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Sahip ve Ba~muharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Um\mll Netriyat ve Yuıı MüdUrii 

ETEM iZZET 

Ucuzluk 
Bundan 1i9 aene evvel Bul

ıar ucuzlutunu methedip duru 
Yorduk. O kadar. ki yazın ta
sarruf etmek için Bulgariıtao 
tehirlerine giden vatandatlan
rnızı hatırlayoruz. 

esi Bu y Dolmaba çe e Toplanıyor 

O zaman Bulgariatana git
tigimiz zaman, şunu görmüf
tük: Yalnız topraktan çıkan 
ınahsuller değil, her türlü eJ· 
Ya. oteller, kazinolar. tarla. 
sokak ve mağaza hepsi ucuz
luktu. Fakat ecnebi yenirine 
ecnebi içkisine, ecnebi kumatı
na el uzattığınız zaman hayat 
birden bire bugünkü Beyoğlu 
Pahasına çıkardı. Bulgaristan
da dikkat ettiğimiz diğer bir 
hususiyet te. umumiyetle hayat 
~yesi' nin bu ucuzlukla mü
!enasip olutu idi. Giyinit• yiyiı, 
ıçiş. oturuş. eğlenit• her feyde 
köylü ve esnaf manzarası bul
llıuf tuk. Yalnız lüks değil, birin 
ci sınıf ta yoktu. Bulgaristan 
'ne Avrupa, ne Asya. Balkan de 
nilen yerdi. 

Türk buğdayı. Türk pata
tesi, Türk patlıcanı. hatta mez
baha olmayan yerlerde Türk 
eti artık Bulgar ucuzluğunu a
~11tmayor. Varna'daki mayifet 
ıle Türkiye'nin birçok tehir ve 
~11sabalarındaki mayİfet paha
aı arasında fark kalmamıtlm 
denebilir. 

Çiftçi Türkiye' ıi. çiftçi Bul
tıaristan vasatisini bulmuttur. 
Fakat ticaret ve sanayi Türki
Yesi, derin bir fiat niıbetaizliği 
buhranı geçirmekte berdevam
dır. 

6.50 liraya kumaıın ucuz 
olup olmadığı sorulabilir ve bin 
Çeşit sebep araştırılabilir. Fa
kat bostancı kasabından 6.50 
liraya 22 okka et alındığı, Bur
.•ada 6.50 liraya 1300 okka şef
tali alındığı zaman yaşamakta 
olan aileyi derin bir düıünce 
alır. lstanbulda ev kira11 on li
raya kadar düştüğü zamanda. 
birinci sınıf latanbul otelinin 
birinci sınıf Berlin otelinin fia
lına sekizi bulamaması hayret 
edilir tey değildir. 2000 li
raya 7 oda.lr ev satın alınan fe
hirde, 3000 lira apartıman kira 
•ı verecek ailelerin adedi par
llıakla gösterilecek kadar azal
rnası tabii görülmelidir. 

9.ooo.ooo u topraktan geçi
ııen bir memlekette bulundu
iumuzu unutmamalıyız. 9 mil
Yon bize bir bayat seviyesini 
Cebredecektir. Fiatlar araım
daki nisbetsizlik, kimin zararı
ııa olursa olsun. yukarı lehine 
değil, atağı lehine bozulmağa 
rnabkiimdur. 

iktisat ilminin hükümlerine 
Pek az itimat edildiği fU za
lllanda, berkesin, gözü ile gör
düğü, nefsinde tecrübe ettiği 
tezatları büyük ve anlaşılmaz 
felsefeler zannederek el oğuf
turmaamda mana yoktur. 

Türkiye'de buğdayın, arpa
~ın, tütünün, fındığın, pamu
!fUn, patates ve patlıcanın. ka

Vun ve karpuzun ödeyemiyece
ii fiatlar devam edemez. 

Falih RIFKI 

Petrol, benzin 
ihtikarı 

leumpanyalann müd 
deiumumiliğe ve

rileceği anlatılıyor 
Petrol fiyatlarını yiikıeltmekle 

tılaznun peh-ol kumpanyaları hak
ı.,.,cLı ihtikar komiıyonu vilayette, 
ll>ektupçu Oaman Beyin riyaaetin
.ı., toplanarak petrol Ye benzin fi
)•Uan hakkında ticaret oda11ndan 
~Uınat iıtemiıti. 

Ticaret oclaaı bu meaeleye dair ha 
~ll'ladıiı raporu .. nayi müdiiriyeti
lle &öndennittir. Sanayi müdüriyeti 
~enüz tetkikabru bitinnemiıti;. Mü
dür Refik bey bazı petrol kumpanya 
:·~ müdürlerini davet ederek kendi 
"tinden izahat almııtır. 

ihtikar komiıyonu tetkikatını bu
liinleı-de bitirecektir. Şimdiye ka
~ yapılan tetkikat ihtikar yapıldı
lhnı &Östermektedir. Yalanda evrak 
'taiiddejrn=umjljğe verilecektir. 
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! Dil kongresine her 1 i S::,?k d·r 
1 Ali Rana B. 1 

izmirden geldi 

~-= vatandaş davetlidir ~- a 
1 

e 
1 ıyor 

= = icra ve iflAs itleri 

~_-Gazi Hz. dinleyici olarak kon=_~ nas.ı 
muamele görecek 

~ grede hazır bulunacaklar ~ Yanndan itibaren 2004 numa
ralı yeni icra ve ifliı kanununun 
tatbikatına baılanaı:aktır. = Evvelce de yazdığımız &İbi,dil = - -5 koncreai bu ay içinde Dolmabah- 5 

5çe sarayında toplanacaktır. Kong- = 
5 rede biz.zat hazır bulunacak olan :E 
5Gazi Hz. kon&"r• müzakeratını = 
5 bir aami' aıfatıyla takip edecekler S 
5 dir. Türk dili tetkik cemiyeti rei- 5 
5•i Samih Rifat ve umumi kitibf E: 
5 Ruten Etref B. ler hazırlığa neza E 
5ret etmektedirler. Pek zenein di- E 
Slimizi yabancı unıurlardan temiz- E 
51--ie matuf meaainin bqlanğı- = 
= cı mahiyetinde olan bu kongreye = 
=bütün vatandaılar davetlidirler. 5 
5Kongrede söz alacalı olanlara ha- 5 
E: zırlanabilmeleri için müıait za- :E 
Eman bıralolacakbr. 5 
: Haber verildiğine &Öre, Mah- = 
=mut Kitıeri'nin "Divanı IUgatüt- = 15 türk" ünün yeniden tab,ıne karar 5 - -=verilmiıtir. = 
5 Türk dili tetkik cemi- Tifrlı dili tetkik cemi- 5 
5 gelinin tebliği geti umumi kAtlbi 5 
5 Tllrk Dili Tetkik Cemiyeti R• Ruşen Eşref Bey 5: 
§51ıllfinden: • tinin ilk kurultayı 1932 eylıllüniln5 = Türk Dili Tetkik Cemiyeti Ra- son ııiinJerinde lıtanbulcla Dolma 5 
5 ialiii bütün azaya bildirir ki: lıelıçe sarayında toplanacaktır. 5 - -5 1 - Türk Dili Tetkik cemiya- (Devamı 6 ıncı aalıifede) := 
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Alinanların talebi 
bomba gibi patladı 

Fransız kabinesi reisicümhu_ 
run riyasetinde toplandı 

Reichstag'ı kiişat eden en glJllı meb'u11 ( 75 yaşında) 
komünist Cıara Zetlıln 

BERLIN, 9 (A.A.) - Salahiyet le müzakerata &iritmit bulunmakta
lar mahafil, Almanya Hariciye na2ı dır. 
rının Fransa sefirine tevdi eylemiı 
olduğu muhtıra hülasa11na ait ola- Diğer devletler ne 
rak. nazırın bu bnpta beyanatının diyecekler? 
terki teslihat konferanaırun Cenevre PARIS, 2 (A.A.) - Havaı Ajan 
de taliki sıraaında tasvip ve kabul sından: Temps &azeteai ahiren Al 
edilmit bulunan takrir muhteviyab- manya tarafından serdedilen talebe 
na istinat ettiği hususa bir defa da- ait olarak dünkü bat makalesinde 
ha nazarı dikkati celbeylemektedir. ıunlan yazıyor: "Almanya Hariciye 
Filhakika mezkur takrir, ittihaz etli nezareti müteyakkız davranmağı ve 
len yeni terki teslihat tedbirlerinin soğuk kanlılığı muhafaza etmeği tas 
Almanyaya da fBJ1lİI olup olmaya- viye ediyor. Alman milli müdafaa or I 
cakları baklanda hiç bir kaydı muh- dusunun yeniden tensiki ıuretile Al 
tevi bulunmamaktadır. Bundan do- manyanın tekrar ıili.hlanma11 meae
layıdır ki, Almanya mevzuu bahis le.inin temeli V eroailles mualıedeai
takriri kabul edememit, halli. red- nin aıkeri, bahri ve havai maddele
detmiıtir. Almanya Hariciye nazın rinde bulunmakta ve binnetice bu 

muahedeye vaziülimza olan bütün 
Fransa ıefirine vaki olan beyanatın devletim alakadar etmektedir. Bu i-
da, Almanyarun hukukta mü1avat Al f d 
meseleaine dair bulunan talebinin tibarla manya tara ın an bu bapta 

Yeni kanunun tatbikatı için 
adliyemizde icap eden hazrrlık
lar ikmal edilmi,, ve yeni kanu· 
nun birinci maddeai mucibince la 
tanbuldaki bütün icra daireleri
nin adliye binaaında bir arada ifa 
yı vazife edebilmelerini temin ede 
cek tesisat vücude &etirilmiştir. 

Yarından itibaren 1424 numa
ralı icra ve iflas "anunu ile buna 
merbut olan 1425 numaralı ka
nun mül&adır. 

Eski icra muameleleri 
Y alnııı: bu&üne kadar konul

mllf hacla veya rehinin paraya 
çevrilmeai hakkında yapılmıt ta· 
lepler için yeni kanunun büküm-

icra reisi Suat Bey 
leri tatbik edilauyecektir. 

Evvelce icra için verilmit olan 
ili.mlann İcraıı yeni kanunun hü
kümlerine tabi tutulacaktır. 

Buırüne kadar &'ayrimenkulle-
re konulmuı olan ihtiyati ve icrai 

1 hacialer Üzerine muamele yapıl
D11111llfn. buııün de muamele yapıl
maz- bu hacizler yanndan iti
baren kendilifinden kalkmıı ola
caktır. 

Takip edilmekte •e muameleat 
derdeat bulunmakta olan, fakat 
henüz intaç edilmemiı bulunan 
hacizler yanndan itibaren yeni 
kanunun hükümlerine tabi tutu• 
lacaktır. 

ifllis daireleri 
Yeni kanun mucibince yann .. 

dan itibaren yeni teıkil edilecek 
iflas daireleri İJe baılıyacaklardır. 

Bu&Üne kadar verilen iflas ka 
rarlanna müteallik taafiye mua
melelerinden intaç edilmemiı o .. 
lanlar yarın ifli.ı dairelerine tev
di olunacakbr. iflas daireleri ye
ni kanun mucibince taıfiye mua
melerine devam edeceklerdir. 

icra temyiz dairesi 
Yeni kanun mucibince temyiz 

mahkemeıinde (icra ve iflas dai
reıi) unvanile yeni bir daire tet
kil edilmiıtir. Bu dairenin riyaoe
tine temyiz mahkemeai azasından 
Kazım Bey, azalıklanna da tem
yiz bat müddeiumumiliği başmua
vini Abdürrahim Hilmi, lotanbul 
altıncı hukuk mahkemesi reisi Ke 
malettin, l ıtanbul 3 cü ceza mahke
meai reiıi Kudretullah, adliye bat 
müfettiılerinden Sabit ve Sadi 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ROMAN 
Falih Rıfkı Beyin 
"Milliyet,, için ha 
zırladığı son eseri 

PllJ.j rıplağındakl 

ahlak? 
çıplak 

tuzlu 

Tevhitten bekleni
len f aideler 

tahakkuk etmiıtir 
lzmir ve havali.inde tetkik ıeya 

bati yapmakta olan lnhiıarlar veki
li Rana Bey dün 1 zmir vapuru ile 
telırimiıı:e &elmittir. Vekil Bey ken
disile &Örüfen muharririmize denıiı
tir ki: 

- lzmir ve havaliainde Gümrük 
ve lnhisarlara taalluk eden her işi 
yakından tetkik ettim. Bu tetkikatnn 
hakkında da, &azdenizin lzmir mu
habiri ile mülakatımda İcap eden ma 
lümab vermiştim. Bu beyanata ili.ve 
edilecek b&Jka cihetler &öremedlm. 

Tevhit işinden matlup fayda t&
min edilmiıtir. Tevhitte eıas her da 
irede ayrı ayn idare edilen ayni işle 
ri bir elden ve toplu bir halde. da
ha kolay, daha müfit bir tarzda ida 
re etmekti. Bu hiaıl oldu ve fayda
lan da şüphesiz görüldü. Tevhitte 
kadro ve tasarruf meııeleoi ikinci ele 
recede kalıyordu. Bittabi tevhit ya
pılırken bu noktadan ela iıtifade t• 
lllİn edildi. Bilhaaaa bina kira mas
raflarmda yapılan tasarruf kayda 18 
yandır. 

inhisarlar muameli.bnda ıimdilik 
münha .. ran tevhit İti ile m"l..W ola 
rak, diğer i§I.; ihmal ediyor deii
liz. Tütün lnhi .. nnda ııabtlarımızı 
tezyit için tütünü ucuzlatmak l&zım 
&eliyordu ki bunu yaptık, köylerde 
dört ve bet kuruta tütünler çıkar
dık, kasabalarda halk için altı kurut 
luk halk oipraları yapbk. Tütün fi 
yatlarının İzmir ve lıtanbul için u
cuzlablmaaına ıimdilik lüzum hisıl 
olmuı değildir. Bu &aydığım ucuz si 
garalar lzmirle lstanbul müstesna 
olmak Üzere diğer şehir ve kasabala 
rnnıza satılmaktadır. Tütün ihraç 
etmeldiğimiz meseleıine &elince, gay 
ri mamul tütün ihracatını ihracat 

Rana Beg 
tüccarlarımız yapmaktadır. Henüz 
inbi- idaresi &ayrimamıll tütün ih
racım dü,ünınemiıtir. Zamanı selin 
ce eayri memül tütün ihracı mesele
si ile de metgul olacağız. 

Müskirat inhisarı mamuli.b Su
riye, Irak ve Mıoırcla aatılmaktadır. 
Buradaki müıterilerimizin artmasını 
temin için çalıtıyoruz.. latanbulda Ye 

lzmirde içki ve ispirto fiyatlarmı 
tenzile lüzum hasıl olmut değildir. 
Y alruz iapirto istihli.ki.bnın arttınl
maaı için benzinle kanıbrtlma11 mu 

vahk &Örülmüttiir. Buna mütedair 
kanun layihaaı veki.letı.. tetkik edil
mektedir. Vapurlar &eldiği zaman 
yolcuların çıkmakta, iatikbalcilmn 
de vapura girmekte mütkülata ma
ruz kaldıkları iddiaaı kabul edila
mez, Çünkü &Ümrük kontrolu yapıl 
madıkça yolculann vapura &İnnesi 
de memnudur. Bu memnuiyete ria
yet edilir ve kontrolün bitmeıi belde 
niliroe hem yolcular ıerbeatçe Ye ra 
hatça çıkar, hem de iıtikbalcil ... ay
ni tekilde vapura frİrer, aksi takdir
de ıüpheaiz memurlann iıtikbalcile 
rin mümanaatine maruz kalacaklar
dır, bahsedilen müıküli.t iıtikbalcile 
rin kontroldan evvel vapura &innek 
yolculann da çıkmak iıtemel ... inden 
ibarettir. 

Kitap 
Panayırı 

Halkevi müze ve serai şubesinin 
Darülfünun meydanında açtığı ki
tap panayiri bu aktam kapanacaktır. 
Sergiyi dört gün isinde 10 bine ya
kın İntan ziyaret etmittir. Ziyaret-

serdedilen teklifin yalnız Almanya - 1 
tenvir edilmeaini İstemek hakkına Fran .. ara11nda müzakerata zemin 
malik bulunduğunu bildinnitlir. Al . teıkil etmesi gayri mümkündür. 
manya, diğer devletlerin terki tesH- Temps gazetesi, Almanyanın tek-/ 
hat oiatemlerinin Almanyanın silah- rar sili.hlanmak tehdidile Cenevrede 1 

tan tecerrüdü için tatbik edilen uıul sili.hlann tahdit ve tenzili lehinde · 
ler nümune ittihaz edilerek yapılma teressüm ve inkil"f etmekte olan her I 
11 liznn geldlği hususundaki noktai hareketi dütüncesiz bir Uırzda talı
nazannı muhafaza ve ipka eylemek- rip edebileceği kanaatini i2har ede
tedir. Almanya tarafından itiyen a- rek makalesine nihayet verrnektedir. 
lınması icap eden tedabir, umumi ter PARIS 2 (A.A.) - Havaı Ajan
ki teılihatm mahiyet ve tümulüne sın dan: "Alman yanın verdiği muhtı
tabi bulunacaktır. Teferrüata ait me- ra hülaaa11, bütün matbuat tarafın
ıeleleı- henüz münakaıa ve müzake- d'.'n uzun uzadıya .te~~ik <;dilmekte
re edilmemiştir. Şimdiye kadar Al- dıı• Gazeteler, ş~'?I ~tıbarıle Alman 
man noktai nazarına en ziyade yak- , notasının pek vası bır meseleye te
laşmış bulunan develt Fransa oldu- j mas ettiği ve alakadar diğrr devlet- ı 

Bu asrın 

/standardı? 

lstanbulun 
suyu? 

Yakında tefrika
ya başlayoruz. 

i çilerin nısfından fazlasını talebe ve 
gençler teşkil etmektedir. Kitap sa

l b§ı da epeyce bir hasilit temin et-

ğundan dolavıdır ki İptida bu devlet (Devamı 6 ıncı sahılede) ·---••••••••-

mittir. Kitap ıergiıinin gelecek sene 
tekrar eçılmaıı tekarrür etmiştir. Ge 
lecek sene panayır daha mükemmel 
bir ıekilde açılacaktır. 

1 

Uzaklardan Kerimanı 
görmeğe gelenler var 
Dün de Ece'nin evi tanıdık, ta 
nımadık misafirlerle dolu idi 
- Na11l, Keriman Hanımefendi, 

Üç &ündür biraz dinlendiniz mi?. 
- Tabii, epeyce.. Avrupada 

iken aade elbiH deiittirmekten 
yoruluyorduk .. 

Ece'nin baba11 Halio Bey söylü
yor: 

- Günde üç kere elbioe değiı
tirmek iı:ap ediyordu. Sabehleyin, 
gündüzlük elbise, öğleden son
ra çay elbiaesi, akfUD auvare el
bisesi •• 

Yine kapı çalınıyordu: 
- Fakat, dedim, burada da, 

ziyaretçiler sizi hayli yon•yorlar 
&aliba.. Bizim &azeteci arkada1-
lar Üç l(Ünde dünya &iizelini bin 
kitinin ziyaret ettiğini yazıyor
lar. 

Halit Bey &üldü: 
- Vallahi kat'i rakam tayleye 

mem.. Kaç kiti ııeldi bilmiyorum 
amma, üç &Ünde iki okka kahve 
gitti. Paraıını ben verdiğim için 
bunu biliyorum. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Gazi Hz. nin 
cevapları 
~-

Reiaicümlıur Hazretleri, dünya 
&Üzellik kraliçeoi Keriman Haliı 
Hanımın kendilerine &Önd,..digi 
tel yazıaına atideki cevabı gön
dermitlerdir: 

Keriman Halia Hvumefendiye 
Temiz duy&Warınan bilclittn 

tel yunuıu aldım Mazhariyeti
niz münaaebetile -1eketimiz 
ve Türk kadınlılı haldandaki say 
ğılı intibalarmızdan Ye JAhuma 
dair kalbi sözlerinizden mütehaı
oiı oldum. 

Miitehalli olduğunu• maddi ve 
manevi kıymet ve fuilet içinde 
mesut olmanızı dilerim kızım. 

GAZl M. KEMAL 

Balkan tenis şampiyo
nası başladı 

• 
ilk müsabaka Bulgaristan ile 

Türkiye arasında oldu 

Bulgar - Türk dubleleri oyundan BDVel " Yordanof -
Suricief ,, ( Zeki Riza - M. Karakaş ) 

Dün F enerbahçe atadında Bal 
kan teniı ıampiyonaaının ilk gü .. 
nü yapıldı. Bu müsabakalar Tür
kiye Atletizm federaayonu tenis 
komitesi tarafından hazırlanmıf
trr. Dün oynanan müıabaka1ar 

çok enteresan olmu9 ve büyük bir 
zevki~ iemaşa edilmittir. Ancak 
müsabakanın bir tek noksanı var
dı. O da Yunanlı ve Romen oyuııı 
culann dü geldikleri için yor&un 

<De.·amı 6 ıncı sahifede) 
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Siya si ve tarihi t efrika 23 

LİZ EDİR? 
Seliinik - Ana/ arta - Ankara .. 

Yazan: Edirne meb'uau Mehmet Şeref 

itte gençliği bunlardan u
zakta tutarak as ı l genç, nesil
den, rejimin, ilk istediği İnsan
lığın yükaek meziyetleridir. in 
sanlık meziyetleri, beynelmilel 
tehzibin, medeni terbiyenin ese 
ridir. Türk içtimai heyeti ken
di kültürü. irfanı. milli hususi
yetleri ile nasıl yüksek bir in
san milli cemiyeti ise o nisbet 
te de medeniyetin dütünen ve 
işleyen bir uzYUdur. 

Beynelmilel medeniyette va 
zife almıt milletlerin, muaaır 
medeniyeti kurreakla tarihi ve 
mefharetli bir vazife görmüt 
Türklerin (insanlık) meziye
tinde çok yüce mevkii vardır 
ve tarihi uç.uz bucaksız misal
lerle doludur. Bu sebepledir ki 
rejim, yalnız medeniyetin icap 
!arına uymağı emrediyor. 

Büyük telimiz, rejimi izah 
ederken, gençliğe ilk adımda 
insanlık meziyetini tavsiye eyli 
yor. 

Acaba ır:edeniyetin icapları 
nedir? 

Bir kelime: İnsan olmak. 
Zaten tef diyor ki: 
[Medeniyetin emir ve talep 

ettiğini yapmak insan olmak 
için kafidir.] 

- Gazi Mustafa Kemal
ya insan olmak nedir? 

- Duymak ve d\ifiinmek! 
İtte tef te. gençlikte bu in

sani meaiyeti görmek ittiyaki
le gençlere sakınacakları teyİn 
ne olacağrnı açık bir lisan ile 
anlatıyor: 

[Medeniyetin. muvacehei 
kudret ve ulviyetinde kurunu 
vustai z.ibniyetlerle ve iptidai 
hurafelerle yürümeğe çalı9an 
milletler nııabvolmağa veya hiç 
olmazsa esir ve zelil yaşamağa 
mahkUındurlar.] 

çünün vatanı değildir. 
Ümmetin yaşadığı her yer 

onun vatanıdır. Bu ümmetin 
milletleri hatta biribirini boğaz 
!arken onu ali~adar etmez .. 

Oamanlıcrnın vatanı da. iı
limcınm vatanı da bir ıeniyet 
değildir. 

Türkün vatanı bir şeniyd
tir. O vatanını her türlü sevgi
lerin fevkinde. müstesna ve 
mümtaz bir sevgi ile ıever ve 
gözünü kırpmadan seve seve o
nun için en aziz olan hayatını 
bile verir. 

O vatanını hiç bir küçük mü 
lihaza aevkile sevmez .. O sev
giyi tahlil edince, onda yükıek 
bir duygunun yürüten, atılan 
ve fırlatan bir manevi sevki 
görünür. 

Rejimimôzde yalnız bu sev
gi kafi değildir. Halkı toprağa 
bağlı bizim gibi bir memleke
tin vatanperverliği ümranda
dır. Bugünkü genç nesil, geçen 
nesillere niabetle en bahtiyar 
olanıdrr. 

istibdadın. mqrutiyetin, 
cihan cenginin, mütarekeain 
bin bir kahır ve elemi altında 
eailmit bir gençlik ile bugünkü 
gençliği mukayese ~ince it 
derhal anlqılıyor. 

Küçük bir misal: 
Bizim gençliğimizde bir 

teY yoktu. Bir kitap okuyabil
mek. bir tey öğrenmeğe yol bı 
rakılmamıttı. 

Bugünkü gençliğe bir mi
sal söyleyebilirim. 

Şöyle ki, ben ve arkadaıım 
Faik, lzmirdeki Edirneli Meh
met Necip bir "Dökontrasoıı
yal" ile bir "Espri dö luva" yı 
elde etmek için tamam altı ay 
Edirne Avusturya postanesi mü 
dürü Mösyö Zamroya kavuk 

• 
iktisat 
Konferansı 

Mütehassıslar teı
rini evvel-

de toplanıyorlar 
P ARlS, 2. A. A. - Cenevrede 

toplanaalı: olan beynelmilel meli ve 
iktıaadi konferansı hazırlamaya me
mur mutahaıııılar komisyonu, Ce
nevrecle T~rinievvelin onuna doğru 
içtima edecektir. 

Nevyork belediye 
reisi istifa etti 

NEVYORK, 2 (A.A.) - Bele 
diye reisi M. Jimmie Walker, isti
fa ebnİftİr. 

Bu istifa derhal meriyet mev
kiine ııirecektir. M. Walker §UR· 

lan söylem ittir: "Şahııma tevcih 
edilen bu meseleyi, resmi vazife
lerimin nokaanaızlık ve seli.metin 
den tamamen malU.mattar ve ha
berdar olan hakiki bir demokrat 
zihniyetile hareket eden Amerika 
nın en büyük tehri ahaliıinin na
zan dikkat ve itibarma vazediyo
rum. Hem.,erilerimin vereckleri 
hükümlere itimadım vardır." 

l•viçrede maat 
tenkihatı 

BERNE, 2 (A.A.) - Sali..bi
yettar federal mec:IMi encümmıi 
federal memurların tahaiu.tlann 
dan yüzde 1 O •• aile aahibi me
murların ı.haiaatlanndan yüzde 
betten altıya kadar tenzilit icra
ama dair olan projeyi taaTip ey
lemiıtir. 

lngiliz parlamen
tosu toplanıyor 
LONDRA, 2 (A.A.) - Parli.

mentonun kütadı jçin teabit edi
len 27 teıriruevvel tarihinden bir 
kaç gün evvel toplanması muhte
meldir. 

Gazi Mustafa Kemal 
Avam kamaraaırun içtimaı için 

sallayarak ve ıark dilleri bak- te•bit olunan tarihten mukaddem 
Büyük Gazi'nin burada iç- kında çıkan bir eıeri elimize toplamnaia davet edilmesindeki 

tinap edilmesini tavsiye ettiği geçirmek üzere lngiliz Protes- makaat Ottan itiliflanndan ma
kurunu vüatai zihniyetlerden tan rahibi Mr. "Rozenberk" in tahaaaıl kanunlann uzun bir za
Türk gençliğinin sakındığı gün Protestan ibadet salonuna bir man muallakta brralalmak11zm 
onu kadit kollan arasında ha- Protestan gibi aylarca devam 
yattan uzak tutmak isteyen ma eyleaik. 

kabul ,,., taavip edilmeleri makaa
dına müptenidir. 

ERLER 
1 Mançuri'de 
Japonlar 
istedikleri yerde 

asker 
bulundura bilacekler 

TOKIO, 2 .A. A. - Japonlann 
noktai nazarına göre yeni İttifak 
muahedenamesi, Japonyaya yeniden 
hiçbir hak bahtetmemekte, yalnız 
eakj hukuku teyit eylemektedir. 

J a ponya hariciye nezaretinin naki 
li keli.mı olan zat, yeni Mançuri dev 
!etinin mali ve harici meselelerde 
tarn bir •erbeati muhafaza etmesi ha 
sebile Mançuride Japonya tarafın
dan bir himaye sistemi tesisinin mev 
zuu bahis olamıyaaiğını israrla kay~ 
deylemiştir. 

Mümaileyh teferrüatın tesbiti İ 
çin bilahare askeri bir itilaf akdi 
muhtemel olduğunu ihsas eylemi§ ve 
muahedenin ııizli hiçbir maddedyi 
ihtiva etmediğini temin eyliyerek 
muahede suretlerinin imzadan mü
kaddem büyük devletle.re tebliğ edi
leceğini beyan etmiştir. 

Japonya hükUmeti mezkUr mua
hedeyi Cenevrede teıJcil ettirmek hu 
susundl" henüz hiçbir karar vernıe
mi". '-ulunmaktadır. 

TOKIO, 2. A. A. - Japonya ile 
yeni Mançuri devleti araımda müza 
kere edilen tedafüi ittifak muahede
si 15 Eyliilden evvel İmza ve meri
yet mevkiine wazedilece&rtir. 

Bu muahede arazi huıuıunda mü 
tekabil hukuku hükiimraniye riayeti 
derpİf eylemekte ve Mançurinin her 
tarafında uker bulundurmek hakkı
nı Japonyaya babtebnektedir. 

Diier taraftan Japonya da yeni 
Mançuri devletinin dahili ve harici 
müdafaasını deruhte eylemektedir. 

lskenderiyede bir 
yangın 

ISKENDERIYE. 2. A. A. -
Hükfunete a!t 200 balya pamu
ğu ihtiva eden bir depo yanmıt
tır. Balyalann yansı kurtarıl 
mıtlır. 

Mahvolan pamukların kıyme 
ti 25 bin mısır lirasıdır. 

Yangını söndürmek için et
faiye S saat uğratmağa mec
bur olmuştur. 

itfa ameliyesine, biri sabib 
olmak üzre S tulumba ile 50 ka 
dar etfaiye ~tadı ittirak eyle
mittir. 

Eguateur'de 
İsyan 
Üç günde ölenler 

380, yaralılar 
7 3 2 kişiyi buldu 

QUITO, 2. A. A. - 3 ııün de
vam eden muharebe kurbanlarının 

adedi 380 ölü ve 732 yaralı olarak 
tahmin olunmaktadır. Şimali l"arbi 
mahalleleri müıtesna olarak ~rin 

hemen bütün ak,amı hükUmete aa

dık kuvvetlerin iuali altında bulun
maktad ır. Asiler teslim olmaktan 
katiyen imtina etmektedir. 

Fransa ile ltalya ara 
sında bir itilaf 

ROMA, 2 A.A. - ihtiyarlık, 

maluliyet, yeni çocuk doğunnuf 

valdelere muavenet ve hastalık

lar hakkında ltalya ile Fran11a a
r .. ında bir itilaf akdedilmiştir. 

ltalya bu itilaf ile Franaada 
bulunan ltalyan muJuıcirleri içirı 

bir takım aühuletlere müsaadeler 

teminine muvaffak olmuttur. 

Kum altında ölüm 
BUDAPEŞTE, 2. A. A. - Bir 

kum ocaiında oynamakta olan 4 ço 
cuk birdenbire vuku bulan bir he
yelan neticesinde kumlar altınd. kal 

mışhr. Çocukların dördü de ölmüt
tüı·. 

Laneashire ihtilAfı 
LONDRA, 2 (A.A.) - Pamuk 

aanayiindeki ihtilafı halle medar 
olacak bir itilif zemininin arafh

nlmaııı için iki taraf araamda bir 

mülikat vukuunu temin etmek ü

zere Lancaahire meb'uslarmdan 

üçü ı.rafından bugün yapılan ı.
vaasut ttıtebbüaü akim kalmıtltr. 

lngilterede yeni güm 
rük rüsumu Avusturya baıvekiU ---!!!l!!l!-!!!!!I!!!!--• Münihte zinin bedbin Te menfi dütkün- Halbuki: Bugün gençler i-

hiğünden kurtularak yatamayı çin her kütüphane açık. her e- vetlidir. Türle neslinde bir va
ıevecek ve müsbet itler göre- serin celbi kolay Te battl on- tan hain; çıkmamıtlır. 

LONDRA. 2. A. A. - Dün 
bildirilen yeni gümrük rüsumu 
Eylillün betinde gece yanım
dan itibaren tathik meftüne 
konulacaktır. 

cek, dünyayı nur içinde bula- lar için bütün öğrenmek ve yük Bir çok misalini gördüğü-
rak insanlığın meziyetlerini. eelmek esbabı rayegandır. müz Talan hainleri bizim soyu 
zevklerini duyacaktır. Şimdi gençlerimize bu tu- muzdan, bizim boyumuzdan cie 

Bu sebepledir ki insanlık haf gelir .. Avusturya postanesi. iildi. 
meıiyeti dürüst dütünmek. in- Evet. bu milkin, Türk devle- Onlar Türk kültürünü kaT
ce iluymak kudretini İstihsal- tinin : er köıeainde itte hiç bir ram.ıfo vatlUWll benimsemit 
den ibarettir. Bu da tamamile mürakabeye tabi olmayan. her Türkler değil, Türklükle ula 
kis idir. ilmin. fennin neticesi- devletin resmi postaneleri var- alakası kalmamlf kozmopolit 
dir. Müııbet ilimlerle. ziyalı bir dı:. Bizim postalanmızın onlar tehirlerde yabancı temiyelerle 
gençlik büyük kalabalıkta ya- üzerinde biç bir mürakabe hak yetittirilmit- ümmetci, beynel-
,ayan halk felsefesini sezer ve kı yoktu. milelci llhllk Te etvara sahip 
bulur ... Halkı rejimin milli kül Ge..,.fer bunu bir masal bir takım (ne idüği belirsiz) ler 
türile yükseltecek yollar> hazır- ""T idi 
lar, onlarda fıtn• olan selim ak- gibi dinlerken hür Türkiyeoin, ·s k d Du 1 d K 

hür gençleri vatanseverliğin a arya a, m u a, ara 
lı. medeni akıl ile kuvvetlendi- ne demek olduğunu çok kuvvet hisarda, Meriç kıyılarında. A-
rir. le anlarlar sanırım.. ru boylarında, Ayıntap yamaç 

Büyük kalabalık rejime İman Asırlar asırlar bakımsızlık- lannda, Adar.a etrafında çarpı-
etmit nurlu ve 9uurlu bir genç- tan, zulümden. milli duygu ve t.~~ Tür~ çocukları va~eve~
liğin aralarına yayılarak onla- tesanüdün yitikliğinden. kaim 1 lı~ı~ tarih ~adar u~etlı tan
ra medeniyetin icaplarını gös- softalığın telkinlerinden. zühdi hı tim~lle~ olan T urlc vatan
tern:esini, zaten halk içinde ve taaanuft teslimiyet ve fena severtenydı .. 

MONlH, 2 (A.A.) - AYUatur
ya Baı•ekili buaün t.yyare a. bu 
raya ııelmiıtir. Ba'VJ'era kabine 
reiai mumaileyhin f41refine bir zi
yafet vermiştir. 

Muhabir mektubu 

Tütün Ziraatine iyi 
itina edilmeyor 

Budin kalesinde 
Son Türk müdafii için ya. 
pılan abide küşat edildi 

PEŞTE. 2 (A.A.) - Budin'in son Türk müdafii Abdurrah• 
man Abdi Pa,anın hatırasını ebedileıtirmek üzere Budin kalesi. 
önüne dikilen abidenin küşadı bugün hükUınet, Türkiye sefareti 
ve matbuat mümessillerinin i,tirakile ve büyük merasimle ya
pıldı. 

Eskişehir ve Uşakta kurlu luş 
günü hararetle tes'it edildi 
ESKlŞEHfR, 2 (A.A.) - Eskişehirin kurtuluşunun onuncu 

yıl dör.ümü bugün coşkun tezahüratla tes'it eaildi. Eskişehirdeo 
duşmanın atılışını ve ordunun tehre gİrİfİnİ tems;l eden mera
sim yapıldı. Bundan sonra halk namına kolordu ziyaret edilerek 
orduya halkın minnet ve şükraları arzedildi. Şehir baştanbap 

sevinç ve heyecan içindedir. Gece belediyede ve Halkevinde şen
likler yapıldı. Fener alayları tertip edildi. 

UŞAK. 2 (A.A.) - 1 eyliil kurtulu, bayramının onuncu yıl 
dönümü fevkalade tezahüratla tes'it edildi. On sene evvel ilk 
süvari kuvvetlerimizin Utaka girdiği dakikada iki Utak tayya
resi tehir üzerinde uçuf yaparak halkın tezahüratına iştirak etti• 
beyannameler attı. 

M. Venizelos geni intihabatta 
kazanamazsa .. 

ATINA. 2 (Hususi) - Burada bazı gazeteler M. Venizelos 
eğer intihabatta kaybederek bükiimet tetkiline muvaffak oluna· 
dığı takdirde, meclisi feshedip yeni intihabat yapmak hakkını 

malik olmak üzere Reiaicümbur M. Zaimis'ten bir emirname is· 
tediğini yazmaktadırlar. Bu hususta son dakikada alman malu
mata nazaran bu ,ayia tamamile esassız bulunmaktadır. 

Maarif vekili Mersinden 
/çel' e hareket etti 

MERSiN. 2. A. A. - Maarif Vekili Esat B .. şehrimize geldi 
ve hararetle kartılandı. Vekil Bey, vali konağında terefine veri
len öğle yemeğinden sonra tetkikat yapmak için İçel vilayetine 
hareket etmittir. Cumartesi günü Menine dönecek ve burada da 
tetkikatta bufonacaktır. 

Türk-Sovget sanayi mütehas
sıslarının tetkikatı 

DENiZLi, 2. A. A. - Türk-Sovyet sanayi mutabaH11larm
dan bir grup dün Burdura gitmit diğer bir gurup ta Sarayköy ve 

Nazilliye hareket etmiştir. Burada kalan mutahanı•lar tetkikat

lanna devam etmektedirler • 

lzmir limanının bu seneki 
altı aglık f aaligeti 

IZMIR, 2. A. A.- 1932 senesi ilk altı ayı zarfında İzmir li
manına girip çıkan ıefain baldwıda yapılan bir iıtatiatiğe göre 
lıımir limanına ilk altı ay zarfmda 843 bin 72 rüsum tonilatoluk 
579 vapur ile 16.698 rüsum tonilatoluk 1014 motör ve yelkenli 
ıemi girip çıkmıttır. Bu vapurlardan 270 i Türk 26 ısı Alman. 
25 i Hollanda, 51 i İngiliz. UM ü İtalyan, 19 Sovyet Rus. 13 ii 

Yuaa.lavya 11iYunan.9 u Amerikan Beti Bulgar; Yedisi İıTeç 
üçü Noneç ve mütebekisi muhtelif devletlere aittir .. 

çok kuvvetle yqayan sıra ve fillallah taaan"Urlarının yer bul Vatan severliğin tiarı bir 
saygıyı bir de medeniyet ku ... - na büyük medarı olur ki bunu asarı filiyesi görülememiıtir • 

• 1 k k b'I . ma11ndan. dünyanın yal.nız ah- taraftan vatanı bayatı kadar I E Ed' . :o~ .ı__ dıkl d · ı· Sal' ııı-:_ L!_ Yegan· e ı"hracat maL-ulu" olan 

Şark şimendiferleri nakli. 
yat yapan .. 

tüccara kolaylık göstermeli 
vetı e. ara teri ı gı ve görgü ret tarlası oldug- u hakkında bin korumakla beraber onu iimra- ED RN : ımenm 11<0- yüzünueo zürraın ujra an e yem va ı ım ..... y ... llllD>' ... 

ile canlaadtnnasmı bekliyor. bir hurafeli akidelerden le.ek- na. refah •e saadete mazhar aadi cephesinde en mühim a- zararlar hep kendi batalannm metlerinden beklemeğe hakkı- buğdayların acilen ıslahına in-
Büyük Gazi genç nesle. genç ktl kt millerden birisi de tütün itleri- bir neticesidir. Yoksa tütün mü mız vardır. tizar ohmmaktadır. 

evladına esiri zihniyetleri a- kül harabelerine .~evrilmiş g.ü- ı ma ır · . . dir. Umum Trakyada çıkan bu esseseleri tütün alımında çok 
tarak, medeniyetin icaplanna zel. ~-:tanrınızı umra.~a, '~b~r: 1 Bunun da bir tek çareaı var nefis tütünlerin mikdan iki mil adiline hareket etmekte ve iyi MOSKIRA T iŞLERİ 2 - Şark demiryollarınuı 
uymayı tavsiye ederken, batta lenmızı. kasaba ve koylenmızı dır. Muntazam ve bilgili çalıt- yon kadardır. Bunlar keyfiyet iflenen tütünlere gerek idare Burada iki rakı imalathane- nakliye tarifesi yüksektir. Bu-
insanlık meziyetini sayıyor ve diriliğe mazhar etmek vatanse- kan olmak. itibarile cidden nefistir. r~- ve gerekse tüccarlar 50:60 ku- si vardır. Bunlar üzüm ve in- na inzimam eden Yunan top-

Terliğin emridir. ..._..... rd L-rmak rak bastı parası da aynca bir 
bunun bir tek gayesi vardır: Gençlerimizin çalııkanlığı sene zürraın bir kısmı tütün ida rut vermektedirler. • cİ en iki cins rakı çı... - derttir. Hic bir de.lette tatbilo 
CİHANDA SULH! _ Vat~~erlik Türkün eze- güzel vatanımızı ümrana kavut resinin müteaddit veaayuma KONSERVE tadırlar. Meriç fabrikası 20000 olunmayan- bu usulün Yunan 

lı ve ebedı tıandır. Yurt sev- turmağa kifayet eder. rağmen yine itleme tarzlannda ve selamet fabrikası da 14600 topraklafında tatbiki dostluk 
ltte insanlık meziyeti, bir giai, Türk sevgisidir. Kanama. Se d' " ' e . g" 1 görmek. pek fena hareket eylemit olduk Merkeai vilayette yevmiye kilo ki cem'an (34600) kilo ra- tı•rile mütenasıp" olmadığm-

çok nadürüat saiklar, gayrita- servetine canına kadar her 1 v ıgı t yı uze !arından tütünlerin bir kısmı L- on bin •~u k~·-e '"'8PaD kı istihsal ve dahili villyette 

'
eyi feda' edebilecek kadar va- . güzb.~llb~ttih~ı;k ir.aan ıçın en ~ 1<11ı -· • ı dan bunun kaldınlmuma ... e bii tahassüaler, ölçüsüz emel- t _ t keyfiyet itibarile kıymetlerini bir fabrika bilgisizlik ve aerma sarfolunmaktadır. tik zaman- tarifelerin de indirilmesine hü· 

ier, kötü ve berbat ihtiraslar. tanseverlik ıösteren. yurt için i a 11 ır ıs ır. kaybetmiılerdir. Bu izraati ya- yeaizlik ..;;..;inden maaleeef mu larda bir çok rakı kaçakçılıfı 
bu 1 T k 1 K 1. ı -- kametimiııin lutüf bıayurmaları 

taş.kın hasetlerin tutuıturdug"u en aziz tey erini veren ür • ' şte ema ızm reıımının panlar tütünlerini el el ayır- attal kalmıtbr. Edi~m· kay- olurkaı müdür Cafer Beyin 
uf b. b' d .. 1 ğ k istiriıaın olunmaktadır. zümre ve sınıf kavgaları. siya- vatanının ak ır parçasmı ır ucu a umrancı 1 açı ar. madıklarından. 'itlemesine ve ıılan, meyva ve seb--'en" --L bi-et ...., takibatı sayesinde 

fed ı - !i01a 3 - Demiryolu idaresinin 
si ve poltika entrikalarınm men aya razı o amıyor. Yeni belediye kanunu yapı- ckvsirn:esine itina eylemedikle me,lıur olduju halde bu fab- timdi seri kalmamıttır. nakliye ücretlerinden o/o 25 i-
faat hayrı için tutuşturmak is- Büyük (Mete) nin hayatı. lırken. yalnız bu umde üzerin- rinden ve denk kapak)arile dir- rikanm çalıımaınuı villyetin DERTLER ni Leırant ve Enter Kontinan-
tedikleri fitnelerin neticesinde onun :ıamanı bunun ne parlak de yürünülmü•tür ki bunun da seklerine görmez cinsinden tü- iktısadi c-Lesinde miilıim bir Tra.kyanıo kendine ...._ 

' 9'LI h' d •--' tal simsa tirketleri- ikramiye 
sarsılmak istidadı ııii9teren sü- misallerini göstermektedir . ancak çalı,kan bir gençliğe ih- tünler koyduklanndan ve ku- kedik açmuma sebep olmut- bir takım mü ım ert11tW1 var- veriyordu. Bunun medru.r tir• 
kun ve huzuru iade eder. Hula- Mete, yurtta sulh için bü- tiyacı vardır. rutma mahallerinde şimal rüz- tur. Fabrika saysinde bahçe. dır. Bunlan sıraaile bildirec:. ketlere verilmeyerek doğrudan 
sa: Cihanda sulhu ancak insan - Tertemiz bir Türkiye: Dün girlanndan korumadıklarından ler itleır ve halk ta it bulurdu. tim- Kuvvetle ümit ederim ki 
1 k · · k ku tün varını venyor... · · mi 'il d bi ak k aı't oldukları mak·-at bunlan doaruya tücc:arlara ve halka ia-ı mezıyetı urar ve rtarır. • yanın en ınsıca ı mı eti ve üs ve bir de eski en 'r t ım öy Şimdi İse felakete uğramıt bir ~ konto ve tenzilat yapılması 

Yalnız bu kifayet etmiyor. .. Mutlaka bantıklıgı bozm.a- , tünde hiç bir tufeyli mevcut simsarlarının köte bucak kah- aile reis ile evlatlannın feci va- hw halde nazarı dikkate alacak - k lkı T t 1 her talep edildiği halde kumpanya 
" ef gençli ğe vatan muhabbeti- B• . a . f~t ~ ar ara 1•- yok. Şu halde çalıtkan bir genç vehanelerde pazarlık suretile tü ziyetini andıran fU manzara ne ve icabının icralıına inayet bu-
ni anlatıyor . insanlık meziyetı' tedıklennı, hatta karısına ka- lı'g"e memleketı" teslı'm eden r~ .. 1 · .. ed b' t f k d ki b" 1 h d B kt bu tenzilatı kaldırmış ve kendi 

d 
.. d . ~- tun en gorm en ve ır ara - a ar acı ı ır ev a rr. ursa yuraca 11'. kuuına koymuttur. Mad-

vatan muhııbbetile yanyana yü- ar gon enyor. jim onun mamureler yaratma- tan da zürra, kendi haklarını daki konserve fabrikası müdii- 1 - Edime Te Trakyanm 
.. ı · · d' Y lb ku k beki' Ç"k 'k d 1 b'I k b 1 · b' b' lb C 1 1 D-. A bir ı'ki h-.: m"·t-na olmak u"- ki böyle bir temilit icrasına rume ıchr ıyor. urtta su u rma ıçın smı ıyor. o iı am ı, saz ı meyere u tütün en ıtta ı rü san e a .._,~ gibi vru- ~.. - ~· imkan varmııı• 0 halde bunu tüe: 
Osmanlıcının vatanı, Türk- yapmadığı fedakarlık kalmı- örtülü, murdar sokaklı kasaba ucuz almag"a çalı•makta ve bu pada bu san'atı ög"renmit bir zere to umlar bozulmut oldu- · • carın nef'ine yapmasının temi· 

çiıni.m vatanı değildir. O•man- yor .. Lakin vatanının bir karıt ve köyleri az zamanda mamu yüzden zürra da tabiatile mu- gencin bu fabrikanın batma ge- ğundan mahsulatın maddei ni- ni bükômetimizin yükselt kuıl-
lıcı için vatan, yenilir İçilir bir toprağı için ula tereddüt etme releıtirmek çalışkan bir genç- tazarnr olmaktadır. Su halde tirilmesi ve lazım gelen serma- J&İyesi azalmıştır. Buraya ııe- retinden istirham olunmaktr 
nesne idi. O yenilip içildiği için den atır.a atlayarak dütmana liğin vazifesidir ve bunun için- hep kabahat zürramızdadır. İf- yenin de tedariki suretile fab- len bir Alman mütehassısı yap- eh 
dirki 0'9!a~n~ır~d~ı~· ~~~~~~..Llka~lJ....I!!!!i!.I!!~~~~~~~.JLı!u' :..kilA:~·~r~ewia~-~~~--~~.l..1'tLti.i.tı[i.ıı...liiıuı~·w·İD...uedeirıı.ı:ıe..,ııa.l..ı:ikanın.-UJ.,,tiLllll!si.-Iİ'-dirnııni"'-Ll!!iı..U:tkikıı.Lııı::itİıı:ıııaini..Jıııır&aoıc..l...=:r·:,_~~~~~~~~-~~.LJ 



Meyve ihracatında Tüccara Azami Kolaylık Gösterilecek 
Ekonomi 

Meyva ihracı için 
tüccara kolaylık 

Şark şimendiferleri nezdinde 
teşebbüsatta bulunuldu 

. 1 hracat ofüi, taze meyvalıınn ha
llç memleketlere ucuzca nakledilme 
•i İçin ıark demiryollan nezdinde te 
~l.büııatta bulunmuttu. Türk mey
•lları , Almanyaya ve diğer memle
ketlere sevkedilirken, Bulgaristana 
"- geçmektedir. 

Sofya sefirimiz Tevfik K&mll B. 
hu huıuıta Bulgar timendifer kum
ıı.nyalarile de temas etmiıtlr. Sofya 

~'."aretinden , ihracat ofisine gelen 
~ telgrafta, bu temaslann müsbet 
hır netice verdiği bildirilmittir. 

Bulgar ıimendüferleri, türk taze 
llıtyvalannı naklederken, tarifelerin 
el., yüzde yirmi tenzilat yapacaktır. 

Yedi aylık tütün 
ihracatımız 

Yapılan istatistiklere göre, 932 .. 
nesinin yedi ayında hariç memleket
lere miktar itibarile daha çok tütün 

' '"vkedilıniştir. 930 sene•İnin yedi a 
Ytnt!a E47 bin 946 iklo tütün ihraç 
•dilıniıti. 932 aenesindeyae blr milf °" 243 bin 226 kilo tütün sevko
uıımuttur . 
. Bu sene, daha çok tütün ihraç et
:'.~İıniz halde geçen seneye nazaran 
~tünden meml~kete daha az para 
Rırıniştir. 

Geçen senenin yedi ayda, hariç 
••tılan tütünlerden memlekete 919 
hiıı küsur lira girmiştir. Bu senenin 
~, ayında 870 bin küsur lira girmiı 
lir. Aradaki fark, tütünün dünya pa 
<arlarında nekadar dütkün fiatla sa 
lıldığı izaha kafidir. 

Üç gün şart değildir 
.. Soıı kararnamedeki bir maddeye 

töre, ihracat tacirleri, bir malı ih;-ç etmeden, üç gün evvel , ibracab 
ı:"it komisyonunu haberdar edecek 

. Bu teklin ihracatı itkal edeceği id 
d1•11na karşı, ihracatı tespit koınis-

Poliste 

7onu reisi ve ihracat ofisi müdüri 
Cemal ı..,, diyor ki: 

- Kararnaınedeld bu maddenin 
ihraç ifl..;ni mütkül bir bale koyaca 
iı idclia11 J&Dlıtbr. Bir tüccar acele 
bir .-ı nvkedecefl zaman kcmdiainl 
üç rfin bekletecek defiliz • Bu tekil 
ranht anlaıdmıfbr. Malını ııliratle 
nakletmek isteyen bir tacir baklanda 
istisnai muameleler yapılabilir. Ta
cirlerin malı muhakkak ÜÇ rfin bek
letilecek delğildir • 

Avusturya ile 
ticaretimiz 

Avusturya sefaret milstefarı 
M. Pitof ihracat ofisi müdilrii Ce
may Beyi ziyaret ebnİ§tİr. 

M. Pifof Türk - Avusturya tica 
ri münasebetlerinin lnkitafı hak
kında, ofis müdüritinden İzahat 
almıttır. 

Türkiyeden mal 
isteyenler 

Avrupanın muhtelif şehirlerin 
den harici ticaret ofisine müraca .. 
at edilerek Türk.iyeden ceviz kü· 
tüfü, fındık, afyon, pamuk, ü
züm, incir mazı, kutyemi, baıhat, 
balmumu iatenmiıtir. 

Harici ticaret ofisi bu hususta 
alakadar tacirleri tenvir edecek, 
kendilerine fazla tafsilat verecek 
tir. 

Çekoslovakya ile 
ticaretimiz 

Çekoslovakya ile aramızdaki 
ticari münasebetler gittikçe azal
maktadır. Diğer taraftan Prağda 
ki döviz milrakabe komisyonu, 
Çekoslovakyada sahlan Türk ih
racat mallarmm bedelerini Türki 
7eye göndennekte müıkülat çı· 
karmaktadır. 

Bir çocuk yandı, bir 
çocuk iple boğuldu 

Dün iki feci kaza oldu 
lJ:;n iki feci kaza olmuı n iki yav 

~c"\ biri yanarak ,biri de iple bo
llılarak vefat etınitlerdir. 
._ Z•bıta tahkikatına nazaran kaza
...,. "'yle olmuttur: 

Çengelköyde Tarlabaşında 22 nu· 
ııı.ırada tütüncü lrani Hasan .t. nin 
lıı,, Jyaşmda Nermin, ayni semtte 
oturmakta olan Despinanm lan Yor 
t.oda ile ellerine geçirdikleri bir kib 
litle ynamaktadırlar. Bir aralık, ku-
~Yu Nennin eline almıt ve bir kib
tıt çakmı,tır. Bu kibritin a
~i, kutuya d" sirayet etmit •e hep 
11 birden parlamıştrr. 

Nermin, kutuyu atmak istemiı,fa
lı..t bu sn-ada elbiseleri tutuşmuı
b.aı· Bir an icinde alevler Nermin VÜ

tiiduna sarmış, ondan sonra İmdadı
n. Yetiıilmiıtir. Kızcağız kısmen 
hnınış bu halde Tıp fakültesine kal 
dırılmııbr. N ennin, bu iztiraha da
>'a.ııamamıt ve nihayet terki bayat 
:lınittir. ikinci ölüm de Osküdarda 
'"'" Çinilede Murat reiı mahallesin
~ olınu,tur. Burada oturan Kadriye 

• diin 17 aylık yavrunu Hasan Vi
"llıy, kurduğ\I iyi salmcağa yabr· 
""'• kendisi de bir it için odadan çılı: 
""•tır. 
dO liasan Visali, oalıncakta sağa 

nnıü,, sola clöDmÜf bir türlü uyu
tlltrıaınışbr. Bir aralıkta doğnılmak 
, ttnüş, fakat bu sırada salmcağın 
'Pi boynuna takılmıftır. 

ı.,.Çocukc:ağtz, boynunu İpten kur
t; ~a uğraımıf, bu büsbütün va
) Y•tini tehlikeye aokmut ve niha-
et boğulmuştur. 

li Biraz sonra odaya giren Kadriye 
~ Ç~ğunun ölüsile kar,ılaşmıttır. 
ıı.,. drıye H. hadiseden poliıi haber
i etınit ve tahkikata bqlanrnıt· 
il', 

Sahte elektrik 
memurları 

lı. S.,4iktaşta bir fotografçı dük
li ·~•ııa iki adam girmiı; kendile-

11' karşılayan fotoğrafçıya: 
,

11 
- ~İz .. lektrik şirketi memuru 
~. SJzİnle biras l"Öriİfmek İ:ıti .. 

yoruz, demiflerdir. Fotografç.ı bu 
iki adamı odaıma almı!f. ne iatedik 
lerini sormuıtur. Oturmadan.,,. 
ve! oda kapıaını kapayan bu iki 
adam d.Wıler ki: 

- Sen gizli telle elektrik cere
yam çalıyorsun, bu tirketçe anla· 
tıldı. Bize 40 lira verirsen hu İfİ 
örtbas ederiz bu suretle hem ce
zadan ve hem de aldığın fazla e• 
lektriğin bedelini ödemekten kur 
tulursun. Fotoğrafhane sahibi bu 
teklifi kabul ettiğini, yalnız 40 Ji. 
rayı verebilmek için on gün müsa 
ade ebnelerini iıtemittir. On gün
lük mühlet bittiğinden fotoğrafha 
ne sahı'bi iki adamı yanma alarak 
Karaköyde Cenyo birahanesine 
götürmÜ!f. zarfa koyduğu 40 lira
yı verirken derhal sivil taharri me 
murlan yandaki masadan kalka
rak iki dolandmcıyı cürmü meı
hut halinde yakalamıtlardır. 

Sarhoı müşteri 
Akaara7da kahveci Fahri, San 

dıkburnunda Mehmet Beyin gazi
nosunda.' rakı içerek iyice aa.rbot 
olmu!f. üstüne bira da içmek iste
miftİr. Gazino sahibi bira kalma
dığını söyleyince kızını,, sustalı 
çakı ile 19 yaşında Bekiri sol ko
lundan yaralamıtbr. Carih yaka
lanmıştır. 

Araba kazası 
Lutfinin idaresindeki 3898 numa

ralı yük arabası dün aKaımpaıada 
Mahmut alğa yokuşundan inmekte i 
ken Bedriye H. İsminde bir kadına 
çarparak yaralamıfbr. 

Kaybolan para 
Fatihte kavun karpuz sergiciliği 

yapan Hamit ile, arkadB§lan Basri, 
Cevat ve aHsan epeyce içmişlerdir. 

Bu sırada fazla kaçıran Hamit, 
kendisine geldiği uman 175 lirası
nın ü~crinde yeller estiğini gÖrmü,. 
tür. Polis tal k'kat yapmaktadır. 

Beledlgede 

Terkos'un 
Devri 

Belediye tfmdiden 
hazırlık yapıyor 

Belediye, 933 lıaııunusani iptid• 
smdan itibaren terkos su tesisatına 
vui7et edecektir. Belediye devir ve 
tealim umen•nda halkın auıus kal
masını İn~ edecek bir karP§alık 
olmaması için tedbir alacakbr. 

T erkoe tirketinln su mikdlU'ml ço
taltınak için gölde yaptıjı tesisat o 
zamana kadar bitecektir. 

Blr kaç seee evv .. suyun daha te
miz ve saf halde alotılma11 için Ka
iıtbane dvarıncla terıib havuzlan 
Japımlmıı ve bu havuzların masari
flne kıırJılık olmak üzere nafla v• 
kaleli suyun metro mikllbt bqma ye 
dl kurut zam yapdmasına muvafa
kat etmltti. Halkın o taribtenberi 
verdiği bu yedi kurutlann yekunlle 
ter•ih havuzlarmm inşaat masrafı ö 
d~miıtlr. 
Artık ba paranın almmanuıaı la

:mn gelirken ,irket suyun miktannı 
çoğalbnak için yapdacak yeni tesisa 
ta karşılık olmak llzere bu yedi kuru 
fon almmasmda devam edilmesini 
istemi,, nafia vekaleti de şirketin bu 
talebine muvafakat etmiıtir. 

Belediye ,teıisab sabn aldıktan 
sonra bir ıirket tesis ve suyu bir ıir
ket marifetile idare etmek, şirkette 
hissedar olmak fikrindedir. 

Gazi köprüsü 
Unkapanı köprüsünün rfinden CÜ 

ne harap olmaıı Gazi köprüıü İn
ıaatının daha fazla teehhür etmesine 
imkan bırakmamııtır. Encümen, bu 
günlerde behemehal münakasayi i
lan etmeğe karar vermiıtir. 

Belediye, Gazi köprüsüne ait rü
sumun tahisili bakkmda kanun çık
madan köprüyÜ yapbrmağa teşeb
büs ebnit ve o zaman köprilyü bet 
milyon liraya yapnıak istiyenler çık 
mııb. 

Kanunun neşir va tatbikmclan ı.... 
ri belediyenin elinde birilonit blr 
bayii para olduiu için köpril peı!n 
para ile yaptrnlacaktır. Esasen ın
faat ta ucuzladılmdan köprüniln 
nlhaye tiki milyon liraya ihale edile 
ceğl anlqdmaktadır. 

Köprünün intası için gelecek 
malzemeye mukabil burada aynı kry 
mette ihracat O§yası satın almak za
rureti karıısıncla köprüniln inıeat 
mal-i için intihap edilecek iJua.. 
cat qyunı:&1n nfff'i ve cİMİ henüz te 
kanür etmemiştir. Bu cihet te bu
günl.,..de halledilecektir. 

izinsiz kat ilAve 
edenler 

Evvelce yapdınıf bazı aparbman· 
larm üurlerine belediye merkez fen 
heyetince ketfi yapılmadan yeniden 
iratlar ilave edildiği görülmüıtür. 

Temellerin mukavemeti ölçül.-. 
ılen kat ilivesinin doğru olamıyaca
iı ve bu suretle hareket edenler hak 
landa zabot nrakası tanzimile in
JAllbn d..tıal durdurulması alakadar 
ıube müdürlerine bildirilınittir. 

Eıeğine iyi bakan
lara para verilecek 

Himayei hayvanat cemiyeti her se 
ne Eylôlde Adadaki eıel<leri muaye
ne ederek hangi eıeğe iyi bakılmıı 
ise sahibine hediye ve para mükafa
b vermektedir. Cemiyet idare heye
tinden bazılan birkaç güne kadar A
daya ııiderek bütün eşekleri gözden 
geçireceklerdir. 

Yol parası 
vermeyenler 

Bu ayın on beJinden itibaren yol 
bedelini venniyerek bedenle çalıt
mak istiyen mükellefler Y eıilköy
Bakrrköy ve lstinye, Boğaz yolla
nnda çalışıruya sevkedileceklerdir. 
Bu suretle çalı§mak istiyenlerin lis
teleri viliyete verilmittir. Vilayet bu 
ıibi aclamlan kafile, kafile sevkede
cetkir. Bunlar altı tar gün yollarda 
çalıtacaldardır. 

Hamallar temiz 
giyinecekler 

Hammalların yelmasak Ye temiz el 
bise giymeleri mecburi olduğu halde 
Haydarpaıa ve Sirkeci ııarlarmda, 
iskelelerde çalıtan lıammallarm bu 
mecburiyete riayet etmedikleri görül 
müştür. Belediye iktısat müdürlüğü 
halkla ve ecnebilerle sık sık temas
ta bulunan bamınallann temiz •• 
yeknaaak giyinmelerini temin için 
kaymakamlıklar nezdinde teşebbü
satta bulunacaktır. 

Amerikalı seyyah
lar gittiler 

Evvelki gün kraliçe Marya 
vapurile ~ehrimize gelen 250 
Amerikalı seyyah dün de teh
ıin şayanı temaşa bir çok yer
lerini gezmişlerdir. 

Vapur dün aksam avdet et
mistir 

Dumlupınar 
Merasimi 

Ferik Mustafa Pş.nın 
söylediği nutuk 
Afyon muhabirimiz yazı

yor: 30 ağuat09 büyük zafer gü 
nünün yıldönömü münasebetile 
Dumlupınarda çok parlak ve sa 
mimi meruim yapıldı. 

Afyon meb'uıu Cemal Bevle 
bir çok hatiplar :r.afer ve inkı
lap hakkında nutuklar irat et
tiler. En ıon olarak birinci Ko 
lordu Kumandanı ferik Musta
fa Pata Hz. çok beliğ bir nu
tuk İrat etti ve orada bulunan 
yüzlerce halkın yaşlarıyle 
"Y aşuın Gazı, yaşasın Ordu" 
nidalarile çok hararetli bir su 
rette alkışlandı. 

Muıtafa paşa ıöylediğ nu
tuk ta Umumi harbin neticeleri 
nikısaca h\ilisa ettikten ıonra 
dedi ki: 

İşte arkadaşlar; bu suretle 
vatan parçalanırken Türk Mil
leti her tarafta hakaret altında 
inlerken, Hasılı her yerde kan, 
her yerde feryadü fiğan ve enin 
yücelirken gür bir ses. ilahi bir 
hitap Türkçe ve Türklüğe -
Yılma, yıkılma •en varsm ve e
bediyen var olarak kalacakım 
diye bağırdı. 

İşte bu ses 30 Ağustos mu
harebesinin sabahı; Aziz ordu
nun Ziteref evladı. Türk vata
nınm layemut kahramam olan 
büyük Gazimizin sesi idi. 

Artık bundan sonra ölen ü
mitler, üfule yüz tutan mefkO.
reler can ve hayatbuldu; bu ses 
etrafında toplanan Türk mille
ti mucizeler yarattı; Türk tari
hini kurtardı. Kuvvetli kudretli 
yeni bir Türkiye kurdu. 

Memleketimizin harimine ka 
dar sokulan dütm&lllll ayaklan 
kırıldı. En nihayet bugün yiini 

30 Ağustosta Afy- ve civarın 
da sım sıkı sanlan ve bağlanan 
düşman Ak denizin imikına a
tıldı. 

Bunlarla beraber ıenelerden
beri bu vatanın hakiki sahibi o
lan Türkleri hiçe sayarak esir 
gibi kullanan. memleketimizi 
eriten bir saltanatın enkzı, bir 
ıerzimmei kalilenin döküntüle
ri de vatanın sinesinden ıökü
lüp atıldı. 

İtte arkadatlar; bizi bu gün
lere erittiren ve bu tanlı günlo. 
ri gösteren şurada yatan meç. 
bul kahramanunız. aziz Meh
metciğimizdir. 

itte burası iıtiklil tarihini ka 
ru ile kazanan. İstiklal ve hü
riyeti için kan döken, can ve
ren, Şehit düşen Türkün mu
kaddes mabedidir. 

İşte burası; bağn yanık nine 
!erimizin, beli bükük dedeleri
mizin, daha göz yaşlan kuru
miyan validelerimizin. daha du 
vağı yüzünde iken dul kalmış 
gelinlerimizin, Nişanlılarını 
gözleri önünde feda eden genç 
kızlarımızın öksüz ve yetim 
yavrulanmızın memleketidir. 

İşte burası bu aziz vatan i
çin aşk ve rüyalarına ved3 e
den kurbanlarımızın diyan
dır. İşte burası; Türk İstiklal 
yolunun geçtiğ yerdir. 

Biz bu günleri fU mukaddes 
mabet önünde. şu meçhul Meh
metciğimizin mezarı batında 
Mübeccel Gazimiz batımızda 
olduğu halde aziz vatanımızın 
ufuklanna hür ve mes'ut nazar 
)arla bakarken, Bu vatanın şe
ref ve İstiklali yolunda dökdü
ğümüz kan ve gömdüğümüz 
canları ve onların mukaddes 
batıralarmı yad ve tes'it eder
ken muhtelif heyetler tarafın
dan şerefli ordum için gösteri
~n teveccüh ve muhabbetlere 
karşı Ordum namına arzı şük
ranla hepinizi hürmetle selam
lar. tevfikatı samedaniyenin 
daima Türk milletine ve ordu. 
suna rehber olmasını ulu tan
ndan dilerim." 

ismet Pı. Hz. 
Başvekil ismet Pş. Hz. dün 

öğleden sonra Heybeliden t.
tanbula inerek ditlerinin teda
visile ır.esgul olnıuılardır. 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Altın kum Banyolarında •. 
Plajda teşrifat kaidelerine muvafık yerler 

var. Altın kum, Gümüş kum, Bakır kum •• 
Don verelim, mayo verelim .•. - Gümüşe rağbet çok! - Patates 
gibi kızaranlar- Eyyam bahurda denize girilmez!- Kumlar üstün 
de poker partisi - Zahmetsiz kararan adam - Meşhur bereli kız .• 

- Haydi efendim .. Don - Bir feyim kalmadı ilci gö- )andırmak için bir zamanlar, 
verelim ... Mayo verelim... züm... türlü hileler icad eden çapkıa· 

Altın Kum iskelesinin önün - Bir aıpirin versem... lar, nerede timdi? Kadın. açı 
de iki sıralı satıcılar, vapurdan - Teşekkür ederim.. lınca ıanki görünmez bir el 
çıkanlann yakasına alacaklı gi- - Muhtar Beyefendi .• Gli- erkeklerin gözlerini kapadı. 
bi yapıfıyorlar: neş fazla rahatsız ediyorsa bu Altın Kum gazinoıundaki 

- Don verelim, mayo vere- tarafa teşrif edin... Ruı Balaylakasr, cünbütlü bir 
lim... - Gelirim Beyefendi •• Hat- raks havası ile banyodan ÇJ· 

Çapkın bir delikanlı, yanm· ta emrederseniz bir de poker kanlan , ıetler üstünde yukan 
dakinin kulağına eğildi: çeviririz.. Boğaz temaşaıma davet edi-

- Vapur halkı, galiba hep Plajda poker oynamr mı? yor •• Bir kısım halk. gazinonun 
donsuz... demeyin. Kumların üstünde, ağaçları aruına dağıldılar. 

- Nereden anladın? dörder dörder toplanıp oynu- Gümüt Kum. ondan &§ağı 
- Baksana, don verelim di- yorlar.. kalır mı? Sahilde. gurup gurup 

yor... - Rest. dediniz.. toplananlar, gramofonları ha-
Altm Kumda, teşrifat kaide - Sizi temin ederim deme- rekete getirip methur bereli 

!erine göre yerler var. Altın dim... kız tarkısına batladılar: 
Kum banyolan birinci smıf.. - Beyefendi. siz şahit.iniz Yüzüüüüme bir baaaktıın.. 
Gümü, Kum ikinci ... Daha iler rest dediklerine... Kalbiiiimi sen yaaaktın .. 
deki Bakır Kum da üçüncü sı- Hilkatin zahmetsiz karart-
nıf banyocılar için... tığı bir Zenci, kendisine benze 

Fakat, ne dersiniz burada mek için güneş altında kavru
altmdan ziyade gümü~e rağbet lanlara, dudaklarında müstehzi 
var .• Gümüş Kum sahilinde bir tebessümle mağrurane bakı. 
kalabalık. kum gibi kaynaş•· nıyor .. 

yor.... Genç bir hanım, kucağında 
Gençlik, D8§'e kaynağıdır. yavrusu. meme verecek amma, 

derler. Bu sözün hikmetini. nasıl versin? ... Nihayet tenha 
kabına aığm,.yan bu gürbüz bir köte buldu. Kalabalığa ar
delikanlılarm arasına kanttı· kasını çevirerek çocuğu emziri 
ğıın zaman daha iyi anlıyorum. 

Gümüt Kumun bir hususi
yeti de fazla gürültülü olma
sı ... Fakat, bu gürültü, tuhaf 
değil mi, bat ağntmıyor. Me
seli bakın §U birdirbir oynayan 
çıplaklara... Kırmızı mayolu 
bir Yahudi kızı, sık ıık ebe ka.
lıyor: 

yor. 
Olur teY değil.. İnanılır 

§ey değil, biz ne kadar değitmi 
tiz, kadını ne kadar kanıkaa
mıtız meğerse.. Kimse. batmı 
çevirip bakmıyor bile... Kadı
m tecessüs etmek, onun mah
rem yerlerini hayalinde can-

•• 

Bu yıl girmit henüz on dört 
yaaşına. 

Y aaşına, yaaa,ına yaaşııı
na ! 

Sana kimler ders veriyor ... 
(ilahrr) 

Son vapurun düdüğü. plaj
da adeta bir nefiriiim ilan e
der gibi uzun uzun öttü. 

Bir kaç dakikamn içinde 
bütün dağılanlar derlenip top
lanıp iskeleye koşuftular. 

Maamafilı, ıon vapuru ka
çırıp bu Yetil dağlann batın
da sabahlamağı canına minnet 
bilen kim bilir ne kadar deli
kanlı vardı? 

M. Salahaddin 

- Ayde be. ... Çabuk olun ... 
Yirmi kadar genç. hemen 

bir metre yüksekten, biribirinin 
ardı 11ra. ebenin üstünden at
ladılar ... Ve her atlayıtta. bir 

Uç şerir daha cezasını buldu 

nira: 
- Hooples! ... 
Yatlı bir kadın, ponumut 

derisini. güneşte. patates gibi 
kızartmakla me,gul ... Yanında ı 
ki kadın, ikide bir kumanda ve
riyor: 

- Tamam ••• Göğaün oldu. 
Şimdi yüzü koyun yat! •• Şimdi 1 

oynat ayaklarını ... 

İhtiyarcık. bu tavsiyelere 
harfi harfine riayet ediyor am
ma, bir yandan öbür yana ~ 
nerken akla karayı ıeçiyor za
vallı ... 

Plajda öyle vücutler var 
ki, bunlann yaz başlangıcından 
evvel beyaz ırktan bireT in.
san olduklarına kolay kolay 
inanacağım gelmiyor. Hele 
genç bir kız gösterdiler., Ade
ta renk kolleksiyonu olmuş. 

Alacalı bir deri&İ var: Be
yaz, esmer, koyu esmer, siyah, 
çok s.iyah ... Çok şükür ki görü
cü usulü ortadan kalktı. 

Böylelerinin rengini dama
da tarif etmek için ber halde 
çok güçlük çekilirdi. 

Çocukluğumuzda duyardık: 
Eyyamı bahurda denize giril
mez ... Girenlerin vücudü alaca
lı bula.ı:alı olur ... 

Sakın bu hanım kız da Ey
yamı bahurda denize girmiş ol
masın? •• 

Dikkat ediyorum: Mayolar, 
bu sene adamakıllı kısa .. O ka
dar kısa ki "yok,. denebilir .. 

GümiiJ Kumda bir küçük 
gazino var .. Banyodan çıkan
lar, her taraflarından sular ak. 
aka masaların batına eeçiyor
lar. Denizin ittiha arttırmak
taki kudretine bir misal: Kar
tmıdaki titman barum. tamam 
altıncı patlıcan dolmasını göğ
deye indirdi.. Üstüne yalan ol
maıın amma. bir okkadan fazla 
üzüm yedikten ıonra. ıırt üı· 
tü kumlara uzandı •. 

Gelelim Altın Kuma... Bu
ruı, büsbütün bakta bir mu
hit... Mütteriler, hep ağır bat
lı adamlar... Konutmalarına 
kulak verirıeniz, siz de anlauı
nız: 

- Beyefendi .. Nuri başını
zın ağrııı geç.ti mi? 

IJtiJ olarak istisal edilen ıerirler, takiplerine çıkan 
müfreze kumandanı oe ıerlrlerin bBfı 

Erzurum muhabrimiz yazıyor: 
Hırsızlık, katil fiillerinden dolayı 
Hınıs bapisaneainde tabii tevkifte 
iken 13 Mart 932 tarihinde bapİ· 
aanenin bacasını yararak kaçan 
ve aonra da kendiıine kendisi ıibi 
birkaç arkada§ bularak şekavete 
başlıyan Hınıs kazasına tabi Taı
kesen nahiyesinin (Hasan ağa ko
mu) ndan Halit ve kardeti Rıza i
le bunlann arkadatı .-ki Avani 
Vilayetin Hnıu, Hasankale kaza· 
ları mmtakasmda ve Ilıca, Atka
le, Dumlu nahiyelerinde soygun. 
culuk yapmak, köy basmak, adam 
öldürmek gibi birçok cürümler 
ifledikten sonra Haziran ayı zar
fmda da Tercan ve Hmıı tuzlala
rını baaarak kaaa mevcudunu ve 
memurlarm Üzerinde bulunan pa
ralannı almı,lardı. Yine bu terİr· 
ler ve aTeneleri Hmıatan Haaan
kaleye giden inhisar Müfettitlerin 
den bir zatı soymutlar, Ilıca nahi· 
7eainia Karp köyiinde tahsilatta 
bulunan Erzurum merkez tahail
darlanndan Halis efendinin 75 li
rası ile abnı, tabanca •e heybeai· 
ni almıılar ve temmuz ayı zarfın. 
da da Erzuruma üç saat mesafede 
- Haaaııkale yolu üzerinde -
Nebi Hanı mevlriinde birkaç kam 
yonet ile iki yaylıyı ve yolculan 
soyarak çmlÇlplak bırakmıılar, 
bundan baıka da birkaç köyij ba
sarak yirmiden fazla at ve kısrak 
gasbebnişlerdi. Hasılı bu caniler 
Haziran ve temmuz aylan içinde 
Vilayetin asayİfini ziyadeaile iblil 
etmitlerdi. Ehemmiyet •e tiddetle 
takibedilmekte bulunan bu taki
ler her taraftan sıkıftınlmıt, bet 
yerde müsademe edilmit ve en ni· 
hayet bir kısmı ölü olarak elde e· 
dilmit •e çete efradı darmadağı
nık br vaziyette kaçtıktan sonra 
ikişer, üçer Hilldlmete dehalete 
mecbur kalmaılardır. 

Re.imlerini gönderdiiim takİ· 
lerden ölü olarak - Soldan saia 

doğru - Keleritli Halit, k.ardeıi 
Rıza, meıhur ıakilerden Avani'· 
dir. Diri olarak yakalanan da aJ· 
ni çete efradmdan Çabakçorlu 
Mahmuttur ve elyevm mevkuf bu· 
lunmaktadır. 

Resmini dere ettiğim zabit 
te Müstahkem Mevki Makineli tü 
fek bölüğünden birinci mülazım 
Şadi Beydir. Mumaileyh bu çete
yi pusuya dütürerek mağsup hay
vanatta.a: yirmiaini iıtirdat ebnİf
tir. 

Sahipleri çıkmayan 
ef ya 

Muhtelif oemtlerde zabıta tarafm
dan bulunan ve halk tarafından bu 
lonup polise teslim edilen e,yarun ıa 
biplerini bulmak için poliı müdiriye 
ti daima ilin etmektedir. 

Bu O§yadan bir laımmm sahiple
ri bulunup teslim edilmekte, bir kıs
mı ise müteaddit ilanlara rafmen sa 
bibi çdunaclığınclan polis müdiriyeti 
cieposonda muhafaza edilmektedir. 

Bu tekilde sahipsiz olarak uzun za 
mandan beri polis müdüriyeti dep<>
sunda bulunan eşya, alat ve edevat 
müzayede ile satılığa çıkanlacaktır. 

EtJa bu hafta içinde satılacak, or
zu edilen bunlan alabileceklerdir. 

Mimar Sinan'ın 
türbesi 

Süleymaniyede bulunan Mi.aıar 
Sinan türbeainin tamiri ve bu tür 
benin büyük Türk sanatkarına layık 
bir tekle konulması takarrür et. 
mittir. Evkaf idareai bu hususta 
hazırlıklarına devam etmektedir. 
Türbenin civannda bulunan ve ia 
timli.k edilecek olan dük.kin ve ar 
saların bir pl&nı çıkanlmııtır. 

lstimlik muamelesi bugünlerde 
ikmal edilecek ve tamirata batla 
nacakbr. 
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\srın umdesi «MiLLiYET» tir. 

3 EYLÜL 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Tel<:raf adre•i: lst. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

B""§muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı iıleri Müdürlüğü 24319 
İdare ye Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiy< için Hariç için 

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

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti ıreçen nüah~· 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbıoaya ait 
iıler için ınüdiriyete müracaat 
edilir Gazetemiz ilinların me
a'uliyetini kabul f'tmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Hava açık ~e timalden rüzgi.r 

lı olarak devaın edecektir. 2-9-932 
tarihinde hava tazyikı 762 mili
metre, en fazla 28 en az sıcaklık 

16 dır. 

FELEKTEN 
Seyıhat mektupları .. 

Lunapark 
Vichg, 27 ağustos 982 

(Lunapark) ne demektir? 
Bunu çoğumuz biliriz fakat 
ben yine anlatayım: (Luna
park) bir eğlence yeridir._ 1-
çinde kuvvet ölçme makineleri, 
talih oyunları, nişan atma yer
leri ve daha buna mümasil eğ
lence vasıtaları vardır. Avru
panın hemen hemen bütün bü
yücek şehirlerinde vardır. Biz -
de de olacak diyorlardı. lakin 
projesi belediyenin eline geç
ti. artık gelecek nesil belki gö
rür .. 

(Vichy) şehrinde de bir Lu 
napark vardır. Vichy gtbi se
nenin dört bet ayında büyük 
bir harekete yer olan bir tehir
de böyle bir ıeyin olması pek 
tabiidir •. 

Ben bu tertipte basit eğlen
celeri severim. Bilmem, ne
den, Galiba çocukluğumu uzalt 
mak hevesinden dolayı ... 

Geçen aktım Vidıy'nin u
fak Lunaparkına gittim .. 

Heyeti umumiyesi Taksim 
stadyumunun dörtte biri ka
dar var yok bir yer. Üstü ka
palı ve kapısı herkese açık, 
duhuliye falan yok .. 

Vichy Lunaparkı bana çok 
garip müşahedeler yapmak fır 
satı verdi .. Bir kere kapıdan 
içeri girince genit ve uzun ko
ridorun iki yanıncla insanın tek 
'ini değiştiren mahut aynalar 
dan bet on tanesi karşılıklı sı
ralanmıt. Geçenler bir kere 
kendisini o şekilde görünce gül 
mekten katılıyor. Lakin hatır
lamıyor ki; eğer iki ay. iki se
ne elhasıl bir müddet evvelki 
halini o günkü halinin yanma 
derhal getirseler. daha gülünç 
tür. Unuturuz ki; biz her gün 
değişiriz .. Vücutçe olduğu ka
dar, tabiatçı da semirir. şit
manlar, uzar, kısalır, güzelleşi
ve çirkinie,iriz. Amma bu hal 
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tedrici olur, İsteğimizle olur 
da bize gülünç görünmez .. Yok 
sa! .• 

içerideki her Ç"!it eğlence 
İnsanların ayn bir zaafı nazarı 
dikkate alınarak tertip edilmit 

• tir. Sırasile sayayım: 
Ortada bir masa. Üzerinde 

tepesi 45 derece zaviyede ke
silmiş tahta mentlirları ve 

1 bunların üzerinde birer cep sa-

l ati. Mesele basit 25 - 30 san
timetre uzaktan bir tahta hal

i kıyı atarak bu menıura geçi
' rirseniz bir cep saati kazanır-
sınız... Bu halkaların beti bir 
franga ... Arada bir, bir saat 
kazanan oluyor .. Likin üst ta
rafı halkayı geçireceğim diye 
ceplerini botıltıyorlar .. Son za 
manların ticaret zihniyeti de 
buna benzemiyor mu idi? .. 

Daha ileride bir sürü raf 
ve üzerinde sıra ile dizilmit çay 
fincanları kaseler ve tabaklar .. 
Bir frank verirseniz size yirmi 
tane yumurta kadar tahta top 
veriyorlar ... Mesele bu toplarla 
o kaselere nitın alıp kırmak .. 
Buna rağbet fazla! Kıran kı
rana! Fena fikir değil! Kırıp 
dökücülük hırsını tatmin et
mek için iyi bir paratoner .• 
Bu oyunun başındaki kızcağız 
bağırıyor: 

- Hanımler, Efendiler ! .• 
1 Bir franga .. Geliniz.. elinizi 
1 alıştırınız .. 

Daha beride elektrikli ufak 
otomobillerin kotuttukları bir 
yer .. Burada bir kitilik ufak a
rabalar v11r .. Elektrikle müta
harrik .. Ray yerine bir madeni 
dötemede yürüyor. Tepesinde 
de tramvay teli yerine bütün 
tavanı kaplayan bir tel ağ var. 
Efendim burada insanların i
dare kabiliyetsizliklerini gör
meli... Doğru doğru yürüyen 
bir tek adama, kadına, çocuğa 
tesadüf etmesziniz ... Mutlaka 
biribirinin üstüne düşer, mutla· 
ka biribirini yürümekten mene 
derler .. 

Bu eğlence kadar hayatı 
hakikiyi gösteren nümune 
güç bulunur. Asıl tuhafı bü
tün bu kahramanları harekete 
getiren kuvvet, elektrik kesi
lir kesilmez, hepsi oldukları yer 
de süt dökmüş kediye dönüyor 
lar... lı bu arabalara binmekte 
değil, elektrik kuvvetini idare 
etmekte .•. 

Daha sonra bir kuvvet öl
çüsü .. Önüne gelen kendini öl
çüyor. Ve hiç biri bu makine
nin doğru yazdığına kail de
ğil... 

Hakiki kuvvetini dünyada 
kaç kiti bilir? .• 

• • • 
Ben bizde de böyle bir feyİn 

hemen yapılması taraftarıyım. 
Bir kere buracfaki masum eğ
lenceler çocuğu kahve 
!erden, iskambil kiğıdı oyunun 
dan ve münasebetsiz teYlerden 
meneder, sonra şehre ait daimi 
bir eğlence yeri ihtiyacını ka
patır. Sonra da bet· on, yirmi. 
elli kişiye mayitet medarı o
lur .. Bilmem haksız mıyım? .• 
Yalnız böyle bir şey yapacak 
olanın milyonlar kazanacağını 
zannederek çok mütkülpesent 
olmamalıyız .. Maalesef bizde 
de hep bu düşünce hakimdir. 
Halbuki halkın kazancını kıs
kanmak kadar berbat, muzır 
zihniyet tasavvur edilemez .. 

Bırakalım kazanım! O pa-
ra memleketindir.. FELEK 

Milliyet'in Edebi Romam : 81 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
( F elu:fi fcıntaotique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Münekkitler ekseriya güve 

gibi kıymetli eserlere arızdır
lar. Kendilerinde mefkut kuv
veti, terefi kalemlerine doladık 
ları satırlardan almaya çalııır
lar •. Çalma, çırpma, çok defa 
indi kaidelerle. elini ayaiiını 
bağlayarak san' ati kundaiia sok 
mak merakındadırlar .. 

Hasılı münekkitlik tufeyli 
bir san'attir. Daima kudretle
rinin fevkında görümek illetine 
müpteli bu cür' etkirların tu-
nun bunun fikirleri üzerinde 
nezaketsiz nalçalı ayaklarile 
hora tepmeye ne hakları var
dır? 

Bizde münnekkitlik, saliki
nin ahlak ve liyakatinden fÜp
he verecek, edebin en lot bir fU 
besidir. Bu heves te. alelade bir 
sütun ücretinden başka tenki
din müenkkide bir kazanç getir 
miyeceği hakikati anlaşılınca-. - - . .. .. ... 

ya kadar devam edebilir .. 
Daha tuhafı münekkitler 

ekseriya edebi varlıkları olma
ya.o fikir fakirleridir. 

Bu auretle hasımlarının hü
cumlarına maruz kalmak tehli
kesinden masundurlar. 

Tut kelin perçeminden bun
ların neleriııi mizana çekebilir
sin\z? .. Edebi mazileri yoktur .. 
Yalnız zamanı halden voli çe
virmek hırsmdadırlar .. Bizde 
münekkidi cür'etlendiren ilk fi 
kir tudur: Birden bire bir iki 
eserin üzerinde erebildiği kadar 
hiciv kuvvetile bir alabanda 
yaparak halka görünmek.. Er
tesi günü namının dillerde 
gezdiğini işitmek. Tenkit kül
türile dimağı terbiye görmüş 
bitaraf, garazdan ivazdan 
salim ehliyetlisine bir diyece
ğim.iz yok fakat böyle ciddi 
münc;kkjt biz.de. enderi!1 enderi 

I • 1 Askert bahlsler=r:!J 

Döküntü peşinde •• 

Simav 

3 EvlüL 

"Tavr'"lı _ 

l<üta\ı -....... 

3 Eylül 1 muharebe oldu, düşman inatçı 
.. . bir mukabelede bulunuyordu .. 

Bugun, (Bursa) ve (lzmır) Nihayet Kolordunun asıl kıt'a 
istikametle~e dütman artın- Iarı da yetiştiler .. 4 ve 8 inci 
tılarını takıp eden . ordular şu fırkalarımız (Takmak) tırkın
suretle. har~ket ettıler: . . dan cepheden, 7 inci fırkamız-

~skışehır - Bursa ıatıka- la 1. inci Kolordunun 57 inci 
metı: .. .. .. frrkası, (Takmak) şimalinden 

ili. unc':1. K~lordumuz, duş- düşmanın sol cenah ve geri
ma?ın ili. uncu . Kolordusunu sinden olmak üzere düşmana 
takib~. devam ~~tı: . saldırıyorlardı .. Düşman da i-

b 
Mubrehtt(eBp s':':v~_nk) . ~ıkrkası. nat ve cesaretle diretiyordu .. 

u sa a ozoyu ıstı ame- _ 
tincle takip hareketine geçti; Bu, C1:°~kmak muharebesı) 
(İnönü) den. garba doğru çe- zevalden ıtıbaren başlamış ve 
kilmekte olan bir düşman fır- akşama kadar bütün şiddetile 
kasına ilişti.. devam etmişti. nihayet d'üş-

y aya cengine inerek ateş ~~n -~~~~e?en ve so~ ranından 
muharebesine başladı.. gordugu ıkı (baskı) ıçınde sıkı-

B. · · f k 1 l" şınca. daha fazla (kapan) a kıs 
ırıncı ır amız a, mec ıs k · · W 1 · · 

muhafız taburu da, Onönü) mama ıçın, rtu uş çaresmı 
garbına yetitti .. Düşmanı arka nihayet çekilm.!kte klulmuştu .. 
dan sıkıştırmağa başladı .. Mu- il. inci .. kolordti da bu düşmanı 
harebe akşama kadar devam et (Sarıkoy)-. Elv~nl~r) hattına 
ti .. Ve akşama doğru düşman 

1 
kadar takıp etmıştı .. Ve (Tak

(lnönü) mevzilerinden atıldı .. ~ak) ı_da tamamen. yanmış!! 
Bu suretle bugün, ı ve 2 inci bır . vazıyette. t~m _bı~ harabe 
İnönü zaferlerini kazandığımız halınde ele ııeçırmıştı .. 
mevzileri, tekrar ele geçırmış Süvari Kolordusu; 1 ve 14 
olduk.. üncü fırkalarile bugün (Silin-

lzmir istikameti: di) istikametine yürümüş; ve 
ikinci ordu: (Gediz) - (Si geceyi (Silindi) garbi mıntıka 

mav) yolu ile (Silindi) civar- aında geçirmişti .. 
!arma vardı .. 

Birinci ordunun I. inci Kol- 2 inci süvari fırkası. (Der-
orclusu önde. iV. üncü Kolordu bent) mıntakasından (Kula) 
su da onun ardında olmak üze- ya yürümüt• ve gece de yürü. 
re (Takmak) şimalinclen gar- YÜte devam ederek, 4 eylul sa
ba doğru yürüyüşüne devam et baha karşı (Kula) ya yaklat-
ti.. mıttı .. Si;vari fırkasının geceyi 

(Takmak) muharebesi: gündüze katarak, yorgunluğa. 
il. inci Kolordusu da, (Tak doküntüye bakmayarak uyku, 

mak) istikametinde yürüdü.. dinlenme nedir bilmiyerek (Ku 
Bu Kolordu, fırka süvarilerini la) ya biran evvel yetişmek 
birlettirdi, bir alay kuvvet te istemesi, onu yanmadan, yakıl
bir de atlı piyade alayı yaptı; madan, düşmandan kurtarmak 
bunları Kolordunun ilerisine. için idi .. 
düşmanı takibe ır.emur etmişti. (Kula) nın nasıl kurtarıldı
Dütmana (Takmak) ta yetiş- ğını, yarınki harekat arasında 
ti. Muharebeye batlıdı. (Tak- göreceğiz .. 
mak) ta, hakikaten şiddetli bir A. Rıza 

dir .. Son zamanlarda ancak 
bir tek yetişebilmiştir .. O da 
meslektaşlarının silke bulaştır
mıt oldukları suyitöhretten şai
bedar olmak tehlikesindedir. 

Ulvi Nadir. bu yolu tuttu. 
Söktüremedi .. Piyes yazdı mu
vaffakiyetsizliğini aktörlere 
yükletti.. Manaları gelecek a
sırda anlaşılacak fütürist tiir
ler karaladı .. Ve yine günahı 
anlamayanlara buldu .. 

Genç yaııncla fıatıkisine varın 
caya kadar her boyaya parma 
ğını bandı ... Şimdi sinema ar
tistliği kaldı .. Aralan postuna 
bürünen o auletsiz hayvan gi
bi alemşümul bir şöhretin ben
zerlik nıaikesini çalarak takın
makla tanınmak mümkün ola
cağmı dü§Ündü .. 

Bu emelinin planlarını ku
rarken kırtıaına güzellikte ha
rika bir kız çıktı. Öyle bir (beau 
te) ile kol kola ha°*"i stadiu
me'a gitse kabul olunmazdı? 
Zaten gazetelerde, mecmualar
da böyle ne efsanevi muvaffakı 
yetler, şanslar okumuttu .. 

Şehametle dertleşe konuşa 
ona amansız bir atk ile de tu
tuldu. Fakat bu maceraperest 
emellerini kıza ve ailesine his-

settirmeksizin kendini akıllı. 
uslu bir damat vekarile satma
ya uğraşıyordu .. 

Müteaddit talepler arasında 
bir de böylesi zuhur etti. 

Ana babayı bir düşünce al
dı: 

Hanım soruyordu: 
- Ne dersiniz Beyefen-

di? 
- Bu _Çocuk bana züppece 

görünüyor. 
- Benden de alınız o ka

dar ... 
- Hem de çok sırnaşık .. 
- Nasıl ettiae etti. Bu eve 

açıktan gelme bir kedi gibi ya
naştı. Aramıza sokuldu .. 

- Kıza kancayı taktı .. 
- Kızımızın talii de ne aca 

yip.. tık kısmeti bir felaketti. 
Bu ikincisi de başka türlü bir 
derde benziyor .. 

- Pek yüksekten atıp tutu 
yor ... Ovündüğü kahramanlık
larının. san'atkarlıklarının aslı 
var mı bilmem ? 

- On dinleyiniz de bir inanı
nız .. 

Ulvi Nadirin aile evinden 
ayağını kesmeye uğrattılar. 
Muvaffak olamadılar. O, kapı 
yı suratına kapamak nevinden 

HİKAY! 
ı11emlekeffe 

Katil 
Değilmiş 

• Çocuk Fakat katile çok 
benzediği için .. 

Şehrin dıt taraflarına doğru 
ücra bir yerdeyiz. Burada biri
birine yakın iki üç kulübeden 
batka bir şey yok. Üst tarafı 
arzullahı vasia ! · 

Bu kulübelerde nbirinden o
tuzuna varmıt ve hiç evlerune
mit bir kız oturuyor. Esmer, kı 
sa boylu bir kız .. Yani güzel de 
ğil.. Yalnız siyah gözlerinin öy 
le bakıtları var ki ..• Kızın baba 
sı ölmü.ı. anası ölmüt• hayatını 
kazanmak için çamaşıra gWli
yor, el iti görüp kamını doyu
ruyor. 

"Oteki kulübelerde oturanlar 
bu kızı sakin fakat ayni zaman 
da aptal buluyorlar. Onun ya
şındakiler neler yapmayorlar, 
neler? Halbuki bu kızı daha ya
nında bir erkekle gören yok. 
Kendi halinde yaşayıp gidiyor. 
Birgün ayni yaşta bir kadın ken 
disini ziyarete geliyor: 

- Beni tanıdın mı? Luci'yi .. 
Hani ilk mektepte beraber oku 
muştuk. 

- A ... Tanımaz mıyım? Hoş 
geldiniz. safa geldiniz. 

- Kardetim, kusuruma bak 
ma .. Burada birkaç gün sana 
misafir kalacağım. Annemle 
kavga ettim, evden kaçtım. 

- Hemen gidip barışsan iyi 
olur amma, hani buraya kadar 
gel-dikten sonra seni İstemiyor
muşum gibi bir şey aklına gelir 
diye söylemiyorum. Pek yor
gun ve halsiz görünüyorsun. ls 
tediğin kadar kal, bu ev senin 
evin ... ,. ,. ,. 

Lucie hakikaten kendi evi 
imiş gibi mükemmelen yerleşti. 
Bir hafta sonra da nur topu gi
bi bir çocuk doğurdu. 

Esmer kız, arkadaşına kendi 
yatağını bile vermitşi. Ona on 
on beş gün hizmetçi gibi baktı. 
Lucie nihayet ayağa kalkmıştı. 
Birgün: 

- Gidip çocuğa ufak tefek 
alayım, dedi. 

Gidiş, o gidiş! Zavallı esmer 
kız. Ebe parasını bile üstelik 
cebinden ödemişti. 

Peki amma, timdi bu çocuk 
ne olacak, Götürüp kilise duva 
rına mı bıraksın? 

Fransızcadan -

yup kendisinden sual soracak 
diye ii<lü kopuyordu. 

~· '(. :ıf. 

Bu hikayenin sonu o kadar 
uzun değildir. 

Bir gün bir arkadaşla yolda 
gidiyorduk. Köşe başındaydı. 
sekiz yaşlarında bir kızla bir 
kadına rast geldik. 

Meğer bizim esmer kız de
ğii. mi imiş? .\rkadaşım mace
rayı bütün tafsild.tile biliyor
muı, anlattı. Sonunda dedi ki: 

- Allah bütün bu yaptık
larına kartı cezasız bırakma
mış. Evlendiklerinden beri tek 
çocuğu olmamıştı. 

1 ••••• 

Dit tabipleri 

Barlından yazıl.yor: 1930 senesi 
kinunsanisinin 11 inci günü şehri
mizde müthiı bir cinayet olınuı. ba
kırcı Sabri isminde birisi. güpe gün 
düz, hamal Ahmedi ve krzmı öldür
müş, silahçı Mehmet Ef. yi yarala
mış, sonra polis ve jandarmanın la· 
kibinden kurtularak kaçmıştı .Firar 
eden katilin eşi.ali ve bir kücük fo
toğrafisi o zaman bütün me;kezlcre 
tamim edilmiise de izini bulmak ka 
bil olamamııb . 

Adana zabtıaaı, bir kac hafta ev
vel, ,üpheli bir şahıs yakalamıı ve 
lzmirli. adının Salih olduğunu söy
lediği halde hüviyetini İspat edemi
yen bu şah11n, katil Sabrinin reımi
ne fevkalade benzediğini ıı:örerek 
mahfuzen Bartına göndermiştir. 

Geçen çarşamba günü. bir jandar
ma postası, katil Sabri olduğu zanne: 

Kongresi dilen bu adamı Barıına getirmiıtir. 
Müddei Umumilikçe, Sabriyi tanı-

!ü~k di~ ~ab~pleri .. ~-emiyeıinden: j y_anlar ce~dilmi, ve bu sahsın Sab 
!kıncı teşrırun ılk gunu lstanbulda 1 rı olınadcgı anlatılmıştır. Bunun üze 
aktedilecek olan Birinci Diş tababeti rine. adam derhal ıerbes bırakılmıt 
konırresi hakkında bazı gazetelerde ve Adanaya kadar •evahat maırafı 
kongre faal heyetinin ittihaz etmek- hükUmetçe temin edilmiştir. 
te bulunduğu kararlara tevafuk et
miyen haberlerin İntiıar ettiği gö
rülüyor. 

Kongremizin faaliyet ve icraatı 
hakkında beyanat ve tebliğatıa bu
lunmıya Kon~re reisi ve umumi ki· 
tibinin salihiyettar bulunmaları ha
sebile saJihiyettar olmıyan zevat 
tarafından verilen haberlerin doğru 
telakki edilmemesi ehemmiyetle ef
ki.rı umumiyeye ~rzolunur. 

Bulgarist anla 
Ticaretimiz 

Sofyadan bildiriliyor: Bulgar 
ihracat emteasının Türkiye pazar 
larındaki vaziyeti hakkında iza
hat vermek Üzere latanbuldaki 
Bulgar konsolosu Gospodin Bala
mazof hükiimet tarafından vaki o 
lan davet üzerine buraya gelmiş· 
tir. Başvekil Gospodin Muıanof ta 
rafından kabul edilen Goapodin 
Balamazof bu hususta Baıvekile 
uzun boylu izahat verm.i~ ve Bul
gar ihracat emtiasının Türkiyeye 
idhalinin arttırılması çarelerini 
göstermiştir. Söylendiğine göre 
Türkiye pazarlarında Bulırar em
tiaaına Romanya ve ltalya malla
rı rekabet etmektedir. ----
Ödemişte bir orta 

mektep 
Odemi1ten , azılıyor: 
Burada ela bir ortaır.ektep açı

lacaktır. Eski yatı mektebi binaaı 
Ortamektep ittihaz edilecektir. Mek 
tebin kadrosu beklenmektedir. Mua
melesi ikmal edilmlttlr. 

Bu ıene Ödemişte 40 illunektep 
daha açılacaktır. 

Bitliste yılan 
bolluğu 

Bitliaten yazılıyor: Şimdi ıark 
vili.yetleri kaaaba1arının bir ço
ğunda akrep mevaimidir. Halk ak 
rep tehlikesinden çok korkmakta 
dır. Fakat Bitliste akrep olmamak 
la beraber yılan pek çoktur. 

Eski bir kin 
Jzmirden yazılıyor: Evvelki gece 

Kemalpaıa kaza merkezinde Gedizli 
Ali namında biri, arkadaşı Cinli Muı 
tafa tarafından tbnc kur~unu ile vu-
ruldu. · 

Cinli Mustafa ile Gedizli Ali ara
sında eskidenberi münaferet vardır 
Gedizli Ali tbancasını alarak Kemal 
paıa kaza merkezine gelmiş, yolda 
Cinü Mustafayı görmüş, haysiyetine 
dokunacak sözler sarfetmiye batla· 
mı§. 

Cinli Muıtafa sözlere ehemmiyet 
vermez görünmüş. Fakat gizliden 
gizliye tabancasını doldurmu~ ve 
muhtemel bir tecavüze kar~ı durmı
ya hazırlanmııtır. 

Gece olmuı. ikisi de bir hayli ra
kı içmitler. Gedizli Ali kahvede o
turmakta olan Cinli Mustafaya tek
rar çatmıı, bundan hiddetlenen Mua 
tafa tabanca11nı çekerek Gedizli Ali
ye altı el atq etmittir. Cıkan kur
ıunlarm ikisi isabet ederek Aliyi a
ğır surette yaralamııtrr. Fakat Cinli 
Mustafa ortadan aavuımustur. 

Toprak altınde Çocuğu kucağına aldı, okt•· 
dı. Şimdi hem çocuğa bakıyor. 
hem de evde bekir çamıtırı yı 
kıyordu. Eskiden kendisine ap ÇANAKKALE 
tal diyen komşuların, timcli dil 

ELAZlZ, 1 - Elaziz Malatya 
yolu üzerindeki yol İnşaatında ça 
lıtan amelelerden Arkalıkum kö
yünden Ali oğlu Hasan ve Malal 
yalı Yuauf oğlu Haaanm Üzerleri· 
ne büyük bir toprak parçaaı yıkıl 
mıt bu iki zavallı kurtanlamaya· 
rak toprak altmda can vermiıler· 
dir. 

leri büsbütün çözülmüttü: Şehitlerini ziyaıet 
- Meğer o ne çiçekmit? Pi- 15 EY L OL 

çini kimbilir kimden peydahla- , GÜLCEMAL vapurlle 
dı? Anlaşılmasın diye başka bir •••••••mıiliİİİİİİiİİİii..I 
tazeyi evine getirdi. Sanki ço-
cuğu taze doğurmut diye eli.le
me yutturmağa kalkıyor. Ço
cuk kendisinin olmasa, böyle üs 
tüne düşer mi? Kaldırıp sokak 
ortasına atardı. Hem de ne ka
dar kendisine benziyor. 

,1/o ~ * 
Çocuk sekiz yaşına vardı. 

Mektebe gidip geliyor. F akıt 
dedikodu hali bitmedi. Esmer 
kızın, çocuk. birgün bunları du 

İstiskallere bile aldırır boydan 
değildi. 

Servet, meslek. ablak ve hay 
siyetçe muvafık görülen birkaç 
istekli daha kızın pek ziyade 
Ü3tüne düıtüler. Fakat Şeha
met Ulvi Nadirden baıkasına 
varmayacağı ultimatomunu ver 
di. 

Bu itaatsızlık ta anaya ba
baya bir darbe gibi geldi .. A
man yarabbi timdiki kızlar .. 
Koca beğenmeği velilerine bı
rakınıyorlar ... 

Ulvi Nadir iyice kızın da
marına girmiş kim bilir nasıl 
iknaatla onun zihnini zehirle
mitti. Bu gencin sinema artis
ti x e benzemesi kızın gönlü
nü ona bağlamakta en müesair 
tılısım hizmetini görmüttü .. 

Kızın bu ısrarı önünde ana 
baba da mağlubiyet gösterme
diler ... 

- Böylesine varacağına 
ebediyyen kız kalmanı tercih e
deriz ... Reddile kat'iyen dayat
tılar .. Lakin hal bu merkezde 
iken zuhura gelen bir hadise 
her kararlarını alt üııt etti. 
Sakip Cemal müddetini ikmal 
ile hapisaneden çıkmış doğru
ca solu~u lzmirde almıştı ... 

İTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SlGORTA ŞlRKETl 

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

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

Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Zımnen matbuat vasıtasile. a
çıktan açığa aileye gönderdiği 
tehditnamelerle Şehameti ben
den bıtka kimseler alamaz ya
karım. yıkarım, keserim, biçe
rim ihafelerile bütün dünyaya 
meydan okuyordu .. 

Mübalağalı dedikoou tek
linde hadise etrafa yayıldı. 

En ittablı görünenler der
hal Şehametten el çektiler .• 
Yalnız Ulvi Nadir rakibinin bu 
tehditlerine kahkahalarla gülü 
yor .. Ve ona böyle kuru sıkı 
patırtılara papuç bırakır ta
kımdan olmadığı haberini gön
deriyordu .• 

Vaziyet birden bire böyle 
değiti verince. ana baba batka 
türlü görüşmeye baıladılar. 

Hanım - Batımıza gelen
ler ... Hiç hatırda yok iken Sa
kip Cemal bapisaneden çıktı. 

Beyefendi - Hapisaneden 
çıkınca onu alemin içine salı
vermemeli bir timarhaneye ka
pamalıydılar ... 

- Zaten hapisane timarha
nenin idadisi değil midir? Akıl 
lı usulu adamların bu iki yerde 
de ne itleri var. 

- Kızı bu azılının tasallu
tundan nası! kurtaracağız? 

- Sözden anlamaz. Hak. 
nizam tanımaz, tehditten yıl
maz .. 

Ana baba bu mütkül mesele 
yi hangi kaba kurtaracaklarını 
bilemez bir buhran içinde iken 
posta müvezzü bir mektup bı
raktı. Zarfın üzerindeki yazı
dan bunun Sakip Cemalden ııel 
diğini anladılar. Açtılar. Bu 
bir tehditname idi .. 

Beyefendi okudu. Hanım 
dinledi: 

"Sabık ve daima kayın pe
derim efendim hazretleri, 

"Dünyada mukaddes , mü
levves her ne varsa Üzerlerine 
yemin ediyorum ki kerimeniz 
Şehamet Harum benim olmat
tu. benimclir ve daima benim 
olacaktır .. Hiç bir suretle sui 
tefehhüm ve tefhime mahal 
kalmamak üzere bu uğurda kel 
lemi koltuğuma almış olduğu
mu arzediyorum. Zinhar haki
katten gaflet buyurulmasın .• 
Neticenin dehşetindeki mes'u
liyet tamamile size aittir. Üç 
gencin birden ölümüne sebep 
olmakta ne haz vardır? Evet 
üç genç... Kızınız, ben ve bir 
de bana rakip çıkan o men• 
hus." (Devamı var) 



u.3ıı~ --l ~~~~":). -
Herkesi eğlendiren meşhur Mickey dünyaya 

nasıl geldiğini birer birer anlatıyor 
Dördüncü 
Karısı 
Amerikalı Don Juan lakabı

nı alan John Gilbert karıaı İna 
Claire'i boşadıktan sonra şim-

1 di yine evlenmek istiyor. Bu. 

Madge Evans nasıl 
sinemaya girdi? 

------------
Mickey'in yaratılışında Şarlo'nun da mühim rolü olmuştur. 
Bugün masanızın üstüne çı

kıp kitaplarınızın bir kenarına 
1turdu isem, bundan maksadım 
•ize beni yaratan adamdan bab 
•etınektir. Siz Mikeyin babası 
Walt Dianey'i tanır mısınız? 
liarbalde tanınıruz. Çünkü ıi
neınaya beni görmeie geldiii
~İz zaman, beyaz perdede onun 
lltnini mutlaka okumutıunuz
dur. Gayet sevimli ve daima 
lııütebeasim bir çebreai vardır. 
Walt fİmdi otuz bir yatında. da 
ha doğrusu 5 kanunuevvelde o
t~z bir yatında c.iacak. Kendisi 
Şıkagoludur. Tahsilin bir kısmı 
nı orada yaptı. Babası Kanada
h gelmi, İrlandalılardan, ana
ıı Amerikaya gelmit Almanlar 
dandır. Ondan sonra Kanaoe 
~ity'ye gitti. On altı yatında 
1ken umumi harp çıktı. Walt 
de <ısker olarak değil, fakat 
i'enç bir rasta bakıcı srfatile 
F ı-ımsaya gitti. F ranaada bir ıe 
ile kaldı. Muharebeden sonra 
tekrar Kansaı City'ye döndü. 
F o.kat artık bayata ablmak ve 
Para kazanmak lazım geliyor
du, Daha o zamandan beni dü
'Ünınüttü. Bunu iftiharla söyle 
Yebilirim. W alt Şikagodaki gü
tel san'atlar enstitüsünde bay
ii çalışmıştı. Bilhassa gazeteler 
de "Karton" dedikleri yazısız 
hikaye kabilinden seri halinde 
resimler neşretmek istiyordu. 
nk u hikayelerde bilininiz. bir 
ahraman vardır. Bu kahrama

nın başından her gün bir çok ko 
lııik maceralar geçer, hu macera 
ları da gazete karileri seve seve 
takip ederler. İtte Walt de böy 
~e karton resimleri netretmelc 
1Çİn yüksek ayarda bir san'at
k;,,rdı. Resim kendisini çok met 

b
i'ul ediyordu, sinema da ... Hal
uki canlı resimler Amerikan 

•l'İr.emalarında daha evvelden 
:ı 1909 dan beri .. Fakat o za

llıanlar her film için dört bin 
kadar resim yapılıyordu. Halbu 
~i bugün en aşağı olb on iki bin 
filın yapılıyor. Hatta başkalan 
bu canlı resimlerin bir de sesli
!~ııi bile tasavvur etmitlerdi. 
·~esela Mac Cay bunlardan biri 
dır. Evvelce yaptığı bir kaç 
ta.
1
. nlı resimler perdede göıteri
ıtken kendisi de perdenin ar
kasın&. geçer ve resimlerin icap 
ettiği : ,,kilde muhtelif seslerle 
taklitle.· yapardı. Walt kendiıi
tıi tanıtıncaya kadar bayii zah
!ltetler çekti. Çünkü bu vadide 
tik yetişen adam değildi. Ken
d.isinden evvel gelenler canlı re 
İ1llıleri filme çekmiş bulunuyor 
11.rdı. Walt evvela biraz para 

lo-plamak li.O.zım gddiğini anla
dı. Bunun icin ötekine berikine 
teklim resi~leri yapmağa bat
tadı. Biraz para toplayınca bir 
,Uçük firma vücude getirerek 

fılrn tecrübelerine giritmek is
ledi. Fakat muvaffakıyet henüz 
hüiül etmemişti. Küçük firma, 
~.kı:tdarcık sermaye ile ne yapa 
:ıtlir? Bittabi hsa bir zamanda 
;r';,s etti. Walt cebinde kırk do 
b~r olduğu halde kardeıi Roy ile 

k
1tlikte Hollyvood'a gitmeğe 
il.tar verdi. Roy eski bir ban

ll'erdi. Hastaydı. Kaliforniyada 
~Üne şile biraz 11hhat kazanaca 
tını ümit ediyordu. Böyle de 
01du. Fakat günete gittikçe ta
[~n bir faaliyeti de ilave etmek 
~Zım geliyordu. Roy'un karde 

••ne emniyet ve itimadı vardı. 
liatta kardeıinin itlerine ıer
lıııı.ye temin eden de o idi. Beş 
'ene uğraştılar. 1923 ten 1928 
~.kıı.dar. İşler o kadar iyi gitme 

~· Benden evvel doğanları tez 
~~f edecek değilim. Walt evveli 
ır küçük kızı filmlerine kahra 

~il!\ yapmak istedi. A11ladı ki, 
•der sizin tahammtil edemeye 
~iiniz bir alemin menıupları
~ı~ .. Walt 1927 de iki büyük il 
~ aınıı. kapıldı. E vveliı. doğrudan 

11iiruya selefim Oswald'i ya
l~ttı. İkinci ilhamı da Mias Li
~-n Marie Bounds ile evleniıi
ıLr: Az sonra, yani 1928 de ben 
Vdum, nasıl mı? Vallahi, onu 

•it şöyle anlatıyor: 
i~ ..__ Bzim başka bir mahlılka 
b· tiyacımız vardı. Za.ten ortada 
•r köy rr:evcuttu. O zaman ak 

Mllteharrlk resimler musikili film haline konurken •. 

la pek tabii olarak fare geldi. 
Halk, bilhassa çocuklar gayet 
zeki küçük mahluklardan çok 
hoılanırlar. 

Sonra Walt ile ben Charlie 
Chaplin' e de medyunuz. Şarlo. 
aıağı yukarı benim mi.nevi pe
derimdir. Maamafih gene be
nimle alay edenler çoktu. Dağ
lar kadar dolarlar arfederek, bü 
yük büyük filmler vücude geti
riyorlardı. Walt hiç sarsılmadı. 
Düşündü ki. benim filmlerime 
ses te ilave ederse, it mükem
mel olacak, a!h azizim, iıte o za 
anan nasıl intikam aldık? Bütün 

Mickey'ln babası 

Disney 
Vail 

Amerika, bütün Asya. bütün 
Avrupa beni isteyordu. Hatta 
benim namıma neler yapmadı-
lar?. Şeker dükkanına gidiniz, 
benim porselenden çeşit çeşit 
taklitlerimi görürsünüz. Oyun
cakları bana benzettiler. Göğse 
asmak icin rozetler yaptılar. Na 
mıma cilt cilt kitaplar yazdılar. 
Hatta kulüpler açtılar. Bugün 
Amerikada sekiz yüz Mickey 
Mouıe kulübü ve bu kulüplerin 
bir milyondan fazla azası var. 
Walt hesabıa memnun ve mes'-

dum. Emin olsun ki, kendisin
den biç bir zaman haftalığımın 
tezyidini İsteyecek değilim. 
Şimdi bel.ki de filmlerSnin sır
rını öğrenmek iateyeceksiniz. 
Zaten bunun artık aır denile
cek tarafı kalmadı. Fakat biz 
şimdi yeni tetkil!ı.t yaptık. Her 
iki haftada bir, müvezzilerimi
ze birer film mevzuu veriyoruz. 
Bu filmlerin ikmal ve seslendi
rilmesi sekiz hafta kadar sürü
yor, mevzularımın hemen hepsi 
ni de bulan Walt'tir. Bir mevzu 
ucu bulundu mu. derhal bir kon 
ferans aktediliyor, Walt'in et
rafında yirmi, otuz mesai arka
daşı var. 

Walt soruyor: 
- Eğer Mickey ayaklarile 

piyanonun ditlerine fazla vurur 
ıa ne olur?, 

Biri cevap veriyor: 
- Piyano İsyan eder, deli o

lur. 

Haydi Walt piyanoyu de
lirtiyor. Biraz sonra meseli 
mutbah masasının yanındayım. 
Hiddetle masaya birkaç tekme 
vuruyorum. 

Walt soruyor: 
- Mickey'den birkaç tekme 

yiyen mutbah masası ne yapar? 
Erkim .harbiyeden bir diğeri 1 

cevap venyor: 

- O da birkaç tekme vurur. 
Aman Allahım, benim zarif, 

zayıf ve nahif vücudüme koca 
masanın ayaklarından geecek 
tekmeyi bir düşünün. Bazan 
Walt'in bana karşı merhameti 
yokt.ur amma, onun sebeplerini 
ben bilirim de, onun için kendi
sine bağışlarım. 

Walt birgün bana 
Birgün bir küçük kız 
stüdyoya girmiş. 

anlattı. 
nasılsa 

- Mickey nerede? diye sor
muş. 

- Peynir almak için bakka
la gitti, demifler. 

O sırada yerde oyuncak bir 
otmobil görmüş: 

- Neye otomobiline binme-
d"? d . ı. emış. 

- E, şimdi o §İ§manladı. O
tomobile aığmıyor. Doktoru 
da hafiflesin diye kendisine çok 
yol yürümesini tavsiye etmiı. 

Meg Lemonier BllJ!da 

Onun için Mickey telırin öbür 
ucundaki bakkala yaya gidip ge 
Iiyor. O günden itibaren stüdyo 
nun kapılarını girip çıkanlara 
daha sıkı tutmuşlar. Ha, ne an 
!atıyordum? Walt ve arkadaı-
!arı mevzuu tamamladılar mı. 
Bu sefer kalemler harekete ge
çiyor. Başlıca devreler çiziliyor 
ve bu resimler muzikacılara 

gönderiliyor. Bütün hareketle
rim bir notaya uygun düıecek 
tarzda filmin musikisi yapılı
yor. Walt filmlerine yalnız se
si ve musikiyi idhal etmekle 
kalmadı, notaları •da harekatı-
ma uydurdu. O suretle ki her no 
ta ve benim her hareketim hem 
abek bir kül teşkil eder. bütün 
bu işler bittikten sonra bir ta-

1 
1-
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Mickey Mouse 

raftan resimlerimin filmi alı
nır. bir taraftan da musiki an
rejistre edilir. Bu anrejistr
man atelyesi çok tuhaf bir yer
dir. B;r orkestra vardı, mikro
fonlar vardır. Tahsisler vardır. 
Muhtelif aletlerle köpek, inek, 
kuş. kedi taklitleri yaparlar. 
Hatta benim bile sesimi taklit 
ettiler. Bu suretle bir resim ve 
bir de ses filmi vücude gelir. 
Her şey bittikten sonra bu film 
ler birleştirilir. bir tek film ha
line getirilir. Ondan sonra ben 
de bütün dünyaya yayılır, her 
kesi elimden geldiğ kadar eğ
lendrmeğe çalıtırım. 

Beynelmilel hava 
tirketleri kongresi 

VENEDIK, 2 (A.A.) - ltaiya 
hava nazm c:eııeral Balbo, bey
nelmilel ba"a naJdiyah tirketleri 
ko.,.ereai ..,refine bir ziyafet ver 

. tir 
JDJf • L! ___ .J ı.• 

Ziyafetin ıuhwum•a mez ur 
firketl• birliii umumi ki.tibi, 1-
talyacla ı..,... ..... 1er baklanda wöa 
terilen miaafirpenerlikten dolayı 
teıelddlr etmit ve ceneral Ba lbo
dan M. Muuoliniye ı.on..,.. -
na beyanı tazim edilm .. ini rica 
eyl-.iftir. 

Nevyorkta bir 
haydutluk 

NEVYORK, 2 (A.A.) - Mü
aelli.h 6 tahıa, dün öileden sonra 
Broldynde Beııac>n and Hant Na
tional Bank müe1aeaaine ta&rn12 
etmiıler ve nakit olarak !iOOO do
lar çalıp kaçmqlardır. 

dördün.cü karısı olacak. Söylen 
' / diğine göre. bu defa ainemanın 

yeni yıldızlarından Virginia 
Bruce ile evlenecekmit. Bu son 
fayiaya kimse inanmamıştır. 

Herkes ilk üç tecrübenin artık 
kifayet edeceği zehabına düt
mütlerdir. Kim bilir daha dü
gün gunu teıbit edilme
den belki de Jobn bu aefer bir 
batkasına gönül verebilir. 

Geçenlerde saat betedoğru 
Virginia makyajlı olduğu hal
de, bir çöpçü kızını temsil ede 
rek film çeviriyormuf. Bittabi 
kıyafeti perişan.. Tam o sırada 
Jobn görünmüt. 

- Virginia. demit• haydi ba 
kalım, saat altıda nikahımız kı
yılacak. 

Dördüncü müatakbel zevce 
itirazda bulunmak istemiş: 

- Fakat John nasıl olur? 
Jobt kat'i bir ıesle: 

- Saat altıda! demit. 

- Jobn ,o kadar çok yapa
cak itim var ki, saat altıda dün 
yada hazır olamam. 

- Saat altıda, benim köşk
te .. Sakın gecikme .. 

John bu son cümleyi söyler 
aöylemez çıkıp gitmif .. 

Ve hakikaten de Virginia ne 
yapıp yapıp vakit bulmut• ge
lin elbisesi ile batta saat altıdan 
evvel köşke varmış. 

Hazır bulunan papas nikabı 
kıymıı. Şahitler koca için İr
ving Talberg, gelin için Norma 
Shearer. 

Lehistan 
Maurice Chevalier'yi 
istemiyor 

Maurice Chevalier'nin her 
memekette bir çok perestitkar 
lan vardır. Tabii Lehiıtanda 

da var. Fakat Lehistan hükii
meti Maurice Chevalier'nin 
Lebistana girmesi için pasa
portunu vize etmemittir. 

Bu sebepten V artovalılar 
maruf Franaız şantözünü kendi 
sahnelerinde göremiyecekler 
dir. Dahiliye nazırı kararında 
gayet musirdir ve Paristeki 
Lehistan konsolosuna Maurice 
için vize salahiyeti vermiyor. 

Vakıa Lehiıtana beynelmi
lel şöhret olan artistler ıidip 
gelmiyorlar değil. Fakat da
hiliye nazırı Maurice Chevalier 
nin nihayet bir müzik hol ve si 
nema artisti olduğunu ve dev 
rimizin büyük artistleri gibi 
ayni muameleye tabi olamıya
cağını söylemektedir. 

Hatta Lehistan hükumeti 
ecnebi kumpanyaların turnele
rini son derece tahdit etmittir. 
Hükumet bunların Leh parası
nı ı:.lıp götürdükleri nisbette 
balkın zevkini tatmin etmedik
leri mülihazasındadır. 

Daha altı yaşında iken film 
çevirmeğe başlamışh 

Ma g · Eoans 

Madge Evans yirmi bir ya- ' tahsil görmesi için kızını aİll&
şmdadır. Bu genç yaşına rağ- madan ayırdı. 
men arkasında parlak bir mes- Sinemadaki ilk hayatı bu 
lek hayatı vardır. suretle bitti. Bütün kaybedil-

Anası, babası Nevyorkta miş seneleri kazanmak için 
oturuyorlardı ve küçük Madge Madge çok çalııtı. Umumi 
çok güzel, çok şirindi, Altı ya- derslerinden maada ayrıca 
şrna kadar bütün diğer kızlar dans ve musiki dersleri de alı
gibi yaşadı. yordu. Onun için artık sinema 

dan ayrıldığına değil kederlenBüyük sinema şirketlerin-
den birinin sahne vazıı Emile mek. batta oıı.u dütünecek bile 

vakti yoktu. Fakat her ıeye 
ChautardEvansın ailesini yakın rağmen, istidadı anlaıılmıı-

Der ki: 

dan tanıyordu ve bir gün film- tı. 
!erinden birinde küçük bir kıza 
ihtiyacı olduğu için, derhal 
Madge aklına geldi. Kızın ana - On bet yaşına geldiğim 

zaman, ailem müstakbel meale 
ğim hakkında projeler hazır
lamağa başladıl.n-, ben tekrar 
stüdyoya dönnıeğe kat'i karar 
verınit olduğum İçin , hakkım
daki projelere aldırmıyordum 
bile... Yalnız imkanları arıyor 
dum. Annem tasavvuruııı. kati 
surette muarız değildi. Fakat 
başka bir mesleğe intieabımı 
tercih ediyordu. 

sı babaaı teklifi memnuniyet
le kabul ettiler.. Bu suretle 
Madge Evans hatta farkında 

bile olmaksızın bir ainema yıl
dm oldu. 

Birinci filmden sonra Emile 
Cbautard kızı daha bir çok fi
lmlerde oynattı .. Artık bütün 
dünya kendisini tanıyordu. He 
le Amerikada küçük Madge 
Evans pek popüler olmuştu. 

Diyor ki: 
- Bu pek eğlenceli idi. Ben 

film çevirdiğinıin farkında de
ğildim .. Kendimi yeni bir eğlen 
ce bulmuı farzediyordum. Bu 
eski stüdyoları fimdi pek o ka
dar hatırlayamıyorum. Fakat 
bol ıtık. bilhassa muhtelif renk 
!erdeki akisleri benae büyük 
tesir bırakıyordu. 

Madge Evanı bunu takip 
eden beş sene içinde hazan film 
çevirdi, hazan reklam için fo
toğraf poze etti. Elinden geldi 
ği kadar mektebe de gidiyor
du. Fakat bu şerait içinde 
bittabi çok bir şey öğreneme
di. Onun için on bir yaşına gel 
diği zaman annesi terbiye ve 

O tarihlerdedir ki E vanı 
Avrupaya altı aylık bir seya
hat yaptı. Bu seyahatte tek
rar sinemaya girmek arzusu 
büsbütün şiddetlendi. Nev
yorka döner dönmez ilk iti es
ki aile dostu sahne vazıını ziya 
ret etmek oldu. Adamcağız 
ın bu ziyaret hoşuna gitti ve 
kendisine elinden geldiği kadar 
yardım edeceğini vadetti. 

Silva Sidney 

Bir ay sonra Madge Evans 
a Brodvey tiyatrolarından biri 
bir piyeste rol vermitti. Bunu 
takip eden dört sene zarfında 
Miss Evans bir çok tiyatrolar 
da oynadı. Hatti bazı defalar 
kendisine mühim roller de ve
riliyordu. Fakat onun istediği 
bu değildi. Böyle olmakla be
raber, sahne hayatında san'atin 
pratik taraflarını öğrendi ve 
kendisini tanıttı. 

Artık Madge Hollyvoda git 
mek istiyordu. Lakin korkuyor 
du da ... Çünkü stüdyolardaki 
yeni usuller hakkında biç bir 
tecrübesi yoktu, sonra Nevyor
ku seviyordu .. Orada, kendi e
vinde gibi idi. 

Son zamanlarda Metro Gold 
win kendiaine bir mukavele tek 
lif etti. Madge uzun müzake
relerden sonra anneai ile bera 
ber Kalifomiyaya hareket et
ti.. Stüdyoya muvaaalatının 

erteai ıünü herkes kendisini 
tanıyor, berkea kendiainden tak 
clirle babıecliyordu. tik filmi 
Ramon Novarro ile beraber 
çevirdi ve bütün filmlerinde 
mükemmel bir aktria olduğu
nu ıösterctl. 

Madge ıinema artiatleri 

Hollyvood'da bütin azametile per 1 dan lıudannı ıı. - tehrimlzde 
layan bu .yıldız Paramount ıirketine cörecefiz. "idam Geceoi" bu artia
ço kbüyük filmler çevirmiı, buıJ..-. tin taheffridır, 

içinde gQzellerden biridir. Bi
raz Norma Sbearer'e benzer. 
Ayni mavi ıöz, ayni çene. ay
ni ac;ık ten •• 



Birinci Sahifeden Geçen Yazılar •• 
Balkan tenis şampiyonası başladı Uzaklardan Kerimanı görme. Almanların 

Talebi 

r"",_ ____ ••ı-.... 
( Bqı birinici •ahilede) 

bulunduklanndan maçlara ittirak 
edememeleri idi. Maamafih dün
kü oyunlar da çok zevkli oldu. 
(A) kurunda (Zeki Rıza - Meh
met Kara kat) ile ( Y or.danof - Su
ricief) Balkan dahli oynadılar. 

Birinci aette Bulgarlar pek zor 
luk çekmeden 6-2 kazandılar. ikin 
ci sette kendilerine umumi bir dur 
gunluk anz oldu ve bu seti 8-2 
kaybettiler. En hararetli çarpıt
ma üçüncü sette oldu. Her iki e
kip biri bir geym alır almak he
men öteki de diğer ıreymİ alıyor
du. Böylelikle çok zevkli ve çok 
çekitmeli bir oyun oldu. Bulgarlar 
sonda biraz daha teknik oynaya
rak seti 12-10 kazandılar. Bu set
ten sonra Türk ekipinin biraz kuv 
vei maneYiyeleriain kmldığı Ye 
buna inzimamen yorulduldan gö 
rülüyordu. Netekim bu çok ıreçme 
den kendini ırösterdi ve mütebaki 
setleri 8-6 Te 4-6 kaybettiler. 

(B) kurunda yapılan (lbra
him Cimcoz- Arnıita.,e) (Sedat
Sua.t) maçı enelden tahmin edil
diğine göre (Sedat - Suat) tarafın 
dan 6-1, 6-0, 6-2, 6-4 kazanıldı. 

Tek erkekler müoabakasmda: 
Suat (Türkiye) Suricief (Bulga 

riıtan) karıılaşblar, oyun çok ha
raretli ve çeki,meli oldu. Ve evvel 
ce düfiiııülen Suadin ıralebesi ta
hakkuk etti. Suat birinci seti 6-1 
aldı. ikinci aetin Bulırar oyuncu 
bİrllz daha cevherli oynamağa bu 
ladı. Ancak Suadin soğuk kar 

Zeki Rlza bir hiJcum -
eınaaında 

oyunu karııaında 9-7 mağlup ol
du. Oçüncil aetin de Suat 6-4 oyu 
nu aldı .,.. tek erkeklerde netice 
üzerinde müeuir olacak bir nüma 
yif kaaandı. 

Bu maç oynanırken (8) kurun 
da da Ahmet Ferit (Türkiye) ile 
Yordanof (Bulırariatan) ile oyna
yordu. Yordanof'a nazaran daha 
az tecrübeli ve bilgili olan Ah· 
met Ferit bu maçta Bulırı.r oyun 
cuauna boyun eimek zaruretinde 
kaldı. Ancak bu demek defildir 
ki d6n Ahmet Ferit fena oynadı. 
O bll&kia iyi ve kafa ile oynadı, 
fakat ne de olaa e.,.,,elki kendine 
Dll%aran daha afır bahb. Bu maçı 
Ahmet Ferit 6-2 6-8 6-3 6-1 kay· 
betti. 

Pazar ırünil yapılacak müsabakala 
nn proğramı ıudur: 

(A) kordunda: Saat 10 da: 

Ahmet Ferit - Trebugof (Türki
ye) cifti Nikolaidiı-Stelyanoı (Yu
naniıtan) çiftine karşı .Hakem Ser
ver Bey. 

(A) kordunda: Saat 11,15 te: 

Bunya - oBtez (Romanya) çifti 
Şirinyan - Şedvar (Türkiye) çiftine 
kartı, Hakem M .Gorodeıki. 

(A) kordunda: Saat 14.30 da: 
Nikolaidis (Yunaniıtan), Karakat 

(Türkiye)'• kartı. Hakem M. Wbit
te11. 
(B) kordunda: Şodvar - Trebuırof. 
Halek M .Binno. 

(A) kordunda oaat 15,45 le: 
Şirinyan (Türkiye) - Stelyan<M 

(Yunanistan). Hak- M. Gorodeoki 
(B) kordunda: Botez (Romanya) 

Zeki (Türkiye) .Hak- eSrver B. 
( A) kordunda: saat 17 de: 
Papadopaloo (Yunaniatan), Sedat 

(Türkiye). Hak- M. Binm. 
(B) kordunda: Bunya (Romanya), 
Jaffe (Türkiye) Hakem Whittall. 

Dünkü 
At yarışları 

Birinci k09u: (Handikap) 
'üç yatında yerli ve arap erkek 
ve diti taylara mahsus. 

Mesafe 1400 metre. ilaami
yesi 225 lira. 

1 - Yavuz yükü 56 kilo aa· 
hibi Ziya Bey - cokeyi Paul, 
2 - Bozkurt yükü 60.5 kilo aa 
bibi Emir Salih Ef. - cokeyi 
Aptullah, 3 - Oğuz yükü 53.5 
kilo aa!ılbi Salahaddin B. - co 
key4 Ahmet, 4 - Murat yükü 
51 kilo sahibi Mehmet B. - co 
keyi Aptullah. 

Üç beygirin biribirlerile me
safe farkları: 

lki boy'. yirm! metre, üç boy, 

Efendidir. Birinciye 150 ikinci 
ye 55, üçüncüye 20 lira müka
fat verildi. Bahıi mütterekte 
Ganyan 255, Plasa 100 kuruş 
verdi. 

ikinci koşu: Üç ve daha yu
karı yattaki halis kan İngiliz 
at ve kısrakların mahsus, mesa 
fesi: 1800 metre, ikramiyesi: 
750 lira . 

1 - Piper; yaıı 4 (Poltronne 
- Bou Jeloud) yük kilosu 58 sa 
bipleri Ahmet ve Fikret Bey· 
ler - cokeyi Bayram. 2 - Pa
zar; yaşı S. yük kilosu 56.S sa
hibi Madam Annaceri - coke
yi Korridori, 3 - Strombolis; 
yaşı 5 yük kilosu 58 sahipleri 
Ahmet ve Fikret Beyler - co
keyi Zeki, 4 - Lale; yaşı 3 yük 
kilosu 45.5 sahibi Akif Bey -
cokeyi Nazmi, O - Adepaşte; 
yaşı 5 yük kilosu 58 sahipleri 
Hasan Bey ve Şinelley - co
keyi Şinelley, O - Jean Habler 
yaşı 5 yük kilosu 58 sahibi Beh 
çet Bey - cokeyi Arkadi, ne· 
ticelerin hayvanların biribirleri 
le mesafe farkları: İki boy, ya
nm boy, bir boy. (Piper) in an 
trenörü Fikret Beydir . 

Birinciye 600 liradan maada 
bu ko§uya giren hayvanlar için 
verilen duhuliyeler mecmuu, 
ikinriye 110 lira, üçüncüye 40 
lira mük;ı.fat verildi. Bahsi müş 
terekte Gaynan 175, Plasa 120, 
175. 140 kuruş getirdi. 

Üçüncü koşu: (İkinci İnönü 
koşusu) iki yaşındaki yerli ha· 
lis kan İngiliz erkek ve diti tay 
lara mahsus. mesafe 1000 met
re. ikramiyesi 1200 lira • 

1 - Göler yük kilosu 54.5 
binicisi Hasan. 2 - Ozdeınir 
yük kilosu 56 binicisi Yunus, 
3 - Aykız yük kilosu 54.5 bini 
cisi Reşat, 4 - Türkan yük ki 
losu 54.5 binicisi Nazmi. On 
be§ metre, on beş metre, iki 
boy. Bu dört tay Karacabey ha 
rasının malıdır, antrenörleri 
Emkendir Beydir. ikramiyele
rin mecmuu bittabi haraya ve
rilmiştir. Bu koşuda bahsi müt 
terek yoktu. 

Dördüncü kotu: (Handi
kap) (uzun çayır koşuşu) dört 
ve daha yukarı yattaki yerli ve 
arap at ve kısraklara mahsus, 
mesafesi: 3000 metre, ikramiye 
si: 600 lira • 

1 - Poruj ;yatı 10 yük kilo 
su 58 sahibi prens Halim B. -
cokeyi Paul, 2 - Sada yaşı 6 
yük kilosu 56 sahibi Manisalı 
Tevfik B. - cokey iAptullah. 
3 - Tayyar; yatı 8 yük kilo
su 60 aahibi Ankaralı Ahmet 
B. - cokeyi Fikret. 4 - Al 
Derviı; yaşı 5 yük kilosu 63 sa 
bibi Nail Ef. - cokeyi Baha, 
O - Mes'ut; yatı 7 yük kilosu 
57 sahibi Şemsi Bey - coke
yi Hüseyin, O - Kamer; yaşı 
5 yük kilosu 47 sahibi Somalı 
Ahmet Ef. - cokeyi Hamdi. 
Beygirlerin neticede biribirleri· 
le olan mesafeleri: İ ki boy, bir 
boyun, bir boy. Paruj' un antre 
nörü Prens Halim Beydir. 

Birinciye 525 liradan maada 
bu koşuya giren }.ayvanlar için 
verilen duhuliye ücretleri, ikin 
ciye 55, üçüncüye 20 lira mü
kafat verildi. Bahsi müşterekte 
ganyan 460, p:ase 270, 330 ku 
ruş verdi. 

Betinci koşu: (Çalı manialı) 
(üniformalı zabitana mahsus
tur) dört ve daha yukarı yaşta 
ve halis kan İngilizlerden maa. 
da her ırka mensup at. kısrak 
ve iditlere mahsus. 

Mesafeai: 2800 metre. ikra. 
miyesi 300 lira. 

1 - Zafer; 10 yatında yerli 
kırat, yük kilosu 74 sahibi ve 
binicisi ikinci mülazım Saim 
Bey, 2 - Cingöz; 13 yatında 
Fransız yarIDJ kan doru idiş, 
kilosu 78. sahibi ve binicisi bi 
rinci mülazım Salahaddin Bey. 

3 - Bekri; 10 yaşında an. 
glo arap idit, kilosu 78 sahibi 
ve binicisi birinci mülazım Ce
vat Bey. Yrmi metre iki boy. 

(Zafer) in antrenörü ikinci 
mülazım Saim Beydir. Birinci
ye 185. ikinciye 75. uçuncüye 
40 lira mükafat verildi. 

Bahai mütterekte ganyan 
130 kuruş verdi. 

Yüzme 
Müsabakalan 

ğe gelenler var •• bü tarafından tertip edilen yüzme 
müsabkaları büyük bir intizam da 
bilinde ve keıif bir seyirci kitlesi 
huzurunda icra edilmiıtir. Yanı
lar yüz metrelik bir açık havuz da 
bilinde yapılmııtır. Neticeler ıöy· 
ledir: 

(Bqı birinici sahiledc) 

Haliı Bey bunu aöylerken, hiz
metçinin kahveyi henüz getirme
diğine ne kadar sevindim. 

ceresinde bir iki dakika fazla du
ramadım.. Bilmem, na11I oldu •. 

(Başı 1 iıx:i sahifede) 
lerle iıtitare etmelnizin buna cevap 
vermenin Fransa için mümkün olma 
dığı kanaatini izhar etmektedir. Ver
oailleo muahedesine imza koyan bü
tün devletler Alman talebini tetkik 
ebnek mecburiyetindedir, diye Ecbo 
de Pario ırazeteıi bu tetkikatın iıt..-
13 Temmuz 1932 tarihli mioak ahki. 
mına tevfikan baıveki1ler arasında 
doğrudan doğruya müzakereler icra 
ıile, iater 24 Eylôlden itibaren Ce
nevrede terki teslihat konferan11 ri
yaset divanı nezdinde yapılabileceği I 
ni yazmaktadır. Le Journal ga
zeteli, Almanyanm bu ınaharetoizce J 

teşebbüıünün beynelmilel efkarı u
mumİyenin pek acı hiikümlerile kar ı 
şılanacağı kanaatindedir. Bu gazete, 
Alman talebinin ayni ZA111anda ci
han iktısat konfernsının arifesinde ir 
tikap edilmi, büyük bir hata olduğu 
nu da ilave ediyor. Alman metalibab 
nın umumi ahen~ni meydana koy
mak İsteyen Petit Pariıien gazeteai. 
ıunJan yazıyor: uBiz, uıul ve nizam 
dairesinde İmza edilmis muahede).,,. 
le kayıt ve telcİI oluruıiuş misaklara 
sadıkane riayet noktai nazarımızda 
sabit kadem bulunacağız." Velhaad, 
soıyalistlerin na9iri efkarı olan Le 
Populaire gazeteai de Alman hükii
metinin yeni bir silahlanma yarııına 
doğru giden harekatından dolnyı bü 
tün hükiimetleri tahliye ebnekte ve 
bu hareketin İ•tikbal ve emnü sela
met için tehditlerle, tehlikelerle ma
li oldugunu ilave eylemektedir. 

Dil 
Kongresine 
Her vatandaş 
Davetlidir 100 metre: 

Birin Saffan 1.25 2 inci Allek, 
3 Üncü Niyazi. 

800 metre: 
Birinci Corpi 16. 23. 2 inci F e

ry, 3 çüncü Mehmet. 
Bu mesafeyi müaabka harici O· 

lark yüzen Salim 14.20 de katet
mittir. 

200 metre: 
Birinci Eıref, 3.54. 2-10, 2 inci 

Niyazi, üçüncü Halit. 
100 metre hanımlar: 
Birinci Selçuk Vasfi H. 2.10. 
1500 metre: 
Birinci Otto Bering 33.15, 2 in

ci Cemil, üçüncü Halit. 

Salim gene müsabaka harici 
yüzerek bu mesafeyi 27.43 te al· 
mıfbr. 

Kürek miiııabakaln: 

Tek çifte: Birinci Alphonae d'
Orfani 6.49. 

İki çifte: Birinci Pemand de La 
granges ve Charle d'Orfani 11.52 

Adi yelkenli omurgası: Birinci 
Ali Bey. 

Yelken 
Müsabakaları 

Denizcilik federasyonu yelken 
komitesi tarafından tertip edilmiı 
olan yelken yarışlanndan ikinciıi 
Y eıilköyde büyük hir İntizam da· 
bilinde icra edilmiştir. Bu yanıla 
ra beı sınıf tekne iştirak ebnİftir. 
Havanın sıkı gündoğuıu poyraz 
olma!mdan dingi ve yole gibi U• 

fak tekneler çok zahmetle yaftfı 
ikmal edebilmitlerdir. Buna rağ
men umumiyetle yanı batma gi
riıler ve voltalar yelkencilik ka
idesine uygun olmuştur. Bazı tek
nelerde iıkota ve donannn keailme 
ıi vukua gelmittir. Bu bet sınıf ya 
rıı ara11nda en şayanı dikkat ola
nı yole ve büyük kotralar arasın
daki yarış idi. 

Fenni neticeler ıunlardır: 
Küçük dingi 12 kanat sahibi A

li B. dümencisi Selim Zeki B. 1 aa 
sat 50.50 1 derece. 

12 m 2 derece - Şarpi 
12-T 1 Flirt sahibi M. Lagran

ge 1. saat 55. 41 l derece. 
12 - T 2 Böcek sahibi Şeref Re· 

fik B. ( aaka tlandı) 
Büyük Dingi: 
3 Mara aahibi Ferry 1. 13.33 1 

derece. 
2 Elly sahibi Djavara 1.19.04 

il derece. 
1 Frin~lle aahibi Pederelli dü

mencisi Lagrange 1. 20.58 lll de-
rece. 

Voleler: 
15-1 Çoıkun aahibi Behzat B. 

dümenciıi Harun B. 1.06.43 1 de· 
rece. 

14 Putti aahibi Zeehlin 1.52.52 
3 derece. 

Yatlar: 
30 Coq aahibi Gaulois Corbin 

1.49.24 1 derce. 
31 Kanat aahibi Ali B. 1.S0.15 

2 derce. 
29 Mizi 2 aahibi Dielmann 

1.53.05 3 derce. 

Kürek yarışları 
ISTANBUL, 2 (A.A.) - Bu

gün Beykozda Fenerbahçe, Bey· 
koz, Altunordu ve Haliç kulüple
rinin iıtirakiyle kürek yanılan ya 
pılmııbr. Müsabakalara Galataaa 
ray iştirak ebnemittir. 

Tek çifte: 
1 inci Beykoz, 2 inci Altunordu 

3 Üncü Fenerbahçe. 
Tek Badıbot erkekler; 
1 inci Altunordu, 2 inci Bey

koz, üçüncü F enerbahçe. 
Tek Kıdemsiz: 
1 inci Fenerbahçe, 2 inci Altın 

ordu, 3 üncü Beykoz. 
iki çifte müptedi: 
1 inci Beykoz, 2 İnci Halic, 3 iin

cü Altunordu. 
1 ki dfte kıdunıiz: 
1 inci Beykoz, 2 inci F enerbalıçe, 

3 üncü Halic. 
Tek baddbot banımlar: 
1 inci Fenerbalıçe (rakipsiz) • 
iki rifte hanımlar: 
t inci Beyokz, 2 inci F enertı.h-

çe. 
lk; çifte kıdemli: 
1 inci Beykoz, 2 inci Fener bahçe, 

3 Üncü Haliç. 
iki cifte dirsekli müptedi: 
1 İnci Beykoz, 2 İnci Haliç. 
iki rifte kıdemoiz dirsekili: 
1 İnci Beykoz, 2 inci Fenerbahçe, 

Sofadan seılere geliyor: 
- Buyunın efendim, buyurun .. 

Salona buyurun •• 
Keriman Hanım yerinden fır

ladı: 

- Acaba kim yine?. 

içeriye soluk pardeoulu, bo
ğazdan bağlı batörtülü ürkek yü
rüyiiflü Üç hanım girdi. En önde· 
ki, utanarak, konutmağa cesaret 
etti: 

- Biz, Burudan geliyoruz, e
fendim. Daha dün geldik .. Dünya 
güzeli Keriman Hanımın ismini İ· 
§İtiyorduk, lstanbula geldiğini du 
yunca kalkbk geldik.. Burııada 
kraliçemizi çok seviyorlar. 

Halis Bey bu tanrı misafirleri· 
ne yer göaterirken soruyordu: 

- Demek ıeflali memleketin· 
den geliyorsunuz. Nasıl bu sene 
meyva bol mu 7.. Bize de tabii 
hediye olark teftali getirmİ§Iİnİz
dir. 

Uç hanımdan ikili hiç konuı
muyor, aade kar~ılannda oturan 
Keriman Hanımı göz ucile baştan 
aıağı sÜEÜyorlar, Söze ilk başla
yan hanım anlatıyor: 

- Bizim efendimiz Bursada 
poliı memuru .. Keriman Hanrm.1 
ondan duyduk ... Ha meyvalan so 
ruyordunuz .. Armudun okkaaı iki 
kurut .. Şeftali bir kurut .. Karpuz 
kavun okkası dört kuruf .. 

Keriman Hanım ~rdu: 

- Karpuz Bursada okka ile 
mi aatılır?. 

- Ya .. Bizde öyledir, kızım? 
Bizim Bursamıza da gelseniz, bir 
görseniz .. 

- Çocukken bir kere Buraaya 
gittim. Çok beğendim. O vakit Set 
ba~mda oturmuıtuk. 

Bursalı miaafir hanım belki 
çeyrek saat Buraanm meyvalann· 
dan bahsetti. Sonra müsaade İa• 
tediler, kalktılar.. Odadan çı
karken "ir türlü adımlarını at
mak istemiyorlardı. Nihayet iç
lerinden biri naifılsa cesaret et;.i. 
Keriman Hanıma dönerek: 

- Hanım lazım, dedi, Allah 
uzun ömür versİD aize.. Bir rica· 
mız var. Bir reuuinizi iatiyoruz. 

Kraliçemiz: 
- Hay hay, hanımefendi, tak· 

dim edeyim, dedi ... 

Maaalann Üzerinde resim ara· 
nırken Bursalı misafir koynundan 
bir resim çıkararak uzatb: 

- Var resim amma, imzalı 
istiyoruz da .. 

Resim imzalandıktan sonra, 
sanki bütün dünya onlann ol· 
muıtu. 

- Allaha ısmarladık, intallah 
Buraaya bekleriz, diye çıkıp git
tiler. 

Keriman Hannna sordum: 

- Anadolu tehirleri hep sızı 
beklivorlar, Keriman Hanım .. Me 
sel& lzmirf' filan gitmek iıtemİ· 
yormuaunuz? .. 

- Vallahi daha öyle bir ıeya· 
hat için bir f"Y düşünmedim. Şim. 
dilik iıtirahat ediyorum. İzmirli
ler çok alakadar oluyorlar mı? .. 

- Tabii ... Sizi görmek İ&temez
ler mi? .. 

Dünya gÜzeli düşünceli göz
lerle bir müddet denize bakb. 
Sonra: 

- lzmirde çok güzel 
varmış, diyorlar, dedi. 

Ve ilave etti: 

kızlar 

- Avrupada iken İzmirliler 
davet ebnitti. Bir teşekkür telgra· 
fı göndermiştik .. 

Halis Bey anlatıyordu: 

Bu sırada dünya güzelinin kü
çük kardeıi F atot salona girmit
ıi . Keriman Hanım: 

- Gel, F atof, dedi .. Bak bebe
ğini ne yapmıısm? .. 

Ben aordum: 
- Fatoıa. bunlar Pario hedi

yesi mi Keriman Hanım? .. 
- Evet .. Bu bebek ne güzeldi. 

Bakın timdi üstünde elbise bile 
kalmadı .. Fatot bırakmıyor ki.. 

Keriman Hanım masanın üze
rinden bir kutu aldı. Kutuya IU. 
tikli bir ip bağlı .. lıtenine kutu· 
nun Üzerine aanlabiliyor. ipin u
cundan tutunca, yumruk büyük
lüğündeki kutu zıplayor .. 

Keriman Hanım laıtikli ipin 
ucundan tuttu, anlabyor: 

- Bakınız, Beyefendi, ne gü
zel oynayor. Pariste bu Yoyo'lar
dan sokaklarda, her köte başmda 
aabyorlar. Satıcılarm içinde öyle 
mahir olanları var ki altı tanesi· 
ni bir elinde tutup yoyo'lara öyle 
güzel danaettiriyor ki, §&farımız .. 
Bir taneıini 8 franga aabyorlar. 
Herkes kapıı kapıf alıyor. 

Kraliçeye oordum: 
- P2rioe tekrar gitmek iıter

misiniz, Keriman Hanım?. 
- Kat'iyyen.. memleketim en 

güzel yer .. 
Keriman Hanım bunu söyler

ken elinde, Eyfel kule.inin Paris· 
ten ıı:etirdiği küçük, zarif bir mo· 
deli ile oynayordu. 

Dünya güzeline edebiyatı ıe
vip sevmediğini sordum: 

- Çok severim, dedi, mektepte 
iken çok roman okudum. Şimdi 
isimlerini bile habrlamıyorum. 

- En çok h"ngİ eseri beğenir
diniz? .. 

- Çahkuşu'nu .. Bu kitabı bir 
kaç kere okudum. Retat Nuri Be
yin daha bir kaç roma.nmı oku· 
dum. 

- Şairlerden kimi beğeniyonu 
nuz? 

- En fazla Celal Sahir Beyin 
tiirlerini okudum. Çok beğeni
rim. Faruk Nafiz, Nazım Hikmet 
Beylerin tiirlerini de çok seve
rim .. Abdülhak Hamit, Tevfik Fik 
ret Beyleri takdir ederim •. 

- Kendiniz yazı yazar mıımız, 
Keriman Hanım 7 .. 

- Avrupadan anneme mektup 
yazdım. 

- Hayır, edebiyat heTeaile de
mek istiyorum. 

- Mektepte iken güzel tahrir 
vazifeleri yazardım. 

- Hiç tiir yazdınız mı? 
Keriman Hanım güldü: 

- Hayır.. Hiç yazmadım .. 
Keriman Hanımdan, ayrılma

dan evvel yeni bİT resim rica et
tim. 

- Vallahi, dedi, bütün reılm· 
lerin kapıtılıyor.. Gazetelerde 
çıkmamı§ yeni hiç bir reımim yok. 
Fakat ıize Pariste çektirdiğim g6 
zel bir poz vereyim .. Parlıte iken 
manıf heykeltraf ve re .. amlar 
bu reımi Louvre müzeıinde met
hur bir tabloyu takliden çektlft
tiler .. 

- Tablonun iomi efendim? •. 
- Vallahi timdi habrlayamı· 

yorum.. 
Halis Bey d4' hatırlayamadı: 

- Canım .. Ne idi onun iami?. 
Hani tebenümil ile methurmu9 .• 

- Bilmem ki baba!.. Unuttum .. 
Tebe .. üm kelimesi müşküln 

halletmitti. Ben hatırlattım: 
- Jocond olacak galiba, efen

dim .. 
- Ha, ha .. itte o .. 
Dünya gÜzeli Jocond'un te

bessümünü andıran resmini Milli
yet için liitfen imzaladı. Veda et· 
mek Üzere ayağa kalkbm. Kerİ· 
man Hanımın elini sıkarken: 

- Milliyet gazetesine de tet
rifinizi bekleriz efendim, dedim. 

Haliı Bey: 
- Tetekkür için Milliyete gel· 

meği bir borç biliriz, dedi. Bu 
hafta içinde ziyaret edeceğiz. 

8Pn apartnnanın kapısından 
çıkarken. dünya güzelini görme· 
fe gelen bir kaç ziyaretci daha 
merdivenleri çıluvordu. içimden: 

- Kim bilir. diyordum. bunlar 
da hangi tehirden geliyor?. 

R. F. 

- Yinni gündür geceleri be
şer aaat uyku uyuyorum. Teşek· 
kür yazmadan olmuyor.. Bir çok 
davetler, tebrikler var. Yalruz 
Sirkeci ıranna geldiğimiz vakit 
çok tuhaf oldu. Orava kadar zah 
met edip gelen halka vagonun 
pencereainden olıun bir tetekkür 
ebnek lazundı. Herkes kraliçeyl 
ıı:öreceğiz diye biribirini eziyor. 
du. Ne olurdu pencerede be' da· 
kika dunavdı, Keriman.. Sanki 
acele bir işimiz varmıı cibi, he
men indik. otomobile bindik, Te 
gittik. Bari otomobil açık bir oto
mobil olaaydı •. 

Yeni kanun 
Tatbik ediliyor 

Keriman Hanım babaımı tas
dik ediyordu: 

- Y" ,baba, cok ayıp oldu, bir 
tefekkür için bile vagonun pen-

(Bafl birinici ...Jıifede) 
Beyler tayin edilmitlerdir. 

Temyiz mahkemeainin bu yeni 
daireai de yanndan itibaren te
tekkül etmit bulunacaktır. 

3 üncü Haliç. .. .. ·---····--······------- lcralarm temyizi hukuk uıu
lü muhakemelerine göre yapıla· 
cak ve temyiz muameleai satqtan 
maada İcra muamelelerini durdura
mıyacaktır. Temyiz daireleri t
yiz edilen her muameleyi 10 gÜn 
içinde tetkik edecek ve karara 
bağlayacakbr. Alakadarlar ister 
ve ücretini ıtönderirae temyiz ka
ran telgrafla mahalline bildirile
cektir. 

iki cifte diroekili hanımlar: 
1 İnci Fenerbahçe, 2 İnci Beykoz.. 
iki çifte kıdemli clirsekili: 
1 İnci Beykoz, 2 inci F enerbahçe, 
Uç çifte müptedi: 
1 İnci Beykoz, 2 inci Haliç, 

3 iincii Altunordu. 
iki çifte badilbot: 
1 inci Altunordu. 2 inci Altunordıı 
Oç çifte kidemoiz. 
1 inci Beykcz, 2 inci F enerbahçe, 

3 Üncü Hali':. 
Uç ~ifte kıdemli: 
1 inci Beykoz, 2 İnci F enerbehçe, 

3 iincü Altunorclu. . ".. -

yı almışlardır: 
1 - inci Beykoz, 
2 inci F enerbahce 
3 iinci' Altunordu • 
4 üncü Haliç . 

Çankaya - Eskişehir takımı 

ANKARA, (Milliyet) - Çan
kaya ve Eskitehir idman yurdu 
takımlan araımdaki maç aaat 17 
de ~aı>ddı. 

ikinci devrenin 32 inci daki
kasında Cankaya. dörde ka"ı 2 
~20_1_1~ mağlup vaziyette &ahayı ter ı 

Temyiz icra ve iflia dairui
nin karalarma karşı ıırar ve ta.. 
hihi karar caiz olmayacaktır. 

Bu dairenin nakıx kararlan o 
icra muamelesini oldufu yerde 
.:ı . 

Alman gazeteleri ne 
diyorlar? 

BERLIN, 2 (A.A.) - Gazete
ler, Almanyanın teılihat me•elesi 
hakkındaki tetebbüs ve müracaa
bm uzun uzadıya mevzuu balıae
diyorlar. 

Bazı Franıız razetelerinin, 
Almanyamn hukukta müsavat ta 
lehi hakkındaki müracaabnı yeni : 
bir ıilahlanma yarıtınm mukad
demesi gibi tavıif etmek iıtedikle 
rini aöy)eyen Gazette de Voıs, Al· 
man kabinesinin hakiki ve umu
mi bir terki teslihab arzu ebnek
te olduğunu bir defa daha beyan 
eylediği hususuna İtaret ediyor ve 
diyor ki: 

"Almanyanın askeri siyaıetİn· 
den mes'ul olanlar bütün memle
ketler tarafından kabul edilecek 
dürilat ve hakiki bir terki tesliha
bn Almanya için en mükemmel 
bir emnüael&met tetkil edeceflni 
pek iyi biliyorlar. Fakat bir tek· 
nik .,.. malzeme harbi deneainde 
hiçbir hükômet ordusunu tayya
reıiz ,tanksız, aiır topcusuz -.e 
aıri harbin icap ettirdifi difer 
teknik ail&hlardan mahrum bırak 
mak mesuliyetini deruhte ede· 
mez. 

Almanyamn mili müdafaıınm 
yeniden tenıiki için mücadele • 
den hükômet difer milletlerle O· 

lan münaaebatmm iyi bir tar:ııda 
tefldl Te iılahım arzu eden .,.. 
k&rfUIJlda daimi hir harp ibtill· 
ti eyu)umı sörmek iatemeyen 
Alman halk mühitlerinin himaye 
ve tabiyeainden emin olabilir. 

Correapondance Diplomatlque 
ırazeteai de, dünya matbuatnım 
Alman tetebüa ve mütalebabnm 
yeniaerdedilmit f&Y&DJ hayret bir 
teY olmayıp evvelden beri ma• 
liim bulunmuı oldufunu heaaba 
kattıklan için bazı Fran11z gaz• 
telerine nisbetle daha ıükG.netle 
tetkik ve mütalea ettiklerini ka7 
dediyor . 

Alman tetebüsü, Alman murah 
haılannm Lausanne'da M. HOl'
riot ile olan mülakatlannda an
laşılmıt oldutu şekilde tevdi e
dilmiı ve Franoız baıveklll Af. 
man hariciye hazmnın muhtıra 
hülbaımı almca bu beyanattan 
bir hayret hiuebnediğini, çünkU. 
bunun malfun ve muntazır b•lım 
duğuııu ifade eylemiştir. 

Esaoen diğer devletlere de ib
l&il edilmiş bulunan bu mülakat 
diğer büyük devletlerin talebin 
mühik ve mantiki olduğunu tea· 
lim eden başka birçok devletlett 
Franaanm Alman noktai nazanna 
en az takarrilp etmit Teyahut Al
man noktai nazarmı reddeylemit 
yegne davlet olma11 haıebile yal
nız Franaa sefirile icra edilmiştir. 

Bu talep hali hazırda yalnız bir 
prenaip meselesinden ibaret kal
makta, etrafı müıbet Te kat'i ma 
talebat teklinde bulunmamakta· 
dır. 

Almanya, diğer dö•letlerin ter 
ki tealihatlanmn en cezri ve en 
umumi bir şekilde ve mümkün ol
duğu takdirde Veraailles'da gös
terilen misaline tenikan yapılma
•• lazım geldifi noktai nazmnm 
muhafaza ve İpka eylemektedir. 
Bu tarzda yapılınıt bir terki tea
lihat tahakuk ettiği takdirde di
fer tıkın hiç bir ehmniyeti kal· 
mıyacaktır. 

Ancak Cenevrede kabul edilen 
terki tealihat Konferanaınm taliki 
takriri bir iıtikamette beliren Ü· 
mitleri çürübnekte ve akıi taktir· 
de Alman kabineıinin, hariçten 
gelmesi muhtemel tanızlara kartı 
Alman milletinin mümkün olduğu 
kadr himaye ve müdafa icin uhte 
sine mevdu Tazifelerd,. kativen 
tekasül göstermemek Üzr-. hiç 
olmazıa &İmdiden hazırlanmaıı 
lizmı v,..)mektedir. 

(Başı 1 inci sahifede) 

2 - Kadın, erkek her Türk 
yurddat T. D. T. C. in azaoıdır. 
Kencliıini kurultaya çağırılmıt 
saymalıdır. 

3 - Ancak kurultayda doğru 
dan doğruya çalıtmak ve konut
mak üzere gelebileceklerin oayıaı 
anlaıdmak ve kendilerine davet 
kartı gönderilmek için, onların 

§İmdiden isimlerini ve adreslerini 
cemiyetin umumi ki.tipliğine bil
dirmeleri rica olunur. 

Umumi katiplik büroıu Dolma 
bahçe sarayındadır. 

Yalnız dinlemek üzere gelecek 
azaya da oaray kap111nda aynca 
gİYİf kartı verilecektir. Kurulta
yın müzakerelerini umuma dinlet 
mek için radyo teı·tibatı alınacak 

br. 
4 - Her hanıri millete mensup 

olursa olsun arzu eden dil ülema 
•ı T. D. T. C. nin bu kurultayına 
aza olarak ittirak edebilir. 

5 - Kurultayda konuşulacak 
mevzular T. D. T. C. nizamname 
sinin teıekkül makoadıru bildiren 
maddede yazılıdır Bu maksat fU
dur: 

Türk dilini menşelerine, 
ilmi, medeni ihtiyarla
ra ve müstakbel inki
şaflara göre tetkik ve 
tespit etmek. 

6 - Bundan başka Kurultay
da Türk dilinin etimolojik nokta
dan Hindo Europeen dillerle ve 
batka dillerle münasebeti hakkın
da bir konferans vermek isteyen
lerin, hazırlayacaklannı kurulta· 
ym açılmaıından en az bet gün 
önce umumi ki.tipliğe ııöndenne
leri lazımdır. 

7 - Kunıltay azaıının mühim 
>İr iıi de T. D. T . C. nin Ankara 
da çalıtacak umumi merkez heye 
tini seçmek ve cemiyetin bütün 
ıurda tamil teşkil&tnu kurmak o
ıa.caktır. 

~ Kurulta11n toplanacağı gÜn 
ve saat ajanslar, radyolar ve geze. 

lelerle bildirilecektir. 
9 - Türk Dili Tetkik Cemiye

tinin bimi reiıi Reiıicilmhur Ga
zi Muıtafa Kemal Hazretleri ku
rultayda dinleyici olarak buluna
caklardır. 

yeti, yarın M. Lebrun'ün riyaseti 
altında toplanacaktır. 

PARIS, 2. A. A. - Nazırlar, 
dün sat 1 7 de M. Herriot'nun ri
yaseti altında bir kabine meclisi 
akdetmiılerdir. 

Kabine mecliıi saat 20,30 da he 
nüz celseyi bitirmemiş bulunuyor· 
du. 

P ARiS, 2. A. A. - Dün akıam 
ki kabine meclisinde harici vazi .. 
yet izah olunmuıtur. 

Maliye ve bütçe nazırı, mali is
lahat için derpiş edilen projeleri 
tavzih etmitlerdir. 

Kabine mecliıi, Stresa' da top 
)anacak olan konferanıta mezk\u 
konferanaa riyaset eyliyecek oları 
M. Bennet ile hariciye nezareti ti· 
cari ltilflar dairesi müdirive. Ca· 
lon•u Fransayi cairiyenin itmaı İ· 
le meşgul olmuştur. 

Hoover'in miltaleası 
VAŞiNGTON, 2. A. A. - A

yan M. Svanaon, Beyaz Saraydan 
aynlırken ıu beyanatta bulun
muttur: " M. Hoover nikbin de· 
ğildir. Fakat, teslihat konferansın 
da müsbet ve kat'i birtey yapabile 
cefini ümit etmektedir. 

Reisicümhur ayni zamanda Al 
manya tarafından teılihatta mü
aavat için talep edilen imtiyaza· 
tın ihtimal Fransayı bazı itilafla
rı imzadan istinkf ettirebilecek 
bir netice vereceği mütaleaaını iz
har eylemit bulunmakta, fakat 
dostane bir ıüreti teıviye bulmak 
için vakit ve zamanile müdahale 
edebileceğini de ümit eylemekte
dir." 

Terki teılihatı iktıaadi ıeraitin 
islahı için yeğane çare olarak te· 
lkki eden ve Amerikanın bu husuı 
ta katiyen inhina göstermiyeceti· 
ni ilve eden Cemahiri Müttahide 
hariciye nezareti tarfından aynl 
hissiyat izhar olunmaktadır. 
VAŞiNGTON 2 (A.A.) - Mis· 

ter Borah. Almanyanın tealihat hak 
kındaki talebine •amimiyetle bakar 
gibi görünmektedir. Mumaileyh Al· 
manyanın bu talebini takviyeye mü
teınayildir. Maamafih. İ•teniltn neti
ceye vüaul için yeşrine carcnin di .. 
ğer milJetlerin ıı.ililhların1 daha evvel 
tenzil etmeleri olduiunu zannetmek 

eli • 



MİLLiYET CUMARTESi 3 EYLÜL 1932 
. . . -

ir kervan 
Kayboldu 

!s:~1::;:u:::m-:Si~:~~ 1 3 üncü kolordu ilanları I ' 1 .. _E_m_la_k __ v_e_E_yt_a_m __ B_a_n_k_a_sı_i_l_a_n_I_a_ı·_ı _.I 

Dikim evi ihtiyacı için 145500 1 . Ç~rlu 'vbe iT eki~dhağındaki ~aat ihtiyacı için .,ağıda mikdar Taksi ti e satılık çiftlik, bostan, 
'ft . f ... pü Ye Qnsı ve ı a e tarı ve saatlerı yazılı erzak ve yem münakasaya çı seracıye ermeıu pa- k . . . • 1•1 1 

zarhkla alınacaktır. Pazarlığı onmu,tur. Talıplerın vaktı muayyeninde Çorluda satın alma mesıre arsa Ve VO ı er 
11 eylUI 932 pazar günü saat komisyonuna müracaatları. (724) (4410) 

Hepsi de çölde diri 15 te komisyonumuzda yapıla-. Mevki Mikci'ar Cinsi İhale tarihi Gün Saat Münakasanın Esas 
diri caktır. Taliplerin evsaf ve şera cinsi 307 

Mevkii ve nevi Teminat 
Heybeliada Çamlimanı 9-11-13 numaralı bos
tan ve harap iki bina. kuma gömüldüler.. it ve nümunesini görmek üzere Çorlu 1200 Soğan l 7 /9. 932 Cumartesi 17 Aleni münakasa 

her gün ve pazarlık gününde T ekirdağı 1600 " " " " " 
Beruttan Adana ııazetelerine ya- de teminatlarile birlikte T opba ,. ,, 17 

zılryor: Buradaki Enneni Tqnak nede Merkez K. aatınalma ko- Tekirdağı 86400 Saman 17 " " 
komitesi ile Ermeni komünistleri ara misyonuna müracaatları. Çorlu 80500 " " " 17 " " 2 

parç• 

sındaki ihtilaf yüzünden iki taraftan ( 43) ( 4523) Çorlu 24000 Patates " " 16 " " 
da bir kaç kiti poliıce tevkif edil-
mi,ti • ., • T ekirdağı 32000 " " " 16 " " 
Taınak komitesine mensup bir kaç Ordu ihtiyacı için 300 kilo Çorlu 152000 Arpa " " 17 Kapalı zarf 

ermeni, komünist rüu.asından Art.in b kı · · T k" ,, H a r perçın çıvisi pazarlıkla e ırdağı 61000 " 17 Alenı· münakasa 
Madeyanın evine l'İderek babasını 
istemiıler ... " Evde yoktur" cevabı- alınacaktır. Pazarlığı 11 Ağus- • ,,. • 

252 
284 

343 
258 
327 

275.-
Beykoz Tokat çiftliği. 4370.-
Fındıklı Molla Çelebi mahatlP.Si Molla bayırı 
saray arkası sokak cedit 8 No. arsa 1995 m.m. 798.-
Burgazadası Halik volisi. 275.-
Büyükada Kamlııoönü volisi 500.-
Büyükada Dil mesiresi. 1000.-

Balida muharrer emlak sekiz taksitle satılmak üzere müza
yedeye vazedilmiştir. 

1 Müzayede (kapalı zarf) usuliledir. 

7 

Bioks sabunun 
Kremli <abun ) 

Trrkibındeki 

Sertbal ve lanolin 
ma<l<lrleri, r•ldc tatlılık 

\"e yumu~:ık.lık verir 
w ta7.eliğ"ı nı muhafaza 
eder. Biı .. s sabunun
<lakı kulliyctli mılıar 

daki kiif üğiı mcsamaıı 
nı ~lınca hamil olduklan tabancalar- tos 932 pazar günü saat 14 te 
la evin penceresine müteaddit el a- 'ı kom:syonumuzda yapılacaktır. 
te~ etmişler ve biraz sonra da ıavu- Taliplerin evsaf ve şeraiti anla 
tup gitmişlerdir. 1 k .. • · .. k ·· 

Çatalca Mst Mv için alma
cak 60 ton samanı için verilen 
fiat komisyonca muvafık görül 
mediğinden bir hafta talik edil 
miştir. ihalesi 5 9. 932 Pazar
tesi günü sa:ıt 10 dadır. Şartna 
mesini almak isteyenlerin her 
gün ve aleni münakasasına iş
tirak edeceklerin de vakti muay 
yeninde komisyonumuza müra
caatları. (734) (4506) 

yenlerin her gün komisyona ve 
taliplerin vakti muayyeninde 
Konya askeri aatınalma komis 
yonuna müracaatları. (702) 
(4241) 

2 - İhale birdir ve kat'idir. 1 
3 - İhale 12 , 9 932 tarihinde Ankarada idare Meclisımız 1 

nüfuı re heşerenin 

hayati kuwctlerlni 
tak,-i,·e e~·lcr 

a a an a r ar o an za ı a . V ·k' d h be d 1 b ta h 1 ma ve numunesını gorme uze 
di•• mahalline gitmi,lerse de faille- re her güı;ı ve m~aY'.!e.:1 saatın· 
ri bulamamı,lardır. ı de de temınatlarıle bırlıkte Mer 

Bu mesele hükümetçe çok ehemmi 1 kez K. satın alma komisyonuna 
yet!i ~ir surette tetkik edilmektedir. müracaatları, (40) (4521) 
Salahıyettar m~kamlann kanaatına 
na'..Zaran bu iki ermeni komitesi ara· 
•ında er eç kanlı bir hadise çıkması 
muhakkaktır. Hükümet bu hu•usta 
ınüt~yakkız bulunmaktadır. 
" Bağdattan ııelen ıo nhaberlere gÖ 

r..• "Elkiiveyt" ve «El'ammare» ye 
yakın cıc:Cezire> namındaki bir köy
den 44 kişiden mürekkep bir kafile 
yola çıkmı,lar .. Bunlar çölde ba~ka 
bir kafile ile de birlettikten sonra 
yollanna devam ederken ııece mü
him bir fırtına çıkmıf .. Çok şiddetli 
anaforlar yapan bu fırtına bir müd
det sonra kafileyi tamamen kumlar 
altına ırömmü,tür. 

F ela.ketten pek ııeç haberdar ola
bilen hükümet derhal bu kafilenin i
zini aramak üz... Tayyareler tahrik 
etmiı ise de kafileden ancak 1 O kqi
"in cesetleri kumlar arasında bulun
mu,tur. Diğerlerinin araşbrtlnuuına 
devam ediliyor. 

• Buııünlet"de Suriye dkirnımumi 
yesini ıtn çok iıgal eden mevzu (af) 
meselesidir. Çünkü bu (af) meselesi 
Suriyenin siyasi vaziyeti için çok 
mühimdir. Bütün politika mabafili; 
bu (af) neticesinde vatana dönecek 
bir çok kıymetli zentın memlekette 
yeni bir idarenin kurulmasına im.il 
olacakları ümidindedir. 

Kilo 
400 Zeytin tanesi 
400 Beyaz peynir 
500 Makarna 
400 Kuru üzüm. 
300 Un 
Yukarıda mikdarları yazılı 

be, kalem erzak Hava Maki
nist mektebi için bir §artnamo
de aleni münakasa suretile ıa
tın alınacaktır. Münakasası 20 
Eylıll 932 salı ırünü saat 15 te 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı satın alma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin ,art 
namesini gönnek için komisyo 
na müracaatları ve İ!lirak için 
de muayyen vaktinde komis
yonda hazır bulunmaları. 

(28) (4382) 

K. O. kıt'aları ihtiyacı için 
pazarlıkla 2500 kilo zeytin yağı 
alınacaktır. ihalesi 5 9 932 
Pazartesi günü uat 15 de yapı 
lacaktır. Şartnamesini almak İs 
teyenlerin her giin VP pazarlığa 
itlirak edeceklerin de vakti mu 
ayyeninde komisyonumuza mü 
racaatları. (733) ( 4505) ( 

1 İnci muhabere alayı kuşları 
için Buğday, mercimek pirinç. 
mısır burçak alınacaktır. ihale 
si 5 9 932 Pazartesi günü saat 
16 tla yapılacalttır. Şartnamesi
ni almak iste) enlerin her gün 
ve pazarlığa İ!tirak edeceklerin 

• • • de vakti muayyeninde komisyo 
Merkez Kumandanlığına numu:ı:a müracaatları. 

merbut müessesat ihtiyacı için (732) ( 4504) 
125 ton arpa kapalı zarf sure- "' • "' 
tile satın alınacaktır. Münaka- K. O. kıt'aları hayvanatı ih· 
sası 19 Eylül 932 pazartesi gü tiyacı için 30 ton yulaf alınacak 
nü saat 14.30 da Tophanede tır. Pazarlığı 5ı9 932 pazarte
Merkez Kumandanlığı satın al si günü saat lS.30 dır. Şartna
ma komisyonunda icra kılma- mesini almak isteyenlerin her 
caktır. Taliplerin şartnamesini gün ve pazarlığa iştirak edecek 
görmek için komisyona müra- terin de vakti muayyeninde ko
caatları ve ittirak için de ıartna misyonumuza müracaatları. 
mesi veçhile hazırlayacakları (730) ( 4502) 

* * :ıt 
Bergamadaki kıtaat hayvana 

tı ihtiyacı için 308 ton arpa ka 
palı zarf usulü ile münakasaya 
konmuştur. ihalesi 17-9-932 pa 
zar günü saat 15 tedir. Şart
namesini almak istiyenlerin her 
gün VP ihaleye iştirak edecek
lerin de Bergamada alım satım 
komisyonuna müracaatları 
C690) <4201) 

••• 
Tıbbıye mektebinde mev-

cut 41 kalem köhne et· 
ya satılacaktır. ihalesi 10--
9--932 cumartesi saat 
15 le komisyonumuzda yapıla
caktır. Şartnameyi almak iste
yenlerin her gün, ihaleye İftİ
rak eı!eceklerin vakti muayye
ninde 3 K. satın alma komisyo 
nuna müracaatları. 

• • • 
(744) (4537) 

Manisadaki kıtaatın senelik 
ihtiyacı olan 70,800 kilo kuru 
fasulyaya verilen fiyat gali gö 
rüldüğünden ihalesi 6-9-932 sa 
lı günü saat lS.30 dadır. Talip 
lerin Manisada satın alma ko-
misyonuna müracaatları. 

(745) (4638) 
• • • 

huzurunda ;cra edilecektir. ı 
4 Tal ipler Şubemize müracaatla mufassal şartnamemizi 

alarak tem;nat mektuplarını teklif mektuplarına rap-
1 

tedeı·ek ihale gününden evvel Ankarada Umum Mü- 1 
dürlüğümüze göndermeleri. ( 4426) 

Devlet Matbaası 
Müdürlüğünden: 

ilk mektep kitap listesine dahil olup henüz fiyatı tesbit edil 
memiş bulunan eserlerin birer nüshasının fiyat takdiri için mü
ellif veya bayileri tarafından matbaa müdiriyetine tevdii ve 3 Ey 
lül 932 akıamına kadar fiyatı tesbit edilmeyen kitapların listeye 
konulmayacağı alikadaranm malumu olmak üzere ilin olunur. 

(4487) 

Kocaeli Baytar 
müdürlüğünden: 

1 
l - Yüksek yarıf encümeni namına 16-9-932 cuma günü İz

mit'te at koşuları yapılacaktır. Şerait 932 senesi programında 

yazılıdır. 

2 - 12-9-932 pazar günü kayıt muamelesine baytar daire
sinde ba,lanacak 14 ı 9,ı 932 çarıamba aktamı kapanacaktır. 

(4546) 

fstanbul Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Müessesemizde bir orta mektep kısmı açılnn,tır. 2 -
Bu kısmın bu sene için birinci ve ikinci sınıflarına talebe alınacak 
tır. 3 - 15 Eyliil perıembe akşamına kadar namzet kaydına de
vam edilecektir. Girmek ıartlannı öğrenmek isteyenler her gün 
mektebe müracaat edebilirler. (4466) 

SEYRISEF AIN 

lılerloes acenta: Galata K6prll 
batı B. 2362. Şube A. Sırke<:i 
M:llhllrdarsade han ı. 3740. 

IZMİR - Pi RE - ISKENDE
RIYE POST ASI 

( IZMİR ) 6 E}lül sa ı 11 de 

TRAHZON POST A~I 
( CUMHURiYET ) 7 Eylül 

Çaqamba 18 de 

•ZMIR- MERSiN POST/-SI 
(KONYA ) 7 Eylül çar
tımba 10 da Galata rıh· 
bmından k•t< .. rlmr. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada her(iin öiledeı 

sonra aaat (2,30 dan 5e; kadar Is 
tanlıulda Divanyolunda 1 tıı ruma 
ralı buıusi daireıinde dahili ha~ta 
lıldan n.1uayene ve tedavi edet". Te 

• "Aliye" yaylasında bulunan Surj 
ye kabinesi reisi Hakku18zım ve di
ğer hükümet erkanı, Fran11Z rüesa
ıile af meaeleai etrafında müzakere
lerde bulunmutlarsa da uyutmak 
mümkün olmamıtbr. Müteakiben bir 
kaç kere daha temas. yapılmı' ve fa
kat bazı isimlerin af listesinden ha
riç kalmaım1 İsteyen Fransız memu
nı ile hüklimet erkinı arasında çı
kan ihtilaf yüzünden ,imdilik bu 
mesele intaç edilmemi, bir vaziyet
tedir. 

teklif mektuplarını ihale günü- "' "' "' 
nün muayyen vaktinde komİs· Çatalca Mst Mv için 84 bin 
yonda hazır bulunmaları. kilo fırın odunu alınacaktır. Pa 

K. O. ve birinci fırka kıt' ala 
rı ile Çatalca mst. mv. için 679 
ton kok kömürü kapalı zarfla 
münakasaya konmu,tur, ihale
si 5-9-932 pazartesi günü saat 
11 de yapılacaktır. Şartnamesi 
ni almak İsteyenlerin her gün 
ve münakasaya iştirak edecek
lerin de vakti muayyeninde ko
misyonumuza müracaatları . 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Um11 m 

Müdürlüğünden: 

/ lefon: lstanbul 22398. 

1 RADYO 1 
Bugünkü program 

ISTANBUL (1200 m.)- 18 sra· 
mofon, 19,S alaturka konser, Hafız 
Ahmet heyeti tarafından, 20.S aske
ri konferans, 21 alaturka konııer Ha
fız Ahmet heyeti tarafından, 22 or
kestra. 

BOKREŞ (394 m .. ) 20,45 Sakao
fon, 21,15 Romanya musikisi. 

(27) ( 4379) zarlığı 3 Eylül 932 cumartesi 
..,. • ..,. saat 15 dedir. Şart.namesini al. 

• 1 mak isteyenlerin her gün ve pa-
Topç~ atıı ~ektebı ?ayvan- zarlığa i9tirak edeceklerin de 

tarının bır senelık azamı 45.000 vaktı' muay · d k · 
1 k d 

yenın e omıayonu-

kilo arpa11 pazar ıkla ır ırıla- muza müracaatlar 
cakbr. Pazarlığı 4-Eyliil-932 • .., 

1~ 
pazar günü saat 10 dan 12 ye 
kadar T opbanede Merkez ku· 
mandanlığı satın alma komisyo 
nuda icra kılınacaktır. Taliple
rin komisyona müracaatları. 

(44) (4524) 

(735) (4507) 

(659) (4021) . . .. 
Kolordu ve birinci fırka 

kıtaatı ihtiyacı için yat 
sebze 27.868 fasulya, 27,868 
patlıcan. 13.544 bamya, 
8685 kilo domates kapalı 

lzmir emrazı istilaiye hastahanesi için bir senelik 146 kalem 
eczayı tıbbiye ile 28 kalem laboratuvar malzemesi ayrı ayrı aleni 
münakasa suretile mübayaa edilecektir. Münakasa 12 Eylul 932 
pazartesi günü saat 14 te Galata Karamustafapaıa soka&ında 

lıtanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde müteıekkil komisyonda 1 

icra edileceğinden taliı:lerin ıartname ve listelerini görmek üze
re Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat umum müdürlüğü Ayni
yat muhasipliğine ve lstanbulda mezkiir merkez levazım memur 
!uğuna müracaatları. (4272} 

BELCRAT (429 m.) -21,16 Jon 
ka'nın Djido adını taşıyan piyeai. Çeki 

Konyadaki kıt'at ihtiyacı i
çin 200.000 kilo un kapalı zarf 
usulü ile münakasaya konmuı
tur. 14 eyliil 932 çarşamba gü
nü saat 15 te ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün komisyona ve ta-

Asker konağı !iplerin Konyada Sa. Al. Kom. 

zarfta münakasaya konmuıtur. 
ihalesi 5-9-932 pazartesi saat 
11.30 dadır. Şartnameyi almak 
isteyenleı·in her gün, münakasa 
ya i9tirak edeceklerin vakti mu 
ayyeninde komisyona müracaat 
lan, (672) (4097) fstanbul Sıhhi Müe&ae&eler Mübayaa 

Komi•yonu Riyasetinden: 300 .. ~ 
b. t ed müracaatları. (703) (4244) ROMA (441 m.) - 21,45 Cata

lani'nin Dejanice adını tafryan piye
si. 

ır şar nam e Çatalca müstahkem me'f'ki 
Maltepe lisesi) 

1 
. _ • '! ,,. . , lataatı için 5000 kilo sade yağı 

Olçme taburu ) Nıgde garnızonundaki kıta aleni münakasaya konm t 
200 
100 

PRAC (488 ın.) - 20,40 şen mu bir ıartnamede tın bir senelik ihtiyacı olan Münakasası 5-9-932 Uf tur: 
Yukarıda yazılı mahallere (90000) kilo sığır eti kapalı l gün·· saat lo.30 dad Pş•:ı.uesı 

Tıp talebe yurduna tahsis kılınan bakteriyolojihane binaam 
da yaptmlacak 2026 lira 38 kurut bedeli kqifli tamiratın 6 Eyliil 
932 salı günü saat 14 te pazarlıkla ihale edileceği ili.n olunur. 

(4490) 
siki, 22 Bratisli.vadan nakil. 

ViYANA (517 m.) - 21.20 ko
medi, 23,30 aktam knnseri. 

PEŞTE (550 m.) - 21 stüdyo or 
keotraaı, 21,45 operet parçalan. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20 kili
se musilıiai, 21 hafif musiki, 22,15 
konser. 

BERLIN (1635 m.) - 20 lngiliz 
ce ders, 21,10 komedi, temsilinden 
sonra konıer. 

Ç 1KT1 

Moskova - Roma 
Falih Rıfkı Beyin eski mütabe. 

d•lerİni tamamlayan, iki inlali.p re
jimini Kemalizm ile kartılaıtıran, mı 
aon rejim davalarını tahlil eden aon 1 

eseri bugÜn çıktL 75 kunq. Kitap. 
çılarda arayrmz. .. 

hizalarmdaki mikdarda ayrı ay- zarf usulü ile münakasaya vaz mey~ almak isteye:ı· · a b •· 
rı ıartnamede 600 çeki odun pa o.tu.nmu,~ur. _ihalesi 8·9-932 ta gün, münakasaya İft~r~k ed: 
zarlıkla satın alınacaktır. Pazar rıhıne musadıf per9embe günü ceklerin vakti muayyen· d k 
tıklan 5 Eyliil 932 Pazartesi gü ·~.at 16 . dadır. ~artnamesini misyona müracaatları. ın e 

0 

nü saat 10 dan 12 ye kadar Top ıı~~ek ıstey~n!erın her gün ye (673) ( 4098) 
hanede merkez kumandanlığı munakasaya ıftırak edeceklerin • • ~ 
satın alma komisyonunda icra N!ğde müstakil satın alma ko- Tefenni'deki kıtaatın bir se 
kılınacaktır. Taliplerin ıartna- mısyonuna müracaatları ili.n nelik ihtiyacı olan 326,350 ki-
meaini görmek İçin komisyona olunur, (701) (4243) lo saman kapalı zarfla münaka 
müracaatları ve ittirak için de "' "' " saya konmu9tur. !balesi 18-g. 
muayyen vaktinde komisyonda Konyadaki kıtaat ve mües- 932 pazar ııünü saat 15 tedir. 
hazır bulunmaları. ( 45) ( 4525) seaatın bir senelik ihtiyacı olan Şartnameyi görmek isteyenle. 

1 
sekiz yüz bin kilo kuru ot kapa rin her gün komisyonumuza, 
lı zarf usulü ile münakasaya taliplerin vakti muayyeninden 
konmuıtur. 13 eyliil 932 salı evvel lspartada satm alma ko
günü saat 15 te ihale edilecek- misyonuna müracaatları. 

SENJORJ 
. tir. Şarnamesini görmek iste- (722) (4408) 

Ticaret işleri Umum Müdürlüiünden: 
3C ikinci Tqrin 330 tarihli kanun lıükümlerine ırör• teacil edilmit 

olaıı ecnebi tirkrllerinden Amerika tabiiyeti (Vakum Oil Kompa..i _ 1 

Vacum Oil Compani) P,.keti lıa k•e müracaatla Türkiyedek.i muameli- 1 
~nı kat'eyl.ediğini bildinniı olmalda mezlair Prketle alika11 bulananların 1 
ıırkete ve ıcabında lstanbul Mıntakası Ticaret Müdürlüğüne müracaattan 1 
lüzumu ilin ol.ınur. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 

Senevi 
Kıymeti mubammenesi 
Lira 
20 

1 

Avuaturya Mektebi 
Galata Çmar sokak No 2, 1 nail iz 

konaoloahaneai karsısında 
Tel. B. o. 2o95. 

• Küçük Çekmeceye bir saat mesafede Hüsrevpa'a vakfm-

Dersler 10 Eylülde 
batlayacaktrr. 

Kayıt muamelitı, Cuma ve Pa· 
zardan maada ber ııün 8 • 12 
ve 13 · 15 arasında yapılır. 

lnhİsar (ar Umum dan Çoban çeıme iuisalindeki meydanlıkta kır kahveciliği üç 
sene müddetle müzayedeye konulmuıtur. 21/Eylal/932 tarihi-

MÜdÜrlÜğÜnden: ne müsadif çarıamba günü saat on bette ibalei kat'iyesi icra 

latanhul limanı ve belediye hududu dahilinde yapılacak de- kılınacağından taliplerin yevmi mezkUrda latanbul Evkaf Mü
niz nakliyatı kapalı zarf usulile münakasaya konulmuıtur. Ta- düriyetinde Orman ve Arazi kalemine müracaatları. (4417) 
!iplerin teminat akçelerile birlikte zarflarını nihayet 12 Eyliil ı 

Mu
•& zeler Umum 932 pazartesi gü?ü saat ıs e k~d·~ Galat~da Mübay~~t komis- ı Sayımocağı arazisi dahilinde birinci fOH köprüsü altında-

yonuna verme!erı ve f&rtnameyı gormek uzere her gun komis- ki tarla dahilinde on bin metre mik' to k .. -dd 
yona gelmelen. (44 1 ap pra uç •ene mu et-

M••d •• ı•• v •• ı --:--------------------...:.._7
_
8
..:_) le müzayedeye konulmuıtur. 21/Eylwı932 tarihine müaadif u ur ugunı en: İ h. 1 u A çarıa~ba günü ihalei kat'iyesi icra kılınacaeından taliplerin 

Asarıatika Müzeleri Umum Müdürlüğü Daires .ıin parka na n JSar ar mUml yevmı mezkiirda lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman ve A-
zır cihetindeki ist;nat duvarının yıkılmıı olan aksamının tamiri MÜdÜrlÜgv Ünden•. razi kalemine müracaatları ili.n olunur. (4443) 
için Müzeler Mimarlığında mevcut bulunan ketif ve ıartııamesi 
veçhile kapalı zarf usulile münakasaya vazedilmit ve 15 EylUI Pa,abahçesi ve Tekirdağı fabrikaları için komisyonumuzda Üsküdarda Dağhamamrnda üç dönüm tarla üç sene n:ud-
932 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 te ihalesi mukar· mevcut müfredat listesi mucibince mübayaası mukarrer (Elek- detle müzayedeye konulmu,tur. 21 Eyliil 932 tarihine mıi-
rer bulunmuş olduğundan taliplerin keşif ve 'eraili öğrenmek trik) levazımı pazarlıkla sabn alınacaktır. Taliplerin mezkiir lis· . .. .. . I . ,. . . 
ve yapılacak tamiratı mahallen görmek üzere cumadan maada teleri gördükten sonra pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde yedi aa~ıf çarı~mha gunu ıha eı kat ıyesı ıcra kılınacağından talip-

DOKTOR 

~ .tf l N Ş O K R O 
r ..ııiıi h ıı·· asta ı.lar mütebaasm 
H• cün öğleden sonra lstanbul 
Türbe Balıcili Caddesi No. ıo 

Telefon 2,2622 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi n 8-li hastalıklar 

tedaTibaneai - Beyo(lu Mulen
ruj yanında Zambak sokak No.41 

Göz Hekimı 
Profeaör Dr. ESAT 

'llabıali .\rbr.1 t-.ı.t ·•• ı :\o. tıO 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt n zülırevi haatalıldar tedaYiha· 
.-i Karaköy Böı ekçi fınnı smo11n· 
da 34. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoilu, fstikliıl caddesi Bü. 

yük Parmak kapu, AfrikR lıanı. 
na lıititik AJ>Bri-n No. 21.
Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18 

Ankara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
kıtap evi ve kırtas ; yec ı l i k 

Ana(art•lar r•ddf"ıİ 
T clC"lon : 3377 

Her lisanua gazete 
mecmua ve kitap •... 

- . .,~~-

Her nevi kırtasiye eşyası : 
ve mektep levazımı 

·.ı. ~· ~ _-.. ' 

~ Her türlü F oloğraf ._ 
levazıiru :. makineler ·"'. 

• '~el ::ve &mi:ti>r ': İflen\ 
:. • '· '""""•· •• -'-.t.. .. . •.• •.• ·~ -~- .. ~-:y.~.; .... \.'' .. \~ 

·,"'' EtCın Pmev ıtnyatı · ...... 
··c;"· :l''~~-.:, . •'. =:l'.~·· ;l.~· . 

ı. - ·- · _ ... - , . -. 
<t ' .... ,.~ _ ı...; • niJeri; 

.. ~.~ ... ,.. çı . ,\; 
her gün Asarıatika Müzeleri Mimarlığına müracaat edebilirler. buçuk teminat ak~elerini hami~en 12 9, 932 pazartesi günö saat I lerın ye~mı mezkılrda lstanbul Evkaf Müdüriyetinde Orman 
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Sıhhatini Sevenler 'b.tiy11e 'fllkulllHI. 
yalnıa HAZIM muhil ve 

milleyyin HAPLARINI Kullanmalı ve eczanelerden 
müsirrane istemelidh-ler. 

olmasından dolayı 

2 tabletlik yeni Asplrll'I 

paketlerini tercih ediniz. 

Bı.ı yenı ambalAJ, tabletıerln ha· 
kıkiliği hakkında temınat te~kil 
eder ve sızi kıymeti olmayan 
başka mamulat almaktan korur 

ASPiRiN '20 ve 2 ıabletllk amballflar içinde 
her yerde bulunur. 

Nafıa Vekaletinden: 
150 ton yerli çimento kapah zarf uaulile münakasaya konul

mufbır. Münakasa 2ı-9-932 tarihine müsadif çarfUDba günü sa
at IS te Nafia vekaletinde mübayaa komisyonunda icra edilecek 
tir . 

Münakasaya ittifak edeceklerin teklif mektuplarını. temi· 
nah muvakkate ve ticaret odası vesikalarını ayni gün ve saatte 
komisyona vermeleri l&zımdır. Taliplerin miinekasa tartnamele
rini lstaııtıulda Haydarpapda Liman itleri müdürlütfuıden. An 
karada Malzeme dairesinden tedarik edebilirler. (4423) 

SÜ-DO-RONO 
PERTEV 

TERLEMEYE MANi O 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara Yüksek Zıraat ve Baytar Enstitüleri civannda inta 

edilecek olan dershaneler. yatakhaneler, kütüphane. yemek salo
nu; Rekt&rlük ve -urin dairesi binasının İnfaaı 2ı sün müd
d.tle kapıılı zarf uaulü ile münakasaya vazolunmuıtur. 

Meddir İnfaatlll münakasa ıartnamesi, mukavelenamesi. 
umumi tartname. umumi prtname llyihaaı. vahidi fiat liıtesi ve 
pltnlan (SO) elli lira mukabilinde Ziraat İtleri Umum Müdürlü
ğünden almacaktır. 

Her talip münakasa ıartnamesinde zikredildiği veçhile eh
liyeti f•aiye ve kudreti maliyesini tevıik eden vesikalan ko
misyona ibraz etmefe mecburdur. 

Taliplerin keneli teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçu~u 
niabtinde teminatı muvaldı:ateaile birlikte ihale günü olan ı4 
Eyltl ı932 tarilrine müaadif çarıamha sünü saat 15 te Vekalet 
inıaat komisyonuna müracaatlan ilin olunur. (4261) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci keıide 

11 Eylül 1932 dedir. 

Bft~t ikmniJe 35,000 tira~ır. 
Ayrıca: 1 S,000, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,008 Liralık bir 

mük&fat vardır. 

Müzeler umum müdürlüğünden l 
Topk•p1 Sara~ Müseai Hazine dairesi ile Bağdat kötkünde 

,,. A•natika miizl!8inde (Çinili Kötkte) yaptırılacak tamiratın 
Mi lw Mimarlıtm41a mevcut üç adet ketif ve §artnameai veç· 
hile aleni münak ... ya vuedilmit ve ıs Eyliil 932 tarihine müsa· 
elif perımlıe sünii de a .. t ı6 da ihalesi mukarrer bulunmut ol
up PD taliplerin ayn ayrı bulunan ketif ve teraiti öğrenmek 
,,. yeptmlacak taminb da mahallen ııörmek üzere cumadan ma
ada her sün Aaanatika Müzeleri Mimarlığına müracaat eyleme
leri ilin olunur. (430ı) 

Edime Vilayeti 
Encümeni Daimisinden: 

Edime mıntaka aan'at mektebine muktazi tezıih, menıene 
ve saire gibi malzeme münakasaya çıkarılmıttır. 1 ı/9/932 Pa
zar günü ihalesi yapılacaktır. Taliplerin ıartnameyi ve malzeme 
liatesini görmek üzere Ankara ve İstanbul' da _san' at mektebi 
müdürlüklerine, Edirne'de de Daimi Encümene müracaatlan ve 
münakasaya ittirak etmek üzere de ı76 liralık teminatı muvak
kate mektubile ihale günü saat ıs te Edirne Vilaveti Daimi En-
cümeninde bulunmaları. (4390) 

.Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri ke ir, Yevmiye ve 
Kasa defteri ri m vcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET itap Kısmı 
Telefon: 24310 -

-- --- ------ ----.. ---- -
- - -

,,,.. Nişantatında tramvay caddeıııinde 

Mabeyincilik ve Şekayık sokağında Halil Rifat Pş. konaklarında ---· sınıfları Şişli Terakki Lisesi Fr::s~~:;.!::zce 
Tesis tarihi: S3 sene evve 1819 tarihinde Selinikte 

Kayıt muamelesi: Hergün 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat Pş. konağında yapılır. Ayrı 
ayn binalarda lıız v~ er:!ek talebeye mahsus leyli teşkilatı mev· 
cuttur. Leyli ve ne!•a•l ücretlcri·de mühim tenzil.it yapılmıştır 

Talimatname gönderilir, Telefon: B. O. 2517 

İstanbul'un en eski hususi ve feyizli mektep 
ee A e 

Leyli - Nehari Ş E M S U L M E K A T J P 
Kız - E"ke'< 1.507 

Yuva, ilk ve Orta kıs mlarına her glln aaat 9 dan 18 e kadar Leyli, Nehari, kız ve erkek 
talebe kayıt olunur. Leyliler için son derece müsait bir binada leyli hayatı bir aile yuvası 
tarzındadır. Be, yaşından itibaren leyii kabul olunur. lıteyenlere mektep tarifesi 

TURKiYEi 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lises· 
Tedrisat 4 Tef. Evelde başlar. 

Tam devreli lise oldu~u :Vlaarif YekAlttincr ta>dik edilmi~ıir. 

Türkçe, İngilizce, Fransızca, Sau'at, Ticııret. 
Leyli ücret 250 lira, Nehari ücret 50 lira:!ı··. 

Kayıt muamelesi yapılmaktadır. 

• 
Beyoğlu lngiliz Kız Mektebi 

Beyoğlu İngiliz Kız Mektebi 19 Eyliil Pazartesi günü ted· 
riaata balayacaktır. Kayıt muamelesi için her gün cuma ve pa· 
zardan maada saat 10 dan ı2.30 a kdar mektep müdiriyetine 
mürcaat olunması. 

Beyoğlunda Bir Resmi Küşat 
Beyoğlu'nda İstiklal caddesinde (T okatliyan pas

tahanesi kartısmda) kain büyük ve güzel 
yeni binaya nakleden 

LUVR Mağazalarının 
resmi küşadı bugün icra ediliyor. 

gönderilir. Adres: Betikta, - Yıldız, Tel. B. 0, 2282 - Yeni mağazalarının fevkallde itina ye hüınü İntihap daireıinde tez. 
yin ve tefrİ§i, Müdürii Mösyö JOANIDES'in büyük bir :aevki ıelim aa· 

Edirne Kız Muallim bibi oıduauna d..ıaıet etmektedir. Şitli - Kır Sokak 
Mektebi Müdürlü- Nakil münasebetile ve ınalıza müdiriyetinin, muhterem müıterilerini 

Yeni ektep 
Ana • İlk • Orta kıaımları • Serbes lisan ku darı 

Ta1ebe !:11ydma başlandı. Her gün 9 dan 12 ve kadar 
müracaat kabul o!unur. 

ız ve Er.tek 

Ameli Hayat 
T• t t• • İstanbul, 
ıcare ısesı Teı~:~~0f~630 

Ameli Hayat mektebi Maarif vekiletinin ıa.diluna iktiran edertık 

2 devreli TiCARET LiSESi olmuıtur. 
art k ilk mektep L• kı Orta mekıer a ısmına mezunları ıse. smına mezunları 

KABUL EDİLİR, 

Ameli Hayat Ticaret Lisesi 
Memleketin iktisadi ve ticari aahasmda en muvaffak unıurl11r1 ye

ıi,tirmelıte devam etmek için liaan ve meılek derslerine IOD derece 
kıymet vermittir. Mektebin yeni derecesine g(.;..., mezunlan ali ticaret 
tahsiline devam edebilirler. Kayıt muamelesine 1 Eyliilde bafl81111fbr. 
Kayıt ıünleri: Cumartesi.pazartesi ve per,embe aaar 10 dan 16 ya kadar 

Leyli ve Nehari ~ 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
Boğaziçi - Araavutköy - Çifte Saraylarda 

Ana ıınıfı • bk kısım • Orta ve Lise auııfları 
Kayıt için her ııUn mektebe müracaat edllebiHr. 

Telefon: Bebek 210 

Maarif Vekiletinden: 
Bütün resmi ve huauai Türk Lise ve Ortamekteplerile mu

allim mekteplerinde EylUlün 17 inci cumarteai sünü tedrisata bat 
lanacağı ilin olunur, (4480) 

Erzurum Maarif Müdürlüğünden: 
Erzurum1 Vlliyeti ilkmektepleri için almacak olan ve bahmi. 

nen ıooo liradan fazla kıymette bulunan muhtelif cinı defterlerle 
evrakı matbua ilin tarihinden itibaren 20 gün müddetle münaka.
saya konulmuttur. Defterlerin envamı ve ıeraitini ölt'enmek i
çin lıtanbulda Maarif Vekaleti Levazım memurlutuna, Erzu
rum'da Maarif müdürlüğüne mür~caatta bulunmaları ilin olu
nur. ·43ıO) 

memnun etmek ve yeni maiazaya teırifleriai tqvik makaadile kÜf8.dı 

ğünden: mn ilk üç gilnü zarfında her tlirlü mülıayaatta mühim hir tenzilat icrası 
Mektebimizin Mayıs 1933 suretile büyük feclakirlıldarda bulunulacaktır. 

gayesine kadar ihtiyacı olan Muhterem balknt bu yeni maPzalar, ziyarete davet ve bu fır.attarı 
cins ve mikdarları aıağıda ya- istifadeye titap etmelerini tavsiye eyleriz. 
zıh (24) kalem erzak ve saire l•------ııııiııııııiııııııiıı ____________ _ 
ile ( 4) kalem tethir ve tenvir 
levazımı 25 Ağustoa 1932 tari-

1 hinden itibaren 20 gün müddet 
le münakaaaya konulmuttur. 
Taliplerin ıeraiti anlamak üze
re her gün mektep idareaine ve 
münakaaaya ittirak için de ı4 
Eylôl ı932 çarıamba günü H· 

' at ıs te teminat makbuz veya 

1

. mektuplarile hiilriimette müte· 
ıekkil komisyona müracaatlan 
ilin olunur. 

Cinsi Azami Aa'ari 
Kilo Kilo 

Sadeyağ 3500 3000 
Pirinç 1500 ıooo 
Zeytinyaiı ı500 1000 
Kuru faaulya SOO 400 
Şeker 3000 2500 
Zeytin tane.! 500 400 

. Un ısoo 1000 
Mercimek SOO 300 
Tuz 1000 800 
Peynir ıooo 800 

· Kqar peyniri 500 300 
ı Soğan ısoo 1200 
• Nohut 500 300 
1 Domates amesi 300 200 
1 Cay so 40 
tkmek 30000 20000 
Koyun eti 8000 4000 
Sığır eti SOOO 2000 
Yoğurt 4000 2000 
Süt 3000 1500 
Kırıımı bilıar ıo s 
Kara biber 10 S 
incir 1000 500 1 

Urim 600 300 
Sabun 800 600 
Gaz 300 250 
Soda ısoo ıooo 
Çivit SOO()Pabt 4000 

rMAMA, 
1 Dr. Hakin Şlnaal 1 

Yavrunurun en aıhbt gıdasrdır. 

MiLLiYET MATBAASI 

Türk Sanayii Harbiye ve Madeniye 
Fabrikası İdare Müdiriyetinden : 
Boı tahta sandılı 28 X 32 X 50 800 adet 
" " " 22X28XSO 200., 
""fıçı 45X611 60,, 

" çm-to çuvab 800 ,, 

As müstamel al'lf tutlau 8,5 X 11 X 23 9000 ., 
Bot yq t-ekeei 60 ., 
Yukarda eb'attcine Ye miktarı yazılı et:ra pazarlıkla Htılacağından al-

mak İateyenlerin ....ldlr etYarı ıörmek ft pazarlık etmek iizre fabrikaya 
miracaatlan. lstanlıul - Haliç - Karaaiaç. 

Merhum 
Muallim Mebahat Beyin tercüme 
ettiii ve matbaamızda tabedllen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Berberi N. gassoN )un 
iDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 
E-rıerl gayet güzel bir 
tekilde lntitar etmittir. 

Bütün İf adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
Taşraya gönderilen kitap1ar içi ı po;tı iıc-eti aln maz 


