 
mıfbr. Bu ;,ıe alakadar olan heri: 
rapor alınırken yevm ve vakti me 
kurda mahkemede bizzat bulunm• 
veya vekilini göndermeğe ıeliıhiyt 

tar olduğu ilin oluaur. 

--
htanbul Üçüncü icra memurl 

iundan: latanbul Mahmutpa,ada 
feli Hanı 12 numarada lıtemadyad 
Efendiye: 

Kefeli Zade Hacı Mehmet efeıı 
nreaeaine olan 560 lira borcunuzd 
dolayı Kefefeli Hanının 3 numara 
ardiyeaindeki mahcuz qyanın me 
kur beorcunuzu üç gün zarfında 1 

diye etmediğiniz takdirde aatılaca 
99 uncu maddeye tevfikan ihbar fi! 

kamına kaim olmak üzere ilin o!O 
~ §"hq mÜ•ıeoeyi temıil ııfat ve 
sclahiyetinden mahrup olup faaliyet nur. 
teri tamamile füzulidlr, ve kanunla ------------ı 
tevkif edilecektir. T .... iı ıelihiyeti MAMA 
münhaaıren bizlere ait olup müeue- r 
ıeyi yalnız bizim imzalarımız ilzam '

1 
D • Hakkı Sinaai 

eyliyebilir. Bu baptaki bütün neşri · y r hh• • da•ıa ır . ,.. . • . .. avrunuzun en sı ı g ı .. 
yat ve ilanlar ı"'8atı kizibe ve muf ı 
teriyattan ibarettir. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Fettan Kibar Riza Kibar MİLLİYET MATBAASI 


