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Sahip ve Başmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 
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Dahılı fiat, IF d D • h • · 
Harici fiat.. = ransa a erın e eyecan ı er aş a ı. 

!Alma Notasına Cevap M rak Ediliyor ~ Bir kıaım istihllk maddele
rinin dahili ve harid fiatları ~ 
raamda büyük fark vardır. Bu 
fark, bazı vatandqlan yanlq 
hükümlere sevkediyor. Meseli: 
Şeker ve kömürün dahiti ye ha
rici fiatları arumdaki farka 
bakarak yürütülen hükümler 
hu cümledendir. 

Şeker meselesi ve şekerin 
piyuadaki fintı mevzuu bahis 
olduğu zııman; hakiki vaziyeti 
bilmeyenlerden ıu sözleri ifitir
siniz: 

-"Hariçten hudutlar11J112a 
kadar gelen tekerin kilosu y~ 
di kuruştur. Naaıl oluyor da 
biııim piyasamızda ayni teker 
37 kuruşa satılıyor? Demek ki 
bu büyük fark ba,kalannın ce
bine giriyor!" 

Bu yanlıt hükme sapanlar, 
en mühim noktayı unutuyorlar, 
gümrükte kilosu yedi kuruta 
mal olan ,ekerin beher kilosu 
üzerinden hükiimetin yirmi ye
di kurut resim aldığını bilmi
yorlar. Bu hesaba göre her tür
lü murafları hariç olmak üze
re şekerin kilosu 33--34 kurut 
kadar bir ıey ediyor. 

Burada bilinmesi 18zım olan 
hakik• t yalnız bu değildir. Hu
dutlarwıızda tekerin mal ol
duğu fiat. yani yedi kurut, hiç 
bir memlekette tekerin mali
yet fiyatı değildir. Her memAe
kette tekerin maliyeti bundan 
bir kaç defa fazladır. 

Avrupada şeker sanayii bir 
asırlık hayata maliktir. Top
rakları ıslah edilmittir. Orada 
her dönümden vasat$ olarak 
2.5--3 ton kadar pancar almı
yor. Pancarın maliyet fatı bize 
nisbetle daha ucuzdur. Fabri
kalarmm çoğu, umumi harpte
ki kirlarile tamamen itfa edil
ınittir. Fen adamlan çoktur. 
Ayrıca mütehassıs muraflan 
Yoktur. Bütün bu hususiyet ve 
İstisnai vaziyetlere rağmen 
şekerin maliyeti kiloda 1~23 
kuruş arasında değitiyor. Bu
na mukabil Türkiyede kurulan 

;;; [Son dakikada aldığımız telgraf haberleri harici haberler sütunumuzdadır.] ,= 
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Büyük dil kurultayı 
için sarayda toplanıldı 
Dünkü toplonmada kurultayın 

hazırlanması etra. 
fında kararlar ittihaz edildi 
Dil inkıllbımız ve Samih Rifat Beyin 

fayam dikkat beyanatı 
Türk Dili Tetkik cemiyetinin 

bu ay aonunda Gazi H:ıı. nin yük
aek huzurlarile Dolmabahçe sa
rayında yapılacak ilk Kurultayı
na ait iptidai huauaab teabit için 
ihzari heyet, dün saat 15 te Sa
mih Rifat B. •in riyaaetinde saray
da içtima ebnİflİr. Bu içtimaa Ka
tibi umumi Rü,en Eıref B. le aza 
iıtirak ebniılerdir. 

içtimaı müteakıp &örüıtüiü
müz reia Samih Rifat B. dedi kiı 
"- Busünkü loplaruıımızda, 

Kunıltaym açılmaaına, tekli me
aaiılne ait iptidai ve ihzari huıu
sal &örüıüldü. Kurultay &ünü, he
nü:ıı kat'i olarak kararlaımıı olma 
malda beraber, eyh'.il aonunda ola 
rak teabit edilmitlir. Kurultay-. 
kimlerin ve ne suretle ittirak ede
cekleri bupn "dün" •azetelerde 
çıkan tebliğimizde yazılıdır. Ku
rultayda konuıulacak madde, teb 
!iğde de yazıldıfı veçhile, Türk 
Dilini, menfClerine, ilmi, medenf 
ihtiyaçlara ile müstakbel inldıal
lara 111Jre t.tkik 11e teıbit etmektir. 
Gaye, medeni ihtiya~ara göre li
sanı yapmaktır. U.anm mentele
rini aramak ke- mecburiyettir. 
Müat .. kbel inkifaf ihtiyaçlanna 
göre liaanı tetkik 11e teıbit etmek 
te 11ene bir 11ayedir. Bu gayelerin, 

Dünkil içtimaa riyaset 
eden Samih Rlf at B. 

ilmin hangi uaa ve prtlarma g(). 
re aranaaafını ben timdi aöyliye
cek vaziyette defilim. Bu, kıamen 
koftinde ve kısmen kongreden 
aonra teıekkiil edecek heyetlerde 
tetkik ve leabit edilecektir.'' 

Gazi Hz. Keriman H. 
Reİ•İcumhur Hz. dün akıanı 

Ü seri motörle bir d end tenez· 
zühü icra buyurmuılardır. 

B. M. M. Reisi Kazım Pı. 
H:lli. dün akfQma doiru aaray
da Gaıı;i H:&. ne mülaki olmuı-
lardrr. · 

İsmet Pş. Hz. 
Baı11ekil ismet Pı. H:&. dün 

Heybeli'de bıraderlerinin köı
klerinde İ•tirahat etmİf, dıfa· 
rıya çıkmamıılardır. 

Şükrü Kaya B. 
Dahiliye Vekili Şükrü Kaya 

B. dün aabah Kadıköy'ünden 
latanbul'a inerek bazı ziyaret· 
lerde bulunmuftur. 

Masonlar 
Toplanıyor! 

Avrupa murahhasla 
rının çoğu geldi 

Buradaki ikiliğin de kal
dırılmasına ('alışılacak 

Beynelmilel mason konsreai 
yarm tehrimizde toplanacağından 

dünya mo.aon te

Rahatsız! 

istirahat için akra
badan bir zatın 

evine gönderildi 
,,,.....--

Keriman H. ın evi hala ziyaret 
cilerle dolup botalıyor. Uzun Av
rupa yolculuğundan aonra, niha· 
yet yorgun argın evine kavuıan 
Keriman H. a burada da rahat 
vermediler. Vaziyetin böyle de
vam edip giJeceğini ve ne kızma, 
ne kendisine rahat naaip olmıyaca 
ğıru anlayan pederi Halis B. ece• 
yi istirahat etsin diye akrabasın
dan bir zatın evine &Öndernlittir. 
Halis B. kızmı nereye &Önderdiğj. 
ni de aöylemeyor. Sadece diyor 
ki: 

Yeni kanun bugün 
başladı: Borcunuzu nasıl 

ödeyeceksiniz? 

Hapsi icap ettiren sebepler, evleri 

ve •• 
boşaltmayan kiracılar 

teslim edilmeyen çocuklar 

Yeni kanundaki değişiklikler 
Yeni icra ve lflaı kanunu busün

den itibaren tatbik edilmefe baılan 
mııtır. Kanunun icap ettirdifi yeni 
tetkilil ikmal edilmit &ibidir. Bey. 
oğlundaki icra daireleri bupn Sul
tanahmetıeki Adliye aarayırun alt 
kabna nakledilecektir. Altıncı icra 
dairesinin muamelab da bugünden 
itibaren Oıküdara nakledilecektir. 
Osküdarda yeni bir İcra memurluğu 
ihdaa edilmiıtir. Bu yeni icra me
murluğu da gene bugün vazifeye bat 
layacakJardır. 

Kanundaki değişiklikler 
Yeni kanunda eaki kanuna nis

betle bir çok değiıiklilder vardır. 1-
limlı icralardaki ıs &iinlük miihlet 
bet süne, ilamaız icralardaki on bet 
gilnlük mühlet on &Üne indirilmlı, 
hacizden 24 aaal evvel borçluya ih
barname göndermek keyfiyeti kaldı 
nlmııbr. Yeni kanuna nazaran ilim 
sız İcralarda alacaklı borçlunun bu
lunduğu yerdeki icra dairesine milra 
caata mecburdur. Alacaklı kendi bu
lunduğu yerdeki icra daire.ine müra 
caatla muamele yapbramayacaktır. 

Borç nasıl alınacak? 
Yeni icra ve lf1iı kanununa na

zaran ilimaız takiplerde icra haciz 
yolile veya rehinin paraya çevrilme
si ıuretile yapdacakbr. Rehi~·!l tu-

· icra dairesinde geni 
bilro teşkllitı 

me emri tebliğ edecektir. Bu öcleıM 
emrinde: 

l - A1acaklının iıim ve töhreti, j. 
kamet&ihı, 

2 - Borçlunun iıim, fÖhret ve i. 
kametsihı, 

şeker fabrikaları maliyet fiatla 1 ==-===============~~===...,.===-

,ekkülüne men
sup murahhaılar 
gelmeğe batlamıı 
ludır. Dün sabah 
ki".,kapresle Fran 
sız murahhasları 
M. Groaier, M. 
Eatat, Yunan mu· 
rahhaalan tüccar 
dan M. Liki Mav 
ra, Bahriaefit Ke
tif heyeti azaun· 
dan George Yor
i alaki, Mısırlı 
Mehmet Fehmi 
Pı.' Yugoılavyalı 
aeyyahin bürosu 
müdürü M. Mili
çe,,;ç, tüccardan 
M • T aıniç •elmit· 
ler ve Tokatlıyan 
oteline misafir ol
mutlardır. Diğer 

murahhaalar bu-

- Kızım çok yorğundur. lıtira 
hat" ihtiyacı vardır. Dün aktam 
ate,i arlb. Onun için kendisini bu
gün akrabaaından birinin evine 
gönderdim. Yani Keriman t .. ay
yüp ebniıtir. 

3 - Alacağm mikdan, faizin iti"" 
meğe baıladıfı &fin ve mikdarı. rını indirmek için her çareye 

baş vuruyorlar. Fakat bu fiab 
asgari dereceye indimııek için 
zaman, tecrübe ve tekimül is
ler. 

O halde hariçten ııelen te
kerler bizim memlekette zara
rnıa mı aatılıyor, Buna tüpbe 
yoktur. Filhakika Avrupadaki 
teker fabrikaları, istihlakit faz 
!asını teker fabrikalan olma
yan memleketlere böyle ucuz 
bir fiatla satıyorlar. Bu zarar
larını kısmen olsun, kendi mem 
leketleri dahilinde sattıkları fi. 
at farkındaın telifi ederler. 
Y okaa teker istihsal eden mem 
leıketlerde de dahili teker fiatı 
bizim memlekette olduğundan 
daha a .. değildir. 

Kömür aatıılarında biz de 
ayni suretle hareket ediyoruz. 
Zaman oldu ki, Zonııuldak k&
ınür havzı:mızdan çıkanlan kö
mürün toru va.ati olarak da
bilde on liraya satıldığı halde 
ayni kömürün hariçte. Yuna
nistan ve ltalyada altı liraya ka 
dar satıldığını görenler diyor
lardı ki: 

-"Bir ferdin. bir tirketin 
·zararına mal satması gayrita
hiidir. Tonu altı liradan harice 
•atılan kömıürd- hiç kir edil-
11ıediğini kabul edelim. Fakat 
bu aatıfa nisbetle dört lira bir 
fark ile dahilde on lira üzerin
den yapılan satıı ve alman kir 
fahit değil midir? Buna nasıl 
llıüaamaha edilir?" lliveye ha
cet yok ki, bu hükmü yürüten
ler, harice verilen kömürlerin 
zararına satrldıjiına vikıf bu
lunmuyorlardı... Bilba11a kö.
IDür havzamızda iatihaal edilen 
kömürlerin maliyet fiatı, altı 
kuru§ değil. bazı ocaklarda se
kiz kuruttan bile fazla olduğu
nu bilmiyorlardı. Elimizde it 
bankumın Zonguldakta itlet
tiği ocakların pli.nçosu var. it 
hankuı havzaya bir buçuk mil
Yon lira kadar para dökmüş ... 
931 senesinde aldığı temettü
İin mikdan 122 bin liradır. 

Yüzde ondaıı da asağı bir 

Ankaraya gidecek 
heyet geri kaldı •• 

Dün gümrükler vekili ile görü. 
şüldü ve bir içtima yapıldı 

Pazartesi gene toplanılacak 

Dün sanayi birliğinde trikotaj, ! fabrikalar için muktezi maddeler 
çorap, fanila ve menaucat fabrika üzerinde tetkikat yapılmıt ve bun 
törleri bir içtima yapmıılardır. ı lann taksimi etrafında ııörütül-

Bu içtimada yeni kararnamede <Devamı 6 ıncı sahifede) 

kir .• 
Tabii ki, bu niıbette bir kir 

sanayi iılerinde pek az sayılır. 
Ejier harice, zaranna bile olsa 
kömür satılmazsa, belki şirk~ 
tin lehine bir tey olur. Fakat bu 
suretle istihsal maliyeti artar. 
dahili ıatıt fiatı da tabiatile 
yükselir. Bu yüzden, müstehlik 
halk, hem de döviz noktasından 
memleket zarar görür. 

Dünyanın her tarafında kö
mür havzaları, harici satı,lar 
için -hükiimetlerİllİn müzahe
retile-- fiatlarını mütemadiyen 
indiriyorlar, aradaki farkı da-

bili satıılarla telifiye çalıfıyor
lar. Her halde kömürün bugün
kü harici satıı fiatı, açıktan a
çıjia zararma bir satıttır. Bu 
muamele; mahreçleri kaçırma
mağa ve memlekete döviz gir
me.ine matuf bir satııtır. 

it ve ticaret hayatında, 
memleketin ve hazinenin men
faatJerine en çok uygun olan 
muamelelerin itlerin iç yüzünü 
bilmemek yüzünden tenkit ve 
muahaze edildiği çok defalar 
viki olur. 

Siirt meh'uıu 
MAHMUT 

F rtı1UUl ,..,.. ah- sün ielecekler 
haaı M. Grorier dir. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Telefon Müdürü 
Çekildi 

Bu suretle Keriman H. ın iyi
ce dinleninceye kadar didelerden 
nihan kalması temin edilmi}lir. 

Keriman H. iyilettikten aonra, 
gazete idarehanelerini ziyaret e
decektir. 

Mezardan 
Çıkanlacak! 

Bir adam dövüle dö
vüle öldürüldü mü? 

Dün müddeiumumiliğe ,ayanı 
dikkat bir müracaat yapılmıt ve 
bir adamın dövüle dövül~ öldü
rüldüfü ihbar edilmiıtir. Bu ihba

Jstifaga sebep bir ihtilAffır n ehemmiyetle nazarı dikkata 

Telefon ıirke
ti müdiirii M. 
Wataon vazife.in 
den iıtifa ebnit· 
tir. 

Bu istifarun 
tirket merkezile 
aralarında çıkan 

bir ihtilaf dolayı· 
aile vaki olduğu 
söylenmekte dlr · 
M. Waıtıonun va
zifesine M. Krem- M. Watıon 
pton vekalet ebnektedir. 

Ele geçen 
Fesatçılar 

21 komünist mev
kufen muha

keme edilecekler 
Komüniıtlik propagandaaı yap 

ırkları eınada polia birinci fubeıi 
tarafından yakalanan ve Adliye· 
ye tevdi edilen 21 kitinin mevku· 
fen muhakeme edilmelerine ka
rar verilmittir. 

Türkiye haricindeki komünist 
te,ekkülleri ile hali temaıta bu
lundukları anlatılan bu ıuçlular
dan biri kadındır ve iaıni Sıdıka 
hanımdır. 

Dördü ıofördür, iaimleri Emin, 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

, alan müddei umumilik derhal tah 
i<ikat ve takibata batlamııtır. 

Dövüle dövüle öldürüldüğü bil 
dirilen adam Kurtulutta Çeıme 
meydanında 82 numaralı evde o
turan Salih oğlu Hüsnü isminde 
bir tofördür. 

Bıı sabah müddeiumumi mua
vinlerinden Şefik Beyin huzurile 
mezar açılacak, ceaet çıkarılacak 
ve morga nakledilecektir. 

Yapılan otopıi neticeıinde 
Hümünün dayak neticesi öldüiü 

ı sabit olııraa dövenler hakkmda 
derhal takibata geçilecektir. 

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

Pli} çıpla{lındakl 

ahlak? 
Bu asrın çıplak 

/standardı? 

istanbulun ta:ılu 
suyu? 

Yakında tefrika
ya batlayoruz. 

icra reisi Suat Bey 
tan borcu ödemeye kifayet ebnezae 
alacaklı kalan alacaiını haciz yolile 
takip edebilecektir. Borçluya bir öde 

-

4 - Senet, .- yoksa borcun se
bebi ile bc.çluya hitaı... borcun ve 
maanıflarm on sün içinde ödenmesi 
yeya ı- bu müddet zarfında itiıu 
edilmeoi, mal beyannamea; ,,.;Jmeai, 
mal beyanııameal ,...,,,_ bapiı ile 
tazyik olunacafı .,. haldlıate muha· 
lif beyanatta balumaraa &.pla ile ceza 
landırılaclı borg ad..- "8 itinuı 
yapılmazsa cebren icra y..,ıkcajı 
yazılacaktır. Bu 8clw mıri takip 
talebinden aonra en çok tlc .ııa zar• 
hnda borçluya telollf ohmacalrtır. 
Bcqhı acı- -w .ı- eitt iti. 
nızı T&na - pn içinde lıu ltİrazml 
yapacakbr. itirazı reddettlil takdir• 

<Devamı il ıncı aabltede) 

'--= ·-~;~ 
Balkan tenis şampiyo
nasının ikinci günü •• 

Bugünkü maçlara: Romanya_ 
Yunanistan. 

Türkiye maçları diyebiliriz! 
Balkan teııia f&Mplyonaamm / ı-ııs. Binaenaleyh maçlar çok 

en &....aretli pnlerinclen biri bu- entereaan bir YeÇhe ar:ııedecekler• 
giindtir. clir. Boq6nkü o_YUDlarm naaıl ce

Buırfuı Balkan '::JCanou il- reyan edecetlni mlbıakqa ebnc;-
ariade çok btiyiik oynaya- d- """':' Taniain memleketimiz. 

bilecek maçlar .. ardır. Cuma sünü deki Ta>ııy~tinden huliaaten bah
Romanyab ,,.. Yunanı.tanb oyun- .ııetmek !atıyoruz. 
cularm aeyahat dolayııile &eçlk- TenUıı maalesef Türldyede yalnız 
mit olduklan için oynayamadıkla- mahtut bir z:ümre tarafından ta· 
rmı b-.tırlemak llınmdır. Halbu- kip edilir. Bunun neden böyle ol
kf bq6n bu iki de..tetin ılngldeld dulunu iKAh edebilmek için evvel 
... d-"l'daki ....... tleriai iörebi- (Devamı 6 ıncı sahiftdt) 
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· KEMALİZM NEDiR? 
Selanik - Ana/ arta - Ankara .. 

1 Yazan: Eclirae meb'u•11 llebmet Şeref 
(Yalnız, tek bir ıeye ihti

yacrmız vardır. Çalı,kan ol· 
mak. 

Servet ve onun neticei 
tabiiyesi olan refah ve saadet 
yalnız ve ancak çalı,kanların 
hakkıdır.) 

- Gazi Muatafa Kemal -

Gençliiin hür fikirli olmaaı 
da rejimin onlardan iatediği 
en batla gelen bir um.dedir. 

Hür fikir, hür vicdanın. hür 
hareketin., hür hayatın esaar· 
dır . 

Hür fikir, çürük demokra
sinin Liberal sistem denilen gi
dişi değildir. Hür fikir, sıra ve 
saygı bilen vatanseverlerde 
bulunur. 

Onüoe geleni ıarrmak. arka 
sına ııeleni tepmek. ağzına 
geleni söylemek, her teyi ten· 
kit etmek. her harekette beğe 
nilmeyecek bir cihet bulmak.kö 
tü ve karanlık bir görütle dört 
yanına kötü görücülük yaymak 
ve nihayet büyüklerimizin söz 
ve ııidiılerini beğenmeyerek 
fakat niçin beğenmediğini de 
bilememek hür fikirli demek 
değiklir. 

Selim bir akıl sahibinde. 
munta.zam ,,.. temiz bir terbi
ye, tabail ııörmüt bir kafada 
daima hür fikir bulunur . 

- Hür fikir - yanm maltı 
matlı insanlara nasip olmayan 
bir nimettir. 

Bunun içindir ki Türk ııenç 
!iğini hür fikirli görmek İste
yen rejim bu hürriyette bir İn· 
zibat arryOI'. 

Diaiplinalz bir geoçlikteki 
hürriyet manuız tatkınhkJan 
gençlik heyecanı zannettiren 
90k yorucu ve yıpratıcı bir İt 
olur. 

Hür fikirli bir ııençlik inzı
batlı bir gençlik demektir. 

Genç Türk. asla ııaye.lz bir 
İ!e atılma.z. Her i!inde bir fay
da mevcuttur. 

Hür fikirlilik te budur. Za· 
ten kanaatinin eri olan hür fi
kirli demektir ve bu kanaat 
hayrü nef'a taall&ku itibarile 
kimseyi h09lamak veya ho, gö
rünmeğe matuf delildir. 

Zaten, bir vatanseverin. hür 
fikirli olmamasma imkin da 
yoktur. Hür fikirli olan mutla 
ka vatanseverdir. Zaten izhar 
ettiği kanaat onun karakterini 
fiil ve hareketinde ııöaterir. 
Ruhi anlarda belli olur. Hür fi. 
kirli bir senç böyle bir anda 
ancak kaanatini müdafaa eder. 
Hiç kimsenin ho,una gitmek 
yolunu ııütmez. Ve zaten Bü· 
yük ve aziz rei.imiz de bu nok
taya kuvvetle iıaret buyuruyor
lar; 

Türk gençliğini kendilerini 
bir takım manuız hareketler
den tenzih ederek kendilerini 
beğendirmeğe çalıımak tehli
kesinden tahzir ediyorlar. 

"' "' "' 
Türk köylüsü 

(Bilelim ki milli benliğini 
bilmeyen milletler, baıka mil· 
!etlerin tiklndır.) 

- Gazi M. Kemal -

Bu tarihi hakikatin en canlı 
ve maddi misali Anadolu'dan 
başka kıt'alardaki Türk köylü 
sudur. 

Meriç kıyısından Muhaç ova 
!arına , Radop yanından Adir
yatik kenarlarına kadar yayıl
mış Türk köylerinden 1664 ta 
rihir.den 1920 tarihine gelin
ceye kadar bir eser kalmaınıt· 
tır ... Ve son artığını da düt · 
kt.in, perişan. ezik bir halde 
Türkiye milli devleti kurtara
rak, Anadolu'ya çekmemit ol· 
saydı onlar için de ortadan 
yok olup tükenmeğe elli sene 
yeterdi. 

Niçin? 
Milli benlikten uzak. hura

feli, rüyalı, kerametJi, mucize
li , düşkün ve her teyi bir görün 
meyen kudretten beklemek 
nıskinliği içinde yumrulqtı
rılmış olan bu köylü layık ol
madığı şu kötü akibete düş· 
ınüştür. 

Bu köylüleri deruni haya
tın muhayyelii ta inanmağa sev 
keden yolu sapıtmıs telkinleri 
de kurtaramamıştır: 

"Milli berliği" boğan. milli . ... .. . 

yatın kara perdesi kalktıktan 
sonradır ki ancak Türk köylü
sü. selim aklma kavuşmuf, ken 
disini kurtannııtır. 

Dünkü köylü, kötü bir zin
cir, fikirsiz bir alet, korkudan 
boyun eğen, içinde idare eden
lere, hükUmete kartı gayız, kin 
taııyan, etkiyaya muin. otori
teye isyankir, ya kaim bir sof
ta telkininin altında ne oldu
ğunu bilmediti halde onun söz 
!erine inanan ... Yahut bir ıeyh 
veya babanın karanlıklara sa
lan hurafevi nefeslerine tutul
muş bir biçare idi. 

Zalim yılların. zalim idare
cileri ... Y antalar. izbandutlar, 
sarıcalar, ainemler, salyaneci
ler, mütesellimler, tüfekliler. 
kır serdarları, zaptiyeler hep 
Türk köylüsünü istismar et
mit• s-:ıymut ve 1920 yılına ka
dar hep köylü vermit• kanını. 
malını her şeyini vermit ve bir 
gün için köylüye ıehirliclen 
bir nazar, acryan veya seven 
bir nazar in'itaf etmemittir. 

Köylü kadın .. Gün doğma
dan ayaktadır .. Alaca karanlık 
ta ahıra girer, hayvanları yem 
ler .. Sular .. Gübüyü döker, bir 
taraftan da atqe çorba ten
cereaini koyarken, öted- sapa
nı. avadanlıkları, hazırlar. 

Çocukların erkendm üstle
rini yıkar, yemeği piıirir .. Kal
kanları doyurduktan sonra, 
çapayı omuzlayıp yavrusunu 
ardına bağlar, tarlanm yolunu 
tutar.. Akıama kadar tarlayı 
çapalar, çocuklarına da bakar .. 

( Dt!vam1 var ) 

Türk.Fransız 
Dostluğu 

İki memleket müna
sebatının inkiıafı 
üzerinde Temps'ın 

netriyatı 
Temps -:auteainin l.tanbul mu

habiri M. l>. Vale<y gazeteaine yaz
dığı uzun bir DMl<tupta, Türk - Fran 
ıız mün...-tımn son zamanlarda 
arzettifi safbalım mevzuu bahsede
rek, gazete.ine pyanı dikkat bir mdr; 
lup göndennittir. M. D. Valery Tür 
kiyeniıı c.niyeti Akvama kal>ulü me 
selesine t- edet"ek diyor ki: 

"Türk lıeyeti murahhua11, Cemi
yeti Akırama kabul edildiii zaman, 
murahhaslar mnhaleııatüraae teza
hürlerle kartılandrlar n ,_,.Jeketle
rine kaqı sitayitkir sözler söylendi. 
F ran11z murabbası da kıııa olmakla 
beraber, pyanı dikkat ve manidar 
sözlerinde, tecabill göstermek İste
yenlere kartı, sulh cemiyetine aza 
devletler arumda Franııanın , Tür
kiyenin en eaki <re ııamimi dostu ol
dufunu söyledi Türk matbuatı Fran 
sız murahbasuua bu beyanatına sa
hifelerinde ıenit sütunlar ayırdı. 
Şimdi F nuısaya kartı yeni bir cere
yana, tekrar muhabbet izhar edildi
iine f&hit oluyonaz. Bu cereyan, 
Tiirkiyenin Cemiyeti Akvama dubu 
lü ve Fransız mecliıinin Cenevre 
mesaisine r....- qtirakinden dola
yı Türkiyeyi tebrik eden Fransa par 
lamentoıunun ııita:ritlııinne tezahür 
lttde bulundufu zamana tesadüf edi 
yor. Bu, Türk milletinin bazı yeni 
dostluklannı son cereyanına kurban 
ettiği manasını mı ifade ed ... ? Bu 
noktada böyle bir teye inanmak, şark 
ldann mizacını bilmemek demek o
lur. Frıuuaya ııelim:e; terait ayni de 
ğildir. iki memleketin mütekabil 
muhabbeti yalnız politikanın ve iktı 
ııadiyatın rol oynadığı daha eski eaas 
ve temellere istinat ediyor. Seneler
den beri Türkiyede bir çok ailelerde 
Franuz mürebbiyeler tarafından ve 
daha sonralan mekteplerde, Franuz 
liyık veya riihban mekteplerinde öğ 
retilen Fransız liııanı, fikirlere, adet 
lere, ıan'ate, edebiyata müeııir ol
mut, hazmedilmit. takdir ve nihayet 
tercih edilmiıtir. Türkiyenİn birkaç 
büyük tehirlerindeki cemiyeti tetkil 
eden bütün unsurlar arasında Fran
sız liııaru lıiricik mukarenet vasıta
., olmutlur. Fransız medeniyeti, me 
todlan, yeni tez.alıürleri Türkiyede 
yüluek mevki veyahut aervet sahibi 
olan herkes tarafından taklit edil
mit, önıek almmıt ve maledilmiştir. 
Onun için ikbaadi veya siyaıi bütün 
ayrılıklara rağmen, Fransa Türkiye
de daima bari::: bir rüchan görecek
tir. Fikir, ıan'at ve monden muhitler 
elen siyasi eabaya mesafe gayri kabi
li mürur değildir. Ankaradaki sefiri· 
miı: M. de Cbambrun'un bazı suite
fehhümleri izale etmek ve bazı nok. 
tai nazarları yaklaıtırmak huıu., .._, _ 
da ıarfettiği mesai zikre ıayandır. 
Belı.i yakın bir zamanda bu meni 
mÜ•bet muvaffakıyetlere iktiran ede 
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HARİCİ HABERLER 

Herriot Fransızlara 
sükôn tavsiye ediyor 

Başlangıcı böyle olursa Alman 
talepleri nereye dayanacak? 

Bu talep, havayi vahim surette karıştı
racak büyük bir siyasi hata imiş 

BERLIN, 3. A. A. - Volf ajansı Kabine meclisinin içtimaından son 
bildiriyor: ra, ba§vekil sorulan bir suale, yalnız 

Alman hariciye naziri1e Franl8nfn aazetecilere !ouk kanlılık ve ıükiı-
8-lin ıefiri arasında cereyan eden net tavıiyeıi ıure.tile cevap vennit
mülakat esnaımda Almanya'run ye- tir·. 
niden ıilihlanmaıına dair olarak ser 
deylediği teferruatın mevzuu bahse
dilmemit olduğu ve bundan başka 
mubtrra hülasasında da muhtelif ıi· 
latıların kayit ve dercolunmamıt bu 
lunduldaa"t salahiyettar bir menba
dan bildirilmelctedir. 
Muhtıra hülaııaaı . yalnız Alman 

\1.oktai nazarındaki pren.sipe ait mu
taleatr ihtiva eylemektedir. 

Pelit Pariıien gazetesinin Lond· 
rada da bir mülakat vukubulduğuna 
dair olan ne9riyatına gelince, ayni 
menba, diğer devletlerle de buna 
mömaail mükilemelet" icrasının der
pif edilmit bulunduğu hususuna na
zan dikkati celbetmektedir. 

Filhakika, Londra mülakatı vuku
bulmuttuı·. Ancak bu mülakatın te
ferruatı hakkında F ransrz gazeteleri 
nİn Jl"!riyatr cloiru değildir. Şimdi
ye kadar bu mülikatm teferruatına 
dair olarak hiçbir tebliğ nqredilme 
mittir, 

Vahim hata 
PARIS, 3. A.A. - Havas ajansın 

dan: Tan gazetesi, Almanyamn ye
niden silahlanma talebinin beynel
milel havayİ tehlikeli surette kant 
tıı·abilecek kabiliyet ve mahiyette 
vahim bir hatayi siyasi tetkil eyle
diği kanaa.tında bulunmakta ve tamİ 
rat bedellerini tediye edememek va 
ziyetinde olduğunu iddia ile bundan 
iki ay evvel bu yükten kurtulmut o 
lan Almanyanın timdi yeniden silah 
lanmak için büyük mebaliğ sarfma 
hazırlanmakta olduğunu ehemmiyet
le kaydelmektedir. 

M. Herriot siikıln tav.~lge 

ediyor 
PARIS, 3. A. A.- Kabine mecli

si, dün a~am M. Herriot'nun riya
setinde içtima etmi,tir Batvekil, 
harici vaziyeti teşrih ve izah eyle
miştir. 

Cenevrede 
Toplanış 

Bl>y/e başlarsa 

LONDRA, 3. A. A. - Teslihatta 
müsavat hususundaki Alman teteb
büsünü mevzuu bahseden Manches
ter Guardian, tunları yazıyor: 

Bu teşebbüs, fiiç tüpbesiz bir ip
tidadn· Fakat batlangıcı böyle oldu 
ğuna göre aceba nerede levakkuf e 
decek ve Almanya-Fransa münase
bah ile tahdidi teslihat için ne neti· 
celer verecektir? 

Bu gnzete, Alman hükumetinin va 
ziyetinde bir blof mahiyeti görmek
te ve Almanyamn mutalebatından 
ciddi ve hakiki bir müsaade ve imti
yaz istihsalini ümit etmediij'ini zan· 
neylemektedir. 

Mezkur ,.azete diyor ki: Filhaki
ka Almanya, yalnız Prusyalı ana
sırdan mürekkep bir kabinenin ikti
dar mevkiine ~elmesinin ve bir Nazi 
hareketinin ~evcut bulunmaıınm 
Fransayı, Veroailles muahedesinin 
yeniden tetkikine sevkedebileceğini 
nasıl dü,ünebiliyor? 

Jnqlllere ne yapacak? 
LONDRA. 3. A. A. - Hüklımet, 

şimdi Almanyanm metalibi kartı
sında İntizar vaziyetini muhafaza et
mek iıler görünmektedir. Yalnız hü 
kümet meıelenin bo.s bir zamanda 
müzakere edilmesini ~e devletler ta 
rafından tetkiki hususunun tahdidi 
teslibat konferansından sonraya bı
ıakılmasını temenni etmekte gibidir. 
Zira hükUmel, Cenevre' de İcra edile
cek olan müzakerelerin hali hazırda 
pek müphem olan birçok meseleleri 
tenvir edecaği ve hatta bu müzake
relerin mahiyetinin Alman talebini 
1>a,ka bir plana koyabileceği muta
leaıtnda 1'ulunma.!.:tadır. 

Her ne halise, Londra'da umumi
yeti~ Alman teıtblr~sünün pek mev 
sin11İz olduğu mutaleaıı serdolun~ 
maktadır . 

Şimdi de 
Komünistler! 

26 eylülde batlıya- Bugün İspanyayı 
cak olan içtima hak allak bullak edecek 
kında bazı tafsilat tertibat almışlar •• 

CENEVRE, 3. A. A. - Milletler 
cemiyeti, teriımın bidayetinde tahdi
di teslihat konferansı için yapılan 
hazırlıklardan sonra yapılan tatilltt 
dolayisile inkitaa uframıt olan faali 
yetine eylül aymda tekrar bathyacak 
trr. 

Milletler cemiyeti büyük meclisi
nin senelik adi içtimaı, Nizam name 
mucibince 12 eylülde aktedilmeai i
cap eden bu içtima, 26 eylüle tabir 
edilmittir. Bu ictima devresinin bü
yült bir ehemmiyeti haiz olmaması 
muhtemeldir. Büyük mecli., her 
vakit 3-4 hafta meuıul olmasına mu 
kabil bu defa ftncak iki bafta met
gul olacaktır. Yalnız Lytton komis
yonunun raporunun bu ay iç.inde mil 
zakereai icap eylediği takdirde 1ıa 
müddet uzayacaktır. 

Maamafih salahiyettar mutahaurs 
lar bu müzakerenin tesrinievvel ve 
ya 'teşriniaani ayında m~aeleden ha
berdar edilecek ol•n fevkalade mec 
lisin busuai bir içtimaında yapılacağı 
mütalea&ım serdetmektedirler . 

Bu ,erait altında 26 eylülde topla 
nacak olan milletler cemiyeti büyük 
mecliıinin içtima devresi, alelide tef 
rifat kabilinden bir tezahür mahiye
tinde olacak ve hali hazırda mevcut 
meseleleri gözden geçirmek için bir 
fır.at teskil edecektir. 

23 Eylul tarihinde lrlandanın bir 
mümessili ve ihtimal M . de Valera, 
milletler cemiyeti konseyinin 68 inci 
içtima clrvresini küaat edecektir. 

Hali hazırda konseyin bu içtimaı 
na ait müzakerat rüznameai, büyük 
ve .,.aslı bir alaka arzetmektedir, 
fakat vukuatın ıeyrüinkiıafı ve bil
hassa Alınanyanın hukuk müsavatı
na dair olan talebi, Bolivya-Para
guay ibtilafı, Stresa konferansının 
muhtemel neticeai bu mahiyeti de
ğiştirebilir. 

Konseye tevdi edilen ba§lrCa me
seleler •unlardrr: 

lrak'ha manda aiotemine nihayet 
verilmesi beynelmilel mahiyeti haiz 
nafia meseleleri , Yunaniatan'ın mali 
vaziyeti, Romanya ımdi muavenet 
talebi. 

5 eylül tarihinde milli cihaz nafia 
i,leri tetkik komisyonu toplanarak 
İt•izliğe mani olmak irin M. Albcrt 
Thomas tarafından teklif edilmit o
lan büyük bir beynelmilel nafia pro-

·~-.~--- -- ...... "' • . ..._• .... 

MADRIT, 3. A. A. - Lavore ııa 
zetesinin yazdığına ıöre ahiren bi.r 
komüniıt feııadı keşfedilmiıtir. 

Şüpheli muhitlerde yapdan tahar
riyat ezcümle bir Arjantinli ile bir 
lsviçrelinin tevkiflerini intaç etmit
tir. 

F eaat hareketi 4 Eyflllde bütün 
ispanya dahilinde patlak v«ecek i
di. 

ispanya Relsicümhuruna 
nişan veriliyor 

PARIS, 3 .A. A. - Nazırlar Mec 
lisi, Reisicümhur M. Lebrun'un ri
yaseti altında toplanmıttrr. Meclis, 
l.panya Reisiciimhuruna lejyon do
nör rutanmın büyük salibini ihdaya 
karar vermittir. 

M. Herriot, halihazırdaki muhte
lif beynelmilel meseleler hakkında i 
zalıat •eTJDİttir. 

Viyana'da bir 
rezalet 

vıv ANA, 3 A.A. - Zabıta, 
yeni bir rezalet daha meydan çı
kamııt, erkekleri akim bırakmak 
ameliyelerini tatbik eden bir kli
nik ke§fetmiftir. Kendisinin ltal
yan olduğunu söyleyen Danüssi is
minde birisi, bir takim ameliyeleri 
yapnuı olmakla ittibam edilerek 
tevkif edilmiıtir. Tahkikata faali. 
yetle devam olunmaktadır. 

-··········--········-····..... --
nı tetkik edecektir. 

19 eylülde milletler cemiyetinin 
maliye komisyonu ictima ederek 
Romanya, Avusturya, Bulgaristan 
ve , -unaniıtan'm maliyelerini tetkik 
eyliyecektir. 

Nihayet 21 eylül tarihinde tahdidi 
tealihat konferanımın divanı, içtima 
edecektir. 

Maliim olduğu veçhile bu konfe
rans, dağılmadan evvel mezkU.r di
vanı, haklarında itilaf basıl olmut 
olan meselelere müteallik metin pro 
jeleri tanzim ve teıvidine memur et 
miş iJi. Divan, bundan başka alaka
dar devletlerle umumi komisyon,tek 
rar işe başladığı zaman sarih ve ka
t'i neticeler elde edilebilmek için de 
rin tetkikat vapılmaıını istilzam e-
' ~ • • ' • ,, •ı l ' •• 

• 
idam 
Edilmiyecekler 
Beş Hitlercinin ceza 

sı tebdil edildi 
BERLIN, 3 .A .A. - Havas ajan 

.sının Berlin muhabirinden : 
5 Nazi'nin idam cezasını müebbet 

hapse tahvil eden Prusya hükume
tinin bu ıuretle ezhanı tet:kine ma
tuf olan hareketi, irtikap edilmit o
lan cinayeti vatanperverlik hiısiya
tının ıı:alenyanından ibaret telakki e 
den Nazilerce kili addedilmemeltte 
dir. 
Şimdi saliılıiyettar mehafilde Beit 

hen davaımın muhakkak ıurette ye 
niden rüyet edileceği beyan edilmek 
tedir, 

Mütabassrs doktörlerin ifadelttine 
nazaran maktulü 28 hançer darbesi 
le öldürdükten sonra buna kana.at et 
miyerek ceıed.i üzerine yarım saat 
müddetle saldırmaktan bôli kalma
mıı olan katillerin, yeni dava netice
sinde cezalarmm biraz tahfif edilece 
ğine intizar olunmaktadır. 

Almangada geni bir 
siyasf." grup 

BERLIN, 3 .A. A. - Havas ajan 
sından: 

Siyasi mehafilde Nasyonal-Alman 
balkçı ve sağ cenah orta burjua fır. 
kalarının mütterek bi.r parti haline 
gelmek ve bu fırkaya •' riyaaeticulhur 
fırkası'' namı vererek siyasi bir esa
sa istinaden voo Papen bükü.metini 
tutmak tasayvurunda olduklarına 
dair bir esasa istinaden von Papen 
bükU.metini tubnak taıavvurunda 
olduklarına dair bir ıayia deveran 
etmektedir. 

Çelik Miifer cemiyetinin de bn 
kombinezona ııirecefi söylenmekte
dir. 

Muazzam bir nllmayiş 
daha 

BERLIN, 3. A.A. - Havaıı ajan
smdan: 

Berlin ıebrinde, 3 ııün müddetle 
Çelik Mıifer t~kilatı faaliyette bu
lunacaklrr Bu cemiyet, imperator
luk ordusunun eıki rüesa.sr etrahn
da kadroya ithal ve tensik edilmiı 
binlerce genci toplıyan bir cemiyet
tir. 

Çelik mığfer letkilitr Coblence ve 
Breslau'de yapmıt olduğu heyecanlı 
nünıayİtleri BeTlinde tekrarlıyacak
tır. Sabık imperatör Vilhelm'in bü
yük resmi geçitler tertip ettirdiği 
Çelik Miğfer pazar ııabahı 160.000 
askere Tempelbaf meydanında bir 
geçit resmi yaptıracaktır. Bu asker
lerin kaffesi, barp esnasında giyilen 
haki renkteki iiniformayi ıı:iymit bu
lunacaktır. Çelik Mıtfer tqkilitı re 
sileri daha dün Berlin'e ıı:elmİfler
diı· . Onlar, Hitler'in ekseriya nazil 
olduğu otelde kararııihlarmı kurmuş 
!ardır. Bir taknn Çelik Mığferliler. 
bu otelin onünde muhafızlık nz:ife
slni ifa etmektedir. Otelin çatısında 
ııabtk impera!Mluk orduları bayrağı 
dalgalannıaktadır. Bu bayrağın be
yaz zemini üzerinde kırmızı bir sa
lip göze çarpmaktadtr. Çelik Mıtfer 
erklnı harbiyesine mahsus bayrak 
taıryan büyük kamyonlar otelin ö
nünde beklemektedir. 

Emirberle.-, mütemadiyen otele gİ 
rip c;ıkmaktadır. Bunlar, gelip ııeçen 
zabitlere selim durmaktadır. Öğle
den sonra Çelik Mığfer fahri miııa
firleri terefine lıüyük bi..r kabul res
mi tertip eylemİftİr. Misafirler ara
lında sabık Almanya vellahtinin bi
raderleri prens Eitel n Oscard ba
lunmakta idi. Prensler, oetlin metba 
tinde mareşal Machenzin tarafındat1 
istikbal edilmiıtir. 

M. Mussollnl Alman ıefl
rlnl kabul etti 

ROMA, 3. A. A . - M. Mussolini 
Alma.n sefirini kabul etmittir. Mu
bayere teslihat buausunda Almanya
ya müsavi haklar ve.rilmesi mea'ele
ıi üzerinde cereyan eylemittir. 

Tayyare 
Sipariti 

Kontenjan kararnameıl 
bir şirketin slpartıl 

kabulüne mani mi oluyor? 
Times ga.zetesi ton konten

jan kararnamesinin. hüllaaamı 
dercettikten sonra diyor ki: 

"Yeni tahdidat it ilemi tara 
fıodan endiıe ile telakki edil
miıtir. Türkiyede ticaret yapan 
İngiliz tirketleri büyük mütkU· 
!it ile karıtlaımakt.adırlar. M&
sela Vicken • Armstrouıı tir· 
keti Türkiye bük<lmetine tayya 
re satmak için bir münakasaya 
ittirak etmiıti. Şirket en ucuz 
fiyatı teklif ettiğinden siparitin 
ona verilmesi icap ediyordu. An 
cak hük\Jmet, mukavelenin is
tilzam ettijii tediyat mikdann
da Türk malı ihracını şart ola
rak ileri sürmüıtür. 

Vickers Armstroug şirketi 
de üzüm ve incir ticaretine bat· 
lamak istemediğinden siparişi 
ı..,,, ci ... ı.. ... tin llıı1mJllt ~ünheli . 

~· •• 
''Oz türkçe lehine her 

teklif güzeldir •. ,, 
Türk dili kurultayı hakkında 

Falih Rıfkı 8. in 
şayanı dikkat bir makalesi 
ANKARA, 3 (Milliyet) - Fa· 

lih Rıfkı B. Türk dili kurultayı 
hakkında Hakimiyyeti Milliycde 
netrettiği bapnakalede bu tqelı
büaün hararet ve sevinçle karşı
landığından bahisle diyor ki: 

Eski yazı dili bir yakın ıark 
eaperantoauyle Öz türkçeye "kaba 
türkçe" denirdi. Öz Türke "kaba 
Türk" dendiği gibi. 

Biz derin bir yazı dili buhranı 
içinde aeliyoruz. Bir neslin yazdı· 
ğınt sonraki ne.illerde ancak mü-
teha.uıslar okuyabilir. . 

Muharrir makalesini sonunde 
diyor ki: 

En başta bütün heyecanımızla 

öz türkçe için çalıtanların aşk ve 
zevklerile iatihza cinayetine hü
cum etmeliyiz, Öz türkçe lehine 
her teklif, kelime teklifi, liyika 
teklifi, mana teklifi, her teklif •• 
lında güzeldir, aaıldir, doğru ol
mayabilir, münakata edilebilir, 
fakat istihfaf olunamaz. 

Falih Rıfkı san'atkarlara 
hitap ederek, "eski nesil ve şiirle· 
ri temam.en okunmaz hale geliti
nin sebebi uydurma osmnnlıca, ol 
duğunu, milli dil yapılmadıkça hic; 
bir eserin yapmaıı mümkün olma 
yacağ'ını söyleyor, ve: 

Bilhassa sizler bu davayı benim 
aeyiniz, seviniz" diyor. 

Maliye müsteşarı yakında 
ita/yadan avdet ediyor 

ANKARA, 3. (Milliyet) . - ltaiyada bulunan maliye müsteşarı Ali 
Riza Beyle hazine müdürü Sırn Beyin yakınlarda ltalyadan ndetleri ~ 
leniyor. 

Pamuk fiatları yükseliyor 
MERSiN, 3 . (Milliyet) - Buııün borsada 4 kurut 37.5 santimden 1 

vqon arpa, 275 kuruttan 750 batman Mııır cinai pamuk sabldL Pamalr 
fiati yükaelmeğe meyyaldir. Piyasaya yeni mahsul pamuk gelmeğe batladı 

Beş gündenberi devam eden 
orman yangını 

MARMARiS, 3 A. A . - Marmariıin Hisarönü ve Turıı:ut mevkileri 
arasında büyült bir orman yangını çıktı. Y anıırn bet gündür devam edi
yor. Yangının buaün söndürülmeai muhtemeldir. 

Sinopta şehit bahriyelilerin 
hatıraları taziz edildi 

SiNOP. 3. A. A. - Vazife batındR yaralanıp Sinop hastahanesinde ve
fat eden iki bahriye aıkerinin hattraıını taziz için bugün limanımıza ge
len Peykifevket ve Berkiıatvet torpitolarından karaya çıkarılan müfreze 
ile vali ve erklnı hükumet, bütün tehir ballu toplu olarak bahriyelilerin 
mezarları başında büyük bir ibtifal yapmıtlardır. Şehit bahriyelilerin ha
tıralarını taziz eden nutuklar irat edilerek kabirlere çelenkler konmuttur. 
Bu müna•ebetle bahriye tehitler abidesi ziyaret edilmiıtir. 

Samsunda gemilerimizi binler· 
ce halk ziyaret etti 

SAMSUN, 3. A.A.- Filomuzun Samsunda bulunutu balkın çok he
yecanlı tezahüratına vesile vermektedir. Gemilerimiz her ıı:ün binlerce ka
dın erkek tarafından :ziyaret edilmektedir. 

Bahriye spor takımı ile Samsun muhetliti araımda yapılan futbol ma

çını ikiye kartı dörtle bahriyelilerimiz kazandı. Yapdan atletizm müsaba
kalannda da babriyelilerimiz birinci geldiler. Donanmamız bugün San»un 

dan ayrrlacaklrr. 
Samsun belediyesi, filomuzun zabitan ve efradına Samsun tütününden 

yapılmıt paketlerle ciğaralar bedlye etmlıtir. 

Maarif vekilinin teftişleri 
SiLiFKE, 3. A. A. - Maarif V*ill Eaat Bey, refakatindeki zevat,ile 

birlikte tebrimize ıelmit ve hararetle kartılanmıttrr Vekil Bey, dün bü
kümet dairesini ve belediyeyi, C. H . Fırkasmı ziyaret ettikten sonra ilk 
ve Ol'ta mekteplere ıı:iderelı muallimlerle meııleki ve terbiyevi hasbıhaller 
yapmıttrr. Eııat Bey, Menine hareket ebnittir. Oradan doğru Afyona ıe· 
~ttek orada bir ıı:ün kaldıktan sonra Ankaraya avdet edecektir 

Hillliabmer kimse 
aiz çocukları 

sünnet ettiriyor 
ANKARA, 3. (Milliyet) - An

kara Hilaliahmer cemiyeti pertembe 
günü Cümburiyet bahçesinde muh
taç ye kimsesiz 150 çocuğu sünnet 
ettirecektir. 

ltalya ve Stresa 
konferansı 

ROMA, 3 A.A. -Volff Ajan· 
sın.dan: Gionıale d'ltalia; Stresa 
Konferansııun, Merkezi Avrupa'· 
nm iktıoadi zlbnreleri ile olan ti
caret ml!ne..ı...tlerinln ıumul •• 
lı:rymetl dolayıalle bilbaNa İtalya 
için pek mllbim nldufundan bah· 
aetrnektedir. 

Uçan aile 
OTI'AVA, 3 A.A. - Famlllo 

Volante Hutcblnson, Labrador'da 
kiln Hopedale'den Groenland'da 
kain Godbaab'a hareket •tmittir. 
Sis dolayıılle birkaç ııün Hepeda
le'da kalmıt idi. 

Sabık Yunan kralı 
LONDRA, 3 A.A. - Birka~ 

ııünden beri lngiltere kral ve kra 
!içesinin miaafiri bulunan st.bık 
Yunan kralı Yorguis, Balmoral'· 

Manisanın kurtuluş 
" " gunu 

MANİSA 2 (Milliyet) Manisanın 
lrurtulut günü olan 8 Eylülde yapı

lacak meraıim programı hazırlanı
yor. Bu ıene diğer senelere faik bir 
tekilde zengin bir proııramla bu bıi· 
yiik ıı:üniimüz tes'it edilecektir. 

Sabık İspanya kralı 
Viya nada 

VİYANA, 3 A.A. - Sabık Is· 
panya kralı, 13 uncu Alphona, Vi
yana ciYannda Medling'e temelli 
surette yeri-ek niyetinde imlt
Kendiai burada prens Licbtens
tein'e ait bir tatoyu kiralryacak 
mq. 

Jimmie Valker 
meselesi 

ALBANY, (Nevyork eyaletin
de), 3 A.A. - Nevyork valisi M. 
Franklln Roosevelt, Nevyor'kun 
mü.tafi belediye reiti M. Jimmie 
Walker aleyhindeki kanuni taki· 
bata sureti kat'iyede nihayet ver• 
mittir. 

Graf Zeplin dönüyor 
PERNAMBOUC, 3 A.A. -

Graf Zeplin, ııaat 9,55 (Grocn
wicb saati) de Alman.yaya müte• 



Pamuk rekoltemiz . niçin bu sene az? 
Ekonomi Malıkemelerde Belediyede 

Bu sene 80,000 balya 
pamuk çıkarıyoruz .. 

Kitap 
ihtilafı 
Yolr •• 

Son vaziyet nedir? 

Kızkardeşini öldüren 
katil ne olacak? 

Korktuğu 
Başına geldi 

Öç okka kahvenin 
hikAyesi 

Bankanın 
Davası 

Hakem mahkemesı
ne cevap verilecek 

Mahsulün azlığına yağmur_ 
suzluk sebep oldu •• 

Bir refikimiz, dünkü nüshasmcla 
mektep lı:itaplan basanlıtulııal kitap 

çılanmn bir tiki
,..,tlnden bahııedi 
yordu. Refildmı. 
.... .. a ... filılyetba 
eaa11 ıudarr 0-
let matlıoıul, p
:• Afnıtos ay>
nm IOll siinü, p 
zatel.... Wr ilb 
veoiyar " ı. ila. 
da ki• .,, 1 

• bir 
.,.ııııe lıadıor ...... 
tep kitaplıınıım 

Davaya dün tekrar haşlandı 
Oslı:iidarda bir içki alemi ., ....... 

... lozlıarclati A7te hanmıl ölda... 
aıeltm ....ıu olap evvelce afırceza 
malık-lnce 12 aeruı 23 &'Ün alır 
hap.& mahlı:6m edilmit olan lmıail 
ofla Yatar haldmıdaki karar temyiz 
....ı.ı.......ı tarafmdan nakzeclilmlt
tir. Diba .... ~ malılremeaind• nak 
zan riyetlne &atlanılan hu dava mu 
namın avukatına tebliiat yapılmuı 
1çla batb ailne bıralı:ılmıtbr• 

mektedir. Tatil yapmıı olan birinci 
ve ikinci ceza daireleri ile asliye hu 
kak daireleri, aulh mehlunıeleri ya
rmdan iblıaren ellerindeki davalan 
rilyete b&fhyacaldardır. 

Ticaret müdürü Muhain Bey 
ihtikirla mücadele için bizzat tef- l 
lİflerine devant • -
etmektedir. Muh· 
ain Bey Tahmia 
aokağmda teftit
lerine devam et • 
mittir. Burada f. 
pk ticarethaneai 
sahibi lhrahim e
fendinin gayri 
tabii fiatle sahf 
yaphfı teabit edil 
mittir. 

Priye bankasından yapılan ia
tikra:z meselesinde zuhur eden ih 
tilaf Üzerine, istikraz hi.milleri ta 
rafından belediye aleyhine Fran. 
11:z muhtelit hakem mahkemesin
de açılan davaya ait layiha, bele
diye riyasetine teblii edilmiıtir. 
Belediye birkaç süne kadar layl
haya cevap verecektir. Muhtelit 
Franaız mahkemeai, fallyete bat
ladıktan aonra, belediye ile banka 
mümeuilleri, mahkeme huzurun
da müdafaalarmı yapacklardır. 

1932 pamuk nıkoltemhin k&
l'I tahminleri yapdmıttır. 

Bu tahmine nazaran memJ&
ketimizin bu seneki pamuk mah 
•ulü 80 bin be.lya, 16 mıiiyon ki 
lodur. 

·. Bu mahaU'I pamuk mmtaka
larına fÖyle taksim edilmekt&
dir. Adana mmtakasmcla 42000 
balya. Merain mmtakuınıda 8 
bin balya. Cdıelibereket mmta
kaımda 10 bin balya, Ege mm
talıaamda 18 bin balya ve diğer 
lllınatkalarda 2 bin balya. 

Geçen sene Türkiyenin pa-
111.uk rekol~i 128 bin balya i
dlBu seneki azlığın sebebi mez 
kılr mmatkalara ki.fi yaimw' 
Jağmamasıdır. 

Bulgaristanda da 
tahdidat yapıldı 
Bulgar hükumeti de timdiye 

kadar dahili sanayii himaye ka
lıunile gümrük resminden muaf 
llıttuğu mevaddı iptidayeyi ve 
hrı itlenmit maddeleri kıy
llıetlerinin yüzde sekizinden 25 
İne kadar gümrük resmine tabi 
llıtmu,tur. 

Bu maddeler meyanında ih
raç "§yamızdan olan fındık 
lııynıetinin yüzde 2 si, yün yüz
de 10 u, ham pamuk yüzde 12, 
Zeytin yağı yüzde 12. bal mu
ıxıu yüzde 15 gümrük resmine 
tabi tutulmuıtur. 

Şeker, çay, kahve 
eskisi gibi gelecek 

Yeni kontenjan karamamesi 
11İn tatbikine batlanmca bazı 
lloktalarda tereddüt basıl ol-
111.uttur. Bu meyanda teker.kah 
l'e Ye çay ithalinin de bu karar
llılıne hükümlerine tabi olup. 
olnııyacağı bir türlü anlqılamı 
Yordu. Şeker, kahve ve çay it
lıalltı baklanda evvelce 2054 
lluıtmrah bir kanun ve 13142 
llltınaralı bir kararname Jle!re
dilınitti. 

Ticaret odası bu mesele hak 
bnda vaki olan müracaatlar ü
l:erine keyfiyeti inhisar ve Güm 
l'iikler vekiletinden sormuıtur. 
Celen cevapta şeker, kahve ve 
Çay hakkında eski kararname. 
ilin tatöik edileceği bildirilmek 
tedir. 

BORSA 

( Jı Bankumd.an alman cetveldir ) 
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Zeytin mahsulü bol 
Gelen malumata nazaran bu 

sene Ayvalık mmtaktımm :zey 
tin rekoltesi 6-7 milyon kilo J 

raddeainde tahmin edilmekte
dir. 

Hapsolacak 
Erer. ~Y civarında hallcm latiraba 

tini bozan, e.nafı tehdit ederek hara 
ca bağlamak istfyen ve polislerimizi 
ölilmle tehcllt eden Oıımaıım muha
kemesi dün aiırceza mahkemesinde 
intaç edihniıtlr. Oaman bir ıene 4 
giln ağır hapse 160 lira ağır para 
cezasına mahkmn eclilmittir. 

Muhain Bey 
dün bu ticaretha· 

Bu seaıe Avrupanm diğer 
zeytin müıtabıill memleketie
rfnd., ınabsulün pek te iyi ol
mamasına mukabil memlek&
timizde gayet eyidir. 

Geçen ıeneden kalan ıtok 
pek udır. O da dahili sabun sa 
nayiine ancak kifayet edecek
tir. 

Kumat ölçüsü 
Dealzli Ticaret odası mensu 

catt sanıfyii baklanda umumi 
bir karar vermittir. Oda bu ka
rarla Denizlide imal ed"ılen ku
matlarm evsafını, bilhassa ne
rede imal edilmeleri. lazım gel
difini tayin et mittir. 

latanbul Ticaret odaaı da 
bu tekilde bir karar vermek ia
temiıse de sonradan bu karar 
verilememitti. 

Piyasada sahlan kuınatlarda 
en meselesinin ne mühim rol 
oynadığı malUnıdur. 

Müskirat inhisan 
alamaz mı? 

Bu aene yapıncak üzümü fu 
ladır. Bunlann dahilde iatblaki 
batta bir kısmı ihraç edilse bi
le mümkün değildir. 

Kabzimaller cemiyeti. bunun 
için, bu seneki mahsulden inhi
sarlar idaresinin müskirat için 
bir kı•mmm mubayaaımı te
menni etmektedir. Ticaret oda-
11 da bu hususta teıebbüsatta 
bulunmaktadır. 1__, 

Kambiyo 
Kararnamesi 

6 Ağuıtoata neıredilmit ~ 
lan kambiyo kararnamesinin 
bazı noktaları tefsire muhtaç 
görülmektedir. Ticaret odası 
bu hususta tetkikat yapmakta
dır. 

Buğday muvaredatı 
Dün ıehrimize Anadoludan 

68, Trakyadan 3 vagon ve 
Trakyadan 124 vagon buğday 
gelmittir. Buğday fiati dün bor 
aada azamt 7,5 kuruı idi. 

Bulgaristanda 
Ağnam panayırı 

Eylülün 18 inde Balgaristanda 
Delni Loukevit köyünde ve 25 ey
IUlde de Sevlievo köyünde ağnam 
panayın kurulacağı yazılmııb. Ve
rilen malümata göre. bu panayırda 
bilhassa boz bulırar inekleri haJdmı.. 
da nazarı dikkat celbedilmektedir. 
Bu inekler bol süt verdikleri ka
dar ayni zamanda da tarla işlerinde 
de çalıştırıhnaktadır. 

Mısır gümrük 
hasılab az 

Mısır aümriiklennin, sene bat• o 
lan mayıa iptida11ndan 24 ağustoa'a 
kadar iradı geçen sene ayni müdd ... 
te tekabül eden iradtan 149 bin 6 
lira noksanla 4 milyon 191 bin 814 
lira olmuştur.Bu noksanın en mühim 
kısmı geçen senenin 1 milyon 658 
bin 789 lirasına mukabil ha sene 1 
milyon 542 bin 656 liraya baliğ olan 
ithalat rüsumunda görülmektedir.lh 
raca! resmi de 211 bin 522 liraya 
karıı 149 bin 348 lira olmuttur. Tü 
tün gümrüğü de 1 milyon 881 bin 
93 liraya mukabil 1 milyon 795 bin 
506 lira ve dahili san'at iatihsala
hndan da 142 bin 405 lira fazlalıkla 
317 bin 791 liraya mukobil 460 bin 
1S6 lira rüsum alınınıfbr. 

tab'ı twnamile hit 
Hamdi Emin B. mit olması iktiza 

ettiğini, 1 EyhU
den itibaren matbu.ya tevcD edllmlt 
olan kitaplara fiyat konuJ-ı- hıb 
lif ediyor. Halbuld, bir &'in içinde 
mektep ldtaplanm baup yet.İftirmdıl 
lm!Wu yoktur. Bazı kltapçılann id
cliauna göre Devlet matlıaaa, kendi 
hazırladıiı kitaplan sünmls için böy 
le lni bir karar ittilıu etmiı ve kitap 
çıları mütkül bir vaziyete aolı:ınu;tur. 
Biz meseleyi talılıilı: ettik. Bir taraf.. 
tan Devlet matbaan diğer taraftan 
mektep lı:it.aplan basan kitapçılarla 
görüttülı:. Devlet matbaası ile nlılr
leri ihtilafa ıevkedecelt: o.Uda hiç 
bir mesele olmadıfım lllrendik. Dev
let matbaası mildilril Hamdi Emin 
Ber bize mekt.., kltaplan baklanda 
tn izahah verdi: 

tt_ Maarif veklletinden aldıinua 
emir üzerine, gazetelere hıbllgatta 
bulundulı:. Kitapçıların melrt..,Ier ~ 
çin tabettireceklen kitaplan esaaen 
15 Ağııstoaa kadar yetiıtinnlt oJm.. 
lan llzımdır.3 Eyllilii, biz müracaat 
larm müntelıa11 olarak ilin etmittilı:. 
Çünkü ilk tebligat, 9 Mayısta yapd
ınıth. 9 Mayıstan 15 Afnatoaa b
dar bir çok tobiler, kitap baup gön
derdiler. Biz de bunlara EylQJden iti 
haren fiyat koymap baıladık. Yap
bğmuz son il&n, fiyat takdiri için he 
nüz kitaplanıu matbaaya tevdi etme 
mit olanlara 3 f.ylUle kadar mühlet 
vn ildli';ine dairdir. Sanırım lı:i bu ia 
hattan aonra, bazı kitapçılann itirazı 
ne -kadar esaasız olduğu kendiliğin
den anlqdacakbr." 

D:ğer taraftan Kanaat kütüphane 
si aahibi il yas Bey de demİftir ki: 

• - Biz kitaplarunızı, amanmcla 
matb:ıaya tevdi ettik. Devlet matba
ası, ıayet bu itte gen kalanlar vana 
onları ikaz için l'azetelere illn ver-
miş olacak. Bu da tabilerin aleyhine 
değil, bililıis lehinedir. Devlet mat
baası ile mektep kitabı tabileri ara
sında hiç bir ihtiW olmadığım size 
temin ederim!' 

Yüzde otuz 
Yeni bono 

Gayrimübadiller 
cemiyetinde 

sarih maldmat yok 
Gayri mübadiUere, istihkaklanna 

mahauben yenideı> yüzde 30 niıbetin 
de bono tevzi edileceği bazı refilde
rimiz tarafından yazılmıtbr. Gayri
mübadiller cemiyetinde, çok arzu e
dilmelde beraber, bu huıasta müa
bet malümat mevcut değildir. Gay
ri mübadiller, evvelce yüzde 20 ia
tibkaklıın nisbetinde bono alınıılar
dı. Ankarada bulunan geyri mü
badiller heyeti. müzayedeye çıkarıl
ması lazım gelen bilümum emli.kisi 
kıymetlerinin bir an evv .. ikmal ve 
teabitine çalışmaktadır.Bu mesai ya
kında bittikten aonra, gayri müba
dillerin istihlıaklan yekünuna naza. 
ran yüzde kaç niabetinde yeniden 
bono tevzi edilebileceği anlatılacak 
ve ondan sonra bir karar verilecelr-
tir. 

Yeni Hanım 
Polisler 

,_ 

Mahkum edildiler 
Bir bisildetin I' getirilmesinden 

dolayi mütevellit~ iğbirar netlco
shıde Muharreıııı İsminde bir ıend 
Panplti tiyatroaandan çıkarken öl· 
dtlrmektaı mazn- !ahlı ojla Ha
HD ile ha kuıraya iıtiraktmı maz
nun lbrahlm oğlu Halilin mulıalıe
melen dan ağırceza mahkemesinde 
intaç edilmittlr , 

Muhakeme neticesinde Hasan 18 
sene •iır hapsa, 1000 lira tazminata, 
Halil de bir sene 2 ay hapse 200 li
ra zararı manevi tediyeaİne mah
kQm olmaılardır. 

Tatil yann bitiyor 
Mahkemelerin bir buçuk aydan 

beri de..am eden yaz tatili yarm bit 

iskambil oynarken 
Beyoifunda Annall Mesçi.tte bfr 

kahvede iıkambil lıiğıdı oynarken 
çikon kavga netiuainde arkodap 
Rüıtemi aldi'rmelrton suçlu Şerifin 
muhakemesine dün ağır ceza mahke 
meainda devam edı1miıtir. 

Dünki muhakemede bir kaç ıahit 
dinlenilmiı, ha talıltler bıçağı Şeri
fin elinden aldılılannı, fakat Rüste
mi vururken &'Örmediklerini söyl ... 
mitlerdir. 

Muhakeme bqlııa fahitlerin celbi 
için talik edihni1,tir. 

neye girlDif ve MUHSiN B. 
çekirdelııı kahvenin fiatini aormut
tur. Bu ticarethanenin sahibi çe
kirdek kahvenin azami fiatı 120 
kuru§ olduğu halde 180 kurut iı
temiftir. 

Muhsin Bey pazarlığa a'İrİtmİ§· 
ae de aJaiı indiremediğini görün
ce iiç okka iıtemiıtir. Mulıain Bey 
bu kahvenin bedeli olan 540 Jm.. 
ruıu verirken bir fatura İsteyince 
ticarethane sahibi endiıeye düı
mÜ§ ve: 

- Aman Beyim demit- Ticaret 
müdiirihriiır ılolqtiğım gazetelerde 
&'Ördük. Salan bafımıza bir it a9-
mıyalım. 

Muhain Bey buna mukabil ada
mı teakin ederek: 

- Yok camm demi§. Ben bunu 
mektep için alıyorum. Tabii fatu
ra göstermek lazım. 

Afyoncular birlik 
teşkil ettiler 

Bunun Üzerine fatura yazılmıı 
ve altı mühürlenerek İmza edil
miştir. 

Dün Ticaret müdürlüfü bu ti
carethaneyi Cümhoriyet milddel 
umumiliğine vermiıtir. 

lnhlsarlarda 
• 
ihracat bir elden idare edile. Yeni Tütün 

Kanunu cek. Birliğe 
bankalar da yardım edecek •• Encümen ne değişik

likler yapıyor? Afyon fiatleriai düımekten kur
tarmak için fzmiı' ıafy4111culanndan 
müteıekkil bir heyet tehrimize gel
mit ve fstanbul afyoncularile bera
ber llı:tısat vekili Mustafa Şeref B. 
le temas etınitlerdir. Vekil Beyle ya
pılan bu temastan aonra fstanbul ve 
İzmir afyoncularmın bir birlik vücu 
de aetiı ıneleri karalattmlmıttır. Ge 
rek lzmir -.e l'erelıt İstanbul afyon 
tacirleri buna muvafakot etmiıtir. 

Aldıiıımz malllmah nazaran ha 

Poliste 

Bir genç 
Bulundu 

ölü 

Fabrikatörün oğlu 
acaba neden öldü? 

Y qilköyde oturan fabrika sahip
lerinden Anı fnciciyan efendinin 19 
y&§lanndaki ojlu Artin dün sabah 
yatağında ölü olarak bulunmuıtur. 

Polisçe tahlı:ikot yapılmaktadır. 

Bu da kaza 
Abdullah isminde bir franh vat

man Oımanm idaresindeki tramvay
dan Saraçhane i>qında atlamıı ve 
dü~erek muhtelif yerlerindm yare
lanınıtbr. 

Silahla tehdit 
Fatihte Hasan Halife mahalle.in 

de oturan Ahmet beye tehdit maksa 
dile sili.h ataa A'laettin polisçe tutu 
!arak baklanda tahkikata batlamıı-
br. 

birlik için lı ve Ziraat bıuıkalarmm 
da yarım milyon liralık bir kredi aç 
ma11 temin ec!İhnİftİr. Hükümet af. 
yonu inhisar alhna almaya kadar 
birlik bu mıktare 150.000 lira daha 
ilbe ederek 65.000 lire ile afyon -
bayaah yapacak -.e ibracab idare ,.. 
derele afyon fiatlerini düflriinlülrt• 
kurtaracaktır. 

Birlik merkezinin lzmirde olmuıı 
mukorrerdit. Birlilı: Eyliiliin 15 in
de faaliyete geçmİt olacaktır. 

Eytam 
Er amil 

1701 No. h tütün inhian kanuna 
nu tadile memur kon~ece seçilen 
encümen dün de f nhiaarlar f darealn 
de Hukuk Müf&viri Hamit B. in ri
yasetinde toplanmı,br. Ba İç~ 
davet edilen büyü.k tütün ,ın.etıeri 
ve tütün tacirleri de iıtirak ederek 
konunun ticarete müteallik kmmlan 
ıu bildirmiılerdir. Encümen, bundan 
sonra toplanerak ha mütalJıelen da 
nazari dikkate almalı: ıuretile bııa
nun ticarete müteallik hükümlennl 
teablt edecektir. 
Ko~ heyeti nmumiyeai, ha haf 

ta içinde inhisarlar ınnma müdürü 
Hüsnü B. in nyuetinde toplanacak 
ve encümenin ıimdiye kadar teshit 

M l d • ettiği esaslan müzolı:ere edecektfr. aaf arın Un tev- Encm....in bir ay içinde ikına1i m• 
ziine batlandı sai edeceği ve miitealaben yeni ha-

zırlanan kanunun heyeti umumiye-
Eytam, Eramil ve mütekaidinin ey den ıreçerek vekiletlerc gönderilece 

lül, tqnnievvel, tll§nniaani, üç ay- ği anlqılmalı:tadır. 
Wdarmr tevziine malmüdürlüklerine 
merbut 10 ıubede dün sabahtan iti Rana Bey ne zaman 
haren b&flaıunııtır. • decek? 
Maaı tevzi yerlerinde intizamın gı 

temini için malmüdürleri ve muba. fnhiııarlar Velı:ili Ali Rana B. miil 
aebe müdürleri maaı yerlerine gide- bakat tevhit lı:aclrolıın tatbikatini ta 
rek m&&f sahiplerine sühulet l'Öste- kip için timdilik burada kolacak ve 
rihneai için icap eden tedabiri alımı eylül ortalarına doğru Ankaraya dö 
lardır. necektir. 

M&af tevziyatı ayın 23 çüne lıa- F oçadan tuz ihracı 
dar devam edecek, bilahare ikinci 
yoklamaya baılanacakbr. inhisarlar Vekili Rana Bey, F<>-
Maaşlanıu vaktinde alamayanlara çanın Çamalb memlehasma giderek 

paralan yoklamadan sonra verile tetkikat yapmqtı. Foça halkı, istih
cektir. sal edilen tuzun 40 bin tonunun Fo-

Eytam, Eramil ve tekaüt ma~lan ça tarilı:ile ve iyi lıir iokele olan F<>
nıu kıdırmak isteyen esbabı maaıa çadan sevk ve ihracı temennisinde 
kolaylık olmak ve kendilenni fahiı bulunmuılardır. 
faylerden kurtannak maksadile bu Rana Bey, bu huıuıtalıi tetkikatı 
iti yapacak olan Emlak banka91 da hakkında ıu beyanatta bulunmut
p<qembe gününden itibaren ciiz- tar: 
danlar üzennde maqlarmı lormaja - Çanıaltı memlehaamın un bir 
başlamııbr. Bankoya i1ö &'Ün zar. surette idare ve itletilmesine elıem
fında müracaat edenlerin mıktan 6 mİyet atfedeceğiz. F oçe tuz amber
kitiye baliğ olmuıtur. larırun kullarulma91 ve ilıracatm Fo-

Halen IDIUlftl tevzi edildiği cihet- çadan yapdnası -.eleaiai esaalı 
le timdilik müracaat edenlenn mıkta bir •urette tetkilı: edeceğim. 

Tren durmadan rı azc1n-. Malmüdür!ülderine Maliye Ali Rana Bey Altı Hanım daha mDra- vekaletinden son selen teblipb u-
caat etti Gedikı>&f"da -an madam z.. mumiyeye nazaran maaı yerlerine Gümrük ve inhisar vekil A-

y eniden polioli"- talip olan alh ruhı" K--ı....- 1 istasyonunda trenden gelemeyeceldere bir kolaylık olmak 1i Rana Bey dün Gümrük bat 
hanım ile dört ..!.~efendinin" m"~ ........., ...... d al üzre Eminönü malmüdilrlüfü bi? müdürlüğüne gelerek 1l%UD -• ~ aılamıt ve lı:olu ile .,..m an yar an . "d ureti" tanzi" et 
meleleri ikmal edilmiıtir. müracaat ısb ası s m • müddet meşııuJ olmuştur. V &-
Bunlar, munlıalito tayin emri olma mıfbr. miştir. Bu istida sareti bütün maat kil Bey bir müddet Ba§lllÜdür 

dığı için benüz tayin edilmemiıler- Madam Zaruhi Haseki hastahane sahipleri ve heyeti ihtiyariyelerin it- B I 
dir sine kaldmhnıtbr. !erini teshil edecektir. Seyfi ey e göriitmüştür. . ... ........................•.•......................•..... ,,,,,,,,,,,,,,,, '''''''''''''' ' "'' ,,,,,,,,,,........ f R • ı· hik:A 
Aşkı Ef. ev yerleştiriyor... esım ı ye 

Haluk B. mezun 
Belediye mektupçusu Haluk B. 

me:zua.iyetini l'eçirmek üzere dün 
Bnnaya git:niıtir. 

Belediyeyi teftit 
Vali 'l'e belediye reial Muhittin 

Bey, dün sabah belediye devairi
ni ve kalemleri teftit etmiıtir. Öğ 
leden aonra da belediye müfettit 
leri tetkikatta bulunmutlardır. 

Yeni tayinler 
Bildirildi 

lstanbul Adliye inde 
epey değiıiklik var 

Yeni adliye tayin ve tebed
düleri dün müddei uımumiylife 
tebliğ edilmitlir. Üsküdar müs
tantikliğine Aııtalya müddei 
umumisi Osman Nuri. Uıkü
dar ceza hakimliğine temyiz 
bat müddei umumi muavinle
rinden Kemal, Kayseri müddei 
umunıiliame terfian Üsküdar 
müddei umumi muavinlerinden 
Salahattin, Uıküdar müddei 
umumi muavinliğine terfian İs
tanbul aza müllzimlerinden 
l'duıtafa Fikret, İstanbul aza 
mülizimliğine Kuuk sulh hald· 
mi Yuıuf Ziya. İstanbul aza mü 
18.zim.liğine Adliye vekileti t .. 
tatistik ve n"friyat müdürü 
Muhlis, Konya kadaatıro blkim 
liğiııe lzmir Kadılığından mü
tekait Mebmıet Rahmi, İstan
bul azalığına Elaziz ağırceza 
reisi Ali Hikmet. Çatalca hu
kuk hikimliğine Ezine hukuk 
hakimi Şevket. Lice mibtam 
tikliğne Kumkapı poli• komi
serliği muavini Ali Rbıa, lıt&ı>
bul bqinci bula* mahk-i 
reisliğine Üsküdar hukuk ba
kimi Süpbi, latanbul ticaret 
mahkemesi reisliğine terfian be 
tinci hukuk mahkemesi reisi 
Sami. Ezine hukuk hakimliği 
ne sulh h&kimlerinden Mehmet, 
lıtanbul ağırceza reisliğine Üs 
küdar ceza hakimi Aziz, Kebze 
müstantikliğine Seyfi, lstan
bul aza mülazimliğine T ahım. 
İstanbul müddei umumi mua
vinliğine latanbul ıulh hakimle 
rinden Mahmut Celalettin. Is 
tanbul sulh hikimliğine terfian 
aza mülazimlerinden Ali Adil, 
Kayseri ağır ceza reisliğine. 
Üsküdar müstantik azası Me
aüt, Bartin aza mülazimliğine 
sulh bikimlerinden Ali Rizıı, 
Ereyli müddei umumi muavin
liğine Burdur aza mülazimi 
Fuat. Aydin ualığma Nail.An 
kara ağırceza reiıliğiııe latan
bul ağırceza reiai Hasan Liltfi 
Beyler tayin edilmittir. 

Keyfiyet bugün alakadarla
ra td>lii edilecektir. 

Samsun - Sıva• 
timendiferi 

fnf&&h ikmal edilmit olan SunsuD-
5;.,., demiryolu ha(iinden itibaren 
iılehniye açılnııtbr. ilk ır- hareket 
eylemiıtir. Güzerl'ihta.ki telı.irl• 
halkı trenleri tezahüratla ko11ılan>ıf
tır. 

Paris borsası Halk bilgisi derneği namına, 
oyun, tarkı ve mahalli adetlerini 

Halk oyun ve 
prkıları 

PARfS, 3 .A .A. - Dünki tema- tetlaik etmek üzere Kütahya ve 
yül, birçok eıhamm tereffü ve Fran 1 Tavıancıl havaliaine &'İden konser 
sız eıhamı ile bankalar miiameli.tın- ~ vatuvar müdürü Yusuf Ziya Beyin 
da görülen genit bir hareket saye- ba,ındaki heyet, dün tehrimze a'I' 
ıinde, sağlam olmuıtar. Fransız rant det ebnittir. Heyet, Tanancılda 
lan fevkalade tutulmuştur. Elektrik - - ve Kütahya havalisinde çok onjl-
eshamı. sağlam, kömür madenleri es nal oyun ve ıarkı nijmuneleri tflp· 
hamı, faal ve kauçuk eshamı da tu- lamı~ ve bunları pla!duda teoloit 
tulmu~tur. ebneğe muvaffak olmuttur. 

Ciimüşpara,d~ah~a~za~if~ti~~:._ _________________ ~-------------------------------------------------------
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\arın wndesi cMILLIYET• ti 

4 EYLÜL 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telcraf adreıi: lıt. Milliyet 

Telefon N nmaraları: 
Batmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı iıleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 
--------~~~ 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için Hariç için 

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

12 .. 14 - 28 --
Gelen evrak ııeri verilm. -

Müddeti ceçen nüıhalar 10 ku
ruıtur Gazete ve matbaaya alt 
iti• için müdiriyete müraaıat 

edilir. Gazetemiz lllnlann -
a'uliyetinl kabul etmez. 

BUGONKO HA VA 
Y eıilköy aakeri rasat mer

kezi tarafmdan verilen mal6-
mata göre buııön hava az bu
lutlu olacak riizgh ılmali bti
kametlerden esecektir. 

3-9-932 tarihinde hava taz
yiki 762 milimetre en çok ar· 
cakl.ık 28 en az 15 sanbjrrat 
kaydedilınittir. 

ğim badem tekerlerinin filan • Askeri bahlsler • .-
yanına yaklaıılır gibi dejil... - - - . A vrupaya ihtikar EsbakTahran Sefiri Kebiri Sad 
Okkası 280 _ 300 kurut··· rettin beyin kerimesi ve arkadaıı 

burada senede dört bet ay için e e resi Nükhet Hanımefendi ile lmra 
Hacı Bekir gibi bir marka Garba akış Tal b Var mı? nuz Mecdi Sadrettin beyin hemıi· 

bir dükkan açsa zannederim horoğlu Salahattin Beyin akitleri 

iyi it yapar ••• Zira halk tedavi 4 Eyl6.J 19 2 2 bğı tesirin ali.metleri belirmeğe Dün ta)e be imtihan- K • k pertembe günü Kadıköy Belediye 
altuı4a olduğu için önüne ııe- baılamıfb.. Omısyon ararını si Evlenme dairesinde icra edil-
len feyİ yiyemiyor amma dok. OrduJ.a:1 bupn de takiplerine Şöyle kiı )arına baıJandı ne zaman verecek? mittir. 

devam etWer: 26 - a"-·stostan ı"tı"baren, her T f d ti d"I · torlar ••1·ere müaaade ediyor- gu Avrupaya meccani olarak ııide- ara eyne aaa e er 1 enz. 
9"" A - Bur.a ütllrametiı gün yeni muvaffakıyetler, yeni Gaz ve benzin fiyatlarında ih-

lar ••• Benden söyleme.i... ili. üncü KolorJa, (Paaarcık) zaferlerle ilerleyen son taarnızu- cek talebenin dün Erkek liaeıinde tikar olup olmadığmı tetkike me-
,,. il' • a dofru takibine daTam etti. muz, nihayet 30 ağustota Dum- imtihanları yapılmıtbr. imtihana mur komisyon reisi mektupçu Oı-

1 bul 
-L'Jlerin" Mürettep aftvari fırl<umı ileri lupınar) mıntakaaında "Bqku- kıD·~' ke.~kedkeb~ksen kiti ııirmiftir. man Bey, dün ticaret odaama ııide 

ıtan otoc;zıooı ın allrdil; bu fırka, (Buraa) nm tar mandan Meydan Muharebeai., bun u ek Ü ıyat imtihanında tale rek gaz ve benzhı fiyatlan üze-
ıtir'ati, Pariı gazetaeriııe kadar kmda (Abu) nun tarkmdakl ile ve düıman ordusunun imhası eylel tür ç 1

1
ük cereyanı hakkında rinde tetkikat yapmıt ve bazı ma

ııeçti ... iki gün eVTelki bilmem ıırtlarda dilrenm tutmakta oldu ile neticeleninceye kadar reami :::d;~ soru muıtur. Sualler ıun- lümat istemittir. Ticaret odaaı, bu-
hangi gazetede okudum... Bir funu hab8" verdi. tebliğlerde ııayet ehemmiyetıiz ha- Türkçülük cereyanının taraftar na ait cevaplarını derhal verdiği 

1 Küçük haberler 

* Mercan muamele vergisi me
muru Ahmet B. tekaüde sevkedil 
mjf, yerine Kadıköy kazanç me· 
muru Suat B. tayin edilmiıtir. • h _..._ · · b"h 1 1 inoi lırluı ile meclis mulıalU< reketler halı"nd ·· ter·ı-=-t· takdirde, ihtiki.rı tetkik komiıyo-

m12a 11RSJ&rnrı n aııa •· e gos • ...... '·· lan, ve buna dair yazılan eserle- ı ı••••••••••••• uiMıl ki b ) taburu: Bugiin (Pazarcık) a ırlr- Cünkü herkesçe malümdur ki, nu pazrteai günfi, toplanarak ka· il 
t ıoka annda pek ız 1 di.. İlüf.manımı.a, yalnız Yunanlılar de rlinHkıly;mezt·i' romaHn ~ek~iğiRitihbari rannı verecektir. Olmadığı takdiı· 
aid- c•n••e otonı-L'llerm" - B - l·-lr ... tı"lrametı".· i d" d d e a ıt ıya ve iııeyın a mi d k b k 1 k 
• - - ODl -·· e ı, Üfman or usu yalnı.a Yu- B I . k e arar, çarıam aya a ca tır. 
.ı_ bah--.ıı·yor ve dwordu ki·. V · · ·· · L lorJ d"" ey erın mü ayeaesi. K · h ·· t k"k b" · ucu 9eu ·~ • ıncı .savan "'o umu•, un nan ordum değildi.. Yunan.lılar, omıayon enuz et ı atını ıbr-

"HayJi Jlrilerin acele İfİ uar· verilen ııarp cepla.U emrine ııöre "Türk,, e karı• cephe almıı, Yüksek beden mediği için ihtikar meselesinin 
4 -.u· 61" - b LaJ ..__,_ buıriln aktam (Alaıehir) e vara- "Türk uatamnı,, ku~dılmtf, Jün- müddeiumumiliğe aksettiği hak-

rr. .... .. ın uya u .. ar ........ k ~- mektebı0 .,;tiinnelıte mana ııar nu7 ••. Ba- ca b. Kolordu, (Silindi) - Ku- ya ile alti.k061. 11• balı kesllmı, bir kmdaki haberler doğru değildir. 
""'- bu biçare JiJnyaaından la) üzerinden harekete ııac;ti.. lrale haline, Türlı milletini de o Ankaradaki yüksek beden ter f 
bu ltaJar IH,..ln miJir ki; öyle - (K•lo) muharebuf: kalenin müdafileri ııaziyetin• salı biyesi mektebinin kayıt ve kabul Müfettiıler zmire 
çabalı ,.atünl)'Orus.. • Bu kolordunun z ind aiivari fır muı olan, o zamanki dünya l'alip teraiti Maarif müdiriyetine tebliğ gidiyor 

Eler 8liJlnl b• J.aJar -LuJ. kau, .,..,_ lıuırüııa sabaha kar- ferinin ~ece bir (parça) ., edilmiıtir. Yüksek beden terbiyeli 
~- (K 1 ) ki b ı bir (alet) i iı/i .. Yanan ordruu Ja, k b" b 60 ı b ı 118türüraelı, Blmenin asamet ve fi u a ya ya tlflDlf u unu· 'Ue te ıne u sene ta e e a • Teftitatta bulunmak üzere Bur 

uelrarı Jıalltar, -ra kinue &ime yordu .. Tam bu urada (Kula) yı 0 lraleyi kuıatan düprıan orJu- nacaktır. ihzari unıfa bir sene be- saya giden lıtanbul mıntaluı mül 
,.. ral6et ebnes..,, tutmakta olan dllpnanm atetfne ~"?"'" yalnızca (ileri karakolu) den terbiyeai muallimliği yapmıf kiye baımüfettiti Hacı Hüanü B. 

• • • uğradı.. ıdı.. Muallim mektebi mezunlarnım ka dün latanbula avdet etmiıtir. lz-
2 ind aiivari fırkau, bu dü~ (Alet) lerinin kırılacağını, bul edilmesi mukarrerdir. mir mmtaksına memur edilen bir 

Artık tamamen kani ve kail ~ (ileri karakol) larmm vurulacağı 
oldum ki; (pardon) s&ü ~h- mana sald.ırmağa baıladı. (Ku- nı vaktinde sezerler ve bizim ha- Kitap panayırı kmm Mülkiye müfettiıleri, önü-

•-Lı la) YI yanmadan, kurtarmak isti- reketimizin ııeniıliiini, makaadı- müzdeki salı, memur edildikleri 
Eh& insuııld~~~ ~ -qtumak yor, saldmılannı hızlaıtırıyor, mıam derinliğini duyarıalar, düı kapandı mahallere hareket edeceklerdir. 

oyrat ve ixxatalıılik etmek 1- "dlitm•nı her taraftan kutatmafa d ı ı· man or llRln" o muhteme fe a D ··ıru· d d k" k" D ft d ) k t ) 
Çin icat edilmiı bir liftlJ".. baflamıf bulunuyordu.. _, aru nun mey anın a I I• e er ar 1 ce ve ketten kurtarmak için yeniden tap panayın evvelki ak,am kapan 

GOya Fransa'nın ileri tehir- Süvari fırkaaınm, böyle aman yardıma kutabilirlerdi.. mııtır. Dün paviyonlarda kitap a- hazır)ayor 
!erinden birindeyiz ... Guya ora vermeyen salıtlan kartıamda, Eaaaen, ileri karakollan olan ramağa gelenler, eli bot dönmüt-

MELEK 
Sinemasının 
Yeni mevsimi 

7 Eylül çarşamba akşamı başlıyor 
Beyoğlu"nun en güzel filmlerini 
göstermekle tanınmış bu geniş ve 
mükemmel sinemanın ilk programı 

İKiYÜZLÜ 
AŞK 

( La couturiera de Lunevllle ) 
ismindeki filmdir, Milmesslllerl: 

MADELEINE RENAUD 
VE 

PİERRE BLANCHARD' dır 

daki halk muaıeret adabma diifman daha fazla dayanama- Yunan ordusunu, Anadoluya çı- !erdir. 30 Ağuıtostan 2 Eylule ka Muhtelit mübadele komisyonu 
-------------·ıl vakıf adamların ekeeriyeti- dı; çekilmeğe baıladı; fakat ıü- karan tepeden tırnağa kadar, dar dört gün devam eden kitap kararile aalıipleri mübadil olma-

d" vari fırkaaından yakayı kurtara silahlayan cephanesini, topunu, panayırında aynca kitap aatılmıt dıklarından dolayı tefviz edilmit 

Dikkat; Bu mevsim fiatlanadı 

tenzille vardır. 

FELEKTEN 
Seyahat mektupları •. 

Pardon 
Sözünün 
Vazifesi 

Vichg, 28 agu11to11 982 
Vichy şehri Hacı Bekirin 

geleceği ve metgul olacalı bir 
yerdir. Neden? .. 

Efendim evveli burada mun 
tazam at yarıtları vardır. Ha
' i Bekir de at yarııları merak
ıaıdır .. 

Sonra burada çok güezl o
:omobiller var. tık otomobil 
müsabakaları oluyor. Hacı Be
kirin de otomobile merakı ol
duğunu bizim (Milliyet) m 
yarıtına ittirakile bilirim •• 

Haydi bunlan pek mühim 
imi! telakki etmiyelim.. Likin 
bir üçüncüsü var: 

Burası bir tekercilik tehri .•• 
Bu it nereden batlamıt bil
mem.. Zannederim, maden su
yile şeker yapmak için tesis o
lunan fabrikalar. iti ileri götür 
mütler ... Ben teker hususunda 
mütkülpesent adamım •. Gezdi
ğim yerlerde mutlaka bu iti 
tetkik ederim.. Eminolunuz ki 
Vichy'de tekercilik ileride. Her 
türlü şeker var .. Akide şekeri 
bile var ... Yalnız bizim rahat 
lokum yok! 

Efendim, badem ıekerleri
nin envaı var •• Hele hafif aki
de şekeri zarı içine yerlettiril
miş badem, badem ezmesi. por 
takallı badem ezır.esi, fındık 
gibi şeyler fevkalade lakin ..• 
pahalı! Ateş pahasına .. Bizim 
bildiğimiz alelade akide yok 
mu ... Onu bizimkiler gibi ma
kasla kesmemişler de para gibi 
para gibi makinede kesmitler, 
kilosu 17 frank, yani okka11 

ır... mryacağmı anlayan bir düıman otomobilini, tayyaresini, (yiye- aa da ümit edildiği kadar hasılat iken bili.hara ırerl alınan mallara 
Gftya Fraıuızlar naziktir- blSliifü (100 kadar aıker) aüva- cek) , (içecek) ve (ııiyecek) ini olmamıttır. Panayınn, daha bir mukabil hazine bonosu verilece

ler ••• Evet! Bun,arı hep bir ......_ ri fırkaıma eıir oldu.. paralarile, vapurlan ile, otomobil kaç gün temdidi halinde satıım ği malumdur. Dahiliye vekaleti, 
ri masalı gibi dinleyiniz .• ,.~ (Kula) da yanmadan, bu fır- ve kamyonlarile beraber tedarik artacağını çok muhtemel gören- hazine bonolarına esaa olmak ü-

f d
• ed kanın eline geçti .. Süvari fırka- eden, her türlü ekıiğini, ırediği- ler vardır. Gelecek aeneki pan.,yı zere evvelemirde bu emlakin kim-

en ım, ner e gezsem, nereye aı, (Kula) ya girdi.; (Kula) hal- ni tamamlayan yine onlar değil nn, hiç olma:ı:sa on bet gün de- !erden iıtirdat edildiğini ve latib 
,tleem ve nereden geçsem. kının sevinç, ve minnet y••lan mi idi?.. vam etmesi tell'enni olunmakta- kak derecelerini bildirir bir cet-
mutlaka ya birisi ayağıma ba- ile ıslanmıı yanık bağnna ~ • .ı. lıte bu sebepledir ki, Türk dır. velin irsalini defterdarlıktan ta-
sar, yahut omuz vurur veya dı.. Baıkumandanı onların yeni yar- M-f tt• 1 k • lep etmi,tir. Defterdarlık, iıkin 

dım ve tedbirlerine (zaman) ve u e (!il er ongresı müdiriyeti ile mü•tereken bu cet-
batka türlü bir münasebetsizlik Süvari fırkası, (Kula) da kal (imkan) vermemek için, hareketi ilk T: veli hazırlamakl:meuuldür. 
ederek canımı Sıkar ... Do""nüp te madı .. Takip yu""rü~;•Üne devam . tedrisat müfettiıleri pazar 

.1 ~ mızi, kat'i netice anına kadar e.. · ·· 
bakınca hemen·. etti. (Be• kanat dag"ı) civarına h . . .. k d"" tesı gunüMaarif müdiriyetinde aon 

• emmıyetsız gosterere • unya- içtimalannı yapacklardır. Müfet-
0 ard n d ırelince, tekrar yeni bir düıman- nın dikkatini celbetmemek mak- 1 

- • P 0 •••• er geçer... la kartıla•tı·, bu di;•manın en az tiıler, dün de toplanmıılardır. çti 
be 

:s" ~ aadını takip eylemiıti.. d Peki amma, n bu pardon- bir batarya topçusu da vardı.. ,,. ,,. ,,. ma a, okuma odaları çocuk bahçe 
dan ne anlanm.. Mesele beni Arazi, çok sarptı·, süvarının leri, mualimleri yeni cereyana ha 

Türk Başkumandanı, 1 eylUI- 1 k M "f t k 1 d 
rabal;sız etmem-•~edı"r ••• Par- h k · ı · d s·· zır ama , aarı mın a a arm a e.K~ are etıne e venuıyor u.. uva· 1922 d 1 tt'"' · · · 
d 

e evve ce arze ıgımız emrı ki meaai birlig" i, müfetti•ler kong-
on b . · t • t t in rinin burada muharebesi ne ka· ı d 1 "lk h d f ı k ' ır teYI azmın ve a m e or u arma ı e e o ara resinde hazırlanan rapor için encü 

etmez ki; eğer pardon llfı ol- dar tiddetli olursa olaun, bu mu (Akdeniz) i gösterdifi gün, Türk men tefrikı," meseleleri görü•ülmü• 
harebe sadece cephe muharebesi ·ıı t" d"ğ" ·· "d il d • • maaa befki halk daha nazik mı e ıne ver 1 1 muı e e e tür. Muallimleri yeni cereyana a-
olacaktı.. Cephe muharebesi ise, ·· k d ki t tt • b ·· ve dikkatli olacak. amma elde 0 ırune a ar •a 1 u ugu, u- lıtbrmak makaadile daimi kurs-
düımanm lehine, bizim aleyhimi yük taarruz ha.reketinin, 30 a- ı t k"I d"I kt" B • · 

pardon olduktan sonra yu .. rü. ze idi.. Bunun üzerine fırka ku- ar "J 1 e 1 ece ır. unun ıçın ğustoıta elde edilen ve dünyayı bir pl8.n hazırlanmıştır. 
·'"''p a-ı·yor Ben d 1 t mandanı, dü•manm kar•ııına k k k d b"" .J u 0 ..,.. ••• e a ıı ım.. • • aaraca ve saraaca a ar u- Ü 
Şimdi bahçede ve sokakta (öncü) ıünü bırakarak, (büyük yük ve derin olan neticesini ilan cretsiz talebe 

kııım) ı ile düımanm önünü keı- tm" t" 
etrafımda kimse yokmuı gibi e ı§ ı .. mek Üzere , daha rarptan dolaı-
geızip yürüyorum .•. Eğer birine maia karar verdi .. Fakat (Beı "Zalim ve mağrur dütman or 
r•rpar, birinın" aya ~ına buar- k d ) dularmın .... 1 unıurlannın akılla-..- a anat ağı nm ııarp etekleri çok ra dehıet verecek kat'iyetle imha 
sam hiç bakmadan: sarp ve yolııuz olduğu için, (Min- edildi., ğini müjdelemitti .. 

- Pardon!... u baaıp geçi- dehor) civarına ıreldifi zaman ak "Tetkilat ve techizatı ııibi an' 
olmut. ve ortalık kararmıı yorum... aneleri ve mu~lleriyetleri, ve U-unuyordu; ( Alatehir) ise he

Y aıa11n pardon •• Terbiyesiz nüz 20 kilometre kadar uzakta mi, münhasıran Türk milletinin 
lik akçesi... idi. Bu fırka dün sabahtan bu ak fduuru~dan vebezl eli, ebeddil imanın 

an vucut u an or u anınızı, 
FELEK ıama kadar• tam 48 saattir hiç fedakarlıklara layık olarak, Türk 

durup dinlenmemi§, ve (Kula) milletine takdim., etmiıti. 

Aleni tetekkür 
muharebesini de yapmıt ve haki Tük Batkumandanı, Türk mil-
katen çok yorulmuı bulunuyor- !etinin bünyeaindeki "kudret ve 
du.. Geceyi bu vaziyette aarp ve 

mefkiıreyi üç buçuk aene evvel me 
yolsuz bir mıntakada yol, ve ge sai arkadatlarile ifade etmekten 
çit aramakla geçirmek mecburi- batlıyarak, tahammülü pç güç. 
yetinde kaldı.. tükler ve zorluklar içinde devam 

Liae ve orta mektep leyli ve 
meccani talebenin duhul imtihan
lan dün yapılmııbr. imtihana da 
bil olanlar 250 kitidir. 

Muallim mektep
lerine talebe 

Muallim mektebine alınacak ta 
lebeaıin imtihanlan dün Mualim 
mektebinde yapılmııtır. Mektebe 
bu sene on iki talebe alınacaktır. 
Müracat edenler 15 kitiden ibaret 
tir. Koceli ve Bol~. da maarif mın 
takasına dahil olduğu için İmtihan 
lara bu mıntakadan da talebe itti 
rak etmiıtir. Netieeler, bir hafta 
sonra anlatılacakbr. 

··-················-···-··-·-···-····--···-· 

Seyahat intibaları 
Anadoluda tetkikata giden Da 

rülfünun talebe heyeti reisi Mua
tııfa Hakkı Bey, seyahat intibala
rını ve dolatılan tehirlerde verdi 
ği konferanılann hü18.aalarını, ra 
por halindeMaarif vekaletine ııön 
dermittir. Milli talebe birlifinden 
seçilen bet kiıilik bir komiayon da 
seyahat İntibalarına ait bir brotur 
hazırlamaktadır. 

Şemsiye kralı 
Şehrimizde 
Almanyanın ve dünyanın en mü 

him fabrikatörlerinden temsiye ve 
baaton kralı M. Branl ıehrimize gel
ıniıtir. M. Branl'un fabrikalarında 
de ııünde 35 bin ıemsiye ve bas
ton imal edilmektedir. 

Cemal Hüsni Bey 
Y alovadan avdet eden Bern se

firimiz Cemal Hüınü B. Tokatliyan 
oteline nazil olmuıtur. 

._I _RA_D_~_o_,J 
Bugünkü program 

lST ANBUL - 18-19 ııramofon 
19,30 - 20,30 aaz (Bedayii musi 
kiye heyeti), 20,30 - 21 ııramofoo 
la opera, 21 • 22 saz (Tanburi Re 
fik B. ve arkadaılan), 22 - 22,40 
tango orkeatraıı. 

ZA YI: lstanbul Ticaret mektebi 

i.üsi yüksek kısmından 932 aeneıin 

de aldığım ıehadetname makamına 

kaim olan taadiknam.m zayi ettim 

Yenisini alacağımdan eakiılnln hü~ 

mü kalmadığını Din ederim. Ticaret 

Mektebi Aliıi yÜkıek kıamındao 

mezun 97 numaralı Hüseyin Bedi. 

ZAYi: lıtanbul lthalit Gümrü 

ğünden almıt olduğumuz 26-10-931 

tarih ve 397880 numar., 2/9/931 

tarih 371152 numanılı iki kıt'a ııüm 

rük makpuzu zayi edil mittir. Yeni. 

ıi alınacağından hükümleri yoktur. 

Koıııiıyoncu Kemal 

ZA YI' 965 ıicil nınnerolu arahacı 
ebliyetnameıni zayi ettim. Y enlıinl 
alacağımdan hükmü yoktur. 

Arabacı Silveıtroı 
Hadiıe ile bizzat mefgul olarak 

muıip ve müsmir tedbirleri sayesin
de Eylulün birinci Perıembe cünü 
evimizde İka edilen ıirkat faillerini 
bir buçuk saat gibi pelı: kısa bir müd 
det zarfında derdest ve e,yayı meı
rukayı meydana çıkartan muhterem 
Beykoz kaymakamı Reıat Beyefen
diye ve vakanın akabinde vazifei 
mevdualanru fevkalade gayret ve 
aür'atle İfa eden Anadoluhiaan na
hiye müdürü Şükrü ve polis komi
ser muavini Şevket ve Sabri Beyler
le Anadoluhisarı ve Bebek Poliı ka
rakoUarı mürettebatı Efendilere ale 
nen teıekkür ederiz. 

Süvari kolordusunun! ve 14 eden mücahedelerinin neticeleri 
üncü fırkaları da (Salihli) ye doğ tezahür ettiğini., büyük milletine 
ru yürüyorlardı.. müı"deliyordu .. 

"" "" "" * •• 
2 inci ordu; VI. ncı kolordusu Türk Baıkumandanının, bu bü 

ve 61 inci fırka ile (Silindi - yük zafer müjdesi ile beraber, 
Borlu) arasına vardı.. dütman ordularmm büyük hezi-

aetinden , Bqkumandana bir tel
ııraf ıreldi .. 

Bu telgraf, itilaf devletleri ta
rafından bir mütareke teklif edil
mekte olduğuna dair latanbul
dan if'ar vuku bulduğuı.a dair 
idi .. 

Kaza ve 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptınruz. 

A. T. T. B. Müfetıiti: Asal Talat 
lıL U. M. azaaından: M. Ali. 

1 inci ordu: 1. inci kolordusu met haberleri. bütün dünya ufuk
ile bu aktam (Kula) ya vardı. iV. lannda, o günden itibaren biri
Üncü kolordu da, bunu takip et- birine karıtarak, çalkanmağa baş 
ti.. 11. inci kolordu, demiryolunu lamıt bulunuyordu .. 
takip etti, (Kula) hizaarna (Ala- Türk orduları da şimalden 
tehir) İn 20 kilometre kadar ıar- (Marmara) denizine, cenuptan 
kına vardı.. da, lzmir istikametinde, (Akde-

lf "" lf niz) e doğru d\.lrmak bilmeden 
itte ordularımız, böyle garba akıyorlar, ko1uyorlardı .. 

akarlarken, 26 30 ağustoa büyük Tam bu sırada, 4 eylul tarihi
zaferinin dünya ufuklarında yap 1 le, Ankaradnn heyeti vekile riya-

lıte bu teklif, Büyük Türk za 
ferinin kar9ıaında, tam üç buçuk 
sene Türk milletini boğmak için 
uğratan bütün bir husumet dün 
yaaının ilk defa olarak beraber
ce boyun eğdiklerini göıteren ilk 
alametti .. 

Buna Gazi Baıkumandanın 
verdiği cevabı yarın göreceğiz .. 

A. Rıza 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
luımpanyasma bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Milliyet'in Edebi Romanı~ 82 - Buna da ne dersin ha- - Bile bile Şebameti böy-
nım ? le bir alete atabilir miyiz, Bu 

nıma: 

- Görüyor musunuz oğlan 
sellemhü11elam vakitli vakitsiz 
buraya gelip gidiyor.. Kızla 
biperva görüşüyorlar .. 

- Ne olacak bu kararı du
yunca öteki azılı kuduracak 
mutlak Nadirle vurutacak ve 
aglebi ihtimal ikisinden biri ö
lecektir .. 

- Beyefendi sizinle mühim 
bir mesele üzerinde görüımek 
istiyorum ... ... 

Olüler yaşıyorlar mı? 
(Felnli lantastique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
"Eceli ııelen köpek cami 

duvarına ıiyermif. Bu bedbaht 
daha berbat etti. Sakip Cema
lin •tk ilahesine göz dikti. O 
küstah gözleri kamamın ucile 
oyup köpeklere atacağım.." 

"Kanın temizlemediği hiç 
bir bulatık mesele yoktur. lıi 
bu vadiye düıürmek istiyenlere 
linet... Nia§nlımı bir diğerine 
vermek haksızlığında devam e
derseniz ... Bir sabah ailece hiç 
biriniz döşeklerinizden kalk
mayacaksınız ... Tahkike gelen 
zabıta memurları göğüslerinize 
saplı birer hançerle hepinizi 
biruh bulacaktır ... " 

"Sahnede bir kara tahta ö
nünde duran insanın attığı pı· 
çaklarla resmini çıkaran hokka 
baz gibi uzak mesafelerden 
fırlatacağım zağlı kamalarla si
zi can evinizden vurmak ke
ı·ametini haizim ..• " 

"Hiç bir teyden perva et· 
mem •. Beni zabıtaya tikiyet 
fayda vermez. Hapıe attırma
nın hükmü yoktur. Gencim .• 
Müddetimi ikmal eder çıkar si 
zinle heaabımı ııörürüm. ... 

"Şehamet ya benim olacak
br ya mezann.. Baıka türlü 
mümkün değil anlıyor muıu
nuz? Bu dünya yüzünde kıyı
lamayan çok nikahların zifaf
ları yer altında yapılmııtır .• , 

itte bu tempoda da üç dört 
sahife doldurulmuş ve §Öyle de 
bir imza atılmııtı: 

Gafili.na mümanaatlara 
rağmen Şehametin m9§
ru ve mıutlak zevci 

Sakip Cemal 
Okuma bitince ana baba dal 

gın ve mütevehhit nazarlarla 
biribirini istimzacen bakıttı
lar .. 

Zevç so· •1u: 

- Ben deliden korkarım çocukta kocalık faziletlerinden 
Beyefendi... hangisini umarsın? 

- Evet bu mecnun çocuğun - Hiç birini.. . 
hayatımıza kastteki cür'eti - Batımıza damat namına 
takaya gelir gibi değil.. Ya- böyle bir beli satın alınır mı? 
par ır.t yapar .. Felaket apaçık - Maazallah. dağlara. taı-
görünüyor .• lera, üzerimizden irak.. 

- Kızımızı hiç sokağa çı· - Ya öteki? Nadir Ulvi? •• 
karamıyacak mıyız? - Bu kaçığa nisbetle Nadir 

- Bu ancak birkaç polis ve anberisahra gibidir. 
jandarmanın arasında kabil ola - Kızı bu ikinciye vermek-
bilecek. le birinci azılıdan kurtulabilir 

- Buna da imkin yok .• Hü- miyiz? 
kUmet bir kızın selameti ıçın - Pek bilemem •. Fakat kı
bu kadar meır.ur tayin edebilir zı biz versek te bu tehditler 
mi? Onların ber tarafta daha karıısında Nadir almaya cesa-
mühim vazifeleri var.. ret edebilecek mi? 

- Buna imkan hasıl olsa Karı koca böyle konuturlar 
da tehlikeli bir maznun gibi ken hizmetçi çağırırlar. 
polisler araamda sokağa çıka- Beyefendi sorar: 
rılan kıza alem ne nazarla ba- - Salonda kim var? Sesler 
kar... duyuluyor .. 

- Kızın istikbali mahvol- Hizmetçi - Efendim Ulvi 
du... Nadir Bey geldi •• Küçük hanım 

- Meselenin bir kestirme la görüşüyorlar .. 
tarafını bulmak çok güçleı- Abdüllatif efendi karısının 
ti.. reyini anlamak için yuzune 

- Bu mecnunun tehevvürü- baktıktan sonra hizmet<;iye: 
nü yatıştırmak için kızı ona - Haydi Nadir Beye söyle 
vermekten başka çare görünmü ı yalnız kendisi buraya gelsin .• 
yor... Hizır.etçi çıkır.ca efendi ha-

- Onlar ikisi kendilerini 
biribirinin biliyorlar •. 

- Ananın babanın reyi ol
mayacak mı? 

- Yeni terbiye .• 
- izdivaçtan evvel kur yap 

mak il.deti yok mu? 
- Evet .• Evet bu terbiyesiz 

!iğe o isim verilirse mazur &Ö
rülmek lazım gelecek.. 

- Bilmem vallahi biz mi 
zamana uymuyoruz zaman mı 
bize uygun gelmiyor, 

- Her iki cihet le .•. 
Beyefendi tuhaf bir tebes

sümle gözlerini hanımın hade-
kalarına dikerek: 

- insaniyete pek uygun de
ğil amma, bu işte benim aklı
ma müessir bir tesviye sureti 
geliyor .•• 

- Ne gibi? 
- Şimdi Ulvi Nadire teh-

ditnameyi okuturuz.. Korkma
yıp ta kızı almakta ısrar eder
se biz de izdivaca rızamızı ve
nrız ..• 

- Sonra ne olur? 

- Ey kızı bu düelloda sa
lip çıkana mı vereceğiz? 

- Hayır ••. Biri ölürse tabii 
katiıl de cezasını görmek üzere 
ortadan kaldırılacaktır .• Bu su
retle ikisinden de kurtulmuı 
oluruz .•. 

Hanım bu deh§etlice karara 
cevabını vermeden Ulvi Nadir 
ıabneye çıkar gibi yapma etvar 
ile odaya girdi .. 

Evvell kaynananın elini öp 
tü. Sonra kayınpederin önün
de iki büklüm derin bir reve
rans kesti .. 

- ıldJ -

Abdüllatif efendinin 
planı 

Ulvi Nadir gene reveranslı 
bir ihtiramla: 

- Emredersiniz efendimiz ... 
- Kerimem hakkında mÜf· 

kül... 
Efendinin sözünü itmamına 

vakit bırakmadan UlviNadir he 
men atıldı: 

- Kerimeniz hakkında hiç 
bir mütkül mesele kalmamııtır. 
Şehamet Hanım minelezel ben 
deniz için eı yartılmıt bir kız
dır. Gerek kendisile ve gerelı 
zatıalinizle söz keailip bitmiş· 
tir. Bu bahis üzerine avdetlt 
münakaıaya değer hiç bir ihti
laf kalmamıttır ... 

- Halli icap eden zorlu cİ · 
betler vardır. 

- Affınıza mağruren söylü· 
yorum .. Aramızda halline lü
znm görülecek bir cihet yoktur 

Abdüllatif Efendi dünyayı ve olamaz ... 
sinema sahnesi ve kendini müt- - Nasıl olamaz? 
tehir bir sinema yıldızı sanan - Olamaz çünkü ne emre 
bu çocuğun hoppa tavurlarına derseniz bendeniz kapalı gözle 
baktı, baktı o kederli zamanın- kabule hazırım ... 
da ııülmem ek için dudaklarını I 
ısırdı. Ve sonra onu ciddiyete 
davet icin ağır bir tdiffuzla: 

, uevam1 var ) 
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Edebi mubahase Liselerde Bir cevaba cevap 

Hikayede ne istiyoruz? Edebiyat dersi San'atta 
Liaeterin ikinci devreaind• o- Verbalisme 

Karagöz 
Tarih Karagöz yoktur, çünkü 

varlığına dayir hiç bir vesika bu
lamıyorum, diyor. Tarihin yoktur 
dediği Karagöz insan olarak doğ
muı, Y•famıt ve gömülmüt olan 
hakiki bir mevcuttur. 

1 
Milli fıkralan hikAye ıekline 
getirmek ok istifadelidir •• 

Edebi ihtisaslarm bence en 
lıthmetlisi hikiyeciliktir. 

Roman. nihayet kuvvetli bir 
lııevzuun t,afsilitından ibaret
tir, Romancı ka\ırM11•nlarmm 
hayatına kanıır, onlarla bera
ber yaıar. Hatta bu kahraman 
ları dilediği gibi konuıturur ••• 
Vazifesi mesleğinin eri bir 
(Pıycbologue) aibi onları ta
hayyül ebmlek ve tahkiye.inin 
kuvveti derecesinde eıerini bitir 
ıtıektir . 

Fakat hikayeci için bütün 
"ı ak' ayı bir iki sahife içinde hu 
iıa etmek ve bunu yapark-

en can alıcı noktaları birJeıtir
lııek. Adeta bir ipek seccade gi 
bi iılemek mecburiyeti vardır. 

Roman, üs1ilp kuvveti! ... 
tahkiye kuvvetile muharririn iı 
lediği kalıba dökülebilir. Hiki
Yenin ıakası yoktur. Şitlrmefe 
ve kısmağa imki.n vemııez. 

Hikayeci vak'ayı bam telin
den yakalayacak, bir kuyumcu 
llıaharetile mevzuu iıleyecek, 

k~ühim bir hayat parçumı Hd 
ilğıdın üzerine hikkedecektir. 
Hikayeciliğin romancılıktan 

~Üç olduğunu iddia edenlerle 
Qeraberim. 

k
• Ve itiraf edelim ki bizde bi
"Yecilik (Edebiyatı cedide) 

nin parlak devirlerinde baıla
lııııtır. 

Halit Ziya. Ahmet Hikmet, 
liüseyin Cıthit, Mehmet Rauf 
~eyler, muasır F ran.sız edebiya 
l(ıle hallü hamur oldukları için 
.ı\lphonse Daudet) ve arka

~aşlarının hikayecilikteki t .arz
llrını tatbik etmekte zahmet 
Çeknıemitlerdir. 

Yalnız Ahmet Hikmet Bey 
rerhum. daha yerli. yeni tabir 
e üzerinde (mahalli renk) gö

tülli!n bir hikayeci olduğuna 
fÜphe yoktur. 

Ne olursa olsun türkçede 
hikfıye çığırının açılması ve mu 
"affakıyete devam etmeıi lisa
nın işlenmesi, sadeleşmesi için 

hd~ istifadeli olmuıtur. Çünkü 
ıkayeci mevzuunu en kestir

llıe yollardan en pürüzsüz ge
Çİtl.!rden aıırıp kariin kafasına 
Qlı; ' ;ı, sade. piımit bir halde f etirmek için çalıtmağa mec
l Urdur. Bu gayret en ağır ka
,errıleri bile harekete ve sadeli
Re çeker. götürür. Esasen mu· 
h.a.kem~si ağır işleyen. tahkiye
•ı bas tan dolabı gibi ıztıraP. ve 
ten kalemler için hikayecıliğe 
İilenmek bir facia olur. Hikaye 
llıuharririnin iisliibu ~ seyyal, 
~ıı kıvrak bir üs'.iip olacaktır. 
~ari, mPvzuun ,.n derin köşele 
~,ıni tl\m yerine konmuş bir ke-
1ınenin ı~ığı ile görebilecektir. 

t . Mevzuu büyütmek belki güç 
Lıır. Mevzudaki hayatiyeti kay
uetrne<lcn hayal ve hakikat ara 
'

1nc!a yürümek kolay değildir. 
Fakat bir vak' ayı ana hatla 

tını bozmadan. öz noktasını 
~uhvetmeden küçültmek her 

alde daha güçtür. 

Harpsonu edebiyatı roman
t,lıkta ve hikayecilikte büyük 
1•havvüllcr husule getirmi9tir. 
I Çoç itlek. çok kıvrak yazı
tı· görüyoruz. 

b Adaptation uıulü mevzu 
lllıranını bertaraf etmekle be

k~ber hikaye yazanlarlllllzm talı 
t!Ye uıullerini de harekete ae
~tınittir. San' atın bu en aüç 
111Dında çalıtan arkada9ları

~ıı: belki de üsluplarındaki ta
ı: '"Viilün farkında değillerdir. 
~ tkat onlara ilk yazılarile son 
~ı:ılarını kartrla9tırmalarını 
~Yl~ıek derhal hakikati 
~raf ederler.Bunda biraz da aa 
t le hikayeciliği amil olmuf
llt, 

• Bir rr..evzuun gazetenin mu 
.:Yen sütunlarına girmeıi için 
~ llhharririn çekeceği mütemadi 
ı·~ ınet onu hissetmeden sade
l!ııe, kıvraklığa alıttırır. Kabi
ı''Yet ve istidada yer ayırmak 
~~~tile bu hükümde aldanma
~ 'ıııını söyleyebilirim. Anlayış 
till~vetj ile yazış kudreti biribi-

tıı lutn:ayan muharrirler İçin 

sözüm yoktıı.ır. Onlar ne ka
dar gayret etseler kalemleri
nin ucundaki ağırlığı aı.maz-

Hikiyecinin kalemi bir ope
ratör ne,teri aibi küçük bir aa
hada ve kın bir zamanda bü
yük it görecek. mevzuun ha
yatını kurtaracaktır. Buna mu 
vaffak olamayan ve tabkiyesi, 
üılUbu battal olan muharrirler 
için hikiyeciliğe özenmek ace 
mi doktorun operatörlüğe üz
mesi gibi facialarla nihayet bu 
lur. 

Hikayede yeni bir çığır a
çanlanmız eskileri tamami.le 
unutturdular. Yeni hikaye mu 
harrirleri adapte olsun. telif 
olsun mevzuu ayrı mütalea et
mek 9a1'tile artık kalemlerinin 
bütün kabiliyetini göıtennit
ler ve muvaffak olmu9lardır. 

Bu genç arkadaılar içinde 
Vali Nurettin Beyi, Selimi İz
zet Beyi daha ileride görüyo
ruz. 

Bir zaman (F. Cela·lettin) 
imzaıile milli hikayeler yazan 
bir muharrir vardı. (Kmagece
ıi) ismi altında topladığı milli 
hikayelerinde çok muvaffak ol 
muıtu. Bilınem neden yeni bir 
eserini haber alamıyoruz. (Re
ıat Nuri) Bey hikayecilikte ro 
mancılığından fazla muvaffak 
olduğu halde nedense herkes o
nu daha fazla romancı olarak 
tanımıthr. Halbuki öyle uydur 
ma Anthologie'ler değil, ciddi 
bir edebiyat tarihi yazıldığı 
gün (Reşat Nuri) nin ismi hi
kayecilerin başına konacak zan 
nederim. 

(Reşat Nuri) beyin müsteh 
zi. içinden pazarlıklı bir görüşü 
vardır ki hikaye kahramanları
nı kariin gözünde bütün çıplak 
hğile yaptır. 

(Tanrı misafiri) indeki o 
ıofta ne adamdır. Ne ölmez bir 
softa tipidir. (Yunuı), Osman
lı devrinde siyaıi, içtimai bir 
çok sahnelerde kemlini göste
ren ıoftalığm tam bir timaali
dir. Softa ruhunu bu kadar iyi 
talrlil eden (Reıat Nuri) bey 
bu eserinin Çalıkuıu'ndan çok 
yüksek olduğunu belki kendi 
de bilmez. Fakat (Retat Nuri) 
yi tetkik edenler onun en öl
mez eserinin (Tann misafiri) 
olduğunu anlanııılardır. 

(Reşat Nuri) nin öteki hi
kayeleri de çok kuvvetlidir. O
nun tahlil ve görüt kudreti id
dia ederim ki hiç bir hikiyeci
mizde yoktur.Yalnız (ReıatNu 
ri) Beyin hikayeciliği yavq ya 
vaş da,#~ ölçülü, daha derli top 
lu, tat.ır caizse daha ( alami
nute) bir şekle giren yeni tarı: 
hikayecilik hududuna giremi
yor. Onun için ya bu az sözlü. 
çok fikirli ,elde doğru yaklaıa 
cak ve yahut eski güzelliğini 
kaybetmemek için tarzını, üslü 
bunu mul>afaza edecektir. 

Yeni tarzı en İyi ifade eden 
Vala Nurettin Beyle Selimi İz 
zet Beydir. 

(Arkadi Aver Çenko) yu 
Türk karilerine tanıtan Vali 
Nurettin Beyle · en yeni F ran
sız muharrilerinin hikayelerini 
sıcağı sıcağına ihtida ettirip 
Aktam matbaasında ıünnet ce
miyetlerini yapan Selimi İzzet 
Bey hikayecilikteki yeni siste
mi tatbik etmekte muvaffak o
luyorlar. Ve bana kalırsa hika
yecilikteki bu ıiıtem bugünkü 
dütünüıün, bugünkü yaşayıtm 
en yakın ifadesidir. Yalnız bu 
kıvrak ve ıeyyal üılup sahipleri 
biraz zahmet ederek mevzuları 
üzerinde de m~gul olsalar da-
ha bota gidecekler. Bi 
zun binlerce milli fık-
ralarımız vardır. Bu yerli 
metalarını bugünün lisanile ve 
yeni sistemle hikaye haline ge 
tirmek çok istifadeli bir hare
ket olacaktır. Hikayeciliği mes 
!ek yapan ve bunda muvaffak 
olan genç arkadaşlara acizane 
b~-nu tavsiye e<1erim. 

Bunu yaptıkları takdirae gö 

kutulan derılerin en mühim ve 
tllmullüaü edebiyat derıidir. Mu
allim ve talebe karıı kartıya, bir 
balıia üzerinde hazan saatlerce 
mlinakaf.O. etmek, düıünmek mec 
buriyetindedir. Kültürü en fazla 
sağlam olmau lazım ırelen hoca 
edebiyat muallimidir. Çünkü çok 
defa bir feYİn izahında, edebi 
ve bedii vukuftan bqka içtimai, 
tarihi, iktısadi birçok ilim ıube
lerinde perende atmau İcap e· 
der. 

Bizde, llae edebiyat hocaları 
araamclaki anarıik vaziyet, ayn
lıklar kadar hiç bir yerde lıercü 
merç yoktur. Me..,.ı, kllltiirü, 
umumi maliimatı, znlri biribirine 
kat'iyen uymayan edebiyat bo
calan, her liaeden batka baıka 
talebe çıkarırlar. Edebiyat deni 
kadar, talebenin, boca teıiri al
bnda kalchfı dera azdır. Eier 
muallim iyi bir yol ıröıterici de
tilae, okuttuğu talebe de bittabi 
blitün bayatı müddetince yolunu 
bulamamafa mahkômdur. 

lıln eaaama taallt}k eden cep· 
he de çok korkunçtur: Liııede 
talebe edebiyat namına ne Öf· 
renmeıi lazıındır, müfredat pro
gramı nedir, ve bunlan hangi 
kitaptan ve naaıl Öfrenecektlr? 
Maarif Vekaletinin ıüphe yok ki 
resmi bir müfredat proırramt 
vardır. Fakat Türklyede, acaba 
hangi lisede, bu müfredat pro· 
ırramının aynen tatbik edildifini 
Öfrenmek İsterim ? .. 

Liaeden mezun olan talebenin 
edebiyat kelimeıinin manaarnı 

bile öğrenıneden çıkııının aebebi 
ikidir: 1 - Liselerde hakiki ede
biyat muallimleri yok denecek 
kadar azdır. 2 - Müfredat pro
gramına göre yazılmıt kitap 
yoktur. 

l.Uelerde reaim ve musiki 
tedriaabnın manas[ havaiyat te
lakki edildiğine göre, talebeye be
dii kültürünü yapacak olan yal
nız edebiyat kalıyor. 

Liselerde edebiyat muallimi 
o kadar ağır bir yük ve mea'uli
yet altındadır ki, liııe mezunu
na benliğini, hayatı öiretecek yal 
nız odur. 

Her liaede Paskalın fıçısı, Liv 
vaziye kanunu, Napolyonun Mos
kova seferi aıağı yukarı ayni 
tekilde okutulur. Fakat edebiyat 
muallimi, talebeye ne verecek
tir, ne vermeai li.zundır? •. Bu, 
bir türlü anlatılamamış, gitmif
tir. 

ilk kültürünü medreseden al
mıı yatlı bir edebiyat hocasının 
yetiftirdiği liıe mezunu, yalnız 

Divan edebiyatının bize nasd geç 
tiğini biliyor. Halk edebiyatı ü
zerinde tetkikatla meuul bir 
muallimin talebeai yalnız halk 
ıairlerini tanıyor. Tahıilini Fran· 
ada yapan ırenç bir muallimin 
talebeai ya]nız Fransada Roman 
tizmin teıekkülünü biliyor. 

Türkçeden baıka bir lisan bil
meyen basit bir gramer hocası

nın talebesi, Halit Ziya Tevfik 

1 Fikret -~~~aında bütün bir edebi-
yatı goruyor. 

1 
Bu miaalleri aiz daha iatedi

ğiniz kadar uzatabilininiz. Bu 
vaziyet karıııında, her liıe mea 
zununun, kibritiyeti ııodyom ia
tihsalini bilmesine mukabil, her 
liae mezununun meseli. Sembo .. 
lizmi bilmediii neticesi çıkıyor. 

Liselerde, hakiki edebiyat der 
ai okutmak zamanı artık gelmi4-
tir. Bu ivare hale bir nihayet ve .. 
rilmelidir. 

Ref'lt FEYZi 

Bir sergi daha 
1 eylUI perşembe günü Ö

mer Bey Glorya sineması itti
aalinde 9S numaralı apartı
manın birinci katında ,ahai 
bir sergi açmıttır. 

receklerdir ki o küçük fıkralar 
batta garp lisanlarına çevrilme 
ğe değer çok yüksek birer hi
kaye nümunesi haline gelecek
lerdir. Vakıa bu it Avrupa ga
zete ve mecmualarındaki hazır 
lanmış hikayeleri türkçeye tat 
bik etmek kadar kolay değildr. 
Fakat yapılacak zahmet hika
ye ır.evzularımızdaki çiyliğe ni 
ht>yet vereceği için kıymetlidir. 

Hikayede yeni bir çığır a
çan üslu p sahiplerinden bunu 
bek!en~ek hakkımızdır. 

Burhan CAH1T 

Edebiyat aleminde, ötedenberi 
kendisini Mythologique Panaaıae' 
ın karlı f.O.hikalarında oturan 
Muae'lerinden biri zanneden Pe
yami Safa Bey ııon gÜnlerde he
men her önüne gelene çahyor ve 
Verbaliome yapmak suretile, dai
ma mevzuun haricine çıkıyor. Bu 
bize, XVll inci aann §Öhretli ıair 
)erinden La F ontaine'in Le Singe 
et Le Dauphin ünvanlı maruf bir 
hikayesini hatırlattı: Bir deniz 
kazaaı euıaımda yunuabalıfı, bir 
maymunu in1a.n sanarak kurtar· 
mıt ve onunla müsahabeye koyul 
mut, bir arahk kendiaine Atina 
dan bahaetmif, maymun hemen, 
orada, akrabalan olduiunu aöy
lemit, bir aa sonra Pire'yi tanı· 
yıp tanımadıfını ııonnut, may
mun ırene, büyük bir iaticalle ıra 
fili.ne cevap vermit: 

Toua leı joura: ile eat mon ami, 
c•eıt une vieille connaiıaance ! 

Peyami Safa Bey, geçen gün 
intita-r eden "San'at ne içindir?,, 
Ünvanlı bir yazısında: "Sabah 
gazetelerinden birinin un• at aahi 
felerinde ilk defa gördüğüm bir 
imza, bana gene, benim fikrimle 
tariz ediyor ve Recaizade Ekrem 
den beri bizde edebiyata verilen 
mananın değİfllledifi neticesine 
vanyor ..• n diye yan itirafla, eaa
tirl bir mabut gibi: "Vay aen de 
kim oluyorıun 7,, demek iatiyor. 
Ve bu satrrlan takip eden bir cüm 
lede iae, mesleki nezaketten i.ri 
ve Dereglement bir hücum yapı· 
yor. Bu ne gülünç zihniyet. De· 
mek ki, 0 Yeni İmzalar., fikirlerini 
aöylemek hakkından mahrum· 
dur. Mme de Stael'in tu aözleri 
çok dikkate §ayandır: "Bir kı
ıun muharrirlere göre edebi mü .. 
talealar filin senenin, filan ayı
nın , filan gÜnünde teabit ve tah
dit olunmuttur; bu tarihten iti
baren bir kelime bile ilave etmek 
barbarlıktır. O fikirlere dokun
mak istiyenler, istin.!ııfı gayrika
bil olan bu aeneden evvel dof
mamıt olmakla davalarını iskat 
etmiılerdir, zira, artık bütün ede .. 
bi münaka§&lann kapısı kapan
mıtlır ! ,, Meıhur münekkit Sainte 
- Beuvede der ki: " Her ıöbret
ten iyi eser beklenemez, fakat 
iyi eserden fÖhret doğabilir." 

Halbuki varlığı yokluğu hara 
noktai nazarından ehemmiyetle 
mevzuu baluedilmesi lazım gelen 
Karagöz bu fani mevcut değildir. 
Sahsi yokluğuna rağmen gayri 
aahıi bir varlıkla aaalarca Türk 
vicdanında Y•tamıı olan maıeri 
mevcuttur. 

Kim, hangi ilim adamı cevheri 
bir liaandan, bir zevkten ve bir 
:ııihniyetten ibaret olan bu yaratıcı 
dehayı inkar edebilir?! Materi 
bir timaal tecelli aUTma mazhar 
olurken hakiki bir fert gibi, ne 
ete, kemiğe, ne teaalübe, hatta ne 
de Adem'in eie kemiğine müh
taç değildir. Materi mahhiklann 
anaaı milli deha, neali ananedir. 

Bouddha, lsa, Solrrat, Shakspe 
are gibi m&ferİ mevcutların aahıd 
dayima münakaıa mevzuu olagel .. 
miftir. Fakat bu yokluklarm ma
teri saltanatlarından hiç bir mil
letin izanı ıüpheye cesaret edeme 
mittir. 

Gerçi mütün kevni mevzular 
ıribi hara ta ölümden korkar. Bu 
zaruret aleminde yataınak için on 
lar da peygamberlere, romancıla
ra, deve derilerine bile mühtaçtır 
lar. Bu deatekleri hakikat alemin 
de bulamayınca hayal aleminden 
alırlar, yahut ta hakikat aleminin 
en zayıf nümunelerine aan1arak 
onlara hir beşerüstü kuvvet ve 
kudreti verirler. 

Bence Karagözün büyüklüğü 
varlığında değil, yokluğundadır. 
Zira ferdi vahimeden çok zengin 
olan maıeri muhayyile zengin te 6 

mayüllerini yerleatirecek Rabe
laia, Voltaire, Rousaeau cinsinden 
dev misali faniler bulamayınca, 
(enlyı da yırtarak baka cevherin 
den kemal nümuneleri vücude ge
tirir ki bir misali de belki Kara
gözdür. 

Fakat Karagöz bizim milli e
rerim.iz midir. Araptan, acemden, 
şuradan buradan almmıt deiil 
midir?... Telaı etmeyiniz. Kara
göz Tlirkten daha Türktür. Çün
kü Türkün defil, Türklüğün mü
meaailidir. Milletten millete haki
katen geçenler milli olanlar de
ğil, insani, demek ki en az milli 
olanlardır. Türk Karagözü alma
mııtır, gölgeyi almııtır ve bu ha
yale kendi dehaaından bir can 
vermittir. 

Ya bu türbe? ... Artık onun için 
Biz: "Tenkit, eaerlerin lezzeti 

de Karagözün kernilderini değil, 
ne varmak san'atıdır,, diyen Ju. 

milli dehuını ırönniye alıf.O.lıın. 
lea Lemaitre'e tevfikan edebiyat 
hakkındaki bir görüte nezihane Çekirıre'deki türbe bir faninin me 
itiraz etmiıtik. zan defil, bir zihniyetin abideal-

Son zamanlarda vefat eden bir dir. Bu materi mevcut için benim 
gazetede M. Sami Beyle tıpkı iotediğim bir mezar değil bir abi
buna benzer bir mübahaaeye gi- dedir. Bir abide ki taıı hürmet ve 
riten muharrir, M. Sami Beyden tebcil ocaklarından koparılmıt ol
fÖyle ·bir mukabeleye maruz kal- sun. Ve üzerine sadelik ve halci
mıttı: " ... Likin çıka çıka öyle 
bir cevap çıktı ki, tavsif ve tahay lik muhabbetinin, yalan ve riya 
yül ettiği deha mevhumu gibi nefretinin mümesıiline' diye ya .. 
yumurcak bir ıeyl. Makalenin gi- zılaın .... 
rizgi.hı tunu ifade ediyor: - "M. 
Sami Bey, benim yandan ziyade 
mizahi olan yazılarımı ciddi telak 
ki ederek İ.fe ehemmiyet vermit··u 
Bu derece bir ric'ati fikriye kar-

lsmail HAKKI 
___ ,. •••••• 1 

Bir heykel sergisi 
fıaında bir diyeceğim yok .. Yal- Genç aan'atkarlarımızdan 
nız Peyami Safa Beyin mizah mu- z h B l l 
harriri olduğunu kendi kal emile heykel.tra.ş .. Ü .. tü. ey e~ ii Ü~ 
anlamış oluyoruz. Selimi lzzet'e on """mcı gunu bır huıusı sergı 
ve arkadatlara müjde .. ,, 1 açacaktır. Züh-

Demek ki, "Hepai Edebiyat,, I tü Bey, bu ser-
ünvanlı yazısı da böyle bir teY- gisinde on be§ 
mit: "Artık bu kelimeyi boı aöz- I • • h 
!erin müradifi yerinde kullanıyo- yırmı parça ey-
ruz ve bir öğle aıcağmda, ealci bir kel ile bir o ka-
yalının oymalı ve karanlık tava- ! dar da desen teı 
nma vuran güneJIİ bir denizin bir edecektir. 
oynak ve serin akisleri gibi fU be .. 1 

yaz kiğıt üatüne muhayyelesinin ' 
hepıi tesadüfe bailı tık ve renk ' 
oyunlarını dökıniye kalkanlara · 
da: - "Edebiyat yapıyor. diyo
nız.*' .. Bu bah.e tahaiı ettiği en 
son yazıaında da: "iki ay kadar 
evvel bir gazetede uHepsi edebi 
yat,, ünvanlı bir fıkram çıktı. 
Orada "Oıt tarafı defil, Hepai e
debiyat, edebiyat yapmak,, tabir
lerile her güzel aözü bir vehim 
bot bir lüırclı addeden.tere cevap 
vermek iatiyordum.,, daye nıüev
vel bir ifade ile tipin M. Sami Be 
ye verdiiji cevaba miitabib, bir 
cevapla mukabeleye kallutıyor. 
Meğer Peyami Safa Bey her ya
zısını ikinci bir makale ile taa-' . . . 
hih eden bir muharrınnış; bız de 
öğrendik. 

Yine ayni makaledeki: "F elae
fi ve mücerret olarak her fey o .. 
vundur her teY aan'attir. "Oat 
tarafı değil hepsi edebiyat!,, fık 
raaında "Le Sophiame de l'anıbi
guite des motı" yapabilen yanıan 
bir mantıkçı olduğuna şahit ol
duk... Biz, kendisinin "Edebiyat 
nedir?,, diye tahlil ettiği bir mev
zua cevap verirken o, bu sefer 
de "San'at ne içindir?,, diye ev
velki mah:.alesinin mevzuu ile şöy 
le böyle alakadar bir meaele 
ihdos ederek, Efliıtun'dan Kant'a 

Avrupada üstat 
Giınond ile bir
likte çal19mq o
lan Zühtü Beyi 
karilerimiz yine 

Heyk~ltraı bu ıütunlarda 
Zühtü B. ne,rettiti kıy

metli makalelerile hatırlaya
caklardır. Aletin bir aenç o
lan Zühtü Beye segisinde mu
vaffakıyetler temenni ederiz. 

kadar san'at hakkındaki telilkki· 
leri anlatmağa kalkıyor. Eaa
sen, kendiainin de aöylediği ıibi 
bu bahis o kadar çok tekrarlan
mıı 4eyler ki .. 

Tb. Ga.utier'nin vazetiği "L' art 
pour I' art" nazariyeıinden aonra, 
edebi mekteplerin, ne kadar dal 
budak saldığmı artık bilmlyen 
kimae kalmadı. Poaitiviıt zihniyet, 
san'atı bambatka bir tekle sok
tuğu gibi en ııon eıtetikçilerden 
Març lckovvicz'te onu, metafizik 
çilerin elinden alarak yepyeni 
bir istikamete sevketmittir. 

Tekrar ediyoruz, mevzuu-
muz: 

- Edebiyat nedir? 
"San' at ne için?,, değildir. 

Orhan RIZA 

s 

Akdeniz medeniyeti 
Resim= La peinture ı 

Ne kadim Yunaniıtan ve ne Ro
ma bize büyük boyda reaiuı na .. 
mına çok feyler bırakmamıştır. 
(Pompei) gibi ikinci derecede 
bir burjuva ıehrinin reaimlerini 
yahut çanak ve çömlekler üatün
deki resimleri, bugün o kadfm 
Yunan ve Roma resminin anlatıl
masına vaaıta yapmak mecburi· 
yetindeyiz. 

Halbuki Girit'te olsun, onun 
san'at yönünden birer peyki olan 
adalar denizi beldeleri "Miken
ya,, (Tirentiya) gibi sahalarda 
olıun "Akdeniz., aan'atinin bu ıu 
beaine ait bol ve harikulade par 
çalar ele ıreçmittir. Bu eserle
rin derı aldığı ana mektep "Mi
noa,, un saltanatını kurduğu "Gi 
rit,, beldeleridir. Sonra bu reaim
ler o devirdeki diğer kavimlerin 
- meaela Mıunıı - yaptığı eMI' 
!erden çok farklı §eyler meydana 
getirmiştir. Bu itibarla dikkatimi
zi büyük bir ehemmiyetle celbet 
meye layıktır. 

Ta "ilk Minoenlerden beri Gi
rit'te ev ve saraylann duvarlan 
iki katlı bir alçı aıvaaile ııvanır 
ve üıtü İnce ve kırmızı bir atuc 
tabakaaile aüalenirdL Bu kmm:ııı 
boyalı tabaka, pek çabık bir 
"zemin - fonda., olmak imkhmı 
kazanmıttır. işte "Fireık • fre
ııque., böylece yapılmıttır. 

İlkin çanak ve çömleklerin 
göaterdiği motifler ve renkler 
kullanılmııtır. Meaela: bilhaaaa 
nebat, deniz ve kara hayvanlan
na ait mevzular yapılmıttır. Za 
ten Akdenizlilerin bu tabiat mo 
liflerine aşkı, bütün devirlerde 
devam etmiştir. 

"Orta Minoenler,, den itibaren 
aaraylarda ina.a.n ve niaana ait 
Motifleri de yapılmıt görüyoruz. 
İtte güzel bir misal: Knoaııoa 
sarayının bir duvarından gelen 
bir fireak ... "Zafran çiçeği topla-
yan adam ... ,, Takriben "Orta Mi-
noen il,, ye ait .. zemin: kırmızıya 
boyanınıf... Genç adamın gövde
si: mavi renkte.. sağdan, soldan., 
yukandan bütün çiçekler ıu zarif 
insan aloetinin üatüne doğru eği 
liyorlar .. Yani bir merkezi tablo, 
onun çerçeveıinde, ona tabi ol· 
duklannı daima göateren, (hepli 
bir tarafa dönmüı - conoer .. 
gent) difer tablolar! .. Bu anlayıf 
tarzını, bu san'atin her ıubeain
de görüyoruz . 

Bu reıimde bir çok Konvanaİ· 
yon (convention) var, meaeli.: 
Sağ tarafta, yerde gördüğümüz çi
çekler, adamın üatünde ve aaılı 

bir halde bulunuyorlar. Bununla 
san' atkar diğer bir plan, diğer 

bir mesafe anlatmaya çalıtıyor. 
Bu "terkip - compoıition,, uıu· 

lüne de hemen d .. ima sadık kala
caklar ve meaeli daiları, kaya. 
lan itte böyle, tablonun üat batı· 
na sallandırmak suretile ifadeye 
çalıf.O.caklardır. Onlarca "mana· 
zır :;:-'. penpective., böyle itibari .. 
dir. Planlar, takuli bir aahayi uf 
ki parçalara ayırmak, her biriai
ni ayn ve canlı renklerle tersim 
etmekle elde edilmit olacaktır. 

Motif ... Umumi hayatın mubte 
lif aafhalanndan alınınııtır .. (Za
ten diğer san'at ıubelerinde de 
böyledir.) Teknik itibarile ilk na 
zan dikkate çarpan teYlerden bi 
risi: Gölge yapmak auretile şekil 
lere muhtelif pliln ve relief ver 
mekteki i.cizdir. Bu i.ciz "renkli 
kabartma - · relief · peint,, in Gi
rit 1&n'atindek.i mevkiini, huıusi
yetini bize daha iyi sezdiriyor. 

Palet .. ırörüyoruz ki, gÜzel 
renklerden meydana gelmektedir. 
Girit'teki bu "Akdeniz,, aan'atki.r 
!arı biribirine yakın boyalar yeri 
ne (biribirini ikmal eden boya· 
lar ~ Couleurı complm.entaira) 
kullanınayı ı.rcih edeceld...ıir. 
Meaela burada zemin kınmzı, 
çiçek topla,.anın teni mavile ye
til araamda bir renktedir. 

Buradaki (itibarilik= con..en
tion) da açık: insan teniai mavile 
Yetil arasında bir relll'e boyamak, 
her halde hakiki deiiJ. Fakat tab 
lo balinde bıraktıiı (tea.ir=effet) 
cidden gÜze) Te süalayici ! Bu nok
tada derhal dikkat ediyoru:ıı ki 
"ejeen" aan'atklr, MıMrdaki iti
yat Te kanundan icabında yakau
ru kurtaracak kadar milatekil bir 
dereceye yiiluelmittir. Difer taraf 
tan san' atki.rm gözettiii realite 
değil, renklerin tezadmdan mey
dana gelerek bedii teıir effet" 
dir. 

Bu teknifin çabıklık İstediğini 
unutmayalıın. Nemliliiini daha 
kayhetmemit bir ına Üzerine muh 
telif renklerde tablolar çizmek i
çin çok itlek, çok alııkm bir ele; 
(terkip ~ Compoaition) husuaun· 
da tatınnayacak bir aan'at muhay 
yilesine lüzum vardır. "Minoen" 
lerin güzel devirlerinde Girit san' 
atkinnda bu vasıfları tamamen 
görüyoruz. Onu eserlerinde yürü-

ten heyecan, tabiatı tetkik ve aev 
medir. 

"Orta minoenler: 111" devrin.iıa 
sonuna doğru reuamm san'atına. 
hemen tamamen hakim olduğunu 
görüyoruz. "İkinci saraylar" m ya 
pıldığl bu zengin, kudretli devre, 
"Akdeniz" medeniyeti için de bir 
nevi klaaik devredir. Geçirilen 
tecrübeler aan'atta bau an'aaele .. 
rin yaıamaanu ve böylece kliaill 
bir devrin dofduiunu tahmin edi
yoruz. Arkaoloilann "yabani ke
di ve aüfliln" iamin.i venlllderi bir 
freak parçaaı, Ha Triada aaraym
da bulunan bu eaer inaaıada za
man mefhumuna unutturacak, 
Milattan evvel 17 inci ura defil, 
muasır bir devreye ait bir .... •at 
eserinin klll'ftamda lıulunuyonaa 
hiuini :verecek bir yenilik, bir can 
lılık aahibil hata yok mu? ıiPbe 
ıi:ıı Tar, kedinhı ırözilne balmwı: 
cepbedendir, halbuki hayvan yan 
dan remıedilınittir; plblar ih'ba
ridir; ırölıe yoktur; manazır ,,. 
penpective İptidaidir ; ....ıt:
ler hakikat& deiil, .... 1atldrm 
keyfine ıröre boyanmIJtır. Hallaa 
her tarafta "olanla olmay- lllri
blrine kanpmıtır." fakat f'l kecll
dekl canlılıfa, cinainin ıaddar ze
ka...., puauya yatınnakJald çok 
kudretli ifadeye bakmız.. ı
bu taknik kabahatlan hemen kl
milen unutuyor. 

Nihayet znal devri gelİyOI' 
"Akdeniz" reaaambfınm zeTai 
devrinin, Girit'tekl Minoa hlklmi
yetine konan "Mlkenyalılar'' yani 
cAkeenlen tarafmdan tacil eclD
difi umumiyetle kabul olunmut
tur. Millttan evvel 17 inci aur Jel 
meden, Akdenizin bqka beldele
rinde reaim sanatının bellrdlfini 
görem.iyonıa. cTiaalya•, ''Mora'' 
da "Akeenler" in blaarlannda bu 
san'atın birdenbire, müteklmll bir 
tarzda ortaya çıkmalTDdan anlıyo 
ruz ki san'at buralarda bir muha
cırdır ve Girit'ten ırelmltti. 

• •• 
Zaruri olarak kısa geçtiğimiz bil 

yük aan'atlardan ııonra; kah cMi
noen», ki.h "Ejeen" denen Cirit 
aan'abnın, Fransızlann "Ufak 
sanatlar = arta mineurs" dedifi 
kısmında beklemek iıtemiyonı.z. 
Kuyumculuk, çanak ve çömlekd
lik, aavatcılık gibi, ehemmiyetleri 
- medeniyet bahaında - heykel
tra1lık va reıimden af.O.fi olmayan 
aan'at ıubelerini aynca tetkik et• 
mek iaterdik. San'at ve veaika nok 
tai nazanndan ele alıp gözden ce
çlrdiiimiz luaımlar umuyoruz ki 
"Akdeniz" havaliaindelci merkez 
Üzerine, "okuyucuların dikkatini 
celbebnek Yazifeıini görmüt; ye
ni ketiflerin ehemmiyeti hakkın
da aramızda iıtirak meydana ge
tirmiştir. 

Şimdi "Akdeniz medeniyeti" 
huauaunda, yeni ketiflerin ııığı al
tında noktai nazaronıza bir "neti. 
ce ~ conclusion" venaeyi geriye 
bırakıyoruz. Zannediyoruz ki, bir 
taraftan "Sumer .. Akk.ad" diğer 
ta.raftan cHitit» sa.n'at ve medeni 
yet tarihinin yeni ketifler u.yeain 
de aydınlanan hüviyetleri üzerin .. 
de bir az durmak; "Kıbnı" •e 
cFinike• nin oynadığı rolden kısa
ca olsun bahaetmek auretile bu 
"neticeyi" daha mqru olarak Ha
zırlamış olacağız. Aaıl o zaman· 
dır ki bizim, bu "Akdeniz mede
niyetini" tefsirde bqkalanndan 
aynlmamızrn hikmetini de izah 
etnıİf olabileceğiz. 

Arkeoloji 
Remzi OCUZ 

Halkevi 
Kütüphanesi 

Raflbet gBn get;tlkt;tJ 
artı11or 

Halkm lriitÜphaneain• raibet git 
tikçe artmaktada. Kütüphane llÇllch 
iı zaman, 600 kitiden ibaret olan ,._ 
kuyucu a.ıedi bugijn 2500 e lıalit ol 
-ttur. KütÜplıanede yeni eaerleriıa 
b- hepainden birer nümune ...,._ 
dır. Garp memleketlerinde İntİfU' ... 
den belli ı..,lı ilim ve aan'at mecmu 
alan, ldltüpbaııeye munta:ııaman .,..ı. 
beclilmektedir. Tatulan bir iatati.ti
ğe göre, seçen Afuıtos ayı zarfmda 
kiitüpl.aney. 311 orta mektep 'ıre li
... talebesinin, 258 Darülfünun ve 
yükaek mektep ta1.ı.e ;.,;" ..e 140 
muhtelif mealelr erbabmın dnun et 
tikleri anlaplrDIJtır. ETVelki ay her 
gün kütüphaneye aelenlerin mikdan 
vaaati olarak 26 kifidir. Ziyaretçile. 
den 276 •• yeftDİ ırazete, 94 ü mec:
mue, 103 Ü ilmi ve edebi eaer, 83 6 
tarih ve tercümei hal 261 1, muhtelif 
eaerl.,. karüdir. Gene bunlaruı için
den 822 ai türkçe, 3 l i franıızc:a, 1 i 
İtalyanca. S i almanca ve 3 ü İngiliz
ce eser okumuıtur. Son ay zarfında 
yevmi ziyaretçilerin adedi 30 dur. 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 

1 

Yeni kanun 
Bugün başladı 

(Ba~ J inci sahil~dc) 

le borçlu üç ıün içinde bir ıml be
rannamesi verecektir. Bu beyan na
nede borçlu ıerek kendiainde ve ııe 
oek bafka birisi elinde bulunen ken· 
li mallamu, alacaklarını, her türlü 
ıazanç ve ıilerlerini, borcunu ne ıu 
"etle ödeyeceiüıi yazacak ve ya ic
'a dairesine fİfahen bildirecektir. 

Hapl• var! 
On cün zaftında mal beyanında 

111lumrD17&n borçlu beyanda bulu
mncaya bdar icra mrmuru tarafın 
Jan üt ayı seçmemek fU'ıile hapis ile 
tazyik edilecektir. Müddeti içinde 
>eyanda bulunmak üzere İcraya mil 
racaat etmeyen borçla icra tetlalı: 
ırıercil tarafından bir ayı seçmemek 
ıartile ceza hapaine konulacaktır. 
Mal beyanını hakikaten muhalif ıu
rette yapan kimse alacaklmm §İki· 
yeti üzerine bir aydan bir ıeneye ka 
da,. hapse konulacaktır. Borçlu son
radan kazandığı mallan veya kazan· 
cı ile ııelirlerindeki tezyüdü yedi gün 
içinde İcraya bildirmeğe mecbut"dur. 
Cunu bildirmediği takdirde eğer ka
zandığı mal elinde ise bet günden 
bet aya kadar, eğer kazandığı malı 
makbul bir ıebep olmak ızm elinden 
çıkarmqsa on bet ııünden altı aya 
kndar hapse konulacaktır. Ödeme 
f11rbnı ihlal eden borçlu bir aya ka
cl r bapıe konulacaktır. 
f.laclz talebi ve müddetleri 

Alacaklının müraeaatından sonra 
fapılan ödeme emrindeki müddet 
ıreçtikten ve itimz kaldmldıktım son 
ra bor\"lunun mal beyannamesi ver· 
ırıesi beklenmeden alacaklı iıterse ha 
ciz yap•lauktır. Alacaklmm haciz is 
temek hakkı borçluya ödeme emri
nin tebliğinden altı ay ııeı;mit ise 
kalkmıt olur. icra dairesi alacaklı 
baciz iatediği ııünden itibaren en 
çok Üç gün içinde haczi yapmağa 
ırıecburclnr. Haciz eonaomcla borçlu 
kilitli yerlen n dolaptan açmağa, 
t§yalarm buluncluin yeri göoterme
ğe mecburdur. Hacizden evvel bon; 
luya ihbar yapılacaktır. Devlet mal
lan borçlunun zati ye mesleki için 
lizım dbiıe ... 91ya, borçlunun aile 
oine lüzumlu yatak takımları, ibade· 
te mabıuı kitap ve eıya, pek lüzum
lu mutbah takımları ve ev eıyası, 
borçlu çiftçi ise arazisi n çift bay
ıranları, bir tek rit veren manda •• 
fa inek ... ya üç keçi ve koyun, bun 
larm bir aylık yem ve yataklıklan, 
borçlunun iki aylık yiyecek ve yaka 
oakları, ordu ve zablta hizmetlerin
de malül olımlarm maaşlarile bunla
nn yefatı takdirinde ailelerine bağla 
nan ınaatlar, muav-.et cemiyet •e 
oandıl.tan tarafından bailanen ma· 
lflar, bortlunun haline müııuip evi 
baczedilemeyecektir. Maatlar, tabıi 
sat, her um ücretler, bortlu ... aile 
sinin ııeçİıımeıi için icap eden mik
dar tenzil ech1dikten oonra haciz olu 
oabllecektir. Fakat haczolunan mik
dar bruılann dörtte birini pçmey• 
cektir. 

11'mların icrası 
Menkul malların teılimine dair 

olan bir illm icraya teYdi edildil'i sa 
ırıan icra mmnaru bol"çluya bir icra 
ıımri takip edecektir. Bu icra emrin 
de bol"çluya t•limi talep olunen ma 
b bet ııün zufmda icraya teslim et 
ırıeıi emrolunacaktıı. Bu icra emrin
de: 

1 - Alacaklınm ve borçlunun .İ· 
ıim. tobret •e ikıımetılblan. 

2 - Hükmü Teren mahkemenin 
ismi. 

3 - Hülanolunan ıeyin cinıi •e 
oıikdan. 

4 - llimın tarih ... numarası ya 
clacaktır. 

Borçlu bu emri aldıktan sonra 
beş gün zarfında te•limi talep olu
nan malı icraya teoliın etmene ceb
ri icra yapılacak, mal aynen zapto
lunacak, mevcut olmadığı antqıJ,,.. 
oa dejeri alınacaktır. 

Çocuk te•liml 
Çocuk teslimine dair olan icra 

ımri de qni §ekilde tanzim ve bon; 
luya teblii olunacAktır. Borçlu bet 
ıünde çocuiu teslim etmezıe çocuk 
oeroede lıulanuna bulunoua ilimın 
lıükmii zcırla icra olunacaktır. llimm 
icra.oı nraunda çoeafv aizleyen .e

Ja iliıma icra11Dda1> sonra ~fu 
kaçıran ...e bu tı.rekoete lıiJerek iıti
rak edenler bir aya kad&I' hapse ko
nıılacaldJr. 

Kiralanan uerler DB lılra
cıua aU auıddeler 

Kontunto ile loiralanmıı olan bi
naların kiralanma müddeti bittikten 
ıonra bir •7 içinde tahliyesi için 
kiralayaa konturato ile icra dairesi
ne müracaat edebilir. Bu takdirde 
İcra memuru kirllcıya bir tabliye em 
ri tebliğ ede,. ve kiraladığı yeri on 
bet ııiin içinde boşaltınasıru emnıy. 
ter. 

Beı sün içinde kiracı bu taı.ıiye 
emrine itiraz etmeue ve on bet gön 
:ı:arfmda binayı lıotaltmazsa on bq 
ıün bitince bina zorla tabliye edil&
eek ve kiralayana teslim olunacak· 
tır. Tahliyesi emn>lunan yeri kirala 
yaııa zarar .. ennek maksadıle İ§gal 
eden ye ettiren pim Türk ceza k... 
DUDUDUD 276 ıncı maddesi mucibin
e• cezalandırılacaktır. 

1 Balkan tenis 
Şampiyonası 

(Bap ı inci sahifede) 
be eTYel ıuııu aöylemek lazımdır 
ki terusle bizim ünaiyetlıniz diğer 
ıporlara nazaran çokyenıdir.H .. tk 
daha bu ıubenin tamzevkine vara 
mamıım. Buna da sebep bu ıube· 
nin henüz memleketimizde çok 
yeni tatbik edilmeğe baılaıDlf ol
ma11 keyfiyetidir. Halbuki herhan 
ıri bir İfi ııidip bil" defacık olawı 
.-örmeden onun zeYkine varmak 
zaten imkan haricindedir. 

"Bu sporun eauab lnııilizce ol· 
duğundan dolayı anlayamayoruz 
ne yapalım" diye bir ıual oorul111 
bile ona da verilecek cevap çok 
baaitir. 

Berveçhi peıin Teniain İngiliz
ce esasab diye bir ıey yoktur. 
Onda lngilizce olan aadece oyun 
eınaomdaki ıayılardır. Zaten bun 
lann mecmuu 6 tanedfr haydi 
bunlara 3--4 tane daha ili.ve et• 
oek eder 10 taife. Bu 10 tane 11ti0 

!Un insan Çince bile olsa öğrenir, 
ancak takip etınek suretile bu, 
temin edilebilir. 

Esaaen futbol da öyle değil mi? 
Onda da bütün ıatılahlBl" tüt"kçe· 
den gayri bfr lisanda kullanıhnr
yor mu? Henbol, favul, penalti, 
frikik ... bütün bunlar türkçe mi
dir? 

Tenis ile futbol arasındaki fark 
birinin daha fazl& aeyndilmit, di
ierinin de hiç aeyredilmemİf ol
masındadır. Halbuki bu az seyre
dilen Ötekinden fazla şerefimizi 
yükseltmiş bir vaziyelledir. 

Netice itibarile ıunu de ııöyle
yehilil"İz ki biç tenisten anlayama
yan bir fert her hangi mühim bir 
oyunu ilk yarım aaatten ıonra pek 
gÜzel zevkle ve aşağı yukarı an
layarak seyredebilir. Binaenaleyh 
bütün Balkanlann bile çok titiz
likle neticelerini bekledikleri bu 
Balkan turnuvaımt ayağımıza 
ıelmi,ken kaçırmak gÜnah olur. 

Gelelim bugünkü maçlara. Dün 
kü nüshamızda da babet" verdiği
mize göre (A) kortta ilk maçı: 

(Ahmet Ferit • Tnııuboff) 
(Türkiye), (Nikolaidea • Stelya
noa) (Yunanistan) dubleleri oy
nayacaklardır. 

Bu maç kanaatimize nazaran 
Yunan ekibi tarafından kolaylık· 
la kazanılabilecektir. Çünkü kBt"· 
tılarma çıkan duble ekibimiz ikin 
ci dencededir. Binaenaleyh fazla 
bir fCY ümit ebnek zaten mAnaaız 
olur. 

Gene (A) kortla saat 11,15 de 
Romanya ekibi olan (Bunyan • 
Botez) ile diğet" bir Türk ekibi o
lan ( Chaudoir • Şirinyan) çifti 
oynayacaktır. Romanyalılann he
nüz oyunlannı görmediğimiz çin 
bu duble'in ne kadar muvaffak o
labileceğini tahmin edemeyiz. 

Saat 14,30 gene A kortta Meb 
met Karakaı ile Yunan Nikolai
dea oynayacakl..,.dır. M. Ni.kolai
dea için tumuvadan evvelld ne§· 
riyatimizda da yazdığıınız gibi 
Avrupanm iyi OJUDCUlan ımıfına 
mensuptur. Binaenaleyh ıenç 
oyuncumuz M. Karakaı Beyin ne 
derece muvaffak olacağım tah
min edemiyoruz. Bu maç oynanır 
lanı ( B) kortta da ıehrimizin iyi 
oyuncularmdan olan Chaudoir ile 
Treguboff'la eliminatoire bir oyun 
oynayacaklardır. 

(A) kortta saat 15,45 te Yunan 
Stelyanoa ile Türk Şirinyan oyna
yacaklardtt. Her iki oyuncu da 
claaae oyuncuau olduklarından bu 
maç çok entereuaııt olacaktır .. 
Ayniaaatte (B) kortta Bote:z (Ro
men) ile Zeki Rıza (Türk) oyna
yacakludır. Bu maçta Botez'm 
kazanmalı kuvvetlidir. 

Saat IS de (A) ve (B) kortla 
nnda günün en aon maçı oynana• 
caktır. Bu maçlar da; 

Papadopoulos (Yunan) ve Se
dat (Türk) araamdadır. Çok ente 
reıaaant olacağı muhakkak olan 
bu maçın kimin tat"afından kaza• 
nılacağı kestirilemez. 

Bu maç oynanırken (B) kortta 
da Jaffe (Tü,.k) ile Bunya (Ro
men) oynayacaklardir. 

Masonlar 
Toplanıy.or 

(Bqı l illci ahifede) 
Bir muharririmiz murahhaı.ar

clan M. Groeier ile temu etmiıtir. 
M. Grcıeier konanı etnfmda ma
lilmata Yermekten kat'i surette iç 
tinap eylemİftir. 

Dün ııelen murahhaılar, tehri
miz maton mebafili erkinile gÖ
nqmÜflerdir. 

Konanı miinasebetile Türkiye 
matonlari araamda geçen)e,.de 
h&aıl olan ikiliğin izalesi için bazı 
teıebbiişler vuku bulmaktadır. 
Bunlardan henüz müabet netice 
almamamakla beraber, bazt ma
_, büyükleri telifi beyn için mü
... ir müdahalelerde bulunmakta
dırlar. 

1 Ankaraya 
Gidecek heyet 

(Bap ı iııci 11ahilede) 
mii§tür. 

Müzakerat ikmal edilemedi· 
iinden pazartesi günü tekral" İç· 
tima yapılmaıma karar verilmif
tir. Bu içtimada bir heyet intihap 
edilerek tehrimizde bulunan Güm 
rük ve inhisarlar vekı1i Rana B. 
le temasa memur edilmiıtir. 

lkbsat veki.letinin yeni karar 
namenin ıureti tatbiki hakkında 
noktai nazannı anlamak Üzere 
Ankaraya banket edecek heyet 
hareketini bu sebeple pazartesiye 
bırakmııtıı-. 

intihap edilen heyet dün Güm
rük ve lnhiaarlar vekili Ali Rana 
Beyi Gümrükte ziyuet etmİ§tİr. 
Heyet yeni kuamamenln tatbiki 
hakkında erbabı sanayiin temen
niyatmı iblağ etıniıtir. Rana Bey 
bu temenniyatı büyük bir alaka 
ile dinlenmiı ve kendi Vekaletine 
ait husuaatta erbabı sanayie lazım 
gelen teahilab göstereceğini vaa· 
detmiıtir. 

Ele geçen 
Fesatçılar 

(Başı 1 inci sahifede) 
Mehmet, Mehmet Lı'.itfi ve Sü,.ey
yadır, on biri tütün amelesidir. 
laimlel"İ Süat, Ramazan, lbiı, Ab
bas, Abdi, Hamdi, Ahmet, Çonga 
Ali, Reıat, Cihat, Mehmettir. 

Biri matbaacı Serkistir. ikisi mÜ· 
rettiptir, isimleri Retat ve Mardi
rostur. Diğerleri de kondöktör A
li Sırrı ve Kuşçu Alidir. 

Bu maznunl&l" hakkmdaki ad
li tahkikat ikmal edilmek üzere
dir. 

Yaralı bir hırsız 
kaçtı 

Adanadan yazılıyor: Evv~ld 
gece saat iki buçukta Emirler 
mahallesinin bekçisi Cebbar &

fendisi, debağ zade Rağıp Be 
yn evinin civarında tüpheli bir 
adam görerek wtımak istemiş, 
fakat meçhul adam kaçmıya 
batladığından Cebbar Ef. ta
bancasmı çekerek bet el ıili.b 
atmıştır. 

Yapılan tahkikatta, bulunan 
pabuçlardan ve nehir kenannda 
görülen kan lekelerinden bu 
adamın parlak Ali olduğu ve 
bekçinin attığı kurtunlardan bi 
rinin sabet ettiği anlatılmıttır. 

Nehirden yüzerek kartı tara
fa geçmiye muvaffak olan bu 
hırsız polis memurlan tarafın.. 
dan takip edilmektedir. 

Bir köyde yangın 
Gerededen yazılıyor: Bu el 

vardaki Samat köyünde köylü
lerden birçoğunun hamıanda ol 
duğu bir sırada yangın çıkmıf 
ve ü~ ev yandıktan sOllra aön
dürülmüttür. 
Kazamız dahilinde yeni mah 

ıul idrak edildiği için buğda
yın kilesi 70 ile 90 ve arpanın 
kilesi de 50 ile 60 kuruş arasın 
da satılmaktadır. 

Belediye kuzu etinin okkası
na 25. sığrr etine de on kurut 
narh koymuştur. 

Paris'te arbedeler 
PARIS, 3 A.A. - Emperyaliat 

harp aleyhtan komite tarafından 
tertip edilen bir içtima emasmda 
arbedeler zuhur etıniıtir. 

Nümayiıçiler tarafından kopa
nlan pamıaklıklu ve ağaçlarla 
SO kiti ve nümayiıçilerden de 20 
kiti yaralanmıfbr. Zabıta 40 kiti· 
yi tevkif etmiftir. 

Sulh kongresi 
VIY ANA, 3 A.A. - Muabe

delerin yeniden tetkiki meaeleıi, 
4 ila 11 eylülde Viyana'da topla· 
nacak olan beynelmilel Sulh kon
ll"eaİDİn ruznameaine ithal edil
mit olduiundan "Tiryanon muahe 
desinin yeniden tetkiki Macar 
birliği" oraya bir murabbaı gön-
denneğe karar nrmiJtir. 

ikinci Sulh kongresi, baf'l'eki
lin himayesi altmda toplana,.ak 
B§ağıdaki meselelerle meıııul ola
caktır. 

1 - Cenevre tahdidi tealihat 
konferaıuı. 

2 - Manevi tahdidi tealihat. 
3 - lktısadi buhran. 
4 - Milletler eemiyeti miaakı

nm 19 uncu maddesi mucibince 

Menemen 
Bataklıkları 

• Sulh muahedelerinin yeniden tet
kiki. 

MANiSA, 2 \Milliyet) - Mene 
men ve F oçadakl bataklıklnnn kurut 
ma ameliyesini y~kinen ıörmelı üze
re F oçaya ıjden vilayet artma müca 
dele heyeti reiıi Y.Ani Bey teftitabnı 
bitireıek av<let etmi!tİr. 

Bosnada fırtına 
BELGRAD, 3 A.A. - Bosnl\· 

da ıiddetli bir fırtına hüküm ' . 
mektedir. Yollar 'Ve ıimendifer 
hatları baaara uğrıunııtır. Bet ki
ti telef olmu9tur. 

Mulıahir mektubu 

Edirne'de ipekçilik 
inkişaf gösteriyor 

Gazi kız şehiryatı mektebinde 
bir öğle yemeği -

EDiRNE: Edirnenin her köıe- ihnakını talebeye ııöatermek için 
~ocağında kalemi'! tarif ...., tav:ıifine bir (Mihnak) cihazı da yapmtf
imkin olmayan bir çok hazineler br. Bu alet kozacılığm ruhudur. 
vardJJ". Bunlar ıneyaıunda bir melr-
tep alemi ndw ki -1eket bqtan GOZEL BiR ESERi SAN' AT 
bap bir darülfünun n bir Camiül
ezber halindedir. 

MUHTELiT KIZ ORTA 
MEKTEP 

Şelıriıı bikiın bir noktaomda olan 
bu irfanu yuvaomt da ziyaret eyl&
dim. Mektep nebaridir ve (137) mev 
cudu vardır. 39 senesinde liıe ola
rak açılmq 340 ıeneıinde orta mek
tebe tahvil olunmuıtur. Mektepten 
§İmdiye kadar SS talebe mezun ol
muş ve ııeçen •ene de 13 çocuk §• 
hadenaıne almııtır. Mektebin fizik 
ye kiınya aletleri ııibi bazı nokaanla 
n varsa da büyük tecrübeler lisede 
yapılmak ıuretile idarei maslaba t 
olunmaktadır. Mektep müdürü Şev
§CI Hanun talebelerinin çok sevgili 
Ye çok muhterem bir veliıi gibidir. 
Şevket Hannn çocuklann ve mual
lim arkadaşlarının kalplerinde bü
yük bir ıeei uyandmıuı ve onlann 
kalbi rabıtalamu tcınin elyemif ıa· 
yanı hürmet bir ıimadrr. 

GAZl KIZ ŞEHIRYATI 
MEKTEBi 

Bu mektep Edimenin eski askeri 
idadi mektebidir. Mevkiinin lıikimi· 
yet ve letafeti, binanın mükemmeli
yet ve cesameti ve mektep ittihazına 
olan kabiliyeti dolayııile çok kıy
metli bir müessesedir. Bu mektep 
dariileytamdan müclevverdir ve Or
taköydeki F er'iye saraylarından nak 
ledilmiıtir. Kadrosu 250 ise de §İm
dilik 195 talebe vardır. Bunlann 
l<iffesi yetim ve ıebit çocuklandır. 
Müdür Ruhl Beyle benber 10 mu
allim bir katip bir ambar ve bir mü
bayaa memuru mektebin kadrosunu 
te§kil etmektedirler. Muallimler, 
mektepte talebo ile beraber yerle,. i
çerler ve orada yatarlar. Ben mekte
bin yemekhanesinde çocuklarla bera 
ber öğle yemeğıne davet edildim. 
O maıum yavruların hepsi "buyu
run efendim Afiyet oloun efendim" 
diyerek bena en yüksek misafirper
veı-likte bulunuyorlardı. Mektebin 
yatakhaneleri. mil e i, sinema ıalo
nu pek bot ve pek muntazam idi. 
Müdürleri Ruhi Bey henüz bil" sene
den beri mektebi ele aldığı halde 
büyük bir intizam tesisine ve mekte 
bi muvaffakıyetle idareye muvaffak 
olmuı bir ııençtir .. 

ZiRAAT BANKASI 

Tekirdağında iken tanımıt oldu
ğum (aaI ve müstakim bankacılar.. 
mndan Emin Bey buraya nakledil
mİ§tİr. Mumaileyh tehir ve kasaba
larda (12) kooperatif tqkil eylemit 
•• timdi de nahiyelerde tqkilita 
batlıuruıtır. Bu koope ... tifleı- vauta
sile :zürraa SOOO lira ikraz olunmuı
tur. Emin Bey itinin ehli, kıymet
tar bir zattır. 

BUZ FABRIKASI 

Akıncı oilu lbrahim Bey tarafm
dan teslı olunan bu fabrikanın Edlr
nedeki hizmet ve ehemmiyeti bü
yüktür. Muazzam saat kulesinin eöl 
gesinde ıı:enİ§ nefesler alarak solu
yan makinelerin çıkardığı buz kalıp
ları su sıcak zamanlarda en büyük 
ihtiy;.cı tatmin eylemektedir. lbn
hlm Bey Edirnein kara günlerinde 
düımana ahnlar yapmak ouretil~ 
mühim yararlık!arda bulunmuş bir 
zattır. K-disi timdi Halk fırkaoı İ
dare mecliıi msidir. 

BÖCEKÇILIK VE iPEKÇiLiK 
MEKTEBi 

Müdüı Asım Beyi Bursadan ta
mrım. Kendisini bir cuma aünü mek 
lehinde ziyaret eyledim. Ozerindeki 
İf elbisesile it baımda buldum. A
ıım Bey çok kıymetli bir mütebas· 
11stır. Buraya ııe!eli ıekiz ay olduğu 
halde bir çok lıııolleluiyonlar ricude 
ııetirmi§, tedrisatı teshil edecek lSO 
yi mütecaviz talılo ihzar eylanİ§, ta 
!ebelerin iıtirabati için bir çiçek 
bahçesi yaptırmıı, bir böcekhane le 
sis eylanİ§ tohumlan kıılatmak için 
SOO paket iıtialımda bir makine ile 
bir ipekböceği kaluçkaıı bir de t• 
humları yıkamak için dip hir .,,... 
kine icat eylcıniıtir. 

Bunda ahali böcekleri üçüncü 
yaşında zemin üzerinde beılemek 
te olduklanndan daima haatalık 
zuhur ediyonnu• 1 Bunlar için ke· 
revetler ihzarı altmıı liraya müte 
vakkıf iken Asmı Bey buralarda 
mebzulen bulunan kamıılardan 
bir kerevet icat ederek köylüleri 
maoraftan ku,.tıunıttır. Kamıılar 
köylü tarafından ıetirilmek ıarti 
le bu kerevetler birer liraya mal 
olmakta ve böceklere el ıürülm&
den altlarının değiıtirilmeai ka· 
bil bulunmaktadır. Bir çok köylü 
ler gelip bu kerevetleri gÖrmÜ§· 
!erdir. 

Asım Bey bir kelebekhane ve 
bir de tohum muayenehaneıi yap 
mıı ve bilcümle alat ve edevatı te
darik ederek mükemmel bir hale 
ifrağ eylemiştir. Kozaların aureti 

Asım Bey 111n beyaz ve muhte 
lif kozalardan ve Bunanın ipekli 
kumqlarmdan ve ipek Ye kozala 
rm muhtelif devrelerini ıöoterir 
maddelerden mürekkep ••yet san
atkarane tertip eylediii bir çer· 
~venin vasatına Gazi Hazretle· 
rinin portrelerini koymuftur ki bu 
leTha bir taheaerdir. 

KOZA iŞLERi 

Vilayette yetiftirilen kozanm 
vasti mikdarı (130000) kilo iken 
geçen ıene bu mikdu 47 bine düş 
müttür. Buna da ıebep piyaaanın 
dütmeai ve böceklerde haatalık zu 
hur ebnesidir. Bu aene koza hası 
latmm 100 bini tecavüz edeceği 
ümit olunmaktadJJ". Mektep bina-
11 çok ııüzeldil". Fakat icarladır. 
Bu bin" ile karş11mdaki arsanın 
veki.letçe mübayaasma müsaa
de edildiği takdirde vila
yetin iktısadi vaziyetinde ipek 
cephesinden büyük bir inki§al hu 
sule gelecektir. Bir de bu müesse
sede bir müdürden batka kimse 
yoktur bir el ile görülen iıler ne 
kadar iyi olsa nihayet akam~te 
mabkümdur. Bunu niçin de Asım 
Beye bir muavin ve icabı kadu 
memur iJ&ve edilmesi elzemdir. 

Ragıp KEMAL 

Gazi Hz. nin iltifat 
ve te ekkürleri 

On sene evvel latanbul ve İzmit 
körfezi düpnan inali altında iken 
köyleri yanan ve çok cefalar çe· 
ken Değirmcnd re'liler kurtuluı 
bayramı aünü Gazi Hazretlerine 
bi,. telgraf çekmiıler ve büyük 
Gazi'den aıaiıdaki telıınfı çok 
derin bir bahtiyarlıkla almıılar
dır. 

Köy heyeti 
Değirmendere 31/8/932 

Büyük ordumuzun ana yurtta 
dütmanı yendiii ve varlıiunızı ka 
zandığı bu büyük günün yıldönü
münde ıı:öıterilen çok temiz duy
gulardan sevindim ve tefekkür e· 
derim ve hepinize uiurlar dile-
rim. 

Reiaicümhur 
G<Ui Mustafa Kemal 

Değirmendere'lilerin telçah 
§Öyle idi : 

ReUıicumhw Gasi Mtutola 
Kemal Ha:zaetlerine: 
On Mne ..... et bu ııünlerde köy. 

terimiz yanmlf ve çoluk çoeuiu· 
muzla daflara kaçarak koitılı:lara 
aıfmmıı idik. Bütün milletle bera 
ber bizi de kurtanlmız. Kurtulnf 
yıldönümü aihıii minnet hialerimiz 
daha atqlendi. Y akıD11Dızcla ba
landuğunuzdan cesaret alarak en 
derin tetekkürlerimizi takdim ey. 
liyoruz. 

Köy heyeti namına Muhtar 
Mehmet 
Deiirmendarll 
Ahmet lluon 

Bükreşte 
Bir infilak 

Evler yıkıldı, iki 
köy botaltıldı 

BERLIN, 3. A. A. - Gazeteler 
Bükr"f cvairmda Teansa mühmmat 
deposunda kuvubulan lnfi!Ak bak- j 
kında bir çok talıilat vermektedir. 
Ahaliıinin bir çoğu infilaktan müte 
Tellit enkaz parçalarile ya"ralanan 
Rudeni ve Tbiajna luısabalan tah
liye edilmiıtlr .CiYarda bulunan bir
çok evi ... yık:ılıııqtır. 
Mühhnmaı depoounuo muhafaa 

lat'au bir zabit lnımandaımda 16 ne 
fercl.ı mürekkeptir. Bunların lıepai 
kaybolmuıtur. itfaiye talmıılarlla u 
ker kıt'alarmın fevluıllde pyretleri
ae raimen infiliktan zuhur eden 
yangın Wa oöndüriileınemiftir. 

Bremen vapurunda 
telsiz telefon 

BREME, 3 A.A. - Volff Ajan 
undan: Uord • Deutocher kumpan 
yaaının son derece aür'atli vapur
lanndan olan "Bremen° vapuru
na telsiz telefon cihazı v.ıuı:edilmİf 
tir. Bu sayede yolcular eıki ve 
yeni dünya ile ıörüıebilecekler
dir. 

Beynelmilel telgraf 
kongresi 

MAORIT, 3. A. A. - Beynelmi
lel telgraf ve telıiz telıraf konleran-
11 bu9,"Ün altı yüz murahhas huzu
runda açılmıthr. 

Komisyon 
Dünü yor 
Mançuriye giden 

heyet 
tahkikatını bitirdi 

PEKiN, 3 .A. A. - Lytton ko
miıyonunun venniı olduiu raporun 
azanın ittifak iri.11 ile tanzim edil
mİ§ olduiu haber alınmaktadır. Ra
por muLteviyatı Çin ve Japon lıü
kümetlet"ine derhal tehllj; edilmiye 
cektir. Yalnız, bu rapor Cenevr-ede 
neşredilec.lğinden, ayni ııün ve ayni 
saatte m.ıümat haoıl etmeleri için 
her iki hükiimete de birer mnhtıra 
t ..... di edilmİftİr. 

Komisyonun Sı"berya tanlo1e Av
rupaya avdet eden Fransız ve Al
man azan müstesna olmak Üzer"e 
lo,.d Lytt- ile diier rüfekası ya
na hava tarikile A wupaya clönmelı: 
için Cbanııhaidım aynlacaklardır. 

Mançurl meydan okugor 
TOKYO, 3 .A. A. - Yeni Man

suri devletinin hariciye nazırı, Nım
kin hiikümetine ıönderdiii bir tela 
rafname ile Çin hükümetinin Man
çurideki gayt"imuntazam Çin kuvvet 
terinin faaliyetlerini tqvik ve mü
saade etmemesi huıusuncla tiddetle 
nazaran dikkati celbetmiıtir. Yeni 
hükümet, ayne mahiyette ikinc bir 
ihbarnameyi de marqal Chang
Hsuch-Liang'e ııöodermİflİr. 

Adanada antika 
para bulundu 

ADANA, 2 - Adıınada kale 
kap11mda fırıncı Mehmet ağa evi
nin duvarlannı tamir ettirirken 
Sultan Ahmet devrine ait 1080 a
det gümüı pBt"a bulmuıtur. Meh
met ağa bu paralan bazı kimse
lerle paylaımıfaa da zabıta habeT 
alarak paraların hepaini topla
mııtır. 

Televizyon 
LONDRA, 3 A.A. - Chelnu

ford "Euexn den Markoninin hi
mayesi alımda bir takım tecrübe
lere girifilmiı ve bu tecrübeler, 
ıayanı dikkat neticelel" vemıittir. 

Ezcümle, bir tecrübe merkezin 
den ııönderilen ıelevizion mesaj. 
lan Sydney'de mükemmel aurette 
almmıttıı-. Ne ahvali havaiye ne 
de alelade teleiz cihazlarile almıt 
ta görülen bozukluklar, yeni ıİ•· 
tem Üzerinde hiçbir tea.ir icra et• 
memiıtir-

Amerika Almanya
dan 32.500,000 

mark istiyor 
BERLl~ 3 A.A. - Havao A· 

Janaı mnhabirindenı Amerika, Al 
man,..•ya 30 oyltu tarihinde Aıne 
rikan onluaunun Rhenanie'deki it 
ıal ınıurafı olmak Üzere 12,S •e 
"Mil<ed Claina" ıoamile de 20,000, 
000 mark tediye etmuine intizar 
edilmekte oldufunn bildİnnlftir. 

Almanya, bu tediyab yapıp 
,-apmıyacafmı henüz bildirmem.İf
tir. Faluı.t NSIJJİ Alman mehafilln 
de, Roiclubanlr'ta dö'liz m.,,cat 
olmadığından dolayı, med:JWlun 
tediyenin tehrinl talep etmealne 
müaade balıfolan borçlara ait iti-
1.&fnamen.in madclei mahaaaaom• 
dan Almanya'nm istifade etınek 
iatemesinin mümkün olduiu be
yan olunmaktadır. 

Bin kişi 
ölmüş 

Cenubi Amerikada 
ki isyanlar ne halde 

QUITO, 3. A. A. - Kıyam e:r 
hı tarafından riyasete intihap edilen 
M. Bonifoz CenWıiri Müttehide ıe 
faretine iltica etmiıtir. Şimdi , son 
ayan eınasmda ölenlerin miktarı 
1000 ve yaralananların adedi de 750 
olarak tahmin edilmektedir. 

Arjantlnde 
BUENOS AIRES, 3. A .A.- Ha

riciye nazın, Peroulu aiyaıi mü~ ... 
rimlerin ıerbest bırakılmalarına ai 
hir talebin Arjantin mebusan mecli
si tanılmclan reddedilmesi baoabile 
Peron hükiimetinin Arjantin büku· 
metine bir protestoname göndermiş 
olduiu hakkındaki pyialan tekzip 
eylemittir. 

Brezllgada 
RIO DE JANEIRO, 3. A. A.

Federal hükümet makamab, c""UP 
cephesi üzerinde Copao Bon· t..''y1. 
Ye §İmali cephede de lSO esir ~ım
mak suretile Çlueimada ıehrini zaJ 
tettiklerini bildirmektedir. 
Diğer taraftan bir sünııü hücumu 

neticesinde Casecavel sebrinin de 
zaptolonduğu ilave oh;mnaktadrr. 

Bolivya - Paraguay 
mrıhasemafı 

ASSOMPTION, 3 .A. A.- Hü
kiimet, Bolivyanm kendi kıtaatmın 
Taziyetlerini islih ebnck suretile is
tifade edeceğini Öne •ürerek bitaraf. 
lar tarafmdan teklif edilen 30 gün 
tük mütarekeyi kabul etmemiştir. 

Paraguay bükümeti, fili bir emnü 
ı~lamet tAhakkuk edebilecek olduğu 
zaman bir mütareke aktedihnesine 
muhalefet etmiyecektir. Filhakika, 
§İmdiki halde bitaraflarm hüsnü 
niyetlerine rağmen herhangi bir ~n 
de milzakcratm inkitaa ağramasm
dan endite eylemektedir. 

Equateur isyanı hitam 
buldu 

QUITO, 3. A. A. - Şimdi isyan, 
bımamile baıtmlllllltJJ". Asilerin teb 
rln tlmali garbi lnımma iltica et· 
mit olan mühezesi, dün öğleden oon 
n teslim olmuıtur. 

Maksim Gorki 
Pariste 

P ARiS, 3 A.A. - Malı'.im oldu 
iu veçhile Staline'nin mutemedi 
olmuı olan büyük Ruı muharriri 
M.ıuı:ime Go,.ki, Amaterdam harp 
aleyhtarlığı kongresinde ba~lıca 
rolü oynıyacak idi. Fakat F ele
menk bük&ııetl, mumaileyhin pa· 
aaportunu vize etmekten imtina 
eylemiıtir . 

Bu alqam Paris'te, 3 üncü en
tenıaayonalin ileri ıelenleri ara• 
amda bir metine aktolunacağı ve 
bu metinıte M.ıuı:ime Gorki'nin bir 
nutuk a3yliyecei!i haber verilmek 
todir. 

Meksika kabinesi 
istifa etti 

MEXICO CITY, 3 A.A. -
Meksika reisicumhuru M. Rubio' • 
nun berayı tedavi Ceınahiri Müt
tehideye ıitınek üzere kon.,.eden 
mezuniyet almak niyetinde bul
lunduğunu haber alan kabine a· 
ZBll k&ınilen üıtifa etmlılerdil". 

M. Rubio'nun Amerika'nm Miı 
neoota eyaletinde Rocheater'e gi· 
deceil zannediliyor. 

,-~TÜRKİYE 
Turing ve Otomobil Klöbü 
tarafından Akdenlzin en lltil seyahat mevsimi olan Tcşrinicvvol 

iptidılannda vıpılmak üzere bir seyahat tertip olunmuştur. 

;~::; Türk mübadilleri 
de iştirak edebileceklerdir. Seyahat 4 Teşrinievvelde 

r iman•lllIZdan baılayarak izmlr, Kandlye, 
Hanya, Pire uınanıarına uğradıktan ıonr.ı 
l.taabula aYdet olunacak Ye yolcuları tekrar ayni Ya· 

purla lmatre ıı6ttlrllecektir. On gün devam edecek 

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

43, ikinci mevki 3 2, 6çüncü mevki 
bileti 18 liradır. 
Yemekler: Sabah ve ikindi kahvalb., öğle Ye alqam 

yemekleri f&J'ap dahil olduğu halde ııtınde: 
Blrbaci mewld içba 2.so 
ikinci " " 2.-

0çBacG yataklı mevki içba ı.so 
Aynca yalnız kabvalb Yeyahut yalnız yemek alınabilir. 

Paaaport muameleaiı nufua tezkereai, aake
rl Yeaika Ye 6 adet vesika fotografı 

getirenlere meccanen yaptırılu. 

l~tirık arzusunda bulunanlsnn biran evvel kamaralarını tutmalm 

ıszı• 11ısiltı arzu edenterın Türkiye Turing ve 
Otomobil Klöbü mertezile Galata LLOYD HA.' 

Anagnostopulos ve Siskidis Vapur 
Acentası Telefon 'o. su B. 261i müracaatları ricı olunur. 



,\nkara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli ketfi (22893) lira (3) kuruttan ibaret Ankara
lstanbul yolunun Ayq - Beypazarı kısımları arasında (15574 
ın3) laf ihzarı kapah zarf usulü ile münakasaya koınulmuıtur. 

2 - Yevmi ihale 15-9-932 perıembe günü saat {lS) te Vi
layet Daimi encümeninde yapılacaktır. 

MiLLiYET PAZAR 4 EYLOL 

Iat. Mr. Kum-danlıj'ı Satanalma kom. ilanları 

432000 kilo Ot 28 Eylul 932 çartamba saat 14.30 da 

336000 kilo Saman 28 EylUI 932 çarıamba saat IS te 

800 ton lavamali nkömürü 28 Eylul 932 çarşamha lS.30 da 

336000 kilo Arpa 27 EylUI 932 salı saat 15 te 

213000 kilo Yulaf 27 Eylul 932 salı saat 14.30 da 

Harbiye ve merbutu mıektepler ihtiyacı için yukarda yazılı 
3 _ Talipler münakasa kanunu mucibince bedeli keıfin yüz ._ k be t d h' 1 d ki t 'h 

. . yem ve manru at ayrı ayrı ş sar name e ıza arın a an , 
de 7,S olan (1717) lira (3) kuruıluk temınat mektuplarını ıb- .. l d k 1 rf ·t·ı t 1 kt T ı· ı · gun ve saat er e apa ı za sure ı e sa ın a ınaca ır. a ıp erın 
razla münakasa ittirak edebilirler. l · · .. k · · her ım Tophaned M k K satın . . . . 1 

1

,artname erını gorme ıçın g e er ez . 
4 - Kqif, ıartname ve saır evrikını ~etkik et'."~~ ıstıyen er alma komisyonuna müracaatları ve İttirak İçin de ıartnaınesi 

her gün Başmüheodialiğe müracaat edebıleceklen ılan olunur. h'I h l cakl t k]'f kt 1 'h 1 .. .. .. veç ı e azır ıya arı e ı me up arını ı a e gununun muay 
<
4s54

) yen vaktinden evvel komisyon riyasetine vermeleri.(54) (4573) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti • "'" "'" 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Süvari Binicilik mektebi ih- ayyen vaktinde komisyonda ha-

tiyacı için on ton ot pazarlıkla zır bulunmaları. ( 41) ( 4522) 
Midürlüğünden: satm alınacaktır. Pazarlığı 6 4 4 4 

ı54 takım maa kasket kıtlık elbiselerin 3ı Aiuatoa 932 de ya Eylul 932 salı günü ıaat ıo dan Kilo 
pılan münakasada teklif edilen fiat cali cörüldüğünden münaka- 1 ı2 ye kadar °!'ophanede Merkı;z 7S Renkli bükme 

. . • . S G 1 ı Kumandanlıgı satınalmıa komıs 750 Ambali.j kağıdı 
sabır haftıa muddetle 10 Eylul 932 c\KD&rteaı saat ı le a ata-

1 
d · k 1 kt T 300 Keselı'k ka"g-ıdı . . . yonun· a ıcra r ınaca ır. a .. 

da Karamustafa pafa sokağında İstanbul Lımanı Sahıl Sıhhı_y~ , !iplerin izahat almak için her 200 İnce elvan ki.ğıdı 
Merkezinde icra edilmek üzere talik edilmiştir. Şartnamelerını J gün ve iştirak için de vakti mu Yukarıc!a mikdar ve cinılert 
görecek taliplerin Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum ayyeninde komisyonda hazır bu yazılan sıhhiye ambalaj malze 
Müdürlüğü Ayniyat muhasipliğine ve İstanbul' da mezkUr mer- lunmaları. (56) (4575) mesi S-9-932 pazartesi günü sa 
kez levazım memurluğuna müracaatları. (4569) ~ 4 4 at IS te pazarlığı yapılacaktır. 

İstanbul Dikim Evi ihtiyacı Taliplerin evsaf ve teraiti anla 
için dört muhtelif renkte 800 mak üzere her gün ve muayyen 
metre çuha pazarlıkla almacak gününde teminatlarile birlikte 
tır. Pazarlığı ıo Eylul 932 cu- Tophanede Merke:-: K. satm al 
martesi günü saat IS te Topha ma komisyonuna müracaatları. 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Kıymeti muhammenesi nede Merkez Kumandanlığı sa- ( 33) ( 4435) 

Lira • · tınalma komisyonunda yapıla- " • • 
150 1 caktır. Taliplerin evsaf ve tera Odun 

, · · k Çeki Eğrikapıda Şifhane caddesinde Avcı Bey camiinin auvar ve ı •h ve .. nümuneyi görmıe ü~ere ı ı50 
· ı ı ki l k lh l · T · · l' bi her gun ve muayyen saatınde ınınare tat an pazar ı a ıatı aca tır. a esı qnnıevve ın - de t · ti ·ı b' l'kt k · 320 

ihtiyat Zabit Mektebi 
Aıker konağı . . emına arı e ır ı e omıı-

rınci cumartesi günü ıaat on bete kadardır. Talıplerin pey akçele yona miiracaatları. (55) ( 4574) 300 Askeri Matbaa 
Merkez Kumandanlığı tile beraber latanbul Evkaf müdiriyetinde Mahluli.t kalemine "' "· "'" 850 

tnüracaatlan. (4561) Gülhane hastahanesi ihtiya-
2620 CI için iki yüz yirmi bet 

kilo beyaz yağlı boya pal ili 75 
76 ili 

3 Eylul 932 
4 Eyldl 932 

Cumartesi 
Pazar Eytam eramil zarlıkla almacaktır. Pazarlık 

ıo Eyllil 932 cumartesi pnü 
saat 10 dq ı2 ye kadar icra edi 

Ocluv 
Çeki 

690 
700 
28 

Eczacı Mektebi 
ihzari Küçük Za. Mp. 
Levazım Dikim Evi 
Gülhane hastahanesi 
Askeri Müze 

1 - 28 6 Eylıll 932 Salı ) 
29 - sı 8 Eyliil 932 Pertembe ) 
52 - 72 11 Eylul 932 Pazar } Mütekaidio 
73 - 93 13 Eylul 932 Salı ) 
94 - 133 ıs Eylul 932 Pertembe ) 
134 ili 17 Eylul 932 Cumartesi ) 

Evkaf sandığından maat almakta olan eytam eramil ile mü
tekaidinden yoklamasını cetirmit olanlarm üç aylık maaşları ba
lidaki tarihlerde hizalarında yazılı numaralara göre tediye edile
teğinden müracaatları ilan olunur. ( 4559) 

l•tanbul Vilayeti Nafia 
Baımühendisliğinden: 

Nafıa Vekaleti için abıap traverslerde raptiye olarak kulla-
1\rlmak üzere on bet ton lame demiri ile ve aynca sekiz adet ı 12 
kiloluk yağdanlık 110 metro 22 milimetroluk sekiz köte çelik ve 
l 00 kilo Rezidü yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin de 
llıirin kroki ve nVınunesini görmek ve ıeraiti iştirayı anlamak 
Üzere her gün vilayet Nafıa Batmühendisliğine ve pazarlık cünü 
olan 7-9-932 çarıamba günü saat on bette de teminatlannm müı 
tahıeben defterdarlıkta mütetekkit münakaıa ve ihale komiıyo
nuaa müracaat etmeleri. ( 4568) 

~evlet Demiryolları idaresi ilanları 

idaremiz ihtiyacı için pazarlıkla satın alınacak olan 24 ka
lem hortum. dana derisi, zımpara tatı. cıvata. galvanize çelik kab 
l11ılar, Avrupa beziri lamba fitili ve saire gibi muhtelifülcins mal 
~emenin pazarlığı S-9-932 tıarihine müsadif pazartesi günü icra kı 
lınacağından taliplerin yevmi arezkUrda saat 9 dan 11 e kadar 
lnağazada isbatı vücut ederek tahriren fiat vermeleri bu bapta
ki malzemenin müfredat listesi mağaza dahilinde asılmıt olup 
nümune getirilmı~ıi icap eden malzeme için pazarlık gunu nü
tııunlerinin beraber cetirilmesi nümunesiz tekliflerin kabul e
dilmiyeceği ilan olunur. (4564) 

kara'nın en b~yük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

•, 

A:KB A 
K;İa'p evi ve kırtasoyecilik 

·;~.; AnıJ1.rtalar cadd~ıi 
·· !. · j;.' r lıc:oiPn : 3377 

"'t··· 1 1 ' ' ·! 

:• He'r' ·" Jisa~cla gazete 
· · ·ı=necnıua ve kitap 

Her ~~~i kırtasiye e~yası 
ve ~ekt.ep levazımı 

Her:ı.türlü Fotoğraf 

1 :,>, . -1.' 1 
· evazımı - m'"'ıne er 

· ve '·~ina.tör i~lcri . . . 
Etem Pertev ıtriyatı 

. . .· ', -. 

Kütahya ç_inileri • .-. 

ZA YI: 1135 ıicil numaralı araha

ta ehliyetnamemi zayi ett:m. Yenisi-

1\i alacağımdan hükmu yoktur, 

Süleyman oğlu Ali 

1 a.,,.,., icra Memurluğundan: 
I Türk Ticaret Bankası Geyve ıu

beaine 1245 lira borcu için Mu
durnuda Kazan zade Mehmet mü-

1 kerem efendinin baczedilmiı olan 
bin liralık Türk Ticaret Bankası 
hiaae senedi itbu borcun temini 
iatifaar için 15/9/932 inci giinü sa
at 11 de Geyce icra dairesinde a
çık artırm& ile puaya cevrilece
finden talip olanl&nn yevmi mez 
kilrde Geyıre icra dairesine veya 
mezkUr gÜn ve aaate icranın 687 
numaruma mür•caat etmeleri ... 
lin olunur. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtalıklan 

mütehaııııı 
Cumadan maada hergün öileden 

ıonra ıaat (Z,30 dan Se; kadar la-

l 
tanbulda Divaııyolunda 118 ruma
ralı buausi dairesinde dahili hasta

! lıkları 11ı1uayene ve tedavi eder. Te .. 
lef on: latanhul 22398. 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınıl mQtehasaıs 

(Babıali) Ankara caddesi No.60 

lecektir. Talip olanlar nümune 
ıini cörmek ve teraitini anla
malı: üzere her gün ve pazarlık 
günü de Tophanede Merkez K. 
komisyonunda teminatlarile bir 
likte bulunmaları. ( 4572) 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat ihtiyacı için 
478000 kilo un kapalı zarf su
retile satın alınacaktır. Müna 
kaaaıı 26 Eylul 932 pazartesi 
giJnü saat ıs te Tophanede 
Merkez Kumandanlıiı satın al 
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin ıartnamesini 
görmek için komisyona müraca 
atları ve ittirak için de şartııt
mesi veçhile hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale günü
nün muayyen vaktinden evvel 
komisyona riyasetine vermeleri 

Çeki 
300 

200 
100 

(46) (4S26) 

Aıker konağı 
bir tartnamede 

Maltepe liıesi) 
Olçme taburu ) 

bir şartnamede 
Yukarıda yazılı mahallere 

hizalarındaki mikdarda ayrı ay
rı şartnamede 600 çeki Gdun pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Pr.,,;;ar 
lık1arı 5 Eylill 932 Pazartesi cü 
nü saat 10 dan ı2 Ye kadar Top 
hanede merkez kumandanlığı 
satın alma komiıyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin tartoa
mesini görmek için komisyona 
müracaatları ve iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları, ( 45) ( 4525) 

.. "' ~ 
MerkezKumandanlığına mer 

but müessesat ihtiyacı için 
ı3.000 kilo yapıncak üzümü iki 
t•rtnamede pazarlıkla satın alı 
nacaktır. Pazarlığı 7-9-932 çar 
şamba günü saat 10 dan ı2 ye 
kadar Tophanede Merkez K. sa 
tın alma komisyonunda icra kılı 
nacaktır. Tal iplerin ıartnamele 
rini görmek için komisyona mü 
racaatları ve iştirak için de mu 

700 
2S2 

2370 
Yukarıda yazılı mahallere hi 

zalarındaki mikdarlarda iki tart 
namede kapalı zarf suretile o
dun satın alınacaktır, Münaka
saları 17 Eyl0.1 932 cumart•i 
günü saat IS te Tophanede Mer 
kez Kumandanlıtı satın alma 
komisyonunda icra kılınacaktır 
Taliplerin şartııamelerini e6r
mek için komisyona müracaat
ları ve iıtirak i~n de fartname 
si veçhile hazırlayacakları tek
lif mektuplarını ihale ırünilnün 
muayyen vaktinde komisyon ri 
yasetine vermeleri. (21) (4364) 

Odun 
Çeki 
1132 
4135 
850 

6117 

• • * 

Topçu Atıt Mektebi 
Maltepe Lisesi 
Ölçme taburu 

Yukarıda yazılı mahaller~ hl 
zalanndaki mikdarlarda ve bir 
şartnamede kapalı zarf suretile 
odun münakasası ı8 Eylill 932 
Pazar günü saat 15 te Tophane 
de Merkez Kumandanlığı satın 
alma komisyonunda icra kılına 
caktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek için komisyona müra
caatları ve iştirak için de ıartna 
mesi veçhile hazırlayacakları 
teklif mektuplarını ihale cünü
nün muayyen vaktinde komis
YOn riyasetine vermeleri. 

(20) (4363) ..... 
Harbiye mektebi ihtiyacı i

çİn 90,000 kilo kuru ot pazarlık 
la satın alınacaktır. Pazarlığı 
6, 9/ 932 sah günü saat ı4 ten 
ı 7 ye kadar Tophanede Mer
kez Kumandanlığı satın alma 
komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin şartnamesini cör 
mek için komiıyona müracaat. 
lan ve iştirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları, (35) (4437) 

Şirketi Hayriyeden: 
Cumadan maada günlerde Salacak hattına ait 233, 235, 237 

236, 238 ve 240 numaralı seferler ile Köprüden Be§iktaı ve Üı
küdar'a 188 ve 190; 

Cuma günleri: Salacak hattme ait 545. 547, 549. 546. 548, 
550 numaralı seferler ile Köprü' den B(!!iktat ve Üıküdar'a 1 

484, 486 numaralı seferlerin yalnız Pqembe Cuma ve Pazar gü · 
nü akşamları icra edileceği ilan olunur. 1 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
(288) lira ke9ifli Kasımpa9a Tuz ambarının tamiri pazarlık 

1 
suretile münakasaya vazolunmuıtur. Talip alanlar ~0-9-932 tari 
bine müsadif cumartesi günü aaat on beşe kadar İnhısarlar lıtan 
bul Başmüdiriyetine müracaat e~lemeleri. (4570) 

193% 7 

Türkiyenin en eski hu•u•I mektebi: Ni9anta9ı'.ııd• 

Leyli nehari Feyzı·ye Lı·sesı· 1:e~is ta-
Kız ve erkek nhı 1885 

Yuva, fık, Orh ve Lise kısı mlarını muhtevidir. Kayıt için herglia Niş~ntaşı'nda Teşvikıye 
karakolu kar§ısındaki mektebe mllracut edilebilir. Bütün s ınıflara kız taleb? kabul 
olunur. Bu sen• leyi ; ücretlerinde bliyü'~ tenzilU yapılmıştır. Talep vu'<uunda mektep 

- tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 
Kırklarelindeki kıt at ihtiyacı için 600,000 kilo saman 415,000 

Askeri fabrika
lar ilanları 

kilo arpa 14, 700 kilo sade yağı ı65,000 kilo un kapalı zarf usul ile Bakırköy Barut fabrikaların 
münakasaya konmuıtur. İhale tarih ve saatleri afağıda yazılmış da mevcut olup evvelce müzaye 
tır. Taliplerin vakti muayyende Kırklarelinde 2 inci suvari fırka desi ilin edilen ve eskiden biçi-

lip ambarımızda müdahbar bu-
sı satın alma komisyonuna müracaatları. (682) (4124) lunan otlar henüz satılmadığın 
Cinai İhale tarihi Günü Satleri dan talip olanlar otlan görmek 
Saman 12/ 9 932 Pazartesi 16,30 da için fabrika idaresine 8 Eylül 
Arpa 13 9 932 Salı 16,30 da 932 de yapılacak müzayedeye 
Sade yağı I4 ı 9 932 Çarıamba ı5 de ittirak etmek üzere Tophane es 

de ki salı oazarında Askeri F abri-Un ıs 9 932 Perıembe ıs · 
kaları '{ ollama binasında ko-

- 1. Muhabere alayında mev- 1 konmuştur. ihalesi 24-9-932 cu 
cut ıoo araba gübre mevkii mü- martesi günü saat ı4 tür. Şart
zayedeye konmuıtur. İhalesi nameyi görn:ek isteyenlerin her 
6 ı 9 ' 932 Salı saat ıs te komi&- gün komisyonumuza ihaleye it 
yonumuzdadır. Taliplerin vakti tirak edeceklerin de vakti muay 
muayyeninde 3 K. satın alma yeninde İsparta alım satım ko 
komisyonuna müracaatları. misyonuna müraacatlan. 

(743) (4S36) (746) (4576) 
Jıt ,,. ,,. "" ~ J(. 

lzmitteki kıt'at için S1800 
kilo kuru fuulya kapalı zarfla 
münakasaya konmuıtur. İhale
si 21 / 9 932 Pazartesi günü sa
at ıo dadır. Taliplerin vakti 
muayyeninde lzmitte satın al
ma komisyonuna müracaatları. 

(738) ( 4510) ...... 
lzmitteki kıt'at için l47,S50 

kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakasaya koıımuttur. ihalesi 
20/9/932 Pazar eünü saat 10 
dadır. Taliplerin lzmitte satın 
alma komisyonuna müracaatla
rı. (737) (4509) ..... 

Çatalca müstahkem mevkii
nin 437,864 kilo odunu kapalı 
zarfla münakasaya konmuıtur. 
ihalesi 10-9-932 cumarteıi gü
nü saat 11 dedir. Şartnameyi is 
teyenlerin her gün taliplerin 
vakti muayyeninde 111. KO. K. 
SA. AL. KOM. müracaatları. 

(706) ( 4270) 

Çorludaki kıt' at için lOS,000 
kilo T ekirdafı için 140,000 ki
lo ekmeklik un ayrı ayrı t•rtna 
melerle kapalı zarf uıulile mü
nakaaaya konmut9ur. ihalesi 
S/ 9/ 932 pazartesi pnü saat ı4 
te Çorlununki saat 16 da Tekir 
datınınki taliplerin vakti mu
ayyenfode Çorlu satın alma ko
misyonuna müracaatları. 

(683) (4125) ..... 
Edreıaitteki kıtaat ihtiyacı için 
dört yüz bin kilo arpa kapalı 
arf usulile münakasaya koo
lllU§tur. İhalesi t ı /9 932 pa
ur rünü saat on birde Balıke
sinle ikinci kolordu alım satım 
komi11oıııunda yapılacaktır. Ta 
!iplerin teminat akçelerile müra 
caatları. (678) (4ı20) ..... 

lspartadaki kıtaatın senelik 
ihtiyacı olan 11026 kilo sadeya 
ğı kapalı zarfla münakasaya 

Fırkanın Tekirdağındaki kı
taatı için münakasaya konulan 
12000 kilo gaz yağına talip zu 
hur etmemiştir. Pazarlığı 8-9-
932 per9embe günü saat ı4 te
dir. ihaleye ittirak ec:ıeceklerin 
vakti muayyeninde Çorludaki 
alım satım komisyonuna müra
caatları. (747) ( 4577) 

• * * 
Kolordu kıtaat ihtiyacı için 

60000 kilo un mevkii münaka
saya konmuıtur. Pazarlığı 7-9-
932 çarfamba günü saat IS te
dir. Şartnameyi almak isteyen 
lerin her gün ihaleye itlirak e
deceklerin vakti muayyeninde 
komisyona müracaatları. 

(750) (4580) ...... 
Manisadaki lotaatın senelik 

82,500 kilo bulgura verilen fi
yat gali görüldüğünden ihalesi 
10-9-932 cumartesi saat lS.30 
dadır. ihaleye iştirak edecekte 
rin vakti muayyea;nde Manisa 
da satınalma komisyonuna mü
racaatları. (748) (4578) ..... 

IH K. O. namma pazarlık 
suretile dört ili yedi yatlarında 
binek ve koşum hayvanatı satın 
alınacaktır. Komisyon Dolma
babçede hayvan revirirı.cle 11-9-
932 tarihinden itibaren vazifeye 
baflayacaktır. Taliplerin evsafı 
almak ve ha,...,anatını cöater
mek üzere her haft.-ı pazar 
ve aalı cünleri saat 9,30 dan 12 
ye kadar komisyonumuza müra 
caatları. (749) ( 4579) 

• • * 
İspartadaki kıtaat için seoe

lm 70607 kilo sıfır eti kapalı 
zarfla münakasaya kommııtur. 
İhalesi 25-9-932 pazar cünü ıa
at ı5 t.edir. Şartnameyi görmek 
isteyenlerin her gün komisyo
numuza, taliplerin vakti muay
yeninde lspartadaki satın alma 
komisyonuna müracaatları. 

(7336) (4508) 

Merhum 

misyona miiracaat eylemeleri. 
(4556) 

• * • 
Askeri San'atlar Mektebi 

için evvelce rn: n edilen ı 10 adet 
havlunun itas111a talip çıkmadı· 
ğı için tekrar münakasaya ko
nulmu~tur. Talioler;n 8-9-932 
de Tophanede Askeri Fabrika
ları Y ol:ama binasında komisyo 
numuz:a ır.üracaat eylemeleri. 

(4S57) 

Göz Hekimi 1 
Profesör Dr. ESAT 

(Bahı•I• \ nk•r> r•rl1r-• \'cı hl 

Kiralık han odaları 
ve mağazaları 

Eminönü Malmüdürlüğün
den: Mahnıutpatada: Mahmut 
pata ve Sultan odaları sokağın 
da büyük yılciız hanının bütün 
odalarile altındaki mağazaların 
kiralanması temdiden .5 Eylul 
932 pazartesi günü saat 14 te 
yapı~acağmdan taliplerin satı~ 
komısyonuna müracaatları. 

(4567) 

Mukaddema Beyoğlunda Sıruelvi 
lerde eaki 41, 43 yeni 20 Numara
da mukim iken halen ikametıriln 
meçhul bulunan Emanoel Karasu 
Ef. ye. 

fatanbul ikinci icra Memurlui\in 
dan: Ajana Jeneral dö Lihreri e do 
Piiblikaayon ıirketinin zimmetiniz
de alacağı olan mebaliğin temini i
çin ihtiyaten ve icnıen tahtı hacz~ 
alnıan Tophanede Firuz ağa mahalle 
ainde SıraıelYİler caddesinde atik 
41, 43 cedit 20 numara ile mur.k
kam ıayri menkulünüziin tesviyeyi 
deyin edilmemesi buebile alacaklı 

tarafından paraya çevrilmesi talep 
edi1mit olmakla tarihi ilindan itiba
r• ÜÇ sün :zarfında ve 932/558 dos 
ya N wnaraıile daireye müracaat ve 
mezkür borcunuzu vermediğiniz tak 
clirde berveçlı.i talep mahcuz gayn 
menkulünüzün paraya çevrilmesi su 
ntile iıtifayı matlüp edileceği m.a

lilmunuz bulunmak ve olhaptaki aa
tİt ihbar varakasının tebliii makamı 
na kalın olmak üzere keyfiyet ilanen 
teblii olunur. 

latanbul ikinci lflia Mmıurluğuw 
dan: Müflis Hamparr.on Zarukyaa 
efendiye ait Samatyada Aia hama. 
mı albndaki düklcincla mevcut Soha Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 

ettiS)i ve matbaamızda tabedilen .... 
Ameli Hayat Alimi 

1 boru cliraek ye aairenin açık arttırma 
ile 6 E,.ıuı 932 Pertembe günü saat 
17 de Kocamuaıafa pafada Pazar 
mahallinde satılacağı ilan olunur. 

IHerbert N. GASSON)uo 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet gUzel bir 
şekilde lntitar etmittir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
Taıraya gönderilen kitaplar için posta licreti alın 

latanbul 3 üncü icra Memurlu
iunda.a: Bir borcun ödenmesi için 
haciz edilmiı ve para,.a çevrilmesine 
karar YerilmİJ olan Fiat markalı 503 

! model müıtamel yüz elli lira luym&

ti mubammineli ve elyevm iıler bir 
halde bir adet otomobil 8 9/932 
Perıembe ıünü saat onda Aksaray

' da Valde camii karııaında Türbe İt· 
tiaalindeki takai mahallinde açık art 
brma uaulile sablacafmdan talip 

1 
olanların maballinde memuruna mü

• nıcaatları ilin olunur. 

Oalriiclarda latanhul 6 ncı icra 
M-urluğundan: Bir borcdan dola
yı m.Jıcuz ve paraya çevrilmesine 
karar verilen 4 sandık keıme teker 

1 
4 çuval hindiye pirinci bir çuval sa
bun 5/9/932 tarihine miiaadif pazar 

teai günü saat 10 - 11 kadar ıehre
mini saray meydanında 459 No. lu 
Nümune hakkaliyeıi dükk.inınde a· 
çık arttırma auretile aatılacağuıdan 

talip olanların mahallinde hazır bu
lundurulacak memuı-e ınür caatlan 
ilan olunur. 
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Zafiyeti umumiye, iştihasızlık Fosf ati 1 
ve kuvvetsizlik halAtında bü-
yük faide ve tesiri görülen ark Malt Hulasa 1 

Kullanınız . 
Her eczane 
de satılır. 
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.... Karaciğer, Mide, barsak, tq ve kum hastahldanna ..C 

TUZLA İÇMELERi 
Kopriiden 6,30 - 8,20 - 9,30 - ı 1,40 da Haydarpaşayı hareket 
eden vapurların trenleri ve Cuma <abablan iltveten 7 vapurunun 

ereni membalara tadar gidetler. lçmelerılen son eren 1 ~ •. 15 dir. 

Gazi Terbiye Enstitüsü 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizin ihzari smıflarınm ikmal imtihanları atalı-

\ la yazılı günlerde yapılacakbr: 
Türkçe Edebiyat 17/9/ 932 Cumartesi 

Tarih Coğrafya 18/9/932 Puar 
Tabiiye 19/9/932 Puamı.i 

Riyaziye 20/9/932 Salı 
Fizik - .Kimya 21/9/932 Çarıamba 
Bütün sınıfların tedrisatına da 24 EylQlde ı;aılanacaktır. 

(4470) 

Yüksek Mühendis Mektebi Kaydı Kabul 
Muamelesi: 

Yüksek Mühendis mektetbinin 932. 933 tedris senesi kaydı 
kabul muamelesine 1 eylul 932 pertembe günü saat 9 dan 22 ~
lul 932 perşembe günü saat 16 ya kadar cumadan maada her giln 
saat 9 ile 16 arasında Dolmabahçecle Gümüısuyunda mektep bi
nasında devam edileceği alikadaranın malumu olmak üzere ilin 
~~~ (~) 

Van Posta Telgraf Baımüdürlüğftnden: 
Yazın kamyon ve kıtın hayvanla ve yahut yaz, kıt hayvanla 

nakliyat yapmak ıartile iki ıeldl üzerinden münakasaya konulan 
haftada iki seferli ve her ıeferin mecmuu fıkleti 600 kilo olan ve 
650 lira bedeli sabıklı Van • Bitlis postası kamyonla bin yüz lira 
ve hayvanla dokuz yüz lira bedelle pey altma almmıt ve bedelin 
f .ıhiş bulunmasına binaen bir ay müddetle pazarlık suretile tem 
dit edilmittir. Taliplerin daba ziyade malOmat almak istiysıleriıı 
Ba§müdiriyetinıize müracaatlan, (4328) 

Yüksek Deniz Ticaret Mekte. 
binin kayıt ve kabul şartları 

Mektep leyli ve meccanidir. Tah.il derece9İ yüksokttir. C... 
yesi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetiıtirmoktir. Me
ıuıılar için bir hizmeti mecburiye yoktur. Alt Ye t&lt olmak üzere 
tahsil müddeti dört senedir. Kayıt muamelMi 1 Eyl(\]deıı 1 T. 
evvele kadar devam eder. Ali birinci sınıfa lise mezunları tllf bi
·inci sınıfa bet sınıflı san'at mektebi mezunlan ile lise dokuzu ik 
:nal edenler veya o derecede tahıil ıCSrdüiü alelusul tutilı: edil
ınit olanlar kabul olunur, Ali birinci ımıfa ıireceklerin ufarf 18 
lZami 21 ve tili birinci sınıfa gireceklerin ugart 18 azami 18 
yaımda olmaları lizımdır • .Kabul muamdMi muayenei sıhhiye
den ve talipler fula oldujua. göre yapılacak ı:ııusabakadan ye 

noterlikten musaddak taahhütname verdikten ıonra keapi kat'i:r
yet eder. Taıradan ıelec:eklerin Yilluek deniz ticaret mektebine 
girmek üzere hangi tarihte memleketlerinden hareket ettiklerini 
müt'ir bir mazbatayı beraberlerinde ptirmeleri muktuiclir. T• 
!iplerin istidalarına nüfus cüzdanlarını, aıı ıehadetnaı:ııelerini, 
mektep tehadetname veya taadiknaı:ııelerini, polisçe muaaddak 
büsnühal ilmühaberlerini, dört adet vesikalık fotojraflannı Ye 
velilerinin muvazzah adrea ve imzalarını raptederek Ortaköyde 
çırağan sarayı ittisalindeld mektep müdürlüğüne müracaat eyle
meleri veya taahhütlü mektup ile ıöndermeleri ve 1. T. evvelde 
mektepte yapılacak muayenei sıhhiyede bizzat hazır buhmmaları 
lazımdır. (4192) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1200 ton kazan mayii mahruku: Kapalı zarfla münakasuı S 
Eyini 932 Pazartesi günü saat 14 de Deniz kuvvetleri ihtiyacı j. 
çin yukarıda mikdarı yazılı mayii mahnıkun kapalı zarfla müna 
kasası hizasındaki gün ve saatte yapılacağından ıartnamesini 
görmek. isteyenlerin her gün ve vermeğe talip olacakların da te. 
minat mektuplarile birlikte münakasa gün ve saatinde Kuımpa" 
ta'da Deniz Levazım Satınalma komi•yonuna miiracaatları. 

(3999) 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli ketfi 14406 lira 88 kuruıtan ibaret Ankara. A
yaı yolundaki tat ihzaratı kapalı zarf usulile münakasaya kon
muıtur. 

2 - Yevmi ihale 25-9-932 perıembe günü saat on bette vi
layet daimi encümeninde icra olunacaktır. 

3 - Talipler münakasa kanunu veçhile yevmi ihaleden yüz 
de 7,5 nisbetinde 1081 liralık teminat ve teklif mektuplarını ve 
Ticaret odasından musaddak iktidarı mali vesikalanıu Encüme
ni Daimi riyasetine tevdi etmiş bulunmalıdırlar. 

4 - Keşif, şartname ve sair evrakını tetkik etmek İsteyen
lerin her gtin Basmühendislisie müracaat edebilecekleri ilin 
olunur. (4473) 

1E. Neş'et Kinin K 
• J • Beher komprime 0,25 gr. !lf kinini havidir. Çok zarif bir şekilde tüpler içinde piyasaya çıkmıştır. Soğuk algınlığı ompnme erı gril_'> baş ~ğrısı, sıtma.n.öbetleri~~ itinin alacağııuz Zlllllan ıl,aima E. Neş'ee kininlerini isteyiniz. Alman'yanın en meşhur 

kının fabnkası olan z ,,,,,..,cr kınını ile yapılmıştır. F. Neşet markasına dikkat ediniz. Deposu: Ankara caddesi 88 

• 

İpekiş 
Krep Damur'lan 
245 kunıttan 
itibaren 
aablır. .. 
Ayni ayarda 
Avrupa 
lı:umqlarımn 
en uc:mu iM 
Dart liradır. 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

.... 

Mecmua 
Mektep Kltapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanlan 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir~ 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 -

-------- - ---- . - ·-- -
- ----- -

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 
Mahk-eoinden: Terekesine malıko 
mece vaziyet olunan &ruh Y C1'11§8l
mi efendiye ait olarak: 

1 - Galatada Kllrlıclllercle Kara. 
kat banmcla 4 No. lu yazıhanede 
mevcut maıa •• aaire açık aıtbıUM 
ıuretlle 6/9/932 pazarteai saat 17 
de aatilacaktır. Talip olanlann mez
kUr gün ve aaatta m•balinde hazır 

bulunmalan lüzumu ilin olunur. 

İstanbul ve Çanakkale Merkezleri için lüzumu olan (430) ton 

yerli maden kömürü ile itliffar için (60,000) kilo kükürt kapa-

lı zarf usulile 10 Eyliıl 932 cumartMi günü saat 14 te Galatada 

Karamustafa Paıa sokağında İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Mer 

kezinde mütefekkil komisyonda münakasası icra kılmacağından 

taliplerin ıartnamelerini görmek üzere Ankarada Hudut ve Sa

hiller Sıhhat Umum MüdürlüğU Ayniyat muhasipliğ~ ve ls
tanbulda mezkur merkez levazım memurluiıuna müracaatları. 

(4184) 

Dr. HORHORUNI 
Zührevi ve BeYli hastalıklar 

teclaYiheneıi - Beyoğlu Mulen
ruj yanında Zambak aolıak No.41 

Darülfünun 
Emanetinden: 

İstanbul Darülfünununa talebe kayıt ve kabulü muamelesi 
ne bqlanalmııt.ır. Kayıt muameleıi Te"inievvelin on betine ka 
dar devam edecektir. Taliplerin Fakülteler Kalemlerine müraca
at etmeleri ilin olunur. .,. (4488) 

Kız .,. erkelı - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 
lLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA V1D1R. 

Btlti1n omıflan me.cuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazartesi, Çar,..mba günleri saat 10 dan 18 e kadar 

milracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBAŞI POLiS MERKEZİ ARKASINDA 
.._I ________ Telefon: 22534 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurlan. 
Pazardan batka h•r gtın öğleye kadar kayıt yapılır. 

---• 17 Eylelde derslere başlanacaktır. 

Türk Maarif 
Cemiyeti 

Müesseseleri 
1 -Bursa Kız Lisesi leyli ye 

neharidir. Lisenin bütün 
amıfları mevcut oldufu 
gibi resmi liaelerle mua
deleti Maarif Vekiletin
ce tasdik olunmuıtur. 

2 - Ankara Ana mektebi ve 
ilk mektep. 

3 -· Eskiıehir ilk mektebi. 
Leyli talebe de kabul e
der. 

4 - İıtanbul Talebe Yurdu. 
Y almz Yükaelc Mektep 
ve Darülfünun talebe.i
ne mahıustur. 

5 - İzmir, Çorum, '.Adana 
talebe yurtlan. Lise ve 
Orta mektep talebe.ine 
mahıuıtur .. 
Türle Maarif Cemiyeti 

yukarıda yazılı olan milesıe
selerine girmek iatiyenler ka 
'>ul ıeraiti için Cemiyet tube
lerine ve yahut bu mlleaaewe
lerln idarelerine müracaat et 
melidirler. (3761) 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt •e ıı6lıreri bastahlılar tedaftlua
,...ı Karaköy Börekçi fıruu ........ 
da 34. 

Ademi iktidar ve 
bel gevtekliğine 

kartı en müesıir dna SERVOIN 
luıplarıdıı-.Depoıu, latıuıbul'da Slrb 
cide Ali Riza Merkes ecaneoidir. 
Taıraya 150 kurııt poıta ile gönde
rilir. lzmir'de lrgat pazarmdaki, 
Trabzon' da Yeni Ferah eczanelerin
de bulunur. 

TURliYEi 
-" 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 4 Eylül 

PAZAR 
gilnü alııamı Sirkeciden barelt:eı
le Zonııulclalr, I nebolu, Sam
ııuı, Ordu, Glreson. Tralıoron, 
Slirmeııe ve Rlze'J• sJdecektir. 

Fazla ı.ftllat lçia Sirkeci Yel 
mci hHMdaki .-ıtahiuıa mÜ• 
r..,..t. Tel: 21516 

SEYRISEF AlN 
.... .. _, Oala1a K&prli 

ı.tı B. 2362. '4abe A. llrlııeci 
MOhllrdanadl ima :a. 1740. 

lzMtR • PiRE - ISKENDE
R1YE POST ASI 

( IZMlR ) 6 EylW aah 11 de 

TRABZON POST ASI 
(CUMHURİYET ) 7 EyllH 

Çarıamba 18 de 

IZMtR - MERSiN POST ASI 
( KONYA ) 7 EylGI çar
pınba 10 da Galata nh· 
tımından kalkarlar. 

idareye lllzumu olan bet 
bin tane havlunun mnna· 
kuası temdit edilmiştir. 
ihalesi S eyini 932 tari· 
binde yapılacaktır. Temi· 
nat % 15 dir. 

M1LL1YET MATBAASI 


