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ETEM iZZET 

rsailles ahe • • alay o man esını •• 

Almanya ordusunu tezyit ede- 1 

ceğini resmen Fransaya bildirdi 
65 milyon nüfuslu bir millete parya muame.. 

lesi yapılamaz. Bu istisnaya razı 
milletler meclisinden de bir şey beklenemez 

Almanlar lıukukta müsavat talep 

Alman 
Notası 

1 

edigorlar 

Gazi Hz.~ I 

Dün Tarabya'ya 
kadar bir tenez
zühte bulundular 

Reislcllmhur Hz. diln 
lJf1leden sonra refalıat
lerin.de Dahillge velılll 
Şllkrü Kaga, Hariciye 
velılll Tevfik Rilşlil B. 
lerle diğer mutat zevat 
bulunduğu hnlde Dol
ma b ah c e sarayından 
otomobille agrılm11 ve 
Tarabgaga giderek To
katlıgan otelini teırif 
bugurmuılar ue orada 
bir milddet i•tirahat 
eglemlşle,.dir. 

B. M. M. Rei•t KIJzım 
Pş. Hz. diln •araydakl 
hususi dairelerinde meı 
gut olmuşlardır. 

Dün öğleden sonra S-lin Ye 

Paıiaten müheyyiç haberler sel· 
n.iıtir. Bu haberlere söre, Al· 
D>anya, Venailleı muahedainin 
talınıiJ ettiği tahdidi tealihat bağ• 
larmdan kurtulmak için kat'i a• 
don atm.,tır. Alman Hariciye na· 
z'" Baron Yon Neurath'm, Fran· 
llıl.llDl Berlin aefiri, M. Françoit 
Poncet'ye tevdi ettifi bir notada 
Aln.an orduıunun tmuiki lüzumu 
İleri aürülmektedir. 

Cenevre tahdidi tealilıat kon• 
feranamdan beri Almanyaıım böy· 
le bir tetebbüate bulunacafı bek· 
leniJmekte idi. Malümdur ki Ver
"'illea konferanaı Almanya:rı aİ• 
lAlıJarmdan tecrit etmiftir. Al· 
1'lanya bu muahede ile donanma• 
&ıııı kimilen calip devletlere te.. 
lin. etti. lıtihkamlarmı tahrip et· 
ti, Harp malzemeai imal etmeme• 
ii taahhüt etti. Mecburi a1kerlitl 
ilga etti. Ücretli olarak ve hiz· 
lbetleri 12 aene devam etmek Ü· 
zere, alacağı askerlerin mikdarı· 
nı 100 bin olarak tahdit etti. An· 
cak itilaf devletleri, Almanyaya 
bu tartları tahmil ederken, bu· 
nun umumi bir tabditi tP. 1'hata 
rtıukaddeme tetkil edece"fi· i bil· 
dirmitlerdi. Esaıen harp devam 
ettiği müddetçe de itilaf devletleri 
tahdidi teslihah bir saye olarak 
İleri atmış bulunuyorlardı. Bina
enaleyh bunun evvela Almanya 
hakmda tatbiki bir batlangıç ma· 
hiyetlnde idi. Versailleı ıulhunu 
İlnza için gelen Alman murahhas• 
larma hitaben söylenen nutuklar· 
da da tekrar edildiği gibi, tahd). 
di tealihat yolunda Almanya Ön· 
den gitmeli idi ki diğer devletler 
de arkadan gelainler. 

Başvekil ismet Pf. Hz. 
diln Hegbell•deki bira
derlerinin lılJşlılerlnde 
istirahat ve alışama doğ 

Keriman H. evinin balkonunda BotJazı seyrederken: "Nihayet gazel lstanbula 
lıavuştum,, deyor 

Veraaillea muahedeai imza e• 
d~li on üç aene olmuttur. Bn 
.,.üddet zarfında devletler ailah· 
larıru tahdit etmek ,öyle dursun, 
biliıkia 1914 aeneaine niıbetle •İ· 
lllılar tezayüt etmi••;~. 

1925 aenesinde Versailles mu
ahedesine mülhak olan Cemiyeti 
•kvam misakının tahdidi tealihat 
hakkındaki ahkamım tatbik et· 
D>ek için ihzari komisyon teıkil e
dilmifti. Bu komisyon altı aene ça· 
lııtı ve nihayet 64 devletin İftira
kile bu senenin ıubatmda Cenev. 
rede tahdidi teılihat konferansı 
toplandı. Altı aenelik hazırlıktan 
sonra toplanan ve altı ay mÜZa· 
kere eden bu konferans ta hiç bir 
neticeye varmadı. 

Konferanata Ruaya tahdidi tea
lihat için ameli bir teklifte bu
lumnuıtu. Bunu Amerikanın ıİ· 
18.hlarm üçte bir niabetinde tenzili 
İçin bir teklifi takip etti. ltalyan
lar da müabet tekliflerde bulun· 
dular. Fakat bütün bu teklifler 
Fransızların itirazlan karııomda 
lıauraltı edildi. 

Gerçi konferana reamen inkı
t•a uğramıt değildir. Riyaaet di· 
vam hi.la Cenevrede hükmen İç· 
tima halindedir. Ve heyeti umu· 
.,.;yenin de içtimaı mukarrerdir. 
Fakat konferanun altı aylık me• 
aaisi hiç bir neticeye varılamıya· 
cağuu göıtermektedir. 

Diğer devletler aillhlarmı ten• 
ıill etınediği takdirde kendiai de 
Venaillea muahedeainin kuyudile 
D>uluıyyet addetıni7ecefini Al· 
lllan7a her vesile ile tekrar etıniı· 
ti. Bu noktai nazar son defa 
olarak Alman Milli müdafaa na• 
ıtırı Yon Scbleicher tarafından 
Cenevre konferansımn akibinde 
rad70 ile Irat edilen bir nutukta 
teyit edilmitti. itte timdi Alman· 
ra, Franıaya tevdi ettiii bu nota 
ıle bu ıiyaaeti tatbik aahaama İn· 
tilcal ettiriyor. 

Almanyanın bu barekti Ver
"'illea muahedeainin ahki.mma 
'ılugaylr olduğu aılklrdır. Fakat 
devletlerin hukuku düvelde müaa. 
"i olacaklan hakkındaki daha ge
lıi, hukuk prenıibine uyırundur. 
.\ln.anyaya tahmil edilen tahdidi 
~ea)ihat hakkındaki hill<ümler, di
hr devletler de ıilahlarmı ayni 
~~Vİyeye indirmedikçe, hakka de
gıl, kuvvete iatinat ediyordu. 
l'.tüeyyideai kuvvet ve yalnız kqv• 
Vet olan bir büküm de uzun za· 
nıan payidar olamar. 

~- a • a n., .. __ .,..., 

ru bir tenezzüh icra 
etmlılerdlr. 

• 

Tatbikat 
Başladı 

Relchstag meclllll içtima halinde 

Emniyet 
Müdürleri Komisyonlara dün 

OD beş 
müracaat vaki oldu 

PARIS, 1 .A .A. - Hana Ajan
amdan: Fraoaamn Berlin büyük el
çiıi M. Françoia Poncet, Alman mil 
li müdafaa ordusunun yeoiden ten
oiki için dün Almanya haridye -
rı Baron Fon Neurath'ın kenclialn.e 
tevdi eylemit olduğu muhtınıyi Fran 
aa haridye nezaretine göndemıl§tlr.. 

Bu vesikanın tevdi keyfiyeti, Al
man milli mildafaa orduau kaclrola
rmin geniıletilmeai için Almanya ta.
rafmclan yapılmıı ilk resmi t..,ebbü
•Ü tqkil eylemektedir. 

Schleicher'in mühim 
slJzlerl 

BERLIN, 1. A. A. - Alman hü
kiimeti tarafından Franaa hükiimetl 
nezdinde birçok gün evvel bahia ve 
ili.o edilen- tqeblıüaün icra edllmlt 
olduğu ande Almanyanın tealimat 
meaeleainin mutalebatı jeneral von 
Schlelchet" tarafından Reoto del Car 
lino lamindeki F afi at gazeteai muha
birine vaki beyanatta hiç te müp
hem olmıyao 'bir takım tabirlerle 
tasrih edilmiıtir. 

Alman nazD"I, Almanya tatmin e
dilmediği takdirde tahdidi tealibat 
konferansından ve hatta milletler ce 
miyetinden çekileceğini aöylemiftir. 

Mümaileyh, Almaııyanm talep e t
mekte olduğu hukuk müaavatmdan 
ne suretle iıtifade etmek iıtediğlni 
açıkça izah etıniıtir . 

Alman hüldimetinin Pariı'te vuku 
bulan teıebbüsü mektum tutulmakla 
beraber bu beyanat Alman efkarı u
mumiyeai üzerinde bittabi büyük bir 
heyecao huıule getirmiıtir. 

Çar§Bmba alqamı intipr eden bil
tün gazeteler, Reato del Carlino p 
zeteoi muhabirine vaki beyanattan 
uzun parçalar iktibaı ebnekte milli
yetperver gazeteler ise bu beyana~ 

<Devamı 6 ıncı sahlfede) 

/ 

Alman millt mlldafaa 
na:ıırı Yon Schlelder 

Polis 
unvam 

müdürü 
kaldırıldı 

Yeni polis teıkilah kanununun tat 
bikııtınıı dünden itibaren baılanmıı
tır. lstanbul polis müdürünün unva
nı da lıtanbul Emniyet müdürlüğü 
ünvanmı aJmıtbr. 

Fehmi Bey, dünden itibaren latan 
bul Emniyet müdürü olarak vazife. 
sine devam etmektedir. 

Yeni kanuna nazaran, Emniyet 
müdür ve memurlannın ıali.hlyetie
ri tevıi edilmektedir. Emniyet mü
dür ve menwrlan bütün vilayet ve 
mülhakatı aaayiıinden -uı olacak 
lar ve bilhaıaa iatitlaata ehemmiyet 
vereceklerdir. 

Kitap 
Panayırı 

Her sene açılması 
takarrür etti 

Darülfünun iç meydanında a
çılan ilk kitap sergiıi her sün bi· 
raz daha fazla alaka uyandırmak 
tadır. Sergide dün epeyce aatıt da 
yapılmııtır. Satıı yüzde 10 tenzi
latla yapılmaktadır. Ziyaretçile. 
rin ekaeriıini genç mektepliler tq 

Yeni kontenjan kararnamesinin 
tatbikine dün baılarumıtır. 

Dün, gümrükler, Ticaret odaıı ve 
Ticaret müdürlilğünde büyük bir 
faaliyet göze çarpıyordu. 

Ticaret odaaında idare heyeti dün 
öğledeo sonra içtima etmİ§tir. Bu 
içtimada Eylül bidayetine kadar ıi
pariş edilerek müvazaadan ari ıuret 
te mukaveleye raptedilmit ve bu ay 
da ithal edilecek olan eıyaya dair 
Oda rİyaıetine tevdi edileo veaaikin 
tetkikine batJamııtır. Oda rİyaaetine 
bu ıekildeki müracaatlar bini ıreç
mektedir. idare heyeti her müracaa 
tı üç gün zarfında tetkik ve intaç et 
ıneğe mecburdur. 

Diğer taraftan ihracatı teoplt Jro.. 
misyonlan da dünden itibaren faali
yete &..,lamıttır. 1 numaralı koınia
yon dün Ofiıte Cemal Beyin riyaae 
ti altmda, 2 numaralı komisyon da 
Ticaret müdürlüğünde Muhıin Be
yin riyaseti altında içtima etmiıtir. 
Dün ihracatı teapit komlıyonlarma 
on bet kadar ihraç müracaatı vaki 
olmuıtur. Bu müracaatlar bittaı.i ka 
rarnamede zikredilen dokuz kalem 
ihraç maddesini ihraç edecekler ta
rafından yapılmaktadır. Kııramame
nin tatbike b..,landığı bu ilk rünler
de bazı kaııııklaıın vukubulacağı, 
bazı müıkülata tesadüf edilmeai ta
bii rörülmektedir. Maamafih bu 
mütkülitın uzun müddet devam et
miyeceği de muhakkaktır. __ .,. __ 

kil etmektedir. 
Halkevi müze ve aergi ıubeai Hamdullah Suphi B. 

kitap panayırmı her aene açmağa 
karar vermiıtir. Gelecek sene pa

. na:rırm daha mükemmel olmaaına 
çalqılacaktır. 

Bükrq Elçimiz Hamdullah Suphi 
B. 12 eylülde mezunen §1!1rrimize ge 
lecektir. 
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taksim edilecek? 1 R O M A N ~ 

Fabrikacılar Ankaraya bir 
heyet gön. 

dermeğe karar verdiler 

§Falilı Rıfkı Beyin ''Milliget,,§ 
i için lıazırladığı tefrika ~ - -§ Hissi, Hayalt, Tahlili, içtimai, siyasi 5 
5 Bütün 19 3 2 lstanbulu 5 - -Diia Sanayi Birliğinde fabrika- = i h ki = 

ll törler mühim bir İçtima yapmiflar =--- çinde angı· ta_ nıdı arı_ 5= 
dır. Sanayiln her ıubeaini temail 

eden ikııer murahhaım ııtirak et- -=-= DiZi bulacaksınız? ==-tıfi hu içtimada son kontenjanlar 
da meTCut mevaddı iptidaiyenin - -
fabrikalar araamda sureti tevıı:i.i tea- 5 f alib Rıfkı Türk edebiyatına emsalsiz eserler kazan- = 
bite b..,lanmıttır. = be be · di k da d .ıt.ııd· = 
Dünkü içtimada ırörüıülenlere naza 5 dırmalda ra r, ııın ye a r roman yaZmlf e•u ı. 5 

rao; falırikalarm ınevaddı iptidaiye 5 Kuvvetli Osllibu, harikulade görfttleri ve tahlilleri ile 5 
ihtiyacı kontenjan liıteainden çok - _, -
fazladD".Şu halde ihtiyacın ihracat.,., 5 yazdığı bOtlln yaıwannı onun kadar ııeve ııeve okut· 5 
ıikalarile temini icap edlyor.V eaikala §! turanlarımız aıdır. F alib Rıfkı ııazetemiz için " Roman,, 5 
nn İle tedariki mütkül değil i1e de -
muamele vergisi vermek hem de 5 iıuııiııde bir roman haurlallllfbr. ve bu ilk romanı 5 
yükaek tarife üzerinden gümrük 5 " MllllYET ., ıiltunlannda okuyacakamız. E 
reımi tediye etınek mukabilinde - -
vücude gelecek mamulatın çok 5 V k J b 1 "' 5 

Dünya güzelliğine 
nasıl seçildim? 

Keriman H. bir miiharririmize 
Avrupa hatıralannı anlatıyor 

-Hiç ümi
dim yoktu,doğ 
ruau... Spa' da 
müsabakaya 
cirerken .. 

Keriman H. 
belki bet yüz 
defa anlattığı 

o heyecanlı 

aahneyi, Fm· 
dıklıdaki apar 
tımamnda ba
na da tekrar e 
diyor. Baılar

ken biraz mÜ· 
teredditti: 

- Mia Oni-
kendini ver 

methediyor, eli 
yecekler .• 

Ben, ceaaret 
verdim: 

- Hatırını· 
za böyle bir 
teY getirme• 
yia.. 

- O halde 
anlatayım: Mü 
aabakaya gir· Keriman Ece llun lJğrenecelı 
meden evvel, hansi mağaza• 
ya uğraaam, herkesin c<hü ben· 
de idi. Meaela ayakkabı almaia 
gidiyorum. Kunduracı hayran 
hayran bana bakıyor: 

- Matınazel .. Hakem bitaraf 
oluraa aiz Miı Üniver'ıiniz 1 Ku
vaför'e gidiyorum. Berber, ayni 
teri aöylüyor: 

- Dünya güzelliği ıizin hak· 
kımzdır .• Allah vere de hakem 
bitaraf olaa .•• Neyae, müaabaka 
günü geldi .• Çarpıntıdan ölüyo
ruz.. Yirmi aekiz miletin güzeli, 
hakem heyeti huzurunda yarım 
aaat kadar kaldık. Bizi, aJ'" ayn 
tetkik ettiler. 

ikinci defa bütün Mia'l..te ben-. 

ber, alfabe aıraaile, lçerild aalo
na davet edildik. Blsi tepeden tır 
naia, muayene ettiler. Kulainnı· 
zı, aaçUDJU, rözlerimlzl, tenimi· 
zl, kollarmuzı, ayaldarımn:I... Ni
hayet içimizden bet rilzeli ee<;tİ· 
ler: Beni, - Bunu aöylerken kı
zarıyordu- Mia France'r, Mı. 
Pologne'u Mia Eapaııne'ı Mis Yu
goılayYa'yı .•• 

Tekrar birer birer içeri sirdik. 
Bu aeferki muayene 20 dakika 
kadar d""am etti. Müaalıaka bitıniı 
ti. Orada reıimlerimlz filAn alın· 
dı. Otellerimize döndük. Erteai ırü· 
nü, bi:ııi Spa'da bir tiyatroya gÖ-

(Devamı 6 ıncı ııalılf..Je) 

Anlıaraga gldecelı olan 
I I ' V. I " lıRr 

babaliya mal olacağına ve bu ha· 5 ı a ınaa neşre aşıagacagız 5 
~ı.-·n~iaet.Dis~tMib~l~i.k;.A.~k~ab~i~liyıı&lıe~tinr..ı;i~aLza-1-t-a.lıo:::dlU lllllllllllllllllUllUJllJttul-İi1-~....ı~~~~..lfı..A.~!A:t~ll...lıJuıfllJUJ,trJt...ıı....bııı.z.rlııı.u.----
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Siyasi ve tarihi tefrika 22 HAR j c İ HA B 'ERLER 

LİZ NEDİR?--. --------' 
.. . j M. Venızelos İşgal 30 gün \ ı· d ı• h 

Selanık - Ana/ arta - Ankara.. Florinada Parası Mütareke zmirde e n İsar a 
Yazan: Edirne meb'u•u Mehmet Şeref 

Ne çetin mücadeleler, müsa 
demeler içinde yuvarlanmış ve 
ne kadar korkulu günler geçir. 
mittir .• 

Bütün bir vatan çökerken, 
onu kuvvetli elite tutarak. doğ
rulttuğu vakit yalnız bir iman 
or.u yurütmüt, istikbale bakar 
ken milletinin genç neslinden 
ümit, iman, kuvvet almı,br. 

Türk tarihine fikir ve eme 
(İni bağladığı kadar Türk genç 
liğine de atk ve İman ile inan· 
mıştır. Ve bunun içindir ki 
cumhuriyeti kurduktan sonra 
ona hitap ediyor: 

{Ey yükselen yeni nesil! 
istikbal sizsiniz .. Cümhuriyeti 
biz tesis ettik; onu ili ve idame 
edecek aizsiı;:-iz.) 

Gazi ~ustafa Kemal 
Gazi; genç nesle bir vazife 

veriyor ve üç fey istiyor. Kuv 
vetle, şiddetle. ehemmiyetle bu 
üç esaslı meziyeti, Türk gen.
cinin karakteri olarak, görmek 
iştiyakile kavruluyor. Kalbin
deki gençlik atC!inden ıenç 
nesle bunu akıtıyor. 

Vazife tudur: 
- "Cümhuriyet" in muhafa

za ve idamesi .. Ve bunun için
dir ki, bütün bir vatanın mü
dafaa esbabı, ordularile. tersa
nelerile, gemilerile , kışlalarile 
dü§man eline geçse bile genç 
nesle, müdafaa seb..plerini ken 
di asil kanında bulmasını tav
ıiye ediyor. 

Yakın tarihimiz bunım can 
lı misalidir. Bütün bir Türk 
vatanı esaret altına girmit i
ken, Gazi, milletinin tarihf 
mefkuresinden ateş ve kudret 
alarak kendi nabızlarındaki. 
damarlarındaki asil Türk ka
nında bu halas ve mücadele 
kuvvetini buldu. 

Türk gencinden de ıu üç 
şeyi İstiyor: 

1 - insanlık meziyeti, 
2 - Vatan muhabbeti , 
3 - Fikir hürriyeti. 
Rejimin ruhu da bu üç ka

rakterd~ toplanır. 
Dünyada bir türlü medeni

yet vardır: O da içinde Y&f&dı
mız ve karıncalar gibi ikınali
ne. yükselmesine. yayılmasına, 
çalıttıfımız, kendi öz malımız, 
tarihi malımız olan muasır me
deniyettir. Bu medeniyetin de 
bir tek gayesi vardır: Her te"J· 
den evvel, iyi insan olmak! 

Rejim ele bunu istiyor, Gazi 
de genç nesilden bu seciyeyi 
bekliyor: Her feydım evvel in
sanlığın yüksek meziyetlerini 
kendi evlldında. Türk gençli
iinde görmek istiyor. Bu. Ga
zinin en büyük hakkıdır. Bunun 
içindir ki miskin. mütevekkil, 
bekleyici, teobel, zayıf ve kor-
kak bir ıençlik onun rejin-· --le 
yer bulamaz. Allceıuap. llem
!Ümul bir nazara maıık, saı..m 
kafalı, kuvvetli, sağlam, ve dü
rüst düşünen doğru zihniyet sa 
hibi bir gençlik yetiıtirmek bi
rinci emelidir. Rejim de budur 
ve bütün te,kilit kademelerini 
bunun için harekete getiriyor. 
insanlığın yüksek meziyeti na
mına genç nesle fU tavsiyede 
bulunuyor: 

[insanlar ve İnsanlardan 
mürekkep olan cemiyetler her 
,eyden evvel bütün fertlerile 
salim bir zihniyete sahip olma
lıdırlar. Zihniyeti zayıf, çürük, 
sakim, nahif olan bir heyeti 

içtimaiyenin bütün mesaisi he
badır.) 

Gazi Mustafa Kemal 
Şu halde: 

Dürüst dü,ünen. sağlam bün 
yeli, azmi; rr. rında sabit, ka
rakteri yüksek bir ıençlik isti
yor. 

Mekteplerimizde. yalnız öğ
retici sistemle yetiten bir ne
sil varsa bütün mesai heba
dır. Bugün, ;, başındaki nesil 
itte yalnız öğretici sistemin kur. 
banı olanlardır. Bugün, en kor
kunç olan da daima sağda kal
mayı İsteyen, yenilikle, inkılap 
la, muasır medeniyetin icaplari 
le uygunluğu, hakiki rabıtası 
olmadığı halde öyle görünen in 
sanlardır. 

Muhiti zehirleyenler, genç
liği tatırtanlar açıktan alabil
diğir: e haykıranlar değildir. 
Onlarla çok kolay kozumuzu 
paylatabiliriz. Nihayet memle
ketin kitap vP. kanunu huzurun 
da derhal cevap vermeğe mec
bur kalanlar da değildir. 

Asıl, suç teşkil etmeyen iç
ten İçe itleyen imansız güru
hundan ve bunların mide zaru 
retile rejime inanmıt gibi görü 
nerek ellerine teslim edilen 
gençliği zehirlemelerinden kor
karım. 

Büyük kalabalıkta korku 
yoktur. Onunla anlaşmak ka
dar kolay bir İt olamaz. Onu, 
aldatmayınız açık söyleyiniz ve 
anlatınız. Derhal, selim aklı 
sizi anlar, selim kalbi davanızı 
duyar ve sizinle beraberd~r. La 
kin, asıl rejim için korkunç o
lan unsur, onun inzibatçısı o
lanlardadır. Mide zaruretile me 
murdur, hakimdir, muallimdir, 
jandarma zabitidir, tahsildar
dır. Hükumet şubelerinde itle
yen bir aciamdır. Bütçenin üze
rinde yatar ve ondan başka elin 
den bir ıey gelmez. 

Bunu tahlil ediniz.. Asıl 
korkunç olan, rejime dütman o 
lan. inkılibı istemeyen. büyük
Lerimizin giditlerini dudak bü
kerek tenkit eder gibi vaz'u 
tavrile nahot göstermek iste
yen bunlardır. 

Yunan başvekili 
propaganda 

•eyahatine çıktı 
ATINA, 1. A. A. - Havas A

jansından: intihabat propagandası 
yaplllllk üzre devre çıknuı olan M. 
Venizeloı, ceneral Edipides tarahn
dan kendisine takdir edilen Florina 
garnizonu zabitanını kabul eylemiı
tir. 

Ceneralin. ordunun gayri meşru 
veaa.it ile rejimin devrilmesine mü
saade etmiyeceği hususunda bir tel
mihe cevap veren M. Venizelos, q .. 
bitanm bu kabil te,ebbüsata girİJ
melerine lüzum kalnuyacağmı ümit 
ettiğini soylemit ve ordu zabitlerinin 
hükümetc ait i!leri temin ettiklerini 
gerceldense ,hükümetin vermiı oldu 
ğu eınirleri İcra etmelerinin memle
ket için daha faydalı olacağını ili..-e 
eylemİJtİr. 

Küsuf iyi kayde
dilemedi 

CONVAY,1. (Yeni Hampshire'de) 
Küsuf hadisesi, kesif ve koyu renk
te bulutlann en lüzumlu dakikada 
rüyeti tamamen muhal bir hale ge
~ hasebile buraya gelen alim
ler için adeta inkisan mücip bir ha
dise olmuıtur. 

Kiel'de iki Yunanlı 
tevkif edildi 

KIEL, 1. A. A.- Zabtta, Holte
nan kana) methalini geçen bir Y U

nan ••purunda sefine aüvariaini bı
çakla tehdit eden iki Yunanlı ateı
çiyi tevkif eyleıtıı.tir. 

Bir Çin projesi 
ŞANGHA Y, 1. A .A. - Çin kalıi 

nesi, mecburi aıkeri hiımetin ifası
na ait bir projeyi tetkik etmektedir. 

Mevzuu bahia proje, kabulünü mü 
teakip kanun kuvvet ve mahiyetini 
iktisap eyliyecek ve nqri gününden 
itibaren meriyet ve mecburiyet alb
na girecektir. 

M. Montagu Nor
man'ın seyahati 

NEVYORK, 1. A. A. - Amerika 
efkan umumiyesi, lngiltere bankası 
müdürü umumisi M. Montagu Nor
man'ın Cemahiri Müttehideye ..-ald 
olan seyahati etrafrndaki ,ayialan, 
oldukça •ert kelimelerle tenkit eylo
melrtedir. Oi~er taraftan Londra mo
hafili de M. N orman' m bu seyahati
nin hakiki manasmdan pek fazla Ye 
nisbetsiz ne,riyat ile kaqılandığmr 
tezyit etmektedir. 

A vrupanın en seri 
tayyaresi 

Gençliği kıran, onları yürü
mek istedikleri yoldan çeviren, 
söylemeği tıar edinmeyen ve 
yalnız söylenen, aydınlıkta sin
si, iki bükiüm, büyüklerimizin 
önünde terbiyeli bir adam gibi 
muti ve çalıfl<;an görünen ... En 
ufak bir fırsatta, bir kiğıt ha
vale ederken, bir it hakkında 
bir mütalea beyan eylerken, bir 
yanlıt muame1eyi aüzeltirken, BERLIN, 1 .A. A. - Tayyare ıü
yahut, hususi bir sıhhat bez- ,..tluirun t.,,.rübesine mahsus olan 

d Alman enstitüü A vrupanrn en seri 
min e, mesela inkılap rİçali- tayyaresi olan yeni Alman tayyare-
mizden bir bahis açılınca mana sinin kaydedilen tecrübelerinden son 
lı manalı bakıtlarla, müphem ra yolcu nakliyatına tahsisine mü-
ve müıevveı kısa sözlerle 1 ıaadc ehniştir. 
iphamlar yaparker.. Daima Mezl<Ur tayyare, Focker-Vulf 
imansızlık telkin eden ve bula- ":'ÜeHeseleri tarafından imal edilmiı 

.. k k tır aa re1ıme artı ı:.çı tan muara- T. · · · E 143 . • ayyarerun ısmı xpress - -
za edemeyerek mıde zaruretıle Fançon"dur. Azami sürati 255 kılo
manalr manalı susan işte .. Kor- metredir. 
kunç unsur budur. G'ı:çliği 
kıran bunlardır. 

Rejim. bu ıibi bizde müs
tebaaeleşmit fertleri içine al
mayor, kadrosuna sokmuyor. 
Bunlar, duymak VP. düşünmek
ten ibaret olan hayatta nasibi, 
hayvanlıktan bir kademe ileri 
varamayan ve cemiyetimiz 
içinde {parazit) olan mahlu
kattır ki daimi kontrol altında 
bulundurmak ihtiyacı vardır. 

( Devamı var ) 

İspanyada grevler 
VALENCE, 1 .A. A. - lnıaat a

melesi. rrev ilin etmişler ve diğer 
bir takım şaayata mensup ameleyi 
de berabt>rlerindc •Ürüklemek iıte-
mitler iae de bunda muvaffak olama 
mıılardır. 

Gece, komünist nümayİıçilerle za-
brta arasında arbedeler olmuıtur. 

Dört kiti hafif surette yaralanmıt
tır. 80 kiti tevkif edilmiştir. 

Hindistan İngiliz 
ordusunun mas

rafına ne verecek? 
LONDRA, 1. A. A. - Parlamen

toda bildirildiği veçhile lngiltere hü 
kllmeti, Hint komitesi ile bilitilaf, 
Hindistan'm hizmetinde bulunan in 
giliz ordusuna tahsis edilmiş olan as 
keri meıarifte Hindiıtan'ın hissesi
nin ne olduiunu tayin ebneğe me
mur bir mahkeme tesisine karar ver 
miıtir. 

Bu mahkemeye Avuıtura"lya sa
bık baş müddei umumisi Sir Robert 
Garan riyaset edecek ve mahkeme 
1 ngiltere bükümeti tarahndan tayin 
edilecek iki ıua ile Hint hükumeti
nin tayi nedeceği iki azadan mürek 
kep olacak ve eylül iptidasmda Lond 
rada toplanacaktır. 

Hindistan 'da bir idanı 

REICHSAVES, 1. A. A. - 23 
temmuzda yüzbaşı Goeldtreamdeki 
Reading ha•tahanesinde ölüm dere
cesinde yaralanmış olan Abdürreşif 
bu sabah idam edilmittir. ____ ... __ _ 
Mukdende 
Muharebe 
Beş bin Çinli ile 
muharebe oluyor 
TOKlO, 1. A. A.- Bu sabah, 

Moukden'e kartı yeni bir taarruz ya 
pılmııtır. Japonlar, silihları mükem 
mel olan birçok havan toplarına ve 

mitralyözlere malik bulunan ve ter
sane tayyare karargibı ve telıiz iı
ta•iyonunu hedefi taarruz ittihaz et
mit olan 5.000 kitilik gayri munta
zam bir Çin kuvvetile pek ıiddetli 
bir muharebeye girişmiılerdir. 

TOKIO, 1. - Aıobi gazetesinin 
yazdığına göre mitralyözlerle müııel 
lalı takriben 5000 y.ağmacı Mukden 
tophanesile, telsiz istasyonuna ve 
tayyare karargahına karıı bir tur
ruz yapmalı:tadır. 

Graf Zeppelin'in 
seyahati 

PERNAMBOUC, 1. A. A. - 29 
ağustosta Friedrichıhafen'den ha
reket eden Graf Zeppelin balonu bu 
sabah buraya vasıl olmuıtur. 

Bolivya ile Para-
guay an-

laşa bilecekler mi? 
LONDRA. 1. A. A. - La Paz

dan Times cazetesine bildirildiğine 
göre Bolivya hülcümeti bir müd<lte 
teberi Paraguay ile Chaco havilisin 
de cereyan eden muhasematı 30 gün 
müddetle tatil etmeği kabul etmiştir. 

Guaynquil'de dahili harp 
GUAYAQUIL, 1. A. A. -

Quitto cıvarında yeni muharebeler 
vukuu halwır verilmektedir. Asiler 
kendilerine bir affı umumi bahsedil
mesi hakkındaki taleplerinin reddi 
Üzerine muhatemata yeniden başla
mışlardır. 

Equateur'da dahili harp 
GUAYAGUIL, 1. A. A. - Kıyam 

erbabının cürümlarının af edilece
ğine dair teminat verilmemiş oldu
ğundan dolayi Quito civarında yeni 
den mücadele ve müsademelere ~
lannuttır. 

Kanser gittikçe 
arbyor 

BERLIN, 1. A. A. - Vefiyata ait 
olan son istatistikler ,kanser tahri
babnın günden gÜne artmakta oldu 
ğunu göstermektedir. 

Prusyada 1929 senesi ilk üç ayın
da Kanserden ölenlerin mikdan 
10.89f.'ya ve bir sene sonra 11.333' 
e baliğ olmuıtur. 1931 senesi dOr
düncü üç ayında bu yüzden vuku 
bulan vefiyatm mikdan 11.681 re 
baliğ olmuıtur. 

Verembden ölenlerin mikdan iıe 
bilakis eksilmiıtir. K. 31 senesinin 
son üç ayında verem vukua11 7105 
den ibarettir. 

M. Herriot Parise 
döndü 

PARIS. 1. A. A. - Baı .. eıkil M. 
Heniot ile Dahiliye nazırı M.Chau
tempı bu sabah Cherbourg'dan Pa
ris'e vasıl olmuılardır. M. Herriot 
hariciye nezaretinde M. Boncour ile 
uzun müddet gÖrüflDÜf ve bililıare 
harbiye nazm Ye Hariciye nezareti 
müatqan M. Paganon ile müzakeo-e
de bulunmuştur. Bu müzalı:erelerden 
sonra Baıvekil lngilterenin Paria 
Maslahatgizan M. Ganbelli kabul 
ebni,tir. 

Budin etrafında çarpışan Türk 
ve Macarların hatırası 

BUDAPEŞTE, 1 A.A. - Türk - Macar uzlatmasmı voe Bu
din kalesi etrafında çarpıtırken ölen Türk ve Macarların hatıra
sını ebedileştirmek için Buda' da yapılan ibidenin açılması me1'
siminde hazır bulunmak üzere Türk tarihi tetkik cemiyeti aza
sınaan Kocaeli meb'usu Reıit Saffet Bey Peıteye gelmittir. Abi
de ııyni harbin yıldönümü olan 2 eylUlde açılacaktır. 

Kale -lstanhul otomobil golu 
CENEVRE, 1 A.A. - Kocaeli meb'usu ve Türkiye Turinı 

ve otomobil klüp reisi Reıit Saffet Bey PC!tede son Türk vali
sine yapılan abidenin re.mi kütadmda bulunmak üzere Macariı 
tana gicierken buraya ıelmit ve 1930 tarihinde lstanbula topla
nan beynelmilel Turizm kongresinde yapılması kararlaıtırılan 
Kale - lstanbul otomobil yolunun intası hakkında nisan 1931 
Milan yollar kongresinde ittihaz edilen mukarreratın sureti tat
bikine dair otomobil yolları beynelmilel bürosu umumt katibi M. 
Empeyta ve beynelmilel mesai bürosu müdürü M. Butler ile gö
rüşmüştür. 

Kütahyanın kurtuluş günü 
KÜTAHYA. 1 A.A. - Kütahya halkı kurtuluılarının 10 

uncu yıldönümünü muazzam tezahüratla kutlulamlflardır. Bu 
münasebetle kurtarıcılarına tazim telgraflarile Kütahyanın min
net ve tükranları arzedilmiıtir. 

Tevhidi i i bitti 
Vekil B. bugün geliyor. lnhi. 

sarların daha 
eyi işlemeleri temin edilecek 

Rana B. in beyanatı 

IZMlR. 1 (Milliyet) - iz. 
mir ve havalisinde tetkikatını 
ikmal eden gümrük ve inhisar
lar vekili Ali Rana Bey bugün 
lzmir vapurile lstanbula hare
ket etmiştir. Raııa Beye inhisar 
lar umum müdürü, memurin 
müdürü Abdülkadir vP. mufet
tiş Ata Beyler refakat etmek
tedirler. Vekil Bey vapura yal
nız olarak kayıkla gelmiştir. 
Vali Pş., fırka reisi, belediye re 
isi ve meb'uslar vekil Beyi va
purda teşyi etmitlerdir. Rana 
Bey tetkikatı neticeleri hakkın 
daki muhtelif suallerime şu ce
vapları vermittir: 

--Çamaltı memlehaları daha 
asri bir eşkilde idare edilmeli
dir. Bunun için ic:ap eden ted
birler ittihaz olunacaktır. 

F oÇadan tuz satmak mesele 
si liyık olduğu ehemmiyetle tet 
kik edilmektedir. Tütün inhisa 
n ihtiyacı nisbetinde vaktinde 
mübayaatta bulunacaktır. Müı 
kirat inhisarı da ihtiyaçı olan 
iptidai maddeleri bu seneki ih
tiyacı nisbetinde alaçaktır. 

Benzin, ispirto 
Benzine ispirto karııtırmak 

hakkında ziraat vekaletince ha 
zırlanan kanun layihası vekile 
timizce tetkik edilmektedir. Ya 

kında heyeti vekileye takdim 
olunacaktır .. 

Alpullu ve Uşak şeker fabri
kalarının istihsal ettiği alkol 
memleketin istihlak edeceği 
mikciarın çok fevkindedir. Bi
naenaleyh benzine İspirto karı~ 
tırmak gibi alkol için esaslı bir 
sarf mahalli bulunmadıkça İs· 
tihsali tezyit mevzuu bahis ola 
maz. 

13213 numaralı kararname
nin esasa taalluk etmeyen bir 
noktasında tadilit icrası faideli 
olacağını İzmir ihracat tacirle
ri söylediler. Arzularını lsıret 
Pt. Hz. ne ve lktısat 
vekiline bildirdim. Heyeti veki
le muvafık görürse tadilat icra 
olunur. 

T eftişat İzmir ve hav alisin
deki gümrük v~ inhisarlar ida
relerini yakından görmeğe fır 
sat verdi. Bütün buraların da
ha iyi itlemeleri için gayretimi 
ze devam edeceğiz." 

1nhisarların tevhit kadrosu 
tebliğ edilmittir. Her üç inhi
sardan cem'an 28 memur ile 
tuz başmüdürü Kemal B. açık
ta kaldı. inhisarlar için şimdi
ki tütün inhisarı binaH tahsis 
edilmitşir. Başmüdürülüğe Se
zai, muavinliğe de İbrahim Bey 
ler tayin edilmişlerdir. 

Filo Samsunda hararetle 
karşılandı 

ORDU, 1 A.A. - Donanmamız bugün limanımıza gelmit 
ve hararetle kartılanmııtır. Donanmamız limanda beş saat kadar 
kaldıktan sonra Samsuna hareket etınittir. 

SAMSUN, 1 A.A. - Karadeniz limanlarımızı ziyaret et
mekte olan filomuz bugün limanımıza gelmiştir. Bütün şehir hal
kı filomuzu görmek için sahile dökülmüıtü. Şehir bayraklarla 
donatılmıştı. 

SAMSUN, 1 A.J;., - Bu sabah belediye reisi Yavuz zırhlı
sına giderek filo kumandanına bot geldiniz demiştir. Müteaki
ben filo kumandanı ve maiyeti şehre çıkarak vali Beyi, Fırka 
Kumandanı Pa,ayı, C. H. Fırka11ru ve belediyeyi ziyaret ede
rek gemiye dönmüttür. Bu akfam filo kumandanı ıerefine beledi 
yede 100 kitilik bir ziyafet verilmit ve müteakiben Gazi parkında 
misafirlere ayrıca ikram yapılınııtır. Parkta filonun bando ve 
orkeatra11 tarafından parçalar çalınmııtır. 

Yarın ıehrimiz sporcularile bahriyeliler arasında bir futbol 
maçı yapılacak ve bahriyelilerimiz tabur halinde tehrimizae muo 
tazam gezinti yapacaklardır. • 

Türk - Yunan dostluğu 
AT1NA, 1 A.A. - Muhalif bir gazete baımakalesinde Yu

nanistanin Türkiyeye kartı siyasetinde bir tahavvül vukua gel
mesi ihtimaline karıı M. V enizelos'un intihabatta muvaffak ol
masını temenni eden Türk matbuatının yazılarını mevzuu bahse 
derek diyor ki: 

Yunan siyasetı dahiliyesinın harici münasebata tesir edemi
yeceği hususunda komıu ve dost devletler gibi diğer bütün dev
letler de emin olmalıdırlar. M. Venizelos'un istifasını takip eden 
buhranlı günlerde Romaya giderken Atinadan geçen Türk ricali 
bu bapta pek ciddi teminat almışlardır. Ve M. Yenizelos'un nez 
dinde tesadüf ettikleri reiıicumhur M. Zaimis Türk - Yunan 
dostluk politikasmın hiç bir tezelzüle uğramadan Venizelos'un 
istifaamdan ıotıra da bütün Yurıanistanın politikası olarak kala
.:ağıru mütariınileyhime temin etmıttır. Filhakika Yunan muha
lefet erkinının Türk - Yunail itilafları hakkındaki teferruata ait 
itirazların ancak tarilıi bır kıymeti olabilir . 

r•w..-------------------.-------J ... 1 kararı reisicümhura imza ettir- büsbütün açmıftır. let idaresine inanmadıkla- tadır. Hükfunetin timdiki inti- yor. 

a 1 IY8SI Cma Meclisi teşkil eden mnbtelif fırkaları ile hükUınetin arası ta- mağa karar vermittir. Mec- yapılmasını terviç edeceği çok Ottava konferansının netice l H ftal k S• A J } mit bulunuyor. 3 - Sosyalistler ve merkez rından, Reichstag'ı dağıt- habat kanunile yeni intihabat * * * 

zümreleri ve bunların hükume- bii olarak açıktır. Çünkü Von lis te bunu bildiğinden ilk füphelidir. Çünkü anlatılmıttır si lngilterede büyük bir mem-
31 temmuzda intihap edilen olsaydı Zetkin'in nutku Hit- te karşı vaziyetlerini hulasa e- Papen, bu kombinezona istinat içtimada intihap edilen riyaset ki yeni bir intihabat yapılsa da nuniyet tevlit etmediği anlaşılı 

Alman Reichstağ'ı 30 ağustos- lerist'ler gürültülerine sebep o- delim: eden Brüning hükumetini iskat divanı, heyet halinde Neu- yine aıağı yukarı ayni meclis yor. İngilterede himaye usulü 
ta toplandı. Meclisin ilk içti- lac:aktı. Ve belki de bu yüzden 1 - Evveli Hugenberı'in ederek yerine geçmittir. Ondan deck'te bulunan reisicümbur meydana gelecek. O halde ağ- ve bunun mütemmimi olan im
maına en yatlı azası sıfatile mecliste kan dökülürdü. Fakat 37 milli Alman fırkası vardır ki sonra da ayni gruplara İstinat Hindenburg'u görmeğe ıit.mit lebi ihtimal evvel& reiıicümhu- paratorluk himaye sistemi esa
Klara Zetkin namında yaşlı bir nutkun istihkarla da olsa, her hüktimetin istinat edebileceği eden Prusya hükUmetine vazı- tir. Ağlebi ihtimal yeni riyaset run bir emirnamesile intihabat sen büyük Antusiyazm uyandır 
kadın riyaset etmiıtir. Son za- balo'e sükiinetle dinlenmesine yegane kuvvet bundan ibaret- yet etmit ve iktidara geçeli bü- divanı reisicümhura kanunu e- kanunu tadil edilecek. belki sin mamıştı. İngilizler serbest tica 
manlara kadar Moskova'da bu- ıebep. hükiimete meclisi dağıt- tir. tün faaliyetile bu grupları gü- sasiye yemin ettiğini hatırlata- yükseltilecek: Bu suretle ek rete bir iktısat sisteminden zi
lunan ve ağırca hasta olduğu mak için bir vesile ihzar etme- 2 - Meclisin en kuvvetli cendirmittir. caktı. Fakat Hindenburg heye- serisi Hitlerist'lere mensup o- yade bir mezhep nazarile ba
ıöylenen Zetkin, bu merasimde mek mülahazasıdır. Çünkü grupu olan 229 azalı Hitler fır 4 - Geriye komünistler ka- ti kabul etmemit, yakında Ber- lan genç Almanlar intihap hak karlar. Gerçi lnıriltere iktıaadi 
bulunmak üzere Berline gelmit meclisin açılmasile Almanyada kası, iktidarı doğrudan doğru- lıyor ki, bunlar. değil hükiimeti line geleceğini ve kendilerine kından mahrum edilecek. Şim- buhranın zaruretleri \iarşısında 
ve hastalığına rağmen. içtimaa ki buhran bir taraftan hükii- ya ele almak hususundaki t.ale- iskat etmek, siyasi, iktısadi ve orada müliki olacağmı bildir- di müntehipler doğrudan doğ- serbest ticaretten ay~mıştı.Fa 
riyaset ederek bir nutuk aöy- metle reisicümhur, diğer taraf bi reisicümhur ve hükiimet ta- içtimai rejimi yıkınak istiyor- mittir. ruya namzetlere değil, fırkala- kat bir çok lngilizler bunu mu
lemiştir. Zetkin nutkunda Al- tan da meclis arasında bir mü- rafından reddedildiğinden hü- lar. Reichstag'm Von Papen hü- ra rey vermektedirler. Bu da vakkat bir tedbir telakki edi
ır.anyanın dertlerini kapitalist cadele teklini aldı. Meclis. Von kiimete ! ademi itimat reyi ver Bu şerait altında 608 azalı kumetine ademi itimat reyi ve- tadil edilecek. Kanunu esasinin yordu. Hatta himayenin pro
sisteme atfetmiş ve ilk ko- Papen hükilmetine ademi iti- meğe karar vermiştir. Hükiiııne bir mecliste hükumetin daya- receği bir emrivaki halinde gö- de tadili mevzuu bahistir. ; paganciası yapıldığı 7aman da 
münist cümhuriyet meclisine mat reyi vermekten bafka bir tin asayişi muhafaza bahanesi- nabileceği kuvvet elliyi teca- rünüyor. Ve ademi itimat be- Her halde fU muhakkaktır : denmişti ki: 
riyaset edinceye kadar yaşaya- fey yapamaz. Hükumette mec le tatbik ettiği şiddet siyaseti vüz etmiyor. Yon Papen ve yan edilir edilmez de hükume- ki Almanya' da Weimar kanunu 1 - Bütün dünya himayeyi ka 
cazını bildirmi~tir.. !isi dağıtmağa karar vermiştir. ve Beuthen'de bet Hitlerist'in temsil ettiii Junker, asker, asil- tin meclisi dağıtacağı muhak- esasisinin kurduğu sistem bü· bul etmiştir. lr.giltere diğer dev 

Eğer Reichstag daha baş- Hatta Yon Papen meclis içti- idama mahkum edilmeleri hü- zade ve eııki zaman politika a- kak telakki edilebilir. Bu şerait yük bir buhran devri geçiriyor ı !etlerden ayrı kaldığı müd'det-
:..::.;:....:;.......,,..;:...ı;.;;.;;;:::::;;::;;.,,::=.....;_..-, __ ..;....;,.. _ _ ____ ~ ____ ..;._.:..,...., .... w.. ... ...,..,,;;..; _____ ...;..;.· -.:.· ----=-=-=...:.....ı•.:.· ..ı.1_.ı....,,..L. ... ıı.t....ı.....,.....,....,...ı......,.a.....,-im..ı..J v 1 · a·· 1 · · - ce. nnl,.rı hn voldan avıram 7.. . 
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Telefon Şirketi 59 Santral Memuresine Yol Verdi 
Ekonomi 

Arpa mahsulümüzde 
bir senelik vaziyet 

Pollate 

Feci bir 
Kaza ----

Mahkemelerde 

Sahte bir 
Çek davası 

Çeki kimin tanzim 
ettiği arqtırılacak 

Maarifte 

Hiyle 
Anlaşıldı 

Beledlgf'de 

Operete 
Rağbet 

V/Ulge/lt> 

Umumi 
Maaş 

• 
iki senelik fiat grafikleri sarih 

Bir adam ifade 
veremiyecek 

kadar yaralandı 
Dün akf'IDl Aluarayda feci bir o

tomobil kazası olmut, ıolör Behçe
tin idaresindeki 2548 numualı oto
mobil hüviyeti meçhul bir talısa çarp 
IDlfbr. Sademe ye maruz kalan zat 
ağır ıurette yaralanmıt. İfadeye p)' 
ri muktedir bir halde Cerrahııata 
hastanesine naldedilmittir. Şoför ya
kalanmıttır. 

Dün Airrceza mahkemeainde 
§ayam dik.lı:at bir davanın rüyeti
ne b&flanılmııtrr. Davanın maz
nunJan aıvacı Boğoa ve Erzerum
lu Muzaffer İlminde iki kitidir. 

Bulgaristanda Ba
kalorea imtiha
nına giriyorlarmıı 

Şehrimizdeki papas mekteplerin
den huılarnun lise ıon ımıf talebele 
rini Bulgariıtana ııötürerek orada 
bakalorea imtihıuıma tabi tutbıldan 
~ idaresine ihbar edilmifti. Mü 
fettitl ... bu huıuıtaki tahlr.ikab ik
mal etmek üzeredir. Öğrendiiı!!nize 
göre, bu ihbar tahakkuk etmekte
diı-. 

Bu sene de yeni 
operet-

ler hazırlanacak 

Dün verildi. Eytam 
maaıı da 

yann verilecek 
bir fikir vermektedir 

licaret borsası netrettiği son 
Yıllıkta son senelerde mühim 
~ ihraç maddesi memini a-

1111 arpaya mühim bir kıaım a
>nnuıtır. Borsa arpanm 1931 
•eııeaindeki umumi vaziyetini 
!Öyle kritik etmektedir: 

Senelik vasatiler nazarı iti
bara alındığı takdirde, 930 pi

l Yaaaamda 929 senesine naza-
1'11 4 kurut 37 paralık bir te
llezzül olduğu halde 930 ve 931 
~eleri arasındaki fiat tenez
~?lünün 37 paraya inhisar etti
gı görülür. 
L· Bu hususta daha sarih bir fi
"!r edinebilmek için iki mütea
kip senenin fiat grafiklerine 
töz gezdirmek kifidir. Hasat 
;Yı olan Temmuzdan itibaren 
30 fia.t münhanisi bir sathı 

:'!l halinıele yukarıdan atağıya 

9 
ogru kaym19, buna mukabil 

L31 fiat münhanisi ufak zikzak 
ıerla, bilakis a9ağıdan yukarı
Ya doğru çıkmııtır. 
t Bu aene arpa ihracatı dikka
a tayan surette artmııtır. U
~llıni vaziyet cetvelinin tetki
l u_ıden de anlatılacağı veçhi le 

1 
urkiye. 931 senesinde (91, 

~7) ton arpa ihraç etmiıtir 
. bu mıktar dört evvelki sene 
~ ihracat meanuundan o/cı38 
•zladır. Ve lnstitut lntematio 
~lin memleketimiz İçin 1909 -
913 fazlai ihracat vasat.isi di-

Ye tesbit etmiı olduğu 

[ BOUA 

( ı, Bulwnndu alınan cet.eldir ) 

1 EyHH 1952 
Alr,am Flatlan 
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(131, 705) tonun o/cı69 zuna ba 
liğ olmuıtur. Avrupanın diğer 
ihracatcı memleketlerinden o
lan Macaristan, Romanya, Le
histan ve Çekoslavakyanın 930 
senesine nazaran.bu sendci ihra 
cat mıktarlarında vaki olan te
nakus nisbetleri, berveçhi ati
dir: Macaristan o/0 73, Roman
ya o/o49. Lehistan o/cı39, Çekoa 
lavakya %62. 

Türkiyenin bu seneki arpa re 
koltesinde geçen seneye naza
ran bariz bir fark yoktur. Dün
ya rekoltesine ııelince buğday. 
mısır ve sairenin hilafına ola
rak 929 dan beri arpa rekolte
sinde mütemadi bir tenakus gö
ze çarpmaktadır. Netekim bu 
seneki rekolte 930 a nazaran 
( o/cı l5) 929 a nazaran ise 
(o/cılS) daha azdır. Cihan istih 
salatının bu tenakusu kartısın
da, fiatların tezayüt etmesi i
cap ederken, bilikis nisbi dahi 
olsa, sukutun devamı iktisadi 
buhranın neticelerinden olan 
müstehliklerin İftira kabiliyetle 
rİn'İ kaybetmesi ile izah edilebi 
lir. 

Avusturya müsteşa
rının bir ziyareti 
Avusturya sefareti müstetarı 

M. Bişof dün ihracat ofisi mü-
dürü Cemal Beyi ziyaret ede 
rek iki memleket arasındaki ik 
tisadi münasebata dair görütül 
müştür. 

Bari panayırına 
gidenler 

Bari beynelmilel §ark sanayi 
panayırına i9tirak eden mües
seselerin mümessilleri ve e9ya
lar dün ltalya badırah Heluan 
vapurile dün hareket etmittir. 

Bari ıark sanayi sergisinde 
Türk paviyonunu tertip ve ne
zaret etmek üzere Ofis raportör 
)erinden. Akil Bey de ayni va
purla Bariye gitmittir. 

Bari tark sanayi sergisine bu 
sene memleketimiz zengin bir 
tekilde ittir ak etmektedir. 

Tütün vaziyeti 
Avrupadaki tütün vaziyeti bak.km 

da ticaret odaıına gelen raporda şu 
malümat mevcuttur. Belcikada 1932 
ıenesi mabıulü 61,300 ·kental tah
min edilmittir. Geçen ıene bu ra
kam 65600,daha evveliıi sene 65,250 
idi Bulgariıtanda 232500 kental tab 
min cdilmiıtir. Geçen seneden yüz
de 6,4 noksandır. 

Rusyada zer sahası bu sene 
182,200 idi Şimali Amerika ittiba
dında z.,,. ıaha11 285,600 hektardır. 
Geçen ıene 817 .300 idi. Ceza.irde 
mahsul 190 bin kental tahmin edil
mittir. 

Geçen ıene 180813 idi. 

Afyon fiatları 
Halen yüzde 12 morfini 

Bir kaza daha 
Nitantaımda oturan ıoför Hasan 

efendinin idaresindeki 1141 numara· 
b hu•uıi otomobil dün Karaköye ııi
derken kartısrna seyyar saka Kadri
nin arabaaı çıkml§tır. 

Hasan efendi , bir kazaya mahal 
vermemek için direksiyonu kınmş 
ve araba elektrik ıirketinin duvarına 
çarpınış, duvar k11men yıkdml§ ve 
kendisi de yaralanmrıtJr. 

Bir daha! 
Topkap•dan tehrerninine aiden 

635 numaralı vatman Ali efendinin 
idaresindeki tramvay arabaaı şoför 
Fevzi efendinin idaresindeki kamyo
net ile karıı karııya gelerek müaade 
me olmuı, her ikisi de cüzice hasara 
uğramıtbr. 

Feci bir ölüm 
Alaiyeden yazılıyor: - Kazamı

za merbut Mahmut Seydi köyünde · 
bir facia olmuttur. Köy halkından 
Ali, birkaç arkad&Jile birlikte civar 
daki derede balık avlamıya çıkmıt
lardır. Yaz olduğu için derede an
cak yarını arşın kadar ıu vardır. 
Avcılar hep birlikte derede yürü:•e
rek avlarumya koyulmuılardır. Fa
kat bir aralık önlerine çok derin bir 
çukur çıkınıttır. Ali dalamlıkla bu 
çukurun içine babrut ve bir taş ko
vuğuna ııkıf8rak feci bir tekilde bo 
ğulmuttur. 

·--···--·--···-·-···--·-··--
lamıı bulunması ve biz de önümüz
deki Mayıata baılıyacak tetekkül do 
layısile afyon fiatleri muhakkak yük 
selecektir. 

Dün gelen 
Buğdaylar 

Dün şehrimize 2S vagon A
nadoludan ve 2370 çuval liman 

lardan buğday gelmiştir. 

Buğday dün borsada azami 
7,5 kurut fiat almıttır. 

lık Fındık ihracah 
Bu senenin ilk hndrk mahsulü 

dün uAlimnia" vapuru ile Ham .. 
burga ihraç edilmiıtir. 

ihracat ofisinin 
bir tebliği 

lSTANBUL, 1. A. A. - ihracat 
Ofisinden tebliğ edilmiıtir: "Norveç 
hükumeti fevkalade vaziyet karşmn 
da l!'ümrük tarifelerini 4 rniıline ka
dar tezyit ve &erbest ithal edilen em 
tia için de yüzde 50 kıymet üzerin· 
den resmi gümrük ibdaı cbnek için 
meclisten aali..hiyet almıştır .• , 

Fransaya kavun 
gönd~receklere 

ISTANBUL, 1 A. A. - ihracat 
Ofisinden tebliğ olunınuıtur: 

Bunlar 450 dolarhk sahte bir 
çek tanzim ederek Derç iıuninde 
bir sarrafı dolandınrlarken yaka
la.nmıtlardrr. Boğoa kendisine ıu
al tevcih edildiği zaman demittir 
ki: 
"- Bu sahte çeki hen tanzim 

etmedim, Muzaffer tanzim etmit, 
getirdi ve bana: 

- Senin Amerikada öğlun var, 
her zaman aana çek gönderiyor, 
sen de bozduruyorsun. Saraflar 
seni tanır, gel tavassut et te, fU 
çeki bozduralım, dedi ben de ta-. . 
vaaaut ettun ve çeki bozdurmak 
için sarrafa müracaat ettim. Me
ğer çek sahteymİf, beni yakaladı-
lar. • 

Muzaffer Boğosun bu iddiasını 
reddetti: 

- Çeki b"n tanzim ebnedim, 
kendi namına Boğos tanzim etmit 
tir. Ben sarraf Berç efendiyle bor
.sanın kapısı Önünde oturuyordum, 
Boğos geldi: 

- Bana: "oğlumdan bir çek 
geldi, ıunu bozuver" dedi, Berç 
çeki eline aldı, sahte olduğunu an
ladı ve başımıza hu bela geldi. 

Mahkeme sarraf Berç efendi
nin fahit sıfatiyle celbi için başka 
gÜne bırakılmııtır. 

Bir muhtelis mah
kum oldu 

Yani efendi isminde bir zatın 
ticarethanesinde çalııırken para 
ve tahvilat atırınakla maznun 
Staniılaaın muhakemesi dün üçün 
cü cezada İntaç edilmiştir. 

Staniılaı cürmü ıabit olduğun
dan 3 ıene hapse, 3 ıene Emniyeti 
umumiye nezareti albnda bulun
durulmıya mahkiim olmuıtur. 

Tevsii tahkikat 
talebi 

Balıkhanede Belediyenin okt
ruva memuru iken 9 bin lira ihti
lu ebnekle maznuncn muhakeme 
altına alınan lbrahim efendinin 
muhakemesine dün ağırceza mah
kemesinde devam edilmişl'ir. 

Muhakeme evvelce iddia ve mü 
dafaa için kalmıtken, dünkü cel
sede müdafaa vekili tevaii tahki
kat talebinde bulunmuı ve halen 
bir kaç kişi tarafından ifa edil
mekte olan bu vazifenin müvekki
li tarafından yalnız batına ifa e
dildiği için bazı yanlıılıklar oldu
ğunu, sui istimal olmadıiuu IÖyle 
mittir. Muhakeme bu hususta fa· 
bit dinlenilmek Üzere batka •iine 
bırakılmıştır. 

Türk- Yunan 
mahkemesinde 

Muhtelit Türk - Yunan mahkeme 
sinde dün 17 davanın muralaaaı ya
pılınıf ve yeniden dört davarun da 
görülmesine başlannuıtır. Dün ba
kılan davaların elueriıine ademi sa
lahiyet kararı verilmittir. 

Dügünde bir facia 

Şehrimizdeki ecnebi liıel~den 
mezun olan talebe darülfünuna ka
bul edilemmdctedir. Ve yeni bir ba
kalorea İmtihanına tabi tutulmakta
dır. Papaa mektepleri bu ikinci imti 
hanı bertaraf ebnek ve talebelerine 
sühulet gösterebilmek için bakalo
rea İmtihanını Bulgariıtanda v~dir
dikleri anlaşılmııtır .Çünkü Bulgvis 
tan hariç bir memleket olduğu için 
oradan mezun olanlar ecnebi addedi 
!erek darülfünuna imtibanaız kabul 
edilınektedir. 

Bu vaziyet üzerine bu dolam
baçlı yola ıülukden papas mektep 
!eri idaresi tecziye edilecektir. 

Leyli meccani talebe 
Liselere alınacak leyli meccani 

talebenin imtibanlan yann yapıla 
caktır. Bu sene 300 meccani leyli 
talebe alınacaktır. Bu suretle Ma
arif vekaleti hesabına liselerde 
okuyan talebe adedi 1000 e balii 
olmaktadır. 

Avrupaya gidecek 
lise mezunları 

Avrupaya gönderilecek liııe 
mezunlan imtihanlan yann Eren· 
köy ve lıtanbul lisesinde yapıla
caktır. Bu aene Avrupaya 50 ta
lebe gönderilecektir. 

Ecnebi lisan 
Muallimleri 

Liselerde fran11zca , İngilizce, 
almanca muallimi olmak iıtiyen
ler için Darülfünunda )'eni bir im 
tihan açılacaktır. Son yapılan im 
tihanda çok az kiti muvaffak ol
muttur. imtihan eyliil sonunda ya
pılacaktır. 

Beyoğlu 
Telefonları 

Santralde 59 me
mureye yol veriliyor 

Telefon ıirketi Bey oflu tarafı 
telefonlarının da otomatike tahYi
li münuebetile dün Beyoilu sant
ralında çalıtan 59 memuraye va
zifelerine nihayet verilecefini bil
dirmiıtir. 

Beyoflu telefonları da 1 teıri
nievvelden itibaren otomatik ola
rak çalıtacakbr. Vazifelerine ni
hayet verilen memurellerin de bu 
ay nihayetinde vazifeleri nihayet 
bulacaktır. Vazifelerine nihayet 
verilen bu memurelerden hemen 
hepıi Türk kızlandır. Şirket çıka 
rılan memurelere gayet az miktar 
da birer ikramiye vermektedir. 
Beyoğlu santralından ancak bir 
kaç memure Ankara ve Avrupa 
mubaherab için hizmetlerinde 
ipka edilmitlerdir. Banclınnadan yazılıyor: - Kaza 

mızın Kapıdağındaki Perama karye
ainde yapılmakta olan bir düğün fa
cia ile neticelenmiıtir . Adanada bir cinayet 

ıı llonı IS, - 1 lıl••ldlyı 
1\ tır l,.ıt.) 114, ı Kank •Ol 

34,-
ı.u-

muhtevi afyon libreıi12,6 ila 13,6 ti 
!indir. Bu fiat v,eçen ıene ayni tarih 
teki fiatten yüksektir. Bu ay Eylul 
ortalarına kadar muamelenin en dur 
gun gittiği devredir. Eylulden ıonra 
asıl faaliyet devresi başlıyacaktır. 
Yugoılavya da filen inhisann baş-

" Fransaya kavun ithaline ait kon 
tenjan tükendiğinden Ofisten malu
mat alınmadan Frıuııaya kavun gön 
derilmemesi." 

Karyedeki iki katlı ab§Bp bir bi
nanın üıt katına düğün Yaıımak i
çin toplanad' halk, bir aralık odanın 
istiap edemiyeceği bir tekil almıtm. 
Tam bu 11rada döteme tabtalan hü
yük bir gürültü ile kırılmıt ve oda
da bulunan kalabalık halk kendileri
ni evin alt kabnda bulınuılardır. 

Yedi kiti yaralanmıttır. 

Adanada Y ıımaçlı mahallesinde 
bir cinayet olınut. Mamur oğullann 
dan Mehmet oğlu Garip iımindeki 
§&luı bir münazaa sonunda muhto
)if yerlerinden bıçakla katle<ilmittlr. 

Failler firar etmitler iııe de poli
sin pyretile kimilen ,.akalanml§lar
dır. Tahkikata devam edilmektedir. 

Geçen kıt mevsiminde Darül
bedayide temıil edilen iki operet 
piyesinin ııördüğü rağbet üzerine 
bu ıene operet faaliyetine daha 
ziyade ehemmİ)'et verilmesi te
karrur ebnİftir. Bu kıt temail edil 
mek üzere 3 yeni operet hazırlan 
maktadır. Geçen sene Yalova 
türküaü opereti 22 kere temıil e
dilmit ve her defasında salon bm
cabmç dolmuıtur. Halkın daha 
ziyade hafif piyeslere raibet et
tiği görüldüğünden hu kıt daha 
çok vodvillere yer verilecektir. 
Yalnız haftada bir akf&ID, pazar 
tesi geceleri kli.aik san'at eıerleri 
temsil edilecektir. 

Vakit hüresi 
Rasathaneye kablo ile raptedi

lerek Galata kulesindeki vakit 
kureıi hu sene İfletilmeğe baılana 
cakb. Fakat belediye bütçe.inin 
tasdiki geciktiği için bu huıuıtaki 
inJBatm bu sene yapılaıniyacağı 
anlatılmışbr. Vakit küresi ancak 
önümüzdeki ilkbaharda itlemeğe 
haıhyacaktır. 

Ahşap pansiyonlar 
Büyük ahfap evlerden oda oda 

kiraya verilenlerde her katta 10 
kova au ve bir miktar hortum bu
lundurulması mecburiyeti komnUf 
tu. Bu huauıta verilen mühlet bit
mit ve Belediye teftiılere batla
mııtır •. Fakat timdiye kadar, yan 
•m tehlikeaine kartı olan hu teda 
biri çok az kimseler yapmıftır •• 
Bu gibiler hakJı:mda takibat )'apı 
lacaktır. 

Nail B. geldi 
Belediye bütçeıi hakkında Da

hiliye vekiletine izahat vermek 
Üzere Ankaraya giden varidat mü 
dürü Nail B. tehrimize avdet et. 
mittir. 

lnhl&arlarda 

Tütün 
Encümeni 

TadilAt mesaisi 
daha 

yirmi gün sürecek 
Tütün lnhiaan kanununda ta• 

dili.t icrasına memur kona-rece -
çilen encümen, diin de inhisarlar 
idaresinde toplanarak meaai•ine 
devam ebnİftİr. Hafta içinde kon
gre heyeti umumiyeai inhisarlar 
umum müdürü Hü.anü B. in riyaae 
tinde toplanarak encümenin tea
bit ettiği esaslan müzakere ede
cektir. Encümen, 20 güne kadar 
mesaiaini bitirebilecektir. 

iki ıerir mahkOm 
oldu 

Malatyaılan yazılıyor: - Birçok 
hırıızılk, haydutluk ve yol keımek 
suçlarından dolayı takip edilerek 
yakalanan Gubuı n Hasan isminde 
iki ferİr mahkemeye •erilmitl ... dir. 
Muhakeme neticesinde bunlara İsnat 
edilen cürümler tamamen sabit ol
muı ve ikisi de on altııar ııene ığır 
hapse mahkiim edilmiılerdir. 

Bern sefirimiz 

Dün eyhil umumi ma&fı veril
mittir. Eytam, eramil, mütekaidia 
m&aflannm tevziabna da yanr 
b&flanacaktır. 

İmtihanların 
neticesi 

Defterdarlık memurları ara..., 
da yapılan İmtihana ait evrak tet
kik olunmaktadır. Netice bir haf
ta aonra anlaıılacaktır. 

150 bin sterlin 
tevziatına 

devam ediliyor 
Muhtelit Mübadele Komiıyono 

nun 3 üncü bürosu, dün toplanmıt 
ve tali komisyonların etabli mese. .. 
leaine ait işlerini tetkik ebnİftİr. 

ikinci büroya merbut encümen 
ce, 150 bin iıterlinin tevziabna 
devam edilmektedir. Şimdiye ka
dar 15 bin isterlin tevzi edilmit
tir. 

Komiıyondaki bitaraf i.za ba. 
kemliklerine mevdu meoa.il,den 
müteferrik olanlara ait kararlan· 
nı peyderpey tarafeyen heyetleri· 
ne bildirmektedir. Bitaraflar, ban 
kalardaki merhunata ait ihtilaf 
ile diğer iki prensip meselesine ait 
kararlarmı da yakmda bildirecek 
!erdir. Bu suretle komisyondaki it 
lerin sür'atle taafiyesi ve intacı 
mümkün olacaktır. 

Tahran sefirimizin 
raf ika lan 

Tahran sefiri Hüsrev B. in refi
kası dün Batum tarikile Tahran'a 
hareket etmiıtir. 

Amerikalı seyyahlar 
geldi 

Yuıoılav bandoralı Kraliçe Marya 
vapurile dün tehrimize 220 Ameri
kalı aeyyab gelmittir. Venedik't"" 
selen hu seyyahlar, dün öğle yeme
f;ni Tokatliyanda yemiıler ve mü
teakiben tehrin taYan• tema,a yer
lfrİni ve müzel~i ziyaret etmiıler
dir. Kafile, bugün ayn; vapurla teh· 
rimizden mufarakat edecektir. 

Gayrimübadiller 
Cemiyetinde 

Gayri mübadiller cemiyeti idare 
heyeti, dün haftalık içtiınamı yap
mıt, Ankaradaki heyetten aelen ra
porlar olrunmutlllr. 

Cemiyet, bonoların yükselmesi i
çin muhtelif ınmtakalarda ve bu me 
yanda lıtanbul civarında halen dur
muı bulunan emlak müzayedelerine 
devam edilmesi için yeniden teşeb
büsatta bulunmuttur . 

Halkevinde 
Konferanslar 
Ahmet Cevat B. dün ıılqam Halk 

evinde "Lisanın içtimai ve milli ma
hiyeti"' mevzulu bir konferans ver
mittir. __ ,..,_ 

Kıtın açılacak 
sergiler 

Berıı sefiri Cemal Hüınü B. Ya.. 
!ovadan avdet etrnİf ve Perapalu'a 
inmiıtir. Cemal Hüınü B. dün buıu
ıi bazı ziyaretlerde bulunmUf Ye o
telde bazı ziyareti~ kabul etmiıtir. 

Halkm müze ve sergi tubeıi ida
re heyeti dün içtima ederek kış mev
ııiminde açılacak sergiler hakkında 
bazı hazırlıklarda bulunmuttur. 

l. -- ~ -·-·- -·- .. 
11ıııltere de hımayeyi kabul et- arruzları kolayca defedıldı. 
~elidir ki ,diğer devletleri güm 1904 senesinde büyük Chanı
~k. tarifelerini indirmeğe ima- berlain'in yapmağa muvaffak 
~ edebilsin. olamadığı bir itin 28 sene aon
~ Y.ani himaye. bi~ çok lngi- ra küçük Cham~e~lain tarafı~-
1 ~erın nazarında, dığer devlet- dan yapılması hadısatın ganp 
~ Yola getirD?ek. için muva_k- bir tecellis_idi~.. . . . . 
'1 len kabul edılmı§ bir tedbır- Bu vesıle ıle lngılız tarıhı-
1\ tıı ibaretti. Otta va konferansı- nin muhtelif devirlerinde hima 
11'11 ~üzakereleri velngilterenin yeye taraftar olanlarla serbest 
t ()llıınyonlarla imzaladığı be- ticareti iltizam edenler arasın
ı 't •ene müddetli yedi mukave daki mücadelelerin safhaları ha 
,~ serbest ticaretten büsbütün tırlanmaktadır. Serbest ticarete 
tti l'ılınayan lngilizleri telata dü taraftar olanlar, hatırlatıyorlar 
ıer1:1üştür. lngilterenin tarihi, ki, lngilterede hayat pahalıla
l!ıı) eat tic!lret il~ himay~ usu~- §~ak, binnetice. a.mele ü~retleri 
iti ar.asınaa miıcadelenın hı- yukselecek. lngıhz emtıasının 
11Jesınden ibarettir. Bu müca- maliyet fiatı artacak. lngiliz 
d(): de 19 urcu asrın ortasına emtiası hariç piyasalardaki va
Çİi iıru bitmiş ve serbest ticaret- ziyetini kaybedecek. Domin
d, ~.kazanmıştı. Onrlan sonra yonlarla ticaret bunu hiç bir za 
I,· ın:ıa!~ilerin ve Chamber- man telifi edemez. Bu ticaret 

dominyonlarile ticareti 135 mil 
yon İngiliz lirası idi. 1931 sene 
sinin ilk nısfında 87 milyona 
düştü. Bu sene ayni müddet 
için istatistikler 83 milyon gös
teriyor. Yeni mukavelelerle bu 
mikdar artsa dahi, ha~iç piya
saların vadettiği ümit kadar 
parlak olamaz. 

arasında harbin soııuOOan beri 
devam eden ihtilaflar toptan 
halledilecek demektir. Bu ihti
lafların bqında da malUnı ol
duğu üzere mahut Çarlık devri 
borçlan geliyor. Gazetelerin 
yazdığına göre, Rusya bu borç
lar için Fransaya beheri 60 
milyon altın frank olmak üzere 
62 senelik taksit tediye etmeği 
teklif etmi,tir. Mukabilinde 
Fransa bankası Sovyet Rusya
nın bonolannı cari olan faiz ve 
komisyon üzerine kıracak ve 
Fransız hükfuneti de Ruayaıım 
Fransadan mübayaa ettiği eşya 
için yüzde kırk niabetiııde ke
fil olacak. 

sak İmza edilmesini bekliyor
du. Halbuki Rusya ile Roman
ya arasında böyle bir misakın 
imzasıııa Beaarabya meselesi 
engeldir. Lehistan da evvelce 
Rusya ile imzaladığı misakı bu 
Romen - Rus misakının imzası
na talik etmişti. Bilihara bu 
noktada ısrar etmeyerek Rus
ya ile misakı imza etti. Anlatı
lan Fransa da Romanya - Rus
ya misakında ısrar etmiyecek
tir. 

bir temayül gözüküyor. tin eline haylı mülk ve arazi 

"' "' "' 
Diğer taraftan sanki lngil-

terenin dominyonlarile aktetti
ği himaye mukavelelerine karıı 
mukabele bilmisil olmak üze
re, Fransa ile Rusya arasında 
daha sıkı bir ticaret münasebe
tinden bahsediliyor. Bunu bat
langıç olmak üzere. Rus-Fran 
sız ademi tecavüz misakmm ak
ti ve buna da çığır açmak için 
Çarlık devri borçları etrafında 
bir itilafın akti mevzuu bahis-

Misaka gelince; esasen Lehis 
tanla Rusya arasındaki misak 
imza edildikten sonra buna bir 
emri ,·iki nazarile bakılıyordu. 

Almanyanın da Rusya ile 
ticareti artmaktadrr. Son za
manlara kadar Almanyanın en 
büyük mütterisi İngiltere iken, 
1932 senesinin ilk üç aylık is
tatistikleri Ruayanm bu mevkie 
geçtiğini göstermektedir . 

Ottava mukaveleleri İmza e
dileli lngiltereden başka diğer 

• • "' geçecektir. Hükfunet esasen 
ispanyadaki irtica hareketi toprak meselesini halletmeği ta 

bastırıldıktan sonra cümhuri- aavvur ediyordu. Derebeyliğin 
yet hiikiimeti vaziyetin tasfiye- yıkılmadığı her memlekette ol
sile meıgu) olmağa batladı. Bu duğu gibi ispanyada da topra
icraat cümlesinden olmak üzere ğın büyük bir kısmı henüz asıl 
bir defa kıyama uzaktan yakın- zadelerin ellerindediı. Bu topra 
dan ittirak eden umum asker- ğı köylüler arasında dağıtmak 
ler tevkif edilmiıtir. Kıyam er- lazımdır. Hükfunet toprağı sa
bahının elebatısı olan ceneral hiplerinin ellerinden satın a-
Sanjurjo. idama mahk:Um edil- larak bu irıkılabı yapmak 
dikten sonra cezası kalebentli- mecburiyetinde idi. Şimdi 
ğe tahvil edildi. toprağı sahiplerinin elin-

lkinci mühim tedbir de kı- den cümhuriyet aleyhine 
yama ittirak ve ileride cümhu- kıyam ettiklerinden ciolayı 
riyet aleyhine harekata tasaddi 

1 
müsadere tarikile alacak olur

edenlerin mallannın müsadere- j sa, bir ta~la iki kuş vurmuş o
ai hakkında meclis tarafından : laca!< : Hem eski sahiplerine ce
kabul edilen bir kanundur. · za tertin edilmiş olacak, h em 
Cümburiyete aleyhtar olanla- ı de büyük maddi fedakiirlığa 
rm ekserisi emlik ve arazi sa- ma\ olacak bir inkılap ba•arıla-

• • tıl.,.~~ı,,,.._. ın.1dtıı"'.-,,nırlan ).,,,,. r-• l.r 
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\smı umdesi «MiLLiYET• ti r 

2 EYLÜL 1932 
İzmire ·doğru· 

idarehane: Ankara caddesi, 
100 No. 

Telııraf ıulresi: lıt. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

BaşmulııırTir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiy~ için Hariç için 

L K. L. K. 
3 ayl.ıiı 4- 8-
6 .. 7 50 14-

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak seri verilma -
Müddeti seç• nüahalar 10 lru
ruffur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
eclllir. Gazetemiz ili.nların me
ı'uliyetinl kabul etmez. 

BUGONKO HA VA 
y efilköy ukerf rasat ma-t.esin

den Yerilen maJ<i,_ta söre bugün 
hava açık olac:alr, riizsir tlmıolden 
eıecektir. 

1-9-32 bırlhinde hen tazyiki 
76 l milimetre en çok aıcaklılr 28 
en az 16 aantiçat kaycledllmiı
tir. 

FELEKTEN 
Seyahat mektuplan.. 

Şef talileri •• 
Şeftalilerimiz. 

Vichg, 26 ajjustoı 982 

lıtanbuldan çıkarken bir es 
ki kunduraya ikinci defa ola
rak taban yamatmıthrn.. Kun
duracım bu yamanın pek fazla 
dayanmıyacağını da ilave et
mitti •. Bugüne kadar atağı yu
karı bir aya yaklaıtı, bu kun
duraları ayağımdan daha çıkar 
madun •• Ne biçimleri b<ııEuldu, 
ne taban eakidi ••• Gül gibi duru • 
yarlar, sebebi?.. Zannetmeyin 
ki it iyi idi de ondan dayanı
yor. Hayır •.. Buradaki yollar 
kundura eakitmiyor •• Onun için 
dir ki koce Vichy'de ancak dört 
beı kundura mağaza11 var .. 
Ayağında yeni kunduralı ada
ma güç tesadüf ederainiz .. Çün 
kü bir çift kundura üç dl>rt ae
ne gidiyor •• Yollar aafalt ve te
miz ... Köeeleyi atmdırmıyor •• 
Yüzünün derisini de yıpratmı· 
yor .• Ku00ura da eskimiyor •• 
Ben de olsam eakimem.. Ve 
zannederim bunun içindir ki ıs 
marlama ayakkabı pahalıdır .• 
Bizim para ile 25 - 30 hatta 
35 lirayadır .. ltÇi ıeyrek yaptı 
ğı bu it için fazla para isti
yor .• 

Bizde öyle mi ya? .. Bir çift 
yeni kundura kavaf iti ise bir 
hafta sonra. ısmarlama ise on 
beş gün sonra çarpılır, tersine 
döner, bumu aıınır, ökçesi ye
nir .. Çünkü, çünkü yollarımız 
berbattır .. Fenadır, pistir ve ba 
kımsızdır •. Buna mukabil bir 
de yol para11 veririz .. Yol para 
sını asıl buradakiler versın
ler ... 

Bizde bir id'arei husuıiyeye 

2 Eylul 
Buııün ordularımızın har.ite._ 

leri ıöyle olmuıtu: 
A - Eal.ifehir mmtakaauıda: 
111. üncü Kolordumuz, diipna

nm ili. üncü Kolordusunu takipte 
devam etti .. 

Ve kolbatm ile ( lnönü) ne 
vannıt olan dÜ§ınana buııün alqa 
ma kadar saldıntlar yaptı. V • 
Eakiıehir ııarbında (Dutluca), 
(Akmpmar) ve (lnönü) cenuba 
mıntalrasmde seceledi. 

Kocaeli prupumu•, kartıun
deki 11 inci düıman fırkası ile 

--····--··-------·--
yol paruı vereceğimize beledi
ye bize kundura parau verse 
daha adilane olur .. ,,. ,,. ,,. 

Fransızların teftaliıi çeıni
li ve renklidir •• Lakin alet pa
hasına efendim. Yarım kilosu 
50 kurut •. Yani kilosu bir lira .• 
Okkası 130 kurut demektir ..• 
(Franaada garip bir adet var
dır.. Satıt fi atlarını göateren 
etiketler hep libre dedikleri ya
rım kilo üzerinden yazılır. ki
lo üzerinden değil.. Zannede
rim, pahalı görünüp te ımütteri 
yi ürkütmesin diye icat edilmif 
bir dalavere •.. Onun için teftall 
nin yarım kilosunm fiatını yaz 
dım.) 

iki gün evvel aldığım mem 
leket gazetelerinde okudum. 
Şefiali o kadar mebzul İmİf ki 
bet kuruta okkasını kimae al
mıyormut• denize dökülecek
m1ı .• 

Şimdi bir hesap yapalım .• 
Perakende bet kuruta aatılan 
bir yemişin okkası toptan alın
dığı zaman 3 - 3.5 kuruta dü 
şer ..• İtte bu teftali Franaa'da 
130 kuruttur. 

Bizim teftalinin 3 kul"Uf ma 
liyet fiatı üzerine iıteditiniz 
kadar gümrük. istediğiniz ka
dar nakliye ve ambalaj koyu
nuz yine kar vardır. yine kar 
vardır •• Anlamıyorum neden 
ne diye meyva atracnu tecrübe 
etmiyoruz •. Alelhuaus teftali 
biraz hamca toplanırsa bir haf 
ta yola dayanır •. 

Burada pamuklar içinde, aan 
clıklarda aarılı ve yanın kilosu 
6 franga Franuz teftalilerini 
gördükçe. bizim okkasına bet 
kurut bulamıyan ve kendUerini 
denize atan talisiz teftalileri
miz gözümün önüne geliyor •• 
Fena oluyorum .. ,,. .... 

Dün alqam yemekte giiya 
it;ibar olsun diye bir aalkmıcık 
üzüm verdiler ..• İtina ile yıka
dım, buzlu suya koydum ve ye
mekten sonra bir tane ağzıma 
attım .. 

Üst tarafını sormayın! Kl
fir koruk mu koruk! .. 

Guya F ranaa bal memleke
ti, üzüm diyarıdır ... Zannede
rim, o üzümler, yemeğe değil 
ancak sıkıp tarap yapmağa ya
rıyor ve yine zannederim ki; 
yenir şey olmadığı için vakti 
ile sıkıp sıkıp suyunu çıkar
mak suretile tarapçılrğa mec
bur olmutlar .. 

Ah! Neredesin çavut! •. Bu
raya gel de seni Maretal yapa
lım! •. 

FELEK 

Milliyet'in Edebi Romanı : 80 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Fela•fi lantastique roman) 

Yazan: Hf}SEYIN RAHMi 
Genç adam devam etti: 

- Ulvi Nadir bendeniz •.. 
Bu isim Şehamete hiç bir 

şey anlatmadı .. Billkis gönlün
deki hayalin tadını kaçırdı. O, 
kartısına çıkan genci artist X 
olması itibarile beğeniyordu. 
Ulvi Nadir bu da kimdi? 

Kızcağız o §aşkınlıkla ağ
zından tu sözü kaçırdı: 

- Ben sizi batka birine ben
zetmittim ... 

Ulvi Nadir gözbebeklerinde 
parlayan bir tebessümle sordu: 

-Kime? 
Şehamet sıkıldı. Sustu. 
Ulvi Nadir kendi sualine 

yine cevap vererek: 
- Hollyvood yıldızı X'e de

ğil mi? 
- Evet, fakat gönlümdekiııi 

nıısıl keşfettiniz? .• 
tn_ L ... 1 •• _.,.., &.. ..... t .. - ... J... • ...,; ~-

- Hakikaten çok benzeyor
sunuz ... 

- Dünyada herkes çift ya
ratrlırmıt··· 

- Bu mütabehetten hotla
nıyor, bir gurur duyuyor muıu
nuz? 

- Hotlanmıyor değilim la
kin gurur hayır ••• Çünkü beni 
ben olarak kimse takdir etme 
yor .. X'e benzediğim için be
ğeniliyorum ... 

- Bütün dünyanın kırılıt· 
tığı bir tipe benzediğiniz ıçın 
mağrur olsanız da yeri var •. 

- Amerikada doğmut o
laydım belki de X ben olur
dum ... 

- Şüphe.iz ... 
- Amerikada doğmakla 

Türkiyede doğmanm arasında 
ne büyük fark var, Orada alela 
..ı. hm .. ~tı .. r vıl..ı,,. nluvnr .• Bu-

bir dü§maıa alayını, mütemadi te
arrualarile lrartıaında 11m aılo bağ 
lamıı bulunuyordu.. 

Buradaki 11 inci dİİfDlaa fır
kaunuı vazifeoi, hakikaten çok 
mühimdi.. Neye mal olursa olaun 
(Gamlik) - (lznik) - Lefke 
battım elinde tutmalı:, ve Eakite
hir - lneııöl - Buna iıtikame
tinde çekilmekte olan ili. üncü 
kolordulannm çekilmeaini koru
mak mecburiyetinde idi. Oü,ma
nın bu fırlra11 bu vazifeain, yap
makta devem ediyordu. Bizimki 
ler de, bunu bildikleri için, onun 
cepheıini yarmaia •vaııyorlar
dı .. 

B - Afyon - lzmir iatilıa 
meti: 

A - 2 İnci ordu, (Gediz) den 
(Silindi) ye doğru yüruYÜ§Üne de
vam etti.. 

B - I inci ordu: Dahi demir 
yolu boyunca yürüyüşüne devam 
ediyordu .. 

Dün (Ufak) ıarkından tarde 
dilen düıman ardıcılan, (Utak) 
garbında mevzi almıılar ve birin 
ci kolordumuza mukabeleye baı 
lamıtlardı: 

a - 1. inci Kolordu, bu düt· 
mana saldınnıf, oldukça şiddetli 
bir muharebeye tutuımuı bulunu
yordu.. Tam bu sırada, V. inci 
aü•ıari kolordumuzun ikinci fırka .. 
n da (Derbent) civarmda (Gediz 
çayı) nın farkından bu dütmanın 
yanına pek civar bir aaldını yap 
tı. Böyle iki kıskaç arasında ka
lan düıman yan11ndan fazla 
amı esir verdi ve kıalr.açtan kurtu 
labilenler de garba doğru çekildi 
ler .. 

b - V inci sü.uari Kolordusu
nun diler fırkaları da, bugün 
(Beyceköy) (Orhanlar) ve civa
nna vardı .. 

c - il. inci kolordumuz, bu
gün demiryolu boyunca yürüdü, 
" .'\. 1m1etler) hizasına geldi .. 

ç - iV üncü Kolordumu:a, bu
gün (lıli.m köy) den (Uşak) ve 
civanna vardı .. 

• * • 
Cephelerde bunlar olurken, 

(Uıak) taki Batkumandanlık ve 
Garp Cephesi karargahlannda, 
entereaan bi.diaeler oluyordu .. 

Yunan Ba,kumandanı ile ku
mandanları nasıl esir oldular ? 

1. ve il. inci Yunan Kolordufo. 
n kumandanları ile birkaç yüz 
perakende Yunan askeri, evvel
ce anlattığımız gibi, 30/ 31 ağua· 
toa gecesi Murat dağlarına kaça
bilmitlerdi; Ceneral (Trikopia) 
İn dediğine göre; bunlar, 1 ey
lıil "ıaat 4,30 dan,, itibaren (Çift 
lik) - (Karacahisar) - (Utak) 
yolunu takip etmek kararını veri 
yorlar .. Fakıat askerin yorııunlu
ğu yürüyüıün yavaflığına sebep 
oluyor. Ve zabitlerin neferler 
Üzerindeki otoritesi eksilmit bulu 
nuyor. Yürüyüı kolu 1 eylCil saat 
12 de ( Karacahioar) şimalinde ki 
bir köye vardığı zaman, (Uıak) 
m bir gün evvel Türk askerleri 
tarafından tutulduiunu köylüler
den,, öğreniyorlar .. 

"Bunun Üzerine ceneral Triko 
piı yürüyiif kolunun ( Karacahi
sar) cenubundan yürüyüte devam 
ederek (1155) tepeıinin tutul
maaına , ve cece karanhiı baım 
caya kadar orada istirahat edil
mesine karar_,, veriyor. "Saat 14 
te yürüyüı kolu, bu tepeyi (1155) 
tutuyor .. Fakat saat 16 da, bu te
peden, Türk oüvarilerinin 1 kilo
metre mesafede ve 3000 kadar 
Türk piyadeıinin de daha uzakta 
bu tepeye doğru yürüdüğünü, 
görüyor,, Biraz sonra "Türk ıüva 
rileri ile Yunan askerleri araıın 
da alet baılıyor.,, 

"13 üncü Yunan fırkası kuman 
danının emri altındaki efrada ver 
diği emirde muharebe edecek ta· 
katleri kalmadığını ileri oüre
rek İtaat etmiyorlar .. Hatti bir 
Yunan borazanı, hiç bir yerden 

yor •.. Muhitimizin çorak topra 
ğı zeki.lan beslemiyor. Deniz
lerimizde çiroz, bahçelerimizd'e 
balkabağı yetitiyor .. 

Maahaza ekranda talihimi 
denemek isterim .. 

- Vallahi herkes sizi X zan 
neder .. 
Ulvi Nadir tuhaf bir feveran
la: 

- Büsbütün X'ın yerine geç 
mek için gidip bu artiıti öldür 
meli miyiıu, Ne yapmalıyım? .. 

Şaka tarzında ağudan ka
çan bu sözü Şehamet çatık kat 
la dinledi. Bu istiğrabm farkı
na varan Ulvi Nadir hatasını 
§U suretle tamire uğrattı: 

- Amerika yalnız ilmi fen
ni havarikile değil haydutları
nın cür'et, maharet ve san'at
ki.rlrklarile de dünyanın hayre
tini celbetmektedir. Bir treni 
durdurup soyan üç kitiyi ta
savvur ediniz. Napoleoın ordu
larile galebe ederdi. Bunlar urf 
cesaretlerile ... 

Şehamet mütevehhit bir seı 
le: 

- Aman aman hap:lut sö
zünden iirperti duyarım.. 

- Havdut •imdiki zaQJ.anın 

bir emir almadan kendiliğinden 
(at.f keı) borusunu çalıyor . ., 

"Bu vaziyet üzerine, Ceneral 
(Trikopi.o) , ileri atılıyor, askerle 
rine kendiaini takip etmesi emri 
ni veriyor. Ve tepeye çıkmak üze 
re askerin batına ııeçiyor .. Fakat 
ona da itaat etmiyorlar.,, 

HiKAYf: ~!~ Lg~~ü~:~aJ 
ISTANBUL - (1200 m.) 18 gra 

"O zaman, ceneral (T rikopia) 
in yanındaki bütün kumandan, 
ve erkinıbarp zabitleri ve zabit
ler, bir taraftan artık mukadder 
olan e•aretin, daha fena tarlar al 
tında vukuuna ve bilhassa efra
dın zabitler aleyhinde hareketle
rine meydan bır•lrmamak m•kM 
dile, beyaz bayrak çekmek llzım 
geldiği fikir ve mütaleaoım ileri 
ıürüyorlar. Akai takdirde zabitle 
rin neferler tarafından Türklere 
teslim edilmeıi tehlikesinin de 
bat gösterebileceği dütünülüyor." 

Borç delisi mofon, rn,s birinci kısım alaturka 
saz, 20,5 askeri konferans, 21 ikinci 
kııım alaturka saz, 22 orkestra. 

Bir tarafta bu münakaıalar o 
!urken, diğer taraftan "Türk top 
çuaunun da atete batladığmı ve 
Yunan aıkerleri üzerine zayiatı 
mucip olacak düıman ateşine se
bebiyet verilirse, neferlerin zabi
tan aleyhinde hareket edecekleri
ni bazı zabitler iddiaya baılayor
lar .. 

Bu ıuretle o güne kadar Yu
nan ordusunu ıevk ve idare etmiı 
olan kumandan ve zabitler, ken
di neferlerinden kendi hayatlan
na kartı vuku bulacak kaoıtların
dan da endiıeye düşmüı bulunu
yorlardı .. Nihayet kurtuluş çaresi 
"1155 tepesi Üzerinde beyaz tes
lim bayrağı çekilmesini kabul et
mekte" buluyorlar .. 

• * • 
lıte dün ( 1 eylul) saat 1 7 ye 

doğru o tepede esir edilen bütün 
bu ceneral, kumandan, ve zabit
ler ve neferler, bugün (2 eylul) 
de (Utak) a ııetirilmitlerdi .. Bun 
!ardan ceneral (Trikopis) ile il. 
inci kolordukumandanı ceneral 
(Diyeniı) i, Türk başkumandanı, 
kabul etti .. Ne gariptir ki salonu, 
Yunan hafkumandanı Haci Anesti 
için hazırlanmış içi mavi bnyan
mış bir Türk evinin genişçe biı· 
ıalonu idi .. 

Gazi başkumandan, kendileri
ne bazı şeyler sordular. Gerek Af 
yon taarruzu ve gerek "Başku
mandan meydan muharebesi" ne 
kadar geçen bir müddet içinde 
Yunan kumandanlığı için yapılma 
sı lazım gelen hareketleri saydı· 
lar; ve bunlardan hiç birisine ne
den karar veremediklerini ve yap 
madıklarını sordular.. Ceneral 
(Trikopis), bu husustaki kaba
hatlerin, baıkumandan Haci Anes 
ti'ye ait olduğunu ileri sürüyordu .. 
Halbuki Yunan batkumandan ve
kiliğine ceneral (Trikopiı) in 
tayin edildiğine dair Yunan hü
kiunetinin ceneral (Trikopis) e 
çektiği telgraf, kendilerine teb
liğ edilmitti .. Çünkü bu telgraf, 
ceneral (Trikopiı) ten evvel Türk 
batkumandarunın eline geçmiıti ! ! 
Ceneral (Trikopiı) bunun Üzeri
ne iyice ıaıaladı kaldı .. 

- Türk batkumandanı Gazi, 
kendilerine (Türk) e has bir cen
tilmenlikle; "Bir kumandan için, 
zafer mukadder olduğu kadar, e
saret te mukadderdir •. Dünyanm 
en methur aıkerlerinden biri olan 
N apoleon bile bunca zaferlerden 
sonra nihayet eıir dütmiittür .. Ye 
ter ki aiz, yapılabilecek f"yleri 
yapbğıruza vicdanen kani olaıı
nız.. Müteeasir olmayınız.. Yor
gunıunu:ıı. Buyurunuz gidiniz. is
tirahat ediniz." diye onlan teıel .. 
li buyurdular .. • • • 

itte, "30 ağuıtoı batkuman
dan meydan muharebesi" imha 
çemberinin son perdeai de burada, 
böylece kapanmıf, oradan kurtu 
labilenlerin son artıktan da böy
le esir edilmitti .. 

- Türkün hayatına kaateden
J~~rin ve edeceklerin akıbeti, dai
ma böyle olmağa mahkiundur. 

• • • 
Türk ba~kumandanının yanın 

dan çıkan bu Yunan batkuman
dan vekili ile kolordu kumanda
nı, ve diler kumandanlar, el'an 
alevler ve dumanlar içinde yan
makta olan (Uıak) sokakların
dan İstirahat konaklarına gider-

- Beyefendi bugün ayın bi
ri. Maaı almış11ruzdır her hal
de. Bütün memurlara hem de pe 
tin olmak şartile maaşlan gün 
geçmeden veriliyor. Elbette asa 
!etinize eminim. lnki.r buyura
cak değilsiniz ya .. Hani sizde pa
ramız kalmaz. Fakat maliun ya 
biz de çoluk çocuk geçindiriyo
ruz. Lazım olmasa ne olacak? 
kafı mı olur? Topu topu zaten ne 
dir ki? Fakat hani şöyle İnsana 
medar oluyor. 

Vallahilazim Beyefendi. Za
man kötü. Y okaa devir o devir 
olsa şöyle bir ferahlaaak, genit
leaek, borç diye ağıza alınacak 
şey delil amme .•• Ne yapanın? 
lntallah vakitler düzelir, şöyle 
bir rahatlarız da aramızda böy 
le .Uak tefek ahzü itayi borç di 
ye telakki ebneyiz. 

Ben hayretle dinliyorum. Bu 
adam kimdir? Sözlerinden bir ala 
cakh olduğu her ne kadar anla
şılıyorsa da beni benzetmiş ola
cak .. 

- Yanlışlık var beyim. Ben 
ıizi tanımıyorum. Sonra böyle bir 
borçtan haberim yok. 

Herif birden bire bozuldu. 
Kızardı. Elleri titremeğe başla
dı: 

- Hani Beyefendi. Şakacı· 
sınız bilirim de onun için.. Yok· 
sa küçücük bir şey inkara değ
mez. Maamafih siz benim ihtiya
tımı o gece suitefsir etmiıtiniz. 
Ben bütün hayatımda böyle ih
tiyatkar bir adamım. Neyapayım 
Beyefendi. Zaman böyle. lnaa
na ister -'1.temez ihtiyat dersi veri
yor. O gece hatırı alinizdedir 
ya. HulU.si Beyden çıkarken siz 
epice çakır keyiftiniz. Ben ver
memekte ısrar ettikçe siz de iate 
mekte İnat ediyordunuz. Bey
efendi diyordum. Artık bu akşam 
lık bu kadar neı'e tamam. Faz
laıı zarardır. Hem paranıza 
hem halinize yazık. Siz ile ben
den alm~ ğa çalıtıyordunuz. 
Sinir hali ile aldığınızı da 
unutmanız ihtimalini hesaba 
katarak köşe baıına kadar size: 
- Biz de nefakamızdan ayırıp 

veriyoruz. Gerçi çok bir ıey de
lil amma. Az da bizim için çok 
demektir. Sarhoıluk bu. Unutu
lur Beyefendi diyordum. Siz "ol
maaaaaz,, diyordunuz. Mutlaka 
vennekliğim lazım geldiğini söy
lüyordunuz. Bir aralık habrınız 
da mı polia kulübesinin önünden 
geçerken, allah aekir hali ile ha
brlayamıyacağınız bir zarar vu
ku bulmasın diye efendimizi ikaz 
ediverdimdi. 

Ben çok sabırlıyım. Herif bu 
ıabrimdan da adamakıllı iıtifade 
ediyor. 

- Yallah güzel konufuyorau
nuz Beyefendi amma, ben sizi ta 
nmuyorum v,. böyle bir hadise
den ne de böyle bir borçtan 
haberim var. Ya benzetmiı ola
caksınız, yahut ta o arkadatınız 
sibi ıiz de çakır keyif imiıainiz, 
ki arkadaşınızı hatırlayamıyor
sunuz. 

Herif adamakıllı fenalattı. 
Bu defa sarardı, gözleri büyüdü. 
Gayet titrek ve zayıf bir aeale: 

- Ciddi mi aöylüyorıunuz? 
- Pek ciddi. 
- inanamam. 
- inanınız ciddi. Bir defa ıi- 1 

--····--·-----·-···--··· 
ken sokaklarda, Utak köylerin
den kağnılar içinde ııelmiı, düş
man siingüıü ile ve dütman kur
tunile yaralanmıf, iniltileri, yürek 
ler acm olan köylü ihtiyar er- • 
kek, kadın, ve çocuklannın acık
lı kafilesi önünden geçiyorlardı .. 

Bu manzara kartııında, o cene· 
rallerin ne duyduklarını bilmiyo- ı 
rum.. Fakat yüzleri kızarmııtı .. 

A. Rıza 

dünya kanunları, kuvvetleri bu nuz .. 
biı vuc adamla baıetmekten - Mübalağa mı? Hayır •. 
aciz.. Cihan matbuatinm en Ne söylesem hakikatin dunun
meraklı sütunları bunların tit- da kalacağını biliyorum. La
retici menkıbelerine muhauas.. kin heyhat ki ıa'taanızı bütün 
Ürperen heyecandan gelir .. Şi' cihana göstermek için bu mem 
rin, ~clebiyatın. resmin, heyke- lekette ıizi üzerine çıkarabile
lin, musikinin de vermeye uğ- ceğimiz bir piedeatal yok •. Biz
rattığı hep bu değil mi? Heye- de bir kadının §&yanı hayret 
can .. Haydutlar bu cihetten bü güzelliği ancak bir kocanın ve
tün san'at dahilerine tefevvuk ya muhitin mahdut cemiyetleri 
ediyorlar... ne ait sayılı gözleri nq'elendi-

Şehamet bu garip s~Iü gen riyor. Edebiyatta, güzel aan'at 
ci tatlı bir ürkeklikle dinleyor- !arda ufkumuzun ke.if bulut
du. Söz döndü dolaıtı nihayet !arını yırtarak ıözükemedik. 
tu manaaba döküldü: Marifet cihanına itte biz de va-

Ulvi Nadir - Ben sinema rız diyemedik •• Dünya harıma 
artisti X'e benzeyorum.. Fa- vergi hissemizi veremiyoruz .• 
kat siz küçükhuıımcığım ki- Bir İtalyan t•irinin namı am
me andırıyorsunun? Kadın si- lıyor. Bir F ran.aız edibinin tölı 
nema yıldızlarının en güzeli reti dünyayı bıtuyor. Bir lngi
size nisbetle gudubet kalırlar.. Iiz aliminin. bir Amerikan muh 
Siz ekranda bir görünseniz gök teriinin her veaile ile her gün 
ten F erişt.'eh inmit gibi dünya isimleri hürmetle hayretle ya
sarsılır .•. Kürenin beş krt'asın- dediliyor. Hüner pazann<la Al
daki bediiyat connaisaeur'lerini ma'n, Avuıturyalı her millet 
hayrete düşürürsünüz.. fikri mahsulatını aatıyor •• Tür-

Şehamet bu medihler kar- ke gelince bu zavallınuı mede 
tısında ezildi, büzüldü. Niha- niyet fihristinde adı yoktur. 
yet şu kadarcık bir mukabele O milletler arasında dimaği ih
de bulunabildi: tiyaçlannı aatın alarak geçinen 

- Beyefendi mübal~faları- 1 bi~. ~~r.aç~ü~La~~· Ben beynel 

ze borçlu olan kim? 
- Siz. 
-Adım ne? 
- Ferit Beyefendi. 

car et nezareti.... . 

BÜKREŞ - (394 m.) 20 keman 
solo, 20,45 iki kitilik komedi, 20,45 

Mülga ti- filüt solo, 21 ,IS piyano konıeri. 

- Evet benim. Benim amma BELGRAT - (429 m.) 21 milli 
böyle bir borçtan aslen ve kat'iy- Sırp ıarkılan, 21,30 org konseri, 22 
yen maliunattar değilim. Trio 22,30 keman konseri. 

Herif büobütün acayipleıti. ROMA _ (441 m.) 21,45 orkea-
Dövünmeğe batladı. tra. 

- AAAh. Ben O akfam da 
söylemittim. Zatıaliniz pek ol
muıtunuz.. Hatrrlayamıyacağı
mzı tahmin de etıniyor değildim 
amma. Fazla ısrarım itimatsızlık 
gibi olur diye fazla ilerisine dura 
mamışbm. 

Nihayet birden hatırıma 
di: 

gel-

- Bu adamın ıize borcu ne 
kadardır .. 

Haykırırcasına cevap verdi: 
- iki lira .. 
Şöyle bir düıündüm. Bu ada

mı daha fazla söyletınedense. fa. 
mimi bildiğine göre şu parayı ve .. 
rip bu adamın elinden kurtulma 
yı daha münasip gördüm. 

Ve: 
- Yahu. Şimdi hatırıma gel-

di. Evet evet. Çarıamba akşamı 
idi. Oyle ya Hulusi Beyden çıkar 
ken ... 

Herif rahatladı ve ben de 
iki papeli herifin eline toka et
tim. 

Söyle yürüyorduk. Şemsiye raat 
geldin. Şemsi gülümsüyordu. 

Elimi sıktı ve yanındaki ada
ma dönerek: 

- Eh bizim 
kadar. 

borcumuz ne 

Herif derhal cebinden bir def 
ter çıkardı. 

- Vallahi bilmem. Galiba 
altmıt iki buçuk filan bir §ey idi. 
Canım ehemmiyetsiz amma. lıte 
sordunuz da ... 

Defteri karı,tınyordu. Bir
den: 

- Evet dedi. Hafızam yanıl
maz. Tamam 62,5. 

Şemıi piıkin tavırla: 
- Cumarteoiye olmaz mı? de 

di. 
- Aman efendim. Sizden pa 

ra isteyen var mı? Hani sordu
nuz da .. 

Bunlar küçük teyler Beyefen· 
di, alacağımız Şemsi Beyimizde 
kalam. Cebimizde demektir. De
di. Ve hürmetle bizi selamlaya
rak ayrıldı. 

Şemsiye sordum: 
- Kim bu? 

PRAC - (488 m.) 20 Bratisla
vadan nakil, 21 Atelye tiyatrosunda 
naklen bir temsil. 

ViYANA - (517 m.) 21 Ameri
kadan nakil, 21,15 senfoni, 21 danı 
havaları. 

PEŞTE - (550 m.) 20 edebi ba
hisler, 20,S keman konseri, 21.10 
otüdyoda temsil. 

VARŞOV A - (1411 m.) 
radyo gazeteoi, 21 senfoni, 
musahabe, 23 danı bavıoları. 

20,35 
21,45 

BERLIN - (1635 m.) 22 Va!i.ng 
tondan nakil, 22,45 ıenfoni. 

ZA YI - Vefa liseoinden aldığım 
tasdiknameyi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eıkisinin hükmü yoktur. 
Pangaltı Cebel Top Sok. No. 13 Ha
mil. 

ZA YI - Kazaen tatbik mühürümil 
zayi ettiğimden yeniıini çıkaraca

ğımdan eskisinin hükmü yoktur.Kı 
lordu 4 Alay 36 Tabur 2 Salih E
fendi valdeoi Huriye H. 

ZA YI - İstanbul ithalat Gümrü 
f.ünden almış olduğum 226 No. h• 
ayniyat makpuz senedini her nasılsa 
zayi ettim. Hükmü olmadığı ilan o
lunur Abdullah Dilmegani Zade. 

lıtanbul ikinci İcra memurluğun

dan: Bir borçtan dolayi mahcuz ve 

satılmaaı mukarrer bir adet kollu 

kundura makinaaı 3-9-932 cumarte

ti ıünü saat 10 dan itibaren Yenişe 

hirde Belediye karşısında mobilyacı 
dükkanı önünde ikinci acık arttmna 

sure!ile satılacağından taliplerin ma

hallinde memuruna müracaatJarL 

- ÇANAKKALE 
- Ay tanı"'ıyor muıun? Şehitlerini ziyaret 

Borç delisi. Onu tanımayan yok- l S E Y L Ü L 
tur yahu. 1 

lıte böyle rast gele herkesin 1 GÜLCEMAL ,,,,•nurile 
ismini, memuriyetini öğrenir, mev ••••••••••••••=' 
hum ve muhayyel bir borçtan . 
bahseder. Biraz zarıf buldu mu !il-• K A D 1 N --1!! 
açılır ve kıvınr da: l!!O 3 

- Ya, dedim. Biz de herifle 

1 

G ZEL OLUNCA .. 
iki papele müşerref olduk. De- M- "l • 
sen a. . umessı esı •..•• 

ELHAMRA SİNEMASI 
5 Eylül Pazartesi aktamından itibaren 

YENi MEVSiME BAŞLIYOR 
ltk program. llılkımızın çok sevdıği sevımli artist 

FERNAND GRAVEY'in En güzel eseri• 

KADIN BERBERi 
( Coiffeur pour dames ) 

filmi gösterilecektir. Programı illveten; 30 ,\t.L·STOS ZAFER 
BAYRAMI merasimi teferruatile ve nutuklar Türkçe sesli olarak 
ı;ömrileccktir. Güzellik kraliçesi KERIMA'.'1 HALiS ll•nımın lstan 
hura muvasalıtı ve istikbal merasimi, nutuklar Türkço 

olarak gösterilecektlr. 
Flatlar bu sene tenzil edilmiştir. 

nı aramaktayım •. tik kademe
ye bastığımı da zannediyo
rum .. Yakında Türkler cihan 
gazete ve mecmualarmda bir 
vatandattn zaferini okuyacak
lardır. 

Şehamet bu cotkun fikirli. 
tatkın sözlü garip ed·air ırencin 
atıp tutmaları kartıaında tatı 
nyor biraz da onun tavırlarına 
meshur kalıyordu.. 

- 42 -
Tehditname 

Ulvi Nadir yılmak bilmez 
ırirginliğile Abdüllatif Bey aile 
sine çattı. Her vesile ile bu ha 
neye gide gele Şehametin zih 
nini çeldi. Kıza kendini sev
dirdi. Ve nihayet izdivaç tale
binde bulundu. 

Bu genç orta halli ve İyi ta 
nınmıt bir aile çocuğu idi. 
Besbelli hoppaca büyütülmüt• 
İrsi, indi her nasılaa megaloma 
niye tutulmut bir hafif metrep .. 
Onun takip etmek istediği mes 
ıek ne idi? Bu malum değil.. 
Ulvi Nadir kencı'inde her kabi
liyeti görüyordu.. O ~airdir. e
diptir, san'atki.rdır. ressamdır. 
mümessildir. ondaki merak ih

r 

Evvela matbuatta kritik 
olarak imzası görüldü •• Bizde 
biç bir §ey olamıyanlar tenkit 
sopasına aarılarak etrafı korkut 
maya kalkarlar. Bu kalem id
manc:ılan Namık Kemalden 
batlarlar artık taşlamadıkfarı 
abide bırakmazlar.. Beğenme

mek fikren bennlik, üstünlük 
iddiasıdır •• 

Muhitm kendi halince ede
bi varlrğmı yangm yerine çe· 
virdikten sonra bu harabenin 
üzerinde met'um bir horoz gi
bi ötmek isterler •. Bu uğursuz 
ööriöden tu meal anlaşılır: 

- Hepsini öldürdüm •• işte 
timdi yalnız ben varım.. 

Viraneden zaf'erini haykı
ra bu horoz kimseyi öldüreme
mit belki ciddiyet erbabını ken 
dine bol bol güldürmüştür •.. 
Bu münekkitlerin n,. çeşitlerini 

gördük •. Kendileri iki sütur. luk 
bir hikaye. dört mısralık bir 
şiir karaladıkları vakit foyaları 
nı meydana verirler... Zavallı
lıkları anlaşılır •.• 

( Devamı uaf ) 



••e: .. N 

Bugün spor'un 
En zengin günü 

8eı yerde beı mü
him müsabaka var 

Bugün Türkiye ve lstanbul ilk de
~ •por noktai nazarında beynelmi
•I oluyor. 
it Çiinkü buırün F enerbahçe teniı 
Ortlarm.ııa 4 Balkan devletinin itti

.._k ettiği "Balkan teniı ıampiyona
ıı,, oynanıyor. 
, Bu müsabakaların ehemmiyetini 
"ç gündür bütün Türk matbuatı ya
~Yorlar. Onun için hunlan tekrar 
llıııda yazmak faydadan iri olma

"- bile lüzumouz olduğuna kanii:&. 
Oııun icindir ki biz burada aadece 
bu nıü.;.bakalarda kimlerin kazan
lllak ihtimali old11ğunu münakaıa • 
deceğiz. 

Bugün saat 14,30 da ( A) kordun
da Bul~aristan Dabl ekibi ile en iyi 
leııisçilerimizden olan Zeki Rlza ve 
"1ehmeı Karakaı ekibi oynıyacak
~••dır. Bu maç haddi zatında netice 
llzerine müeasir bir şekilde değildir. 

Ancak Zeki Riza Beyin parteneri 
•lan Mehmet Karakaş Bey son Ta
•abye turnuvaaında çok iyi kellme
lerile tavsif edilebilecek bir oyun oy
"•rnıı ve anform olduğunu İspat et
llıiıti. Bulgaristan ekibini tetkil e
den B. Jordanoff ile Surucief'in o
Yııniarını son Balkan olimpiyatları
na giden arkadaşlarımızın neıriya
tıııda nöğrendik. Bundan batka ay
~· ekibin son oynadığı oyunlan göz 
~"Ünde bulundurursak bunların ne 
"Y;ınette olduklannı kolayca anlıya
••lıriz. Bu iki portener Balkanların 
j" iyi tenisçilerine dahildir. Baka· 
1""- bugün ımııl oynıyacaklar. 

Gene A kurdunda gazetemizin tur 
~ııvasmda çok iyi oyun oynıyan ve 
•ııgün muhakkak dahöa iyi mevki
d~ bulunan O. Jaffe ile Romanyanın 
l•z bebeği mesabesinde bulunan 
~Unca oynıyacaktır. Bu 11"'9 hakik •o,. enteresan olduğu ıribl yeni 
•ıfedilen hu Romen oyuncunun 

kıvınetini bize göstermeoi itibarile 
~ çok mühimdir. Bu maçta Slngl 
de Romanyanın vaziyetini anlryaca
iız. 

Üçüncü maç Bulırar Singl oyun
cuaile aenç ve muvaffak tenisçimiz 
A.. Ferit arasmda oynanacaktır. 

(B) 14,30 da Tilrkiyenin en kuv
•etı; dahli olan A. Suat - 1. Sedat 
~bli E. Annilaye - 1 Cimcoı dal>
~ ile oynıyacaktır. Bu nmç ta netice 
"2"'rindc pek müeaıir değildir. 

ikinci maç N. Treynboff - Chau 
doir maçıdır. Şehrimizin teniı me-. 
•aklıları bu iki oyuncuyu da İyice ta 
1llrlllr. Onun için bunlar Üzerinde bir 
!ey IÖylemiyoru:ı. 

Nihayet ııünün en son maçı Bul
far oyuncusu Suricief ile, Milliyet •e Tarabya turnuvaları Sinırl galibi 
~· elyevm teniı tamplyonumuz bu
"'llan Suat araımda olacaktır ki bu 
~ netice üzerine çok müeııirdir. 
aaı.aınn nasd olacak. 

Bugün oynanacak maçların ıaat
l~ini ve 1-okemlerini atatıya yazıyo-
ruz. . 

A. Kor..lunda: 
B Jordanof - S. Suricief 
ıc. 
R Z<ki - K. M. Karakat 
liakem: Nesyan 
J . Bunea 
ıc. 
O. Jaffe 
liakem: J,avrof 
B. Jo·~•nof 
)( 

A. Ferit 
liakem: D. Birma 
B. Kor..lunda: 
A. Suat - 1. Sedat 
K. 
E. Annitav.e - 1. Cim• 

liakeın: M. "corodeski 
Chaudoir 
)( 
N. Treırulof 
liakem: Binnı 
S. Suricief 
K. 
A. Suat 
liakem: A. WHittall 

Kayık yanıları 
Buaün Beykozda lıtanbul mınta

~ıtıuı layık yarıılan yapılacaktır. 
ıı Yanılar mevsimin en hararetli 

hrqian o1acafı bedihidir. Çünkü; 
'•~eierden beri falBPİyoalukta diler 
t~~plerle boy ölçüıecı Galatasaray 

llrekçlleri bu mevılmde pek iyi bir 
~Yette olmadıldan ıreçen gÜnkü 
• Yllt yarıtlarından lüzumsuz yere 
jllfik&k etmelerinden anlatılıyor. Ga 
•tııaaraym aırf hu yarııl...cıan çekil 
llı•sina sebep kendisine çok kuvvetli 

1 ~plerin mevcut olduğu kadar 

~';ôaa Bey ... n F.,erbahçe 
eri boı lınnfın yepne bile

~ clye ıreçlnen Galataaaraylıları 
'Ylioe korkutmu~ htıtta bundan ..,. 
~llQ yanılardan çekilmelerine •• 
ı;: olmuttm. Binaenaleyh hu yarlf 

'· .. ki bir fUDpİyonun yenileri ö
~e boyun eğmesinden dolayı çok 

iilılın ve entereundır. 

Yelken yanıları 
• It.'leın!eketimizde yeni canlanan 
ı,.Por~6;'"dan biri de ıüphe yok ki yel

tılıktir. Bu spor öteden beri bazı 

Denizciliğin çok zor bir şubesi 
daha: Atlamalar 

1982 Los AngeltJs o/lmplgadında şampiyonlardan biri diJrt metre küsura aşarken 
tabsi ırayretlerle sularımızcla yapılır 
dı. Ancak hu hiç bir :zaman hevea 
ve tabii alikanın hududunu geç,,... 
mitti. Vakti ki Türklerin araaıncla 
yelkenden ve yelkencilikten bihak
kin anlayan vatandat çıktı, o zaman 
veziyet defiıti. ve bizde bu tabım 
lıilıriıinden iıtifade ederek bir yel
ken komitesi yaptık. Bu yelken ko
mitesi memleketimizde ilk defa ol-

muvaffak olacağa. ı bulda yapılmaaına mütabık kalın-
Bugünkü yanı bu noktadan çok mıştır. 

~hün ve çok ent_en;.sandır. Yarış Bugiin hu iki takım tekrar kartı
~leden ıonra Yeşılkoyde yapılacak laşıyMlar. Maç Eyüpteki sahada ya 

· pılacaktır. 

İleri spor - Çatalca 
maçı 

İki hafta evvel hu aiitunlarımızda 

Çatalcalılar, bugün sabahleyin 
şehrimize gelecekler, ve arkadaıları 
lleriıporlılar tarafından karıılana
rak, klüpe misafir edileceklerdir. O
rada binu: istirahatten aonra lleri
ıporlular Çatalcalılar ıerefine 50 ki
ıilik bir öğle yemeği ziyafeti v,,_ 
cekler ve misafirlerini muhtelif suret 
te izaz ve jkram edeceklerdit'. Bua
dan ıonra Jelırin ş.ayanı temaıa yer 
feri grup halinde gezilecek ve saat 
<lörtte tekrar klübe avdet edecekler
dir .. 

Burada her iki takım da aoyunduk 
tan sonra maçın yapılacafı sahaya 
gidecekler ve müsabakalarını yapa
caklardır. 

Çatalca intibalaraımızda da söyle 
diğimiz Çatalcalılar oldukça kuvvet 
li bir takıma maliktirler. Bugün iyi 
bir netice alacaklarını ümit ederiz. 

Geçen hafta, bu ıütunlarımı2• 
da au aporlannın yelkencilik kıs· 
mını yazmıt- Ve bu ıui>enin bü
tün tubelerden daha zor olduğu
nu yelkencinin bütün barekitm
da tam bir ahenk olması lazım 
geldiğini, kafa ile vücudün her 
uzvunun biribirlerile pek yakın
dan ali.kadar olduğunu uzun uza 
dıya yazmııtık. 

Bugün bu sütunlarda au ıporu 
nun diğer bir ıubeoinden daha 
bahoedeceğiz. O da atlama sporu 
dur. 

Atlama ıporile meıgul olan 
ber hanıri bir atletin vücudüne 
bakacak olursak onda ilk gözümü 
ze çarpan teY muhakkak tqek
külatı vücudiyeaindeki tam abenk 
tir. 

Atlayıcı; ne halterci gibi ada
lelere, ne pehlivan gibi enseye 
ne de futbolcü ıribi kalın bacakla 
ra maliktir. Onun vücudünde 
her adele ihtiyacından ziyade ıre 
niıle~emittir. Bütün vücut adele 
teşekkülü itibarile, yeknesak ve 
lüzumu kadardır. 

AtJayıcıda en fazla netvüne .. 
ma bulmuı olan taraflar: 

Dikkat aürtati intikal, müvaze 
ne ve çevikliktir. 

Bunlara neden ihtiyaç olduğu 
nu ayrı ayn anlatacağız. 

Dikkat: 
Bu; her sporcuda olması li.zım. 

gelen bir haslettir. Her hanıri bır 
sporu ele alalım, meıela: Gü
reş. Bir güretçi müubaka esna· 
sında kartmndaki atletin her ha 
reketine en ufak noktalarına ka
dar dikkat etmeai lazımdır. Hat 
ta bu dikkati o kadar ileri götür 
mek lazımdır ki, hasım oyuncu 
vücudün her hangi bir tarafını 
ona evvelden dikkat etmit olmak 
ve o açmazı vermemek lizımdır. 

Bu da maç eınaıında tam bir 
dikkatle temin edilebilir. Güreş 
daha fazla müvazene iti olduğu 
için en ufak bir dikkatsizlik oır
tm yere gelmesini temin eder. 
Bu, gÜ,..,9te böyle olduğu gibi en 
hafif sporda da böyledir. 

Gelelim evvelkine: 

- Sür'ati intikal: 
Sür'ati intikal de atağı Y" 

Maçtan sonra tekrar klübe avdet 
olunacak biraz iıtirahatten ~onra ile 

1 
'-"-

risporlılar arkadatlarına bır ak,am 

mak üzere beynelmilel kavaide ria- ı bahsettiğimiz veçhile lstanhul id
yet eden bir yelken yarı§ı yaptı man birliğine mensup llerispor ta-

Bu yarıı çok ııüzel cereyan et-. kımı Çatalcaya davet edilmişti. Bu 
mekle beraber ilk olması dolayıaile daveti lleriıporlular kabul etıniıler 
bazı ufak tefek teferrüat kabilinden ve Çatalcaya hususi kamyonetleri 
hatalan olabilir. Bugünkü yane yİ· le giderek Çatalcaspor ile bir müaa
ne bu komite tarafından tertip edi- baka yapmıflardı. Eaaaen bu iki 
len ve teferrüat kabilinden yanlıt· klüp aralarında mutabık kalırlarken 
lıklan da bertaref eden bir Yant· ik maç yapmak esaıını kabul etmiı· 
tır. Onun İçindir ki sularımızda bu ferdi. Maçlardan ilki Çatalcada ola
ıporu yapmak isteyen heveaki.rlar· cak ikincisi de iadei ziyaret kabilin. 
la artık kendil~ri icin ırüzel bir sa- den lıtanbulda yapılacaktı . 

ziyafeti verecekler ve gece geç vak-
te kadar beraberce eğlenı.ceklerdir. 
Gece •aat 11 de Catalcalılar tekrar 
otobüslerine binerek avdet edecek-
lerdir. Memleketin sporculuğu na-
mına çok İyi olan bu temasların ıık
laşma11nı temenni edeı·ken Çatalcalı 
!ara ve llerisporlulara muvaffakıyet 
!er dileriz .. 

Genç heveskarlar 
Haber aldığımıza göre Kur 

tuluşun genç heveski.rlarından 
bir zümre toplanarak (Tepe 

üstü idman Yurdu) namı al

tında bir kulüp teşkil etmiş
ler, ve muvaffakıyetle çalışma
ğa başlamıtlardır. 

Bu gençler, teşekküllerin· 
den beri yaptıkları maçlarda 
oldukça bir muvaffakıyet gös
termişler ve ezcümle birkaç 
maç ta kazanmışlardır. 

Bu gençler ilk ınaçlarmı 
(Velos) takımı ile yapmışlar 
ve kazanmışlardır .• ikinci maç 
larını Nişantaş spor kulübü ile 
yapan bu gençler çok iyi bir 
oyundan sonra rakiplerini ka
hir bir sayı farkile mağlup et
mi,lerdir. 

Tepe üstü İdman yurdu gençleri Tamaıren küçüklerden te-

• 
_)-

karı her sporda oJmaıı İcap eden 
en mühim hasletlerden biridir. 
Bunu da daha İyi tarif edebilmek 
için tenisi ele alalım. 

Bri tenisçi dikkatli olduğu ka
dar aür' ati intikal sahihi de ol- 1 

mak zaruretindedir. Çünkü yap· 
tığı spor her an vaziyetini değiş
tiren bir spordur. Bundan dola 
yıdır ki sür'ati intikali az olanı 
bir fert tenİ.ı oynar fakat onda 
mütebehbir olamaz • 

' 
ltfüuazene: J~ 
Ferdi sporların hemen ekseri- J 

sinde müvazenenin bulunması ı 
eaaa ıartlardan biridir. Müvaze-
nesiz ferdi spor yapılamaz. Mese 
la: Atletizmi ele alalım, bu spor 1 
da da bu dört büyük hasletin ı 
bulunması icap ettiği gibi bilhas 
ıa , aşmalarda, atlamalarda, aon I 
derece müvazeneli olmak J.izım 
drr. 

Çevilılilı: 

Bu her ıporda vardır. Çevik- , 
!iği olmayan bir adam hiç bir • 
zaman sporcu olamaz. Onun için ' 
bunda misal ıröstermeğe ihtiyaç 
yoktur. Çünkü ıporda esas çevik 

liktir . ı 
Gelelim asıl bahaimlze .. 
Su sporlarının bu dört hasleti 

ni de kendinde cemeden kısmı 
yelkencilik ve atlayıcılıktır. 

Bir atlayıcı tek yapacağı bü
tün hareketleri ıriz önünde bu
lundursak bu itte söylediğimiz 

bu dört haıletin ne kadar çok ol 
ma11 lazım ıreldiği anlatılır .• Bir 
Tromplen yapan bir atlayıcıyı 

oeyrederken ne kadar fazla dik
kat , sür'ati intikal, müvazene 
ve çeviklik lazım geldiği kolayca 
anlatılır. En fazla müvazeneye ih 
tiyaç göste,..,n atlayıılardan bir 
kaç taneıini hatırlatabiliriz. Kır

langıç, ön planı, arka plant. mü
vazeneli atlayıf, burcu, alelumum 

J 
ılaklar, Ceknayf, ilh .. Bütün 

ounlar dört hasleti isteyen atlaytf 
tardır. Binaenaleyh bir atlayocı, 

aon derece dikkatli, aiir'ati İntİ· 
kal ıahjbi, müvazeneli ve çeviklik 
olmaıı li.znndır. 

Bütün bunlan kendinde topla 
maia muvaffak olan bir inaan 
spordan ırayri feylerde ezcilmle 
hayatta da İnsan ki.mil olur. 

Gol 
' 

Doku~uncu aeneıinin 16 inci 
sayıaı Avrupa ve Anadolu haber
lerile İntitar etmiftir. 

I 

• ... 

ha bulmu§lardır. Şimdi göreceğiz ki 
her yapdan yarıı Türk yelkencilili
ni bir adım daha ileri götürecek ve 
nihayet onda da -teniıte olduğu ıri 
bi- Büyük varhklar göstermeğe 

IIerisporlılar Çatalcada, Çatalcalı rekküp eden bu takıma bol bol 
arkadaılarla yaptıkları maçı 2-1 ı· muvaffakıyetler tem«ıni eder
kazanml ıılarhdıbe. On! dantı. s~rda ~ki~da ken iyi çalışmalarını da tavsiye 
yapı an mu a ra ne ceıın e ı o- • 
ci maçın 2 eylul cuma ırünü latan- ederız. n1tmplgatfa atlamalar 11• ılırken arkadan mııhfell aff11maf11r 

.. 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Almanya ordusunu tezyit ede_ 
ceğini resmen Fransa ya bildirdi 

(B:qı l inci sabifeıt.) kat kendi 3 sünlük tatil müddetinin 
tamamile iktlbaı eylemektedirler. son gününün hed,.. olmaoına müııaa 

• 
iptidai 
Maddeler 

(Bafı l inci sahifede) 
cafına iıaret edilmiıtir. 

' 

Dünyagüzelliğine nasdseçildim 
(Ba~ 1 inci sahifede) 1 Pederi, Kerimanın, fotoğraf 

türdüler. Bütün Mis'leri.n mensup kar111ında, poz alma11na baka· 
oldukları devletlerin bayraklarile rak: 
süalenmit bir aahnede halka tak· ·-Zavallı Keriman diyor, sa
dim edildik. Evvela Belçika milli bahtan beri bu kaçıncı fotofraf .• 
marıı çaldı. Komite reisi olan M. Bir aralık Abidin Daver Beyin 
Marke, yeıil maının baıına geçe- aözü geçti. Halis Beyin adeta pz 
rek bir konferans verdi. Artık ne· leri sulandt: 
ticeleri ilan etmete ııra gelmitti. - Daver Bey, benim can ciier 

Kari ·"itun11 

Bir davaya dair 
Üç gün evvel muhterem gazete

nizin yaZllllJ olduğu bir adliye hadi
aesini dünki Cumhuriyet gazetesi 
(Mahkemelerde) sütununda (Kana 
kan isteriz) sernameli bir fıkrai mah 
•usa teklinde yazarken tah11mı iıtih 
daf ile tU satırlan ilive etmiıtir: 

( Maktül Ömerin veresesi namına 
mahkemede davacı meykiinde bula
nan avukat, geçen celsede müdafaa
sını y-rken katilin idam edilm&
aini talep etmit ve mahkemeye hu
kuku tahsiya iatemeje detil, fakat 
kana kan iıtmteje geldiğini aöyle
mit idi. Adliye tarihinde bilhassa bir 
avukatm bu tarzda bir müdafaa der 

M. Venizelos 
Atina da 

Yunan başvekili se· 
yahatten avdet etti 

ATINA, 1. (Huıusi) - M. Veni
zelos bugün ötleden sonra. seyahat
ten avdet etınit ve büyük tezahürat
le istikbal olunmuıtur. 

M. Venizelos, yakında Girid'e d• 
bir seyahat İcra edecektir. 

Alpulluda bir 
cinayet 

Alman milli müdafıuı nazırının na de etmiyeceiini beyan eylemittir. 
şiri efkin telakki olunan Germen it PARIS. 1. A. A.- Franoanın Ber 
tihadi taraftan Die Deuhche Zei- lin oefiri Françoiı Poncet, son Al· 
tunı, " Schleicher. Cenevre ile mü- m.an nota11nm verilmeoindeki ehem 
nasebatın inkitamı haber verİyDI"." miyet bqmakalelerini hemen mün
Ü nvanb uzun bir makalede F ranaa- haııran, Alman metali bine huredi
yı harp için ailihlanmakla beraber len gazeteler tarafından kunetle t&
cihanı ıulhe tersip etmİf olmakla barüz ettirilmektedir. Petit Pariıien, 
muahaze eylanelrte ve teslihat - !Öyle yazıyor: 
leııinde ltal7a ile Almanyanm -- Aflabi ihimü bqvekil M. Heniot 
faatlannm ydı:dlierinln ayni olduğu bugiin toplanacak olan rikela mec
nu ileri ıürmelrteclir. liıinde bu meseleyi menua bahsede 

Mahpa listede mevcut mevad
dı iptidaiyeı\in kamilen fabrikala 
ra verilebileceği lktııat Vekili 
Muatafa Şeref Bey tarafından sa
nayi birliği heyetine vaat edilmİJ
ti. Fakat vekil bey fabrikaların 
kooperatif teşkil etmesini arzu et 
mitti. Kooperafiflerin teıekkülü 
laakal üç aylık bir zamana müte
vekkıf olmasına ve bu müddet zar 
fında kontenjan listesinde biç bir 
madde kalmayacağına göre fabri 
katarın vaziyeti çok müşküllete
cektir. 

Alman güzeli, elini kalbine kardefim .. Onun teıviki olmasay• 
koymuıtu. Yüzü sapsan idi. Diğer dı .. Maamafih ben kendisine te· 
güzeller de, ayni dercede heye- teklcürü bil.., fazla bulurum. Keri-
can içinde idiler. M. Marke: ,. manın ü:ıerinde benim kadar hak- meyan ehnesi l'Örülmemi, bir fey-

- Mis Üniver... dedi ve dur- kı vardır. Amcaaı sayılır.. eli. ... ) 
du. Bir misafirin geldiğini haber 

Alpullu jandarma karakolu ef 
radmdan Rasim Efendi ağusto· 

aun 26 ıncı cumartesi sünü Narin 
iuninde bir alufteyi alarak Man
dıra köyij civarındaki sögütlük
lere götürmüı, bunu haber alan 
ameleden Sıtkı, Hayrebolulu ço· 
ban Ali oğlu Osmanı alarak jan-

Bu makale, fU cümle ile nihayet cektir. Almanlar, Reic:luvehr'i yeni-
bulmaktadır: " 13 sene diplomui den tenıik etmdı: huıuıundaki tasa• 
miiraililderindaı ve ıiyui yalanlar- vurları üzerine Franaanıu nazari dik 
dan sonra artık Fransa ile kartı kar· k .. tini celde ilk defa olarak tqebbüı 
şıya geçip müzakeratta bulunula- etmiyorlar . 
maz." Bu baptaki tqebbüılerin birinciıi, 

65,000,000 nufuslu bir geçen nioaııda Cenevrede, lkinciıi, 
geçen temmuzun yediıinde Lauoan-

mlllele parla muamelesi ne'da yapılmıştı. Üçüncü teşebbüs, 
yapılama% bundan evvelki teşebbüsler gibi mu

vaffakiyetli bir neticeye iktiran et-
BERLIN, 1 A. A. - Reato del miyecdı: gibi Almanya tarafından 

Carlino gazeteai muhabiriniıı sualle hundan evvel ileri sürülen mutaleb&
rine Alman milli müdafaa ~ lerin isafma mani sebepleri sayp ıtıS-
vemıiJ olduğa .,.,,.plana metm tu- kec:ek değiliz. Denebilirki son Al
dur: . man müracaatı, Abnanyadaki siyul 

Almanya, kat't n sen surette tah- vaziyetin inkitafı bu müracaatı ka 
didi te1;lihat yapılmasını temenni et 1 hulil cihetine gidilmesine pdı: t: mü 
mektedır. Fakat bunu yalnız teslihat sait olmadığı bir sırada yapılmışhr 
~~'?n cihanın iktisadi ııek~~~ Reidısvehr nazınnın vakıtsız beya: 
tı.ru t..tôf etmekte. olmasından ~ natı ve tehditkira ne,riyatı. mesele
yı delil. belki aym zamanda kendi nin halline hiç te yardım etıniyecek
teslihatmı tahdit etmit olduiundan tir. 
dolay{ istemektedir. 

Tahdidi teslihat konferansı, tam 
bir lflla ile netlcelenınittir- Millet
ler cemiyetinin 23 temmuz bırihli ka 
ran, umumi kayit ve ..,rtsız tahdidi 
teslihat icruı hakkındaki umumi 
arzuya dair olan nikbinlifi tamami
le tahrip etmiıtlr. 

Temps gazetesi · ne diyor? 
PARIS, 1. A. A.- Temps gazete 

ıi, "Dönüm Noktasında Almanya" 
ünvanile netrettiğİ bir bafmakalede 
tu neticeyi istimzaç ediyor: 

lktısat Vekili Mustafa Şeref 
Beyin Avrupada bulunınaaına gö
re kontenjan li.teaindeki mevad· 
dı iptidaiyenin fabrikalara veril
mesi yolundaki vadinin ne ıuretle 
tahakkuk edeceğinde de fabrika
törlar tereddüde duçar olmuştur. 

Bu nokta hakkında lktısat ve
kaletinin noktai nazannı anlamak 
üzere Sanayi Birliği namına la
tanhul meh'usu Vasıf ve menau
cat fabrikatörlerinden Atıf Beyle 
rin Cumarteıi günü Ankaraya iza 
mına ve oradan alınacak cevaba 
göre tetebbüaat ve ihzarat icruı· 
na karaı· verilmiıtir. 

Sanayi Birliği bir taraftan ko· 
operatif hazırhklarile metgul ol· 
maktadır. 

Cumartesi günü öğleden evvel 
bu meaele hakkında görüşülmek 
Üzere Sanayi Birliğinde fabrika· 
törler bir içtima daha yapacaklar 
dır. 

İspanyada bir 
tevkif Milletler cemiyeti, Almanyanın u

mumi tahdidi teolihat arzusunu tat
minden ne d...-de imtina ed .... e 
Almanyada o nlsbette bu tahdidi tes 
lihatın icrasını ve bukuk müsavatı 
prenıiblnin kaloul ve teslimini talep 
etmelidir. 

" Jeneral von Schleicher'in hatuı, 
Alman milletine hitap ettiği zaman 
kullanılmıı olduğu islup ve lisan ile 
ecnebilere de yazma11 ve söz söyle-
mesidir. MADRIT, 1. A. A. - Zabıta, ge 

Almanya, V eraaillea muahedena
mesiniıı hudutları dahilinde kalmak
ta iken diter de•letler t..ıihatlannı 
arttırmak gayesini güdüyorlar. Hal
buki 65.000.000 nufuslu bir millete 
Parla mGaıneleai" yapılamaz. Alman 
ya, kendisini bacaletaver ve istisnai 
bir hukuki rejime tabi tutan bir mil
letler cemiyetinden hiçbir f4'Y bekli
yemez. 

Ancak hu ikiden sonuncusu Pruı çen fesat hareketinde methaldar ol
ya barutlannın Almanyayı mutlak makla maznun bulunan sabık kral 
surette aıkeri bir devlet haline ifrağ 1 Alphonıe'un yeğeni ihtiyat piyade 
etmeğe dair olan iddiaları karşısın- kaymak'tml François de Bourbon'u 
da birincileri kadar mutavaat gÖ•ter tevkif elmi~tir. 
meğe ve inkiyat etmeğe hazır ve a- Diğer taraftan ikameqihında bir 
made bulunmamaktadır. silah depoıu keşfedilmi, bulunan 

Alman milli müdafa nazırı Alman dük de Villena da tevkif olunmut
yanın hakiki bir sulhu meydana ge-
tirmek için atiyen teşriki mesaiye ha tur. 
zır bulunduğunu, fakat Alman mille .................................................. - •• 

tinin "'brını bu kadar ıuistimal et- yük bir faaliyet ile ileri gitmektedir. 
memek liznngeldiğini söylediği za- Programın tatbikine ait emirnameler 
man büyük bir souk kanlılıkla saffet herhalde cumartesi gününden itiba
ce huluıu niyeti cüretkiırlık ve küs- ren neşı-edilmiye baş1anacaktrr 

tahlığa kadar çıkarıyor. Başvekilin pro{jranu 
Hitl~r başvekil!lktn~ başka! BERI.llli, 1, A. A. _ Gazete! ... , 

Miı Üniver... Fakat kim bu verdiler. Halis Bey, bizi tanıtbr· 
Mis Üniver?. Nihayet hakemin i- dı: 
kinci defa sesi duyuldu: - Milliyet muharriri ••• 

- Mis Türki!.. - Kefeli zade Yusuf Bey ... 
Artık hiç sormayın ne hale lunini henüz öğrendiğimiz bu 

gelditimi .. Beni ellerimden tuta- zat için Halis Bey §Öyle diyor: 
rak içeri götürdüler. Belçikanm - Allah aıkma gazeteye ya
hediyeıi olan pırlanta plikı ıöi- zın .. İlk tanııtığımız senelerde idi. 
aürne taktılar. Keriman henüz çocuktu. Onu 

Ondan aonraıını hep biliyor•u- "evli.don!" diye kucağma aldıiı 
nuz.. . zaman; bir vaitte bulunmuttu: A-

Dünya gÜzelinin pederi Halis radan bu kadar zaman geçti. Va
Bey, bu ıırada masanın üstünde dini hili. yerine eetirecek ... 
duran kristal bir çiçekliği göster- Kefeli zade Yuıuf Bey : 
di: - Acele etme ... dedi, ben va· 

- Spa belediye reisinin hediye dimi on mialile ödeyeceğim •• 
ai.... Halis Bey, inanmadı: 

Masaya yaklaştım. Halis Bey - Bu yalanını da eskl yalanma 
gülümsedi: ilave ediyonım .. Dedikten sonra 

- Yerinden kaldıraanıza.. bize döndü: 
Hayret ettim. Bu ince kriatal - Dün Sirkecide baktım elin-

çiçeklik kurıun gibi ağırdı, kaldı de koca bir torba, dolatıyor. Sor· 
ramadım. dul<: 

Haliı Bey izahat verdi: - Kuzum Beyefendi •• Ne var• 
-Tamnın yirmi kilo geliyor! Kıy dı o torbada? .• 

meli de epeyce: 1600 liraya mal Bu eıki aile dostu, anlattı: 
olduğunu söyledller : - Çocuğun batından serpe-

Halia Beyle konuıurkeıı, Fran· cektim. Torbayı bronz ve nikel 
sız gazetelerinin Keriman Hanım paralarla doldurmuıtum .• 75 lira 
hakkındaki netriyatı aramızda kadar bir fey ... Sonra vaz geçirt
mevzuu bahsoldu. Ben atıldım: tiler. Müsamerede serpenin, de-

- Hele bir nargile hikayesi diler. 
vardı .. Pek hoıtu, doğrusu... Keriman Hanımın büyük an-

Halia Bey güldü: nesi atıldı: 
- Yalan değil, yanlıt ... Kerima - Gelin olduğu zamana salda 

nın eniştesi Hasan Beyle ben, yın Yuıuf Beyefendi .•. 
dehıetli sigara tiryakisiyiz. O giin Halis Bey gülüyor: 
ler, bilhassa iki miali fazla sigara - Sen vadini böyle mi yerine 
içiyoruz. T :>.bii her gelen 11,- fire getirirsin? .. Kendi şöhretini koru-
de ikram ettiğimiz için ıım mak için bir gösterişten ibaret bu. 
içinde dumandan göz gözü gvrmÜ Kefeli Yuıuf Bey: 
yor. Tam bu sırada bir ecnebi ga - Vallahi değil, canım .. Bil· 
zeteciainin geldiğini haber verdi- tün dünyanın gözü üstünde kaldı. 
!er. Gazeteci, bu halka halka du- Nazar değmesine kartı batından 
manian görünce nargile içiliyor para atmak iyidir derler. 
zannetmi~... Telleyip pullamış, Keriman Hanıma sordum: 
yazmıf... - Şey ..•. bir rivayet daha çık-

Keriman Hanımla aramızda mıfb. Nitanlandığınızı söyleyor
kahve dolu bir fincan var. Benim lardı, doğru mu 7 .• 
mi kolum çarptı, yoksa güzelimi- Dünya gÜzeli, kıpkırmızı ke-
zin mi parmaklan dokundu, nasıl ıildi: 
oldu oldu, fincanın yarm tabağa - Onu babama ıorunu:z. . 
döküldü. Halis Bey, bu bahiate çok cid-

di idi : 

Hadiseyi geçen gün muhtel'ftn 
gazeteniz de mufasselen yazmıt idi. 
Fakat telıll daya ve müdafaanın ma 
biyeli hakiki tdı:lile yazıldı. Bilhas
sa müdafaanın müheyyiç oldufu 
kaydedildi. Vaziyete calibi dikkat 
bir tekil veren cihet burasıdır. Yok
sa bir maktul veresesi vekilinin maz 
nunun teamınüdünü iddia ile idamı
nı iıtemeıi, Adliye tıırilıinde yüz bin 
lerce defa görülen iticlilen şeylerden 
dir. Bilakiı böyle bir talep ve iddia
nın Adliye tarihinde görülmemiı ol
masını iddia kaziyesi, ilim ve ada
let aleminde görülmez ve İtidilmez 
bir teydir. O günkü muhakemede 
söylediğim gibi F ranaada daba dün 
Reiıicumhur Doumerği öldüren Rus 
doktorun idamını isteyen yalnız 

müddei umumi değil, müddei umu
mi yanında ahzü mevki eyleyen v&
rese vekilleri de beraber idi. Buna 
hiç bir ilim adamı hayret etmemlt, 
ve hiç bir gazete de böyle bir hay
retin tercümanı olmamıttır. Bizim 
ceza muhakemeleri usulu kanunumu 
zun 354 üncü maddesi davacılara lıa 
hakkı vennit olduğunu her isteym 
okuyup öfrenebilir. 

Avukat 
Etem RUH[ 

Yeni neırlyat 

İçtihat 
352 inci sayİtı çıktı. Bu nüsha 

ile içtihat mecmu'sı 28 inci yilına 
giriyor, tavıiye ederiz. 

Resimli t-"\rk 
21 numaralı Eylul nüshası çılmıq 

tır. lbni ve Mesleki makaleleri, tet
kik ve tetebbülere ait yazılan, hlkl
yeleri ile (Resimli Şark) hakikaten 
güzel bir mecmuadır. 

Masonlar kongresi 

dama ile kadının bulunduğu aö
gütlüğe gidiyorlar ve kadını jan· 
darmanm elinden abnak iıtiyar· 
lar, gördükleri mumanaat üzerine 
bıçaklan çekerek jandarmanın ü
zerine hücum ediyorlar. Ve jan
darmayı iki, üç yerinden vurup öl 
dürerek nehire atıyorlar. Cinaye
tin ikaından sonra çoban oğlu ka
çıyor. 

Vak'a pazar gÜnÜ haber alını 
yor Babaeski müddeiı:mumiıi ve 
kaymakamı derhal Alpulluya ge• 
lerek tahkikata başlayorlar. Ev
vela Alüfte Narin yakalanıyor ve 
iıticvabında meıelyi tamamen ik
rar ediyor ıöaterditi mahalde 

jandarmanın cesedi bulunuyor. 

Neticei tahkikatta jandarma
nın elyevm hali firarda bulunan 
çoban Ali oğlu Oıman tarafından 
vurulup Sıtkı ile beraber nehire 
atıldığı anlatıldıtından Sıtkı tev· 
kif edilerek Babaeakiye gönderil· 
m.İştir. Hami, llyaa, Hamdi, Ha· 
•an serbest bırakılmı,lardır. 

Ç 1KT1 

Moskova - Roma 
Falih Rıfkı Beyin eski müşahe

delerini tamamlayan, iki inkılap re
jimini Kemalizın ile karşılatlıran, en 
son rejim davalarını tahlil eden ıon 
eseri bugün çıktı. 75 kurut. Kitap
çılarda arayınız. .. Almanyanm diler devletlerle ay

ni mftameleye tabi tutubnası suretin 
deki talebi, sulhe alt ameli siyasetin 
en aal meselelerindendir. Harp m&
suliyeti yalanını ileri sürmek sureti• 
le bir devlet olmak haysiyetile ifa 
etmek mecburiyetinde bulunduğu ve 
zaifi serbestçe ifa etmek hakkı ta
hammnl edil- bl.r tekilde tahdit 
edilmİt olan hdyük bir millet, bu te 
rait altında süldin ve istirahat nedir 
bilemeE. Bu, onun bayati kuvvetine 
kar,ı bir suikasittir. Ve bizzat bu se 
bepten dolayi beynelmilel münasebet 
!erde bir emniyetsizlik unsurdur. 
Y okM bu unsar, hiçbir eoua istinat 
etmlyen uydunna gizli teslihat de-
ğildir. 

bır makam ıslenııyor Başvekilin yakında Rayhiıtağda bir 
BERLIN, 1. A. A. _ Geçen pa- program nutk~ kıraat ed~ğini ha

zarteıi günü sabık Deutche Bank her ,.ermekledirler. Mamalı bu nut
direktörü Mnker M Emile von Sa- kun iradı tarihi henüz tesbit edilmit 

Keriman Hanıma: 
- Zarar yok .. Küçük 

dedim uğurdur ... 

- Şimdilik onu düıünmüyonız. Masonlar kongresinin 5 eylulde 
hanım, Kerimanın hiç olmazsa iki ecnebi ıehrimizde toplanacafı haber alın- DOKTOR 

:r,~lN ŞÜKRÜ 

A nupanın salim bir organizm ha 
!:ne gelebilmesi için onun haıta ve 
ZRİf kalbini çelikten bir atırlık altın 
c!a ezmekte devam etmemek lazım 
gelir. 

Alman milli müdafaa ordusunun 
şimdiki sistemi, sistemlerin en zaifi 
ve ayni zaml.\Dda en bahalıya malo
lanıdır. Askeri hizmetlerinin müd
deti inclirllmit olan kur'a neferi, 
milli müdafa için 12 sene hizmet .,._ 
den Alman ordusu neferinden hem 
daha ucuza malolmaktadır. Hem de 
cfaha fairlelidir. 

Biz, Almanya için teslihatın key
fiyeti noktai nazarından Hukuk mü 
ıavatı ve eslaha imali ve istihkiim
lar vücude getirmek hakkını istiyo
ruz. 

Alman orduıwwn tensikinin tü
miıl sahası, devletlerin tahdidi teo
lihat husuıunclaki arzularına bağlı
dır. 

Alma nmutalebatının itafından İm 
tina edilcliği takdirde Almanya tah 
diki teılihaı konferansından çekilme 
ğe mecbur olacak n devletlerin tes
lihatı tahdit vadinde durmamalan do 
layisile de beynelmilel Yasıtalan ter
kederek milll emnü selimetini milli 
va11talarla temin etmekte muztar ka 
lacaktır. 

FrRnsızlar ne dl1şDn0gorlar 
P ARiS, 1. A. A. - Havas Ajan

sından: Alman hülcUnıetinin Alınan 
matbuatm büyijk bir ehemmiyet at
fetmesine rağmen hiçbir hayret tev
lit etmemittir. 

Fransa efkin umumiyesi Almanya 
nın niyah hakkında son zamanlarda 
İrat edilen ,...htelif nutuklar ve bey 
nal ile müsbet bir tekilde gösterilen 
Alman tezinden kafi derecede sara
hatle mali'ımat haaıl etmit bulunmak 
tadır. 

Gazeteler umumiyetle, bu teJeb
bü•Ü Almanyanın dahili mücadelele 
rinde hir değitiklik yapmağa matuf 
ve ıeraiti hazıra dahilinde iyi bir ne 
ticeye vasıl olmasını mümkünsüz gi 
bi teliıkki etmektedir 

B111vtkil M. Herriot bu bapta Es 
ce1sior ıv:ct~ıinin muhabiri mahıu
•una, Alm•n metalibatmın diploma
sı muhaberata zemin t.,.kil edeceği
ni. hukümetin bu talebi dikkat ve ıo 

tu11'un çekmiş oldu.ğu ziyafette baı değildir.. • _ 
vekil M. von Papen ile jeneral von Rayhi,tagda 3~ yaşında 59 aza 
Schleicher ve Hitler davetli sifatile mevcut olup hepsı de Naayonal 
bulunmakta idiler. Ziyafet esnasında (Sosyalist veyahut Komünist fırkası 
Hitler, Almanya baş vekaleti maka- ne '?.enı:uptu_rlı>;r- . . .. 
mından ba,ka hiçbir vazifeyi deruh- Dö~ aza, ıntihap edılebilmek ıc;ın 
te edeıniyeceğini tekrar eylemiştir. asgarı yaş olan 25 yaıındadırlar. 

Bu i•·ar, Nazislerin iştirakile bir 
k3bine lesi•i hakkındaki fikri çürüt
mektedir. Bu ıerait dahilinde şimcli
ki Alman hük\unetinin tabiyevi va
ziyetinin fevkalade metin olduğunu 
kabul etmek lazımdır. 

Siyasi miitareke11e nihayet 
verildi 

BERLIN, 1. A. A. - Gazeteler, 
20 temmuz tarihinde reİgİcümhur ta 

Reichstag'ın bayraiJı 

BERLIN. 1. A. A. - Meclis sa
lonunun iı:.terindc asılı bulunan ai
y'ih - krrmız• • altın renğindeki bü
yük ~ümhuriyet bayrağı, dün Reicht 
tag'ın naıyonal Alman hizbinin ta
leı> ettiği v~çhile yerinden kaldml
n1ıyacaktır. 

9 Eyliil 
rafından ilan edilen ve bilahare 31 BERLIN, 1. A. A. - Neudeck de, 
atu•toı gece yar111na kadar temdit reisicümhur ile ba,vekil ve harbiye, 
olunan siyasi mütarekenin vaziyetin dahiliye nazırları araı1nda vukubu
azla sükunet kesbetınesi hasebile ye lan mülakat neticesinde Almanyanm 
niden temdidinin dü:jünülmediği hu Cahili vaziyet tenevvür etmittir. Se
''"'"'!"8 !'azarı dikkati. celb.diy~r. , lilhiyettnr m~hafi1den de teyit olun· 

. Sıyası muh"'.•ımlar ara.,nda~ı tet- ı duğu veçhile evvela başvekil Reiıta 
hış hareektl~, ".rbedeelr C?. ~:ısbette 1 ğı icabır.da feıh ic:i nreisicümhur
azalmı!_tır ~ vazı;ı:et~e gorul~n bu dan • 'abiyct almııtır Maamafih hü
t~beddul agust~s ıptıda11n~akı v~- k\ımct bunu münha•iren tetkilatı .,_ 
zıyette ... tamamıle baska bır mahiye .saıiy~ kanunu çerceveıi dahilinde 
alDllf ı,ulunm~ktadır. yapmağa knrar venniş bulunmakta-

M. Brü11ing 'in beyanatı .ıu. Rri•icümhur mareşal Hinden
BERLIN, 1. A~ A. _ Batvekil M. burg, ihyo progr~ının tahakkuku 

Brüning, Nazilerle l>irlikte bir Par- ~~ıusunda ~ıvekı! ~· V?n Papene 
li.mento teıriki mesaisinin esaslarını ıtımadınr teyıt etmı1tır. Bınaenaleyh 
araıtırmağı kabul etmemeainin Hin- V87.iyet !U merkezdedir. Reichstag, 
denbourg'a olan infaa1inden mütevel ortadan silinmemek için bütün gay
lit olmadıiını tasrih etmittir. Mümai retlerini •Mfcylemektedir. Diğer ta
leyh, kanunu esasiye mugayir yolla raftan bükiımet Reichıtag ile açık 
nı girmekten içtinap kaygusunda ol- münaoebatta bulunup bulunamiyaca 
duğunu aöylemittir. ğını gönnek iıteyor. 

Siyasi mücadelk Von Papen hüki'ımeti sekiz veya 

Mini mini ellerini çırptı: 
- Sahi uğurdur.. Durun öyle 

ise ... Ve dökülen kahveye parma
ğını batırarak yaladı. 

Şimdi, siz olun da bu kahveyi 
son damla11na kadar içmeden fin
canı elinizden bırakın.. . 

Keriman Hanım. hala: 
- Başka kahve getirsinler e

fendim .. Diyor .. 
Dünya güzelinin eli değen 

kahve dururken başkası içilir mi? 
Keriman Hanımın pederi Ha

lis Bey, Avrupa şehirlerine ait ha 
tıralarından hahıederken dedi 
ki: 

- Kerimanın hiç bir zaman, 
bir ticaret vasıtası olmasına müaa
ade etmedim. Dütünün ki, her 
gün sekiz on teklif karımnda ka
lıyorduk. Bir lokantada kızımla 
birlikte mükellef bir akşam meye 
ğinde hazır bulunmak mukabilin
de bizim paramızla 500--600 hat
ta 1000 lira teklif edenler vardı. 
En zengin fabrikatörler, 30--40 
bin liralık otomobillerini emrimi
ze tahsis ederek bizi villalanna, 
plajlarına çağmyorlardı. Hiç biri 
ne gitınedik. Kerimaru fibne al
mak için (5000) lira vercelderdi. 
Reddetttim. M~mlekete güzel 
bir evlat yetittirmenin §erefi bana 
kafi ... Ne parada, ne de alayiıte 
gözüm var!" 

Dünya güzeli, elimde yelpaze 
haline getirdiğim gazeteyi görün
ce sordu: 

- Milliyet mi? 
Ve iltifatlar batladı: 

- Ah, ne güzel yazmıısıruz ... 
Siz yazdınız değil mi? Vallahi 
pek hof .. Hiç bir ,eyi kaçırmamıı 

BERLIN, 1. A. A. _ Hükiımet i dokuz eyh1lde Reichıtağa giderek 
le siyasi fırka arasındaki mücadele büyük iktisat programını okuyacak sınıs.;~a telifle etrafına bakındı: 
evam •diyor Ordugahlardan ikisin. ve meclisten itimat isteyecektir. - Hani buradaki Milliyet? 
de anbean artan bir faaliyet sarfolun Reichstag beyanı itimat etmediği Büyükannesi batını salladı: 
maktadır. Hindenbourg'un tekrar bü takdirde fP•holunacak ve kanunu e- _ Ben de aradım, bulamadım. 
tün itimadını haiz olan kabine kendi sıui mucibince iki ay sonra intihap Elimdeki gazeteyi uzattım: 
ni •azİyete hemen hemen hakim kıl- yapılacak ve yeni Reichstai intiha- - Buyurun, Keriman Hanıme-
makta olan kafi vesaiti icraiyeye ma batından bir ay sonra kanunuevvel f di _._ en ... 
lik bulunuyor. Buna rağmen Hitler- nihayetlerinde toplanacaatır. Hüku- _ Ah çok tetekkür ederim! 
cilerle Merkezciler von Papen'i ken met proe;ramm ilk neticeleri üzerin- Durun öyle ise, aize bir yelpaze 
dilerine iktidar mevkiini terke icbar de bu yeni Reichıtagla teşriki me- getireyim .. 
için mesailerine devam etmekten as sai edebilirae ne ala aksi takdirde bu Bir gazeteye mukabil, <lünya 
la vazgeçmiyorlar. nu da faıhedecdı: ve fesih tarihinden giizelinin yelpazesi ... 

Jeneral von Schleicher ile dahiliye tekrar üç ay sonra yine meclisle kar Keriman Hanım balkonda ... 
nazın von Gayle ile birlikte Berlin'e tı karşıya gelecdı:tir. Selabiyettar Fotoğrafçılar ,resmini alıyorlar. 
vadet eder etmez, von Papen reisi- mahafilden alman bu haberlerden de Elinde tuttuğu kitaba göz ucile 
cümhur ile Meudeck'da yaptığı mü- anl,..ıldığı üzere hükumet kanunu baktım: 
ki.lemelerin neticesini kabineye bil- esaai haricinde hareket etmek ~öyle - Ne okuyorsunuz Keriman 
dirmek ve onunla birlikte siyasi va.. dursun mezkUr ki.nunun kendisine Hanım? 
ziyeti tetkik etmek üzere vükeli. mec verdiöi fevkalide seli.hiyetleri bile H' d d' • - ıç.. e ı, gramer ... 
li·nni toplamııtır. Baıvekilin Müns- kullanınıyacaktır. Çünkü buna timcli - Demek fran11zcaya merak 
ter nutkunda izah ettiği mali ve ik- lik lü~um gönnemektedir. Her halde sardınız .. . 
tisadi proıııram. onu siyui oyunda Reichstaj\- ile hilkUmeti miinasebatı 1 - Çok ... Hem pek çok ... Zaten 
k~vvetli bir koz t"tkil etti~in~en h~ ı birinci d':"e~ede haizi ehemmiyet a~ Pariste epeyce ilerlettim. Bir se
kumet bu programa k~nuru bır şekil doluna!' iktuat programının dereceı neye varmadan mükemmel ko-

• • • ' •• •• • t •• •-' l '- •-.. -- L-;::.t~ ı..~.1 •• - ... ı~ ..... ..ı._ _.,. • .,.,... ;; • ..,..,,P ,-.minim ~ 

lisam öğrenmesi lazım ... Daha ya· •-· mıt~. 

tı müaaiL •. 
Ben ,tekrar sordum t 

- Ya talipler? .. 
Halis Bey anlattı: 

- Talipler, pek çok .... Şimdiye 
kadar, bir Hintli milyonerle zen-
gin bir Amerikalının da dahil ol
duğu kırktan fazla mektup al. 
dun. Hepıi Kerimana talip ... Ta
bii, bütün mektuplan yırtıp sepe
te attık. Kızunı, milyonerlerin 
meı'ut edemeyeceğine kanaatim. 
var! 

Son teklifi, iamini ve hüviyeti
ni taırih edemiyeceğim bir genç 
yapıyor. 300 lira maatlı, 24 yaşın
da bir memur .. 

Şimdilik dediğim gibi, kızınım 
tahaili var. Tahsili bitsin, ondan 

Mollison lngiltereye 
vapurla dönecek 
NEVYORK, 1. A. A. - M Mel

lon, dün fngiltereye avdet .etmek 
üzre vapura hinmittir. 

SYDNEY, 1. A. A. - (Yeni ta
koçya) tayyareci Molisoa doktorlar 
kendisin.. laakal lıir ay İstirahat tev
cih etmİf olduldarından dolayi Atlu 
Okyanosu seyahatı projesinden kat-i 
yen vazgeçmefe karar nrmiıtir. Mü 
maileyh, bugün tayyare ile Quelec'e 
gidecek ve oradan fngiltere'ye mü
teveccihen vapurıı binecektir. 

r .Jıili hastalıklar mütehauısı 

H,.. gün öğleden ıonra l stanbul 
Türbe Babıali Caddesi No. 10 

Telefon 2,2622 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, istiklal caddeıi Bü 

yük Parmak kapu, Afrika han• 

na bititik Apartıman No. 21.

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14.18 

ıonra dütünürüz. •• 
Keriman Hanım, gÜzeller albü- ,_... T u R K ı• y E 

münü tetkik ederken birden bire 
haykırdı: 

- A ... Olur teY değil, Mübec-
1 

cel bu hale gelmit mi? 
Eıki rakibe kartı gayri ihti

yari ağzından çıkan bu sözden, 
nazik güzelimiz derhal pifman ol
du : 

- Mübeccel, ne güzel 
detil mi? 

Sonra Meluika güzelini göriin 
ce; iltifat etti: 

- Aman ne teker kızdır o ... 
Daver Bey. gelmişti. O da Al- ' 

manyadaki güzellik müaabakala- 1 

nna ait hatıralarını anlatın.en gar
son kızlardan tatlı tatlı bahaetme
ği unutmadı. 

Kraliçemiz, deh,etli miaafir.. 
perver .. Her gelene bir delil, bir 
kaç kahn ikram ediyor. 

Söz gittikçe uzayorclu. Dün
ya güzelinin cazibeli muhitinden 
ayrıbnak pek güç amma vakit 
çok geç ... Çareıiz ayrılacafız. Ka
pıdan çıkarken Keriman Hanım 1 
elimdeki yelpazeyi gördü: 1 

- Sizden küçük bir hatıra •. de 
dinı, müsaade ebnez mieiniz? 

M. Salahaddin 

Küçük sandalla 
seyahat 

OXFORD, 1. A. A. - Bir aylık 
bir deniz sayahatından sonra küçük 1 

bir sendalla ftalyadan lngiltereye 
kadar gelen Oadoue Darülfünunu ta 1 

lebeıinden beş ki,i burada fevkalade . 
alkışlanmışlardır. 1 

Bu talebeler tarafından katedilen 
mesafe 1200 milclir. Talebeler seya
hatları esna.ında ve bilhassa Ren 
nehrini geçerken çok büyük miit· 
külleri iktiham etmek mecburiyetin 1 
de l.almıflardır. 

Turing ve Otomobil Klöbü 
tarafından Akdenizin en IAtif seyahat mevsimi olan Teşrini<vvd 

ipticLdınnda yopılınık üzere bir seyahat tertip olunmuştur. 

B r•• k •• b d•ıı • y:ıı::~ ur mu a ı erı 
de iştirak edebileceklerdir. S~yahat 4 Teşri'lievvelde 

Limanımızdan batlayarak lzmlr, Kandiye, 
Hanya, Pire Limanlarına uğradıktan 
l.tanbula a11det olunacak ve yolcuları tekrar ayni va· 

purla lzmira götllrülecektlr. On gün devam 

vh:!ti ANDROS Vapurile !:t~:~: 
Bütün seyahat için birinci mevki 

43, ikinci mevki 32, üçüncü mevki 
bileti 18 liradır. 
Yemekler: Sabah ve ikindi kah11altı11, öğle Ye ak9am 

yemekleri prap dabil olduğu halde günde: 
Birinci mevki için 2.50 
ikinci " " 2.-

0çUnctl yatakb mevki için ı.so 
Aynca yalnız kahvaltı veyahut yalnız yemek alınabilir. 

Pasaport muameleslı nufus tezkeresi, aske
ri yeslka ve 6 adet vesika fotograh 

getirenlere meccanen yaptırıln. 

iştirak arzusunda bulunanların 

fazlı tıfsillt arzu edenlerin 

bir,ın e\ \'C kamardl rınt tutınalan 

Türkiye Turing ve 
Otomobil Klöbü merkezile c;aıau L L OY O llA. 

Anc-1ınosto~ulos ve Siskidis Vapur 
Acentası Telcf,ın \ıı.su il 2tıl~ ınurac;ıaıloı rica olunur 



LUVR :M AGAZALARI 
Mu::liriyeti, munler em müşterilerinın 

BeH g: ı a. Is klaJ Caddes d • T ı' aı . ıı r• r ıanesı karşısındak 

'[• Resimli Şark ~ · 1 3 üncü k olordu 1 t Mecrr: ıac;; ı r:y·l'\I ntic;;l-asın da c0ır 

Re in .\'Derik> hatır • ro ne,Tc- İlanları 
<lıyor {OK ISL ıdelı Ol 'R esım"ı . 
Ş•r•) 1 k ra•ç-1ızd arayınız. • Çatalca Mat v için 84 bıi' 

1 
YENi M AG AZA L A RI NIN 
Yarınki resmi küşadın '.la hazı r bulunmalarını dav t ile 

kesp" şeref eyle r 

Nafia vekaletinden: 
Ulukıtla - Boğazköprü hattmrn noksan kalmış olan ray fer

şiyatı ile inşaatı kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 22 9 932 tarihine müsadif perşembe günü saat 
15 t e Nafia Vekaleti müsteşarlık makamında icra edilecektir. 
Munakasa şartnamesinin 4 ncü maaiiesinde tasrih edilen iktidar 
ve evsafı haiz olup ta münakasaya iştirak edecek olan taliplerin 
münakasa ve ihal ıit kanununun 10 ncu maddesinin tarifatı daire 
sinde tanzim edecekleri teklifnamelerile teminatı muvakkate ve . 
cari seneye ait ticaret odası vesikalarını ayni gün ve saatte mü
nakasa komisyonu riyasetine tevdi etmiş bulunmaları lazımdır. 

K ARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 4 Eyiül 

AZAR 
günü akşamı Sirkeciden haro!tet
lc Zong;uldak, lnebolu, Sam· 
aun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
Sürmene ve Rize'ye gidecektir. 

Fazla tafailit için Sirkeci Yel-

kilo fınn odunu alınacaktır. Pa 
zarlığ ı 3 E yliil 932 cumart si ı 
saat 15 dedir. Şartnamesini al
mak isteyenlerin her gün ve pa
zarlığa i§tirak edeceklerin de ! 
vakti muayyeninde komisyonu
muza müracaatları. 

(735) (4507) ....... 
K. O. ve F. 1. ihtiyacı için 

122050 kilo ıran gal kömürüne 
ver ilen fiyat pahalı görüldüğün 
den bir hafta talik edilmiştir: 

1 1 
Münakaaası 3-9-932 cumartesı 
günü sa t 15 te yapılacaktır. j 
Şartnamesini almak isteyenle

HER NEVİ 

cm a 
M ektep Kitapları 

ROMAN 

var 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Tal iplerin bu husustaki şartnameleri ve teferruatını ellişer 

lira mukabilinde Ankara'da Nafia Vekaleti Levazım Müdürlü
ğünden. İstanbul'da H.ı'darpata'da Liman itleri Müdürlüğün-
den tedarik edebilirler. (4425) 

rin her gün öğleden evvel ko- j 
misyona müracaatları ve müna 
kasaya İftirak edeceklerin te- . 
mir.atı muvakkatelerile birlikte . 
vaktinde komisyonda bulunma •

1 
kenci hanındaki acentalığına mÜ· 

-acaat. Tel: 21515 ı !arı. <72o) (4406) 1 

·-----------• I . ~o~yada:i ~ı:aatın ~ir _sen<;

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
mecmuaya ait klişeleri Ktişehanesinde yapar 

Kocaeli Baytar 
müdürlüğünden: 

SEYRISEF AIN 

Tente bezi 

1 -Yüksek yarış encümeni namına 16-9-932 cuma günü İz
mit'te at kOfuları yapılacaktır. Şerait 932 senesi programında 1 
yazılıdır. ı 

2 - 12-9-932 pazar günii kayıt muamelesine baytar daire
sinde batlanacak 14 ı 9 9~2 çarşamba akşamı kapanacaktır. 

Muhtelif kalınlıkta 1600 
metre tente bezi münakasa 
ile sabo alınacaktır. ihale 
5 I Eylül / 932 saat 16,30. 
Teminat ~. 10 

Aktarmacılık 
(4546) 

inhisarlar Umum 
Müdürlüğündenı 

Diyarıbekir Kimyahanemiz için DCTi ve miktarları komiayo- . 
numuzda mevcut liıtecle muharrer olan eczayl kimyeviye pazar- · 
lıkla ıatın alınacaktır. Taliplerin mezkllr liste muhteviyatını tet
kik ettikten sonra - pazarlığa iıtirak etmek üzere o/o 7.S teminat
larını hlmilen (8/ 9/ 932) perfembe aünü ıaat 14 Yz da Galatada 

İdare vapurlarının Gire
ıo iskelesinde tüccar •ı
yası yükleme ve bopltma 
müteahhitliği 10/Eylül/932 
tarihinde saat 16,30 da 
ihale edilmek üzere mahal
linde mOnakasa11 ilin edil
miştir. Taliplerin Seyrise
fain münakasa komisyonu
na veya Gireıon acenteli
ıline müracaatları. Mübayaa komisyonuna müracaatları. (4335) 

Merhum 
Muallim M~bahat Beyin tercüme 
ettil)i ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Ber~erl N. GASSON )un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri
Bulmak San' atı 

lat. Mr. Kumandanbğı 

Satınalma kom. ilinlan 

j Harbiye. Topçu Nakliye. Sü-
1 vari mektebi hayvanatı için o

nar tondan otuz ~n saman ayrı 
ayrı pazarlıkla satın alınacak-

! tır. Pazarlığı 3 eylül 332 cu
martesi günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Tophanede Merkez Ku
mandanlığr satın alma komis-
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin komisyona müracaatla-

/ 

rı. (39) (4520) 

* * * 
MerkezKumandanlığına mer 

1 but müeaaesat ihtiyacı için 
13.000 kilo yapıncak üzümü iki 
şartnamede pazarlıkla sabn alı 
nacaktır. Pazarlığı 7-9-932 çar 
famba günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Tophanede Merkez K. sa 

Eserleri gayet güzel bir ' tın alma komisyonunda icra kılı 
şekilde lntifar etmiştir. I °:a~aktır. Ta~i~lerin ş_artm•mel~ 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz ı rını görmek ıçın komısyona mu 
racaatları ve iştirak için de mu 

Tevzi Ma~allt Milliyet Mat~aası 1 :;::1::~~;ı~07!;>0~s:2a> 
gönderilen kitaplar için poıta ücreti alın maz i "' • "' 

..- Topçu atış mektebi hayvan-

Göz Hekimi 
o~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıf mOtehassıs 

(Babıali) Ankara caddesi No.60 

Dr. 

Birinci aıruf Mutahau11 
BAKTERİYOLOG 

1HSAN SAMI 

- farının bir senelik azami 45.000 
kilo arpası pazarlıkla kırdırıla
caktır. Pazarlığı 4-Eylül-932 
pazar günü saat 10 dan 12 ye 
kadar Tophanede Merkez ku
mandanlığı satın alma komisyo 
nuda icra kılınacaktır. Taliple
rin komisyona müracaatları. 

Bakteriyoloji LaboratuY&n 
Umum kan tahlilitL Frengi noktai 
nazarından (Wauenınan Ye Kahn 
teamülleri) kan küreyvatı sayılma
sı, tifo ve ısıtma hastalıkları teıhisi 
idrar, balgam, carahat, kazurat ve su 
bıhlilatı, Oltra mikroskopi hususi 
a,ılar iıtihzarı. Kanda üre ıeker, 
klorür, kalleaterin mikdarlarrrun ta
yini. Divanyolunda Sultan Mahmut 
türbesi No. 189, Telefon: 20981. 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve Bevli hastalıklar 

tedavihanesi - Beyoğlu Mulen
nıj Yanında Zambak sokak No.41 

Göz Hekimi 

Profesör Dr. ESAT 
.-\n~ ~1'''.I C" .ıd 1 esı No. ( ıO 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

sonra saat ( 2,30 dan Se; kadar 1 s
tanbulcla Divanyolunda 1 lll 1'.UIDa· 

raf: hususi dairesinde dahili hasta
lıkları ı•.1uayene ve tedavi eder. Te
lefon: lstanbul 22398. 

Çeki 
300 

200 
100 

(44) (4524) 

Asker konağı 
bir şartnamede 

Maltepe lisesi) 
Olçme taburu ) 

bir ıartnamede 
Yukarıda yazılı mahallere 

hizalarındaki mikdarda ayrı ay
rı şartnamede 600 çeki odun pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Pazar 
Jıkları 5 Eylül 932 Pazartesi gü 
nü saat 10 dan 12 ye kadar Top 
hanede merkez kumand .... nlığı 
satın alma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin tartna
mesini görmek İçin komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
ha.zır bulunmaları. (45) (4525) 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha· 
nesi Karaköy Böı ekçi fıruu urasın· 
da 34. 

lik ıhtıyacı olan yüz ellı bın kı- 1 
lo sığır eti kapalı zarf usulile I 
münakasaya konulmuştur. 7 
Eylül 932 çarşamba günü saat 

1 
15 le ihale olunacaktır. Şartna-

1 

mesini görmek istiyenlerin her 1 
gün, taliplerin Konyada askeri 
satınalma komisyonuna mürl\-

1 caatları. ( 668) ( 4059) 

"' ... ... 
Kolordu ve müeuesatı hay

vanatı için 737,000 kilo saman 
kapalı zarfla münakasaya kon
muştur. ihalesi 6-9-932 salı gü-

l nü saat 11 de komiıyonumuz
dadır. Şartnameyi almak isti
yenlerin her ırün, iştirak ede-
ceklerin vakti muayyeninde ko
misyona müracaatları. (665) 
(4056) 

* * * Üıküdar cihetindeki kıtaat 
ve mekteplerin senelik nakliya 
tı aleni münakasaya konmuş
tur. İhalesi 3-9-932 cumartesi 
saat 11 de komisyonumuzdadır. 
Şartnameyi almak isteyenlerin 
her gün ittirak edecek taliple
rin vakti muayyeninde komisyo 
numuza müracaatları. 

(664) (4055) 
Jf. 'lo • 

Birinci fırka kıtaatı hayva
natı için 300,000 kilo saman ka 
palı zarfla münakasaya konmuı 
tur. ihalesi 6-9-932 salı günü 
saat 10,30 da komisyonumuzda 
dır. Şartnameyi almak isteyen
lerin her gün. ittirak edecekle
rin vakti muayyeninde komiıyo 
na müracaatları. (666) (4057) 

• 
1. Muhabere alayında mev

cut 100 araba gübre mevkii mü
zayedeye konmuştur. lhaleei 
6 9 1932 Salı saat 15 te komiı
yonumuzdadır. Taliplerin vakti 
muayyeninde 3 K. satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(743) (4536) 
• • 

Çatalca Mst Mv hayvanatı 
için 84.500 kilo kuru ot açık mü 
nakasaya konmut~ur. ihalesi 1 
3ı 9 ı 932 Cumartesı günü saat 1 
10,30 dadır. Şa.rtnameaini al- j 
mak isteyenlerın her gün, müna j 
kasaya gireceklerin de vakti , 
muayyeninde komisyonumuza 1 
müracaatları. (654) (4016) ı 

1 

~I-s-ta_n_b_u_l_8_in_a_"_i-cr_a_d-an-:~-M-ah~cu~z j 

ve sahtı mukarrerTepebaıında Dand 
riya pasajında Y orgi Burgis lokan
tasında mevcut 8 maaa 1 ayna 10 
aa.ndalya 3-9-932 tarihine müaa.dif 
cumartesi ıı ünü saat 12· 14 kadar sa 
tılacağından taliplerin mahallinde ha 
zır bulunacak memuruna müracaat
ları ilan olunur. 

lstanbul ikinci iflas memurlu
ğundan: Müflis Roben Hüsyan e. 
fendinin tetkikatı hitam hulmut ve 
11ra defteri tanzim ve alacaklılann 
tetkıklerine hazır bulundurulmuıtur. 
Müflia alacakhlanna. konkurdato tek 
lif ettiğinden bu cihetin müzakeresi 
ve alac.aklılan ikinci toplanması için 
22-9-932 perıe.nbe günü saat 14 te 
ikinci iflaa dairesinde hazır bulun
maları ilin olunur . 

lstanbul 8 iııci icradan: Mlllıcuz 
n ıatıtı mukarrer on adet latanbul 
mavuna ye aalapuryacılan tahmil ve 

tahliye türk anonim fİrketi tahrilit
lan 4-9-932 tarihine müaadif pazar 

günü saat 11-12 kadar ~İri<etin Ga
lata .Hovagimyan hanındaki merk&
zinde ikinci arbrma ıuretile aatıla
cağından taliplerin mezkür giiııde 
mahallinde hazır bulunacak .....,anı 
na müracaatları il.in olunur • 

Adres: ANKARA Caddesi 
• • 

MiLLiYET Kitap Kısmı 
Telefon; 24310 - 24319 - 24318 

- . . -
• 

Deniz ilanı 
İstanbul deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

İstanbul Telefon Türk Anonim Şirketi tarafından: 

Çatalca icra memurluğundan: T 
kiye Sanay; ve Maadin Bankası 
borçlu fzzettinli Alim nde Hacı t 

mer efendi vere ıı:eJerinden i'4bıu al 
ca.icn tab•ili zımnı a mahcuz .... e 
ruhtuna karar verilen Çatalcanın 
zettin kaYyeıinde mevcut tarlalarr 
dan Deveyolu, buzaWc, Huppullal 
cenuben Abdulllllı tarlalarile malıd 

1 - Rumelihisarı vapur iskelesinin takriben 350 metre ce
nubunda sahilde bir nokta ile Anadoluhisarı vapur iskelesinin tİ· 
ır. al kö•esi arasına mevzuu tahtelbahir kablonun sahildeki iki ni-

T 72 dönüm tarla ve Çataltarla me 
hayetine; künde Hüseyin, Buuhk, Oklalı Y· 

2 - Rumelihisarı iskelesinin takriben 150 metro cenubunda fu cenuben tarik ve Halil tarlasi 
sahilde bir nokta ile Anadoluhisarı vapur iskelesinin takriben mahdut 49 dönüm ve Kmrtarla m• 
300 metro şimalindeki bir nokta arasına mevzuu muhafaza teli-

1 
kiinde Lütfi. Çatalca yolu, buzalık 

nin iki nihayetine; cenuben Hü•amettin tada, ile mah 

Dört adet makus Admiraltı 
çıpası konulmuştur 

dut 61 dönüm ve Pmardere mc• 

3 - Kablo ve muhafaza tellerinin sahil nihayetlerini gös
teren berveçhi bala makus çıpalar beynine mevsul hatların ta • 
rafeyninden gemilerin yiakal birer gomineden daha yakın de
mirlememeleri ilin olunur. ( 4330) 

künde ıark, ıı;arp, şimal. cenup bt 
zalıkla mahdut 4,2 dönüm ve Po• 
razdere mevkiinde ıark, garp, J-İmc 
Salih bin Abdullah ve pınarla mah 
dut 2 dör:üm Soğantı.rla mevlVindı 
ıarkı şim"Ji Poyrazdere çayın gar 
Mu Habibe ve Ömtt ile mahdut 3, 
clönÜm bırla Soğanlarla mevkiind 

I• he J U A prkı buzalık garbı Recep. Mehmcl 
fi ısar ar mumı ve Poyrazdere cenuben buzalık il 

M••d•• ı•• v •• d mahdut 2,1_ dönüm tarla ve Arpalık u ur ugun en: mevkiinde ~arkan buzalık garbeı 
Çamaltı memlebasından veya Foça ambarlarından Karade- dere şim~len dere •ahibi se~e! ve.~' 

• · · · 1 3 nuben Cuppegeymez ve butun gol 
niz, İstanbul ve Marmara Akdenız sahıllenndekı ambar ara 1 lük Abdullah ile mahdut . 2,2 d.> 
Mayıa1933 tarihine kadar sevk edilecek takriben(1500? 5000 +- nüm tarla ye Karapınar mevkiind< 
10000) Ton tuzun nakliyesi hakkında kapalı z~rf uıulıle yapılan ı timali Zekeriya ,buzalık, Abdiilaziz 
münakasa neticelenmemit olduğundan bu naklıyat hakkında ye- 1 manav Hasan tarlalarile mahdut 45 
nideo pazarlık yapılacakbr. Taliplerin tartnameyi görmek üzere dönüm tarla ve arpal ık meYkiinde 
her gün ve pazarlığa iştirak etmek üzere (o/o 7.S) teminatlarını tarkan buulık, dere, Halil, Ahdüla· 
hamilen (11 9 932) Pazar günü saat (14 'i?) da Galatada Mü- ziz ve Abdürrahman tarlalarile mah 

(4529) dut 2.2 dönüm tarla ayni mevkit!e bayaa Komisyonuna müracaaatları. 
ıarkan buzalık ıı:arben dere ıimalen 
hacı Arif, hacı Ömtr Efendi ile mah 
dut 2,2 dönüm 'a•lalar ile Çatal 
cada sağ tarafı yol Bayram arkası 
yol cephesi Mustafa ile mahdut 1.2 
dönüm arsa ve karye derununda sa
ğı sokak •olu elyevm Alim zadeler 
arkası, cerkeı Ahmet veresesi., cep
hesi yol ile mahdut 3 e .. lek 1'ra.a ile 
sağ tarahCdilettin solu Zihni arkası 
ve cephe.i yol ile mahdut 2 evlek ar 
sa ve karye derununda l400 zira ar 
sa Üzerinde halen mevcut iir: odalı, 
üzeri kiremitli , bir hala, arka Ye Ön 

tarafları balkonlu ahşap köc k ve it. 
tiaalinde üz~ Avrupa cirkosi.le ör-

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci keşide 

11 Eylül 1932 dedir. 

~~J~t i~raıniJe 35,000 lira~ır. 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık bü~k 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat vardJr. 

TURliYEi 
1 

tülü ve taş dıvarlı ve yarııına karşı
hklı dört kapıyı havi büyük saman
lık ile ittiaa1.inde Üzeri saz ve etr~ fı 

j çit yazlık ~-~~r ağılı . ihaı.,;_ katiye 
müzayedeaı bılıcra teklif edılen be
del kıymeti mubammeneden fahi t de 
recede noksan görülmekle 15 gun 
müddetle müzayedenin temdidi 1•· 

karrür •tmit olduğundan muzayede 
17 -9-932 tarihine müsadif cumartesi 
ılinü aaat 16 da Çatalca icra daire
sinde İcra edilecektir. Kıymeti mu· 

hammeneai 4610 lira olup teklif cdi-
! len bedel 1575 liradır. Müterakim 
yerıi ve vakıf icareıi mü,tcriye aıt .. 
tir Taliplerden bedeli muhammene . • 
ain yüzde 1 O a nisbetinde pey akçe 
si alınacaktır talihin yevmi mezkür
da 31-282 dosya numara ila müra
caatleri illn olunur_ 

lıtanbul ikinci iflas memurlağun· 
dan: Müflis Kalinikoa ıirketinin Ga 
laıada Tünel caddesinde 36 - 41 nu 
marada mevcut malları elac:akhlann 
ittihaz ettikleri karar dairesinde top 
tan ve a~ık rttırma ile satı~ yapıla
cağından talip olanların 7-9 932 çar 
§antba günü saat 10 da rn hallindt 
hazır bulunmaları ilftn olunur .. 



- Mülkiye Mektebine 
Alınma f&rllan 

Miilkiye M4*tta Mttdtirlüftiııden: 
MiilkiJe mektebine girme ıartlan &f&iıda ııöaterilmittİl'ı 
A.-TaJip'aiu Y&fl 18 dan küçük ve 2S ten büyük olmamah 

tam ...... n .. ww bulunmalı, tahaile mlni bir hutalı ..... 
I• •=·h 

B - TaJipl iu btiYlyet cüsd.m, tahail dereceeini ııöetair 
tlllıacMtı.me 't'8fa tudilmame, aıhhat raporu; çiçek &flSI iJm6. 
halMri va altı ~ 4,5x6 büyUf<lüfünde fotojrah bir iatidaya Dit 
tbw.ılı: Yddnıdald Mülkiye mektebi müdürlUlfuıe 1/9/932 t... 
rihindrm itibar- mmarteei puartesi perfembe günl'eri aaat on

dan on altıya kadar münıc:aat eylemeleri liıumdır. 
Mar-tm Ye taşrada bulumnlar için fil• mektepte ıı.. 

hınmenm - gihıfi !5/9/ 932 dir. 
E't'l'akı müebitenin ...u.n mektep !dar .. ~ Yerilmek icap .. 

der. 
C-Talipleria .dedi idaı- alınacak miktardan fazla Mu

aa anılannıla T .... felaefe; içtimaiyatı riyaziye; tabityye; ~ 
rih; colrafya; liew ecaelıf derelerinden müsabaka imtihanı y .. 
pılll'. ( 4325) 

1 Liraya Y6zii be Kuttüyü YASTIK 
lıııaııbul'dl Çakmakçılar, Sandılyacılır'dı Kurf · Fabrfka .. acla 
~Un kl1oa 100 kurut. ythll ile JOrgan l:l. 1 O liradır. X:Ufttlyöne 
mllııuı kum1flır bnluaur, Toptın sırışa tenzfüt ·ı .. ııı. Tel. 230ll7 

Ank111'da ~ mağasası: SAL Tİ FRANK O 

Yüksek Baytar Mektebi 
Rektörlütünden: 

"Cerrahi hutahtdar" kitabmın tabiyeei aleni mUnakaaa uea 
lile 14 .,,161932 çarpmba günü aaat 18 da ihale olunacaktır. T .. 
lipl• ._..ıd anlamak özere mektep idare.ine, müııakaaaya itti
rak için ele ynml mnkörda teminatlarmı hamilen Fındıklıda 

Y&kMk MeldAıpl. Muhaıibi -'ullüifuıde müteıekldl Müba
bayaat komiayonuna gelmeleri. (4002) 

KAPPS ALıo.a lıitapp, Alman kitapları -
acus oat., B.,.oflu, loıild&l cadde
li 390, loyeç oııfanti brtumcla. 

1 Devlet Demiryollan idare•i ilanları 1 
Aıııa. ..,... ile irtibat peyda etınit olan Samaun • Sivaa hat

bnın Yıklm - Kw.111& kısmı henüz muntazam ifletmefe açılma
makla b.raber halka sühulet olmak üzere 31 Aluato. Çarıamba 

• 

lpeklı 
Krep Damur'lan 
245 kuna,taa 
itibaren 
ablır. .. 
Ayni ayarda 
AYr11pa 
bmatlanma 
.. ucuzu İN 
Dllrt liradır. 

, 

ptıııdea itibaren haftada üç defa yapılacak irtibat katarlarına 1 •------------•ı•--------------------
yolc. '"' tkarl etYB kabul edilecektir. lıbu irtibat katarları Sam- ı Saraçhanebapnda Mtinir Pata konağında 
•un • Zile. Zile • Kundus. Siva• - Kayaeri ve Kayaeri - Ankara N h rf A İlk Ort Li Kı E k ea - na- - a- se- z- rek 
anamda itleyen muhtelit katarların biribirlerile irtibatını temin 

edecektir. İrtibat katan günleri Cuma. Pazar ve Çarpmba olup Hayrı·y Lıs· elerı· 
Zile - Kundu. arumda haftada üç defa ifleyen muhtelit katar 
iÜJl}erl de Cuma. Pazar ve Çaqambaya tahvil edilmittir. Doğ. 
ru bilet Terilmekle beraber Kundua. Yılduı: kıamı muntazam it- Maarif vektleti celilesinin 5-4-932 tarih Te 18676 numaralı emrile blltlin mekteplere 
letmeje •9lrJ1Caya kadar yolcular bir geceyi Zilede geçirecekler- tamim edildiği llaere resmi muadeleti taadik edilmit olan mektebimizde talebe kaydına 
dir. İrtibat katarlarmm vakti hareıketJeri berveçhiltidirı bqlanmııtır. Ecnebi liaan.larma ilk aınıflardan itibaren bqılanır. Nehari talebe mektebin 
Zile - Sina araımda 1944/944 Sivu. Zile araamda 943/1943 huaual otomobil ve otobliılarile nakladilir. Har gtlıı aaat 10 dan 17 ya kadar kayıt 

Katar Katar •muamelesi yapılmaktadır. Talep vuk11UDda posta ile tarifname ıönderillr. Tel 20530 
Cum• Puarı Çartamba plesi Cam• Paaar, Çarıamba sün)eri 

M. H. , • M. H. ı .... ---• .,._ -'--'- ı..~ N-'- • Zile 7 411 Si...u > 6 00 ı a '"' ~ " .,.._ - ,.. ve ..,ım 

Boztepe s 11 s 11 Yddnı 1 oo ., 30 1 t•klA 1 Lı·sesı· 
Silia 8 5' 9 03 Mmtete 8 10 8 15 S 1 a 
Uhuula 9 51 9 54 Y eniban 8 58 9 05 Kunda 10 44 ıo 47 Subatı 9 50 9 55 iLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HAViDiR. 
Mu..Uy 11 30 12 20 Çamlıbel 10 35 10 40 Blit6ıı umfları IDftC.tt.r. 
Ca~ 13 40 13 45 Muaaköy 12 oo 13 oo KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Su...,. 14 25 14 30 Kunduz 13 51 13 5' C......ted, Puarteei, Çarpımı. aünlsi aa.t 10 da 18 e kadar 
Yenihan IS IS 15 25 Uluaulu 14 41 14 46 müracaat otu ... bilir, 
Men~ 16 OS 16 10 Silia ıs 28 ıs 37 ŞEHZADEBAŞI POLiS MERKEZi ARKASINDA 
Yıldız 16 50 17 00 Boztepe 16 11 18 12 ~~~~~~~~~T~el:u:o:n~: :22~5~34~~~~~~~~~ 
SiYu 18 00 Zile 16 43 :: 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğündem 

Samsun TII An.karadan Cumartesi Salı Tiı Pertembe ıtmleri 
muhtelit katarla. Haydarpataefan Cuma. Pazrteai '"' Çarpmba 
sünleri Anadolu sür'at katarile hareket eden yolcular Cuma. 
Pazar 't'e Çarpmba sün)eri irtibat katarlarına aktarma etmek 
auretile yolluma clnam ederi.. 

6 EylQI tarihinde Balıkealr'de açdacak yerli mallar ıergiaini 
ziyaret edeceklere uimet a't'det ücreti peıo-ı alınmak f&rlile o/o 
40 Te aerpie teflıir edilecek amtiamn 250 kilosuna da <;'0 50 ten 
zillt yapdacalrbr. On bat yqmdan küçük çocuklara temilit ya· 
pılmu. 

Yolcalarm lı:tiçGlr kıt'ada bir adet fotofraflarmı bilet alacak 
lan sitelere Te etY• ıönd.ecelderin de Milli İkbaat '"' T uarruf 
Cemiyeti merlı:ea ve ıuabatmd-n iathaal edecekleri ..,..ikaları 
mahreç letuyoalarına tevdi etmeleri ıartbr. (4527) 

Tenzillt mUddetiı 
Azimet '"' 91ya irsali için 28/8/932 - 15/9/932 
ATclet Te 119ya iadeai için 1~932 - 23/9/932 dir. 

Devlet Matbaasi 
Müdürlüğündenı 

tik mektep kitap llıtesine dahil olup henüz 6yab teabit edil 
memit bulunan ooerlerin birer nGahulllJD fiyat takdiri için mD
ellif veya bayileri tarafından matbaa mtkliriyetine teYct"ıi 't'e 3 Ey 
161 932 aktamma kadar fiyab tıeebit edilmey- kitapların liet8fe 
konulmayacatı alikadaranm maltlmu olma üzere ilin olunur. 

(4487) 

.Edirne Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebiınizin ihzari amdlarınm ikmal imtibanlan qatı. 

la yazılı ııünlerde yapılacaktır: 
Türkçe Edebiyat 17/9/932 Cumarte.t 

Tarih Cofrafya 18/ 9/ 932 P-
Tabiiye 19/9/932 Puam.i 
Riyaziye 20/9/932 Salı 

Fizik - Kimya 21/9/932 Çarıaınha 
Bütün auuflarm tedriaatma ela 24 EylGlde liaflanacaktır, 

(4470) 

Eczacılar, Ecza. Ticarethaneleri, Ecza 
Komiayonculan ile Tıbbi AIAt ve 

Edevat tüccarlanmn nazarı dikkatine 
Sıhhat ve İçtimai Mua't'enet Vekiletinden: 
13213 numaralı kararname mucibince J;u kararnameye -

bat F. lietai muhtwiyatı olan bütün kimyevt maddeler, t9Jbl 
mtlatah:ıarlar 't'e tıbbi aJit 't'e edevat Sıhhat 't'e içtimai MuaYenet 
Vekaletinin müaaadeaiyle iclhal olunabilecektir. E'l'Ydce E lia
teııinıe dahil olarak aerbeatçe idhali ınümkün olan kimyevi mad
deler için alakadarlar meııldlr kararnamenin birinci macldeainde 
zikredilen komiayoaa müracaatla aiparİf vukuunu iabat ederelıı: 

Ecnebi memleketlere 
ııiden tüccar ve 

seyyahlara 

Ranta tommer~iyale 
ITALYANA 
Sem.yeli 700,000,000 

(ihtiyat akçeo.I: 

580,000,000 Liret) 

Tnnll•ı ( S..,.yahin çekleri) 
aatar 

Llnıt, fraU. lqflls Hraaı veya 
dolan hank olarak ablan lıa çek 
ler uy..U.de _.,,. .ıt-Uıı pa

raam lr-ıt emniyetle ta..,. Ye 

b• - ı.t--ı.: cltinyamn 
h• tarafmct., ~ otellerde, 
vaparbrcla ır-Ierde lıa çtıldsi 
en ldiçiik tecffyat ip. nakit ..,._ 
laımmcla kolayldda lethml .. 
bilirelnls. T .. nıı.... seldori ba
kild oalılbincı.. lıatlıa ldmoenin 
kullananıay-tJ bir tekilde tw
tip Ye İhtu ecınını.tir. 

ban 
Mehmet T-, MıaObıfa Utfi, 

Hafaı Rittl .,. Hllla Ya- Bahri 

Be,leı d• ıuitı; 1 kil o1ıırak 1 EylilJ 
929 tarihinde IıtanheJ Halı ,......... 

falırikuı anvanile teala eclll• tirim 
tia olbapbılı:i mubYel- in 1 
Eyhll 832 tarihinde ldtw lıd ı ol 
......... melıai tirketln feah1.a ft .. 
...ı.&d- Hafa Ymı Balıri Ye Mao 
tala Liltfil Efendilerin tallly-e ıne

nnına lntihabma t6ıı 1 
o ittlfü:iJe 

ı.ar.. verilnııit oldafıa ft taofly. -

murlarının tirlledıa ıı.. - ·
llb olma Yetil Dinle lıanlıala ı.... 

•• 
Istanbul Yüksek 

iktisat 
ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

1 - Kayıt ve kabul muamele.i 1 EylQJ 932 de batlayacak 
ve 2S EylGJ. akfM"'"• kadar de't'am edecekir. 

2 - Kayıt için cumartesi, pazartesi, p&'tt!llllbe ıünleri sa• 
bablan aaat ondan alqamları aaat on yediye kadar mektep mü 
dürlüğüne müracaat olunacaktır. 

3 - Mektebin (Yilkaek Hrtıaat ve Ticaret kıamına) 
A - Bakalorya imtihanlarına tabi tam devreli liae mezun

larile bu derecede olduiu hükt\metçe muaadak ve bakaloryaya 
tibi Ecnebi liaelerindaı phadetnaıneleri olanlar. 

B - Darülfünun fakülteierind!en ve yükaek mekteplerden 
aezun olanlar ile bu ınekteplenlen naklen gelecek olanlar. Nak
len ııeleceıklerin enelc:e girdikleri mekteplere her halde liae me
:ıunu olarak kaycleclilmit olma lan tuUır. 

D - Bu kıama muadil ecnebi yükaek ticareet mektepleri 
mesun.larile müdaYimlerinden mukabil devrelere naklen alınacak 
larm Türkçedlın imtihan vermeleri meıruttur. 

4 - Mektebin (Ticaret Liaeai Kısmına) bakaloryaya tabi 
orta mektep mezunlan alınacakbr. Bu kısma gireceklerin yatla· 
n cıo betten aıaiı ve yirmi birden yukarı olmayacakbr. 

5 - Mektebin (Küçük Ticaret kısınma) ilk mektepler me
zunlarile orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü sınıflarından 
tudiknamoe ile ııelecek olanlar. Bunların yatlan da oo üçten a
fağı ve on sekizden yukarı olmayacaktır. 

6 - Mektep nihari Te meccani olup ted.risat öileye kadar-
dır. 

7 - Kayıt Te kabal için ataiıdaki veaaikin müdiriyete hita• 
bea yazılacak bir iatidanameye rapb İcap eder. 

Ve.aik: 1 - Mektep ıahadetnMDe veya taadiknamesi. 2 -
Sıhhat ve aıı raporları. 3 - Hük6metçe muaaddak büanühal v• 
rakaaL 4- Hüviyet cüzdanı. 6 - Oç kıt'a fotograf. ( 4214) 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

11,120 lira 20 kurut bedeli ketifli Saray ve Çerkea köy yolu 
1k iud.ıı bulunan Manika köprüaünün tamiri 21~932 tarihinden 
11/9/932 tarihine kadar 21 gün müddetle ve kapalı zarf uaulile 
mtinakaaaya laıııolmuıtur. 

1 - Şartna- kqifname ve proje aureti muaaddakalan 
Vill7et yollan Bapıühendi•lifinden iatihaal olun.caktır. 

2 - lhalel kat'iye 11/9/932 cwnarteai günü aaat 16 da 
Daimi EN"iimeoince icra kılmacakbr. 

3-Talipler (661) numaralı müzayede. münakasa ve ihale 
lı:aııununun onuncu maddeeindeıki izahat dairesinde tanzim ede
c:ek.leri teklif mektuplarına yüzde yedi buçük niabetinde teminatı 
muvakkateye ait makbuz ilmühaberi veya banlta kefaletne.meaile 
İnfaetta iatihdani edecekleri.Fen memurunun bir dairei reamiye
dea 111111addak veaikumı lefederdt yevmi ihaleden evvel makamı 
Yillyete a-öndeımeleıi li:ıımdır. (4445) 

Mersin Vilayeti Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Merain memleket hutab•!!Mlnin 77 kalem mualec:ıe ihtiyacı 
28-9-932 pa:ıar ııünü aaat on bette pazarlık auretile ihale edilece
ğinden talip olanların teftid anlamak üzere Menin Vilayeti En· 
c:ümealne müracaat etmelai ilin olunur. 

Haydarpata Emrazı Sariye Hastanesi 
Bqtabipliğindenı 

Mtieaaeaemiz için bir - :aarfında ltizumu olan süt ıartname
ıi tebdil edilerek tekrar aleni mUnakuaya konulmuttur. Talip
ler meakOr atite alt ıartnameyi ııGrmek için her ııün hutane ida
re memurlufuna '"' münakaaaya ittirak etmek üzere yevmi mü
nakaaa olarak te.bit edilen 8 eylGI 932 tarihine müaaclif aalı gü· 
nti aaat 14 te Galatada Kara Muatafa Pata aokaiında latan• 
bal Limanı Sahil Sıhhiye merkesinde müt91ekkil ihale komia
yoııuna ııelmeleri ilin olunur. (4234) 

Bakırköy Malmüdürlüğünden: 
Semti Maballe.i Sokall No.. 

Y etilköJ ~ketiye Anlan 6 
Lira Ku. Cinai 
168 00 Hanel0/9/ 932 

10/ 9/ 933 
» » » 8 480 00 » » 
» » • 12/14 600 00 » » 
» lt > 10 480 00 ll )) 

ıt Köyiçl Dibek 7 80 00 Ahır » 
• » • 9 3800• » 
• §nketiye ..ıatuyoa 3 180 00 Gazino » 
» > » 3/1 96 00 Dükkin » 
» > Hatboya 8 90 00 • » 
lll • Buhar 19 600 00 JlubaJıçe Uıi» 
w » Oçtincö 6 38 00 Ahıap hane» 
» 'it » 1 18 120 00 ll )) 

» • Kalaycı: 49 38 00 Klıir dii1:.Ua » 
» > Güven:iD 13 72 00 Ahıap hane» 
• • Jıt.uyoa 66/88 300 00 ıı » 
• • • 90/92 300 00 )) )) 
• • :ıt 108-110 180 00 » )) 
• lt 2 3000 lt )) 

» Kö~ O 108 00 4 kıta' tarla &-
12-32ili8-12-33 

» Şeyketiy. İıtuyon 1 240 00Gazino1~9-932 
ill 1~9-33 

Y etilköycle lı:tiıı numara 't'e enafı aairesi yukanda yazılı 
-1lk 't'e arazi bizalumda gösterilen müddetlerle icara verilece
findsl talip olanların ihale ııünü olan 3 Eylul 932 tarihine müaa
dif cumartesi günü aaat 13 te pey akçelerile fazla izahat al• 
mak iateyenlerin ele hergün Bakırköy malmüdürlüğüne müracaat 
eylemeleri. (4026) Dördüncü ve beıinci amıflarm mezuniyet imtihanlariyle cfi. 

ier amıfların ikmal imtihanlarına (8) eyl\ilde baılanılacaimdan 
alikadaranm bu tarihte mektepte bulımm•luı ilin olunur( 4547) 

Eyl8.I zarfında bunları memkkete iclhal edebilirler. E't"t'elce .... 
.kaiet.e müracaatla enelki F llateaincle yuıb tıbbi müstahzarlar 
için •İparİf müaaadeai alınmıt oldaiu takdirde bunlarm da idha
line mıllaaade olunac•ktır. Bundan böyle F li teainıe dahil bütün 
maddeler için aipariftea enel orijm.I fatura 't'e iki aureti bir ia
tidaya raptedilerek Sıhhat 't'e İçtimai Mua't'enet Veklletiııe ~ 
racaat edilmelidir. HW' ayın yirmiainde o zam- kadar yapıl. 
1D1f müracaatlar tetkik edilerek kararneme mucibince tayin ediıl
mit olan hudut dahilinde idhalita müaaade edileceti ve bU.-
aleyh müracaatların ayın yirmiaindeıı evvel Vekalette bulunmek 
üzere yapılmuı lüzuınu Uln olunur, ,( 4466) 

unda (l otanlıul teminedı " fenni 
halı yıkama) falırilıa"""- tufiye 

muamelitile metııul lıalımduJdarm.. 
dan alacaklılar n ııWaıdarlarm taı
fiye memurtam. lüzumu mıiiracaat- -l!!l!B!B!!!ll!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!I' 

lan ilan olunur. MlLLlYET MATBAASl 


