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Sahip ve Batmuharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi N~riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

Alman Milleti Behemeh ilihlanmak Azminde! •• 
Türkiye'nin dostluk ıy arın Fransanın ceva-1 

politikası, Türk- hı anlaşılacak 
Fransız dostluğü •• 

Gazi Hz. 
----

Rei.~icüuıhur Hz. dün 
Dolmabahce sarayın
daki dairelerinde meş
gul olmuşlardır. 

Almanya tahdidi teslihat kon. 
Dostlukların kuvveti milletle. feransına da iştirak etmiyecek Dil inkılabı 
rin karşılıklı hislerile ölçülür.. 1 Kurultayı 
Fransız dostlarımız yeni Türkiyenin 

tahakkuk ettirdiği inkılAbın mahiyetini 

Fransızlar Almanyayı mparotorluk Al- - - -
"lanyasından farksız görmeğe başladılar Kurultayda çaht-

tamamen anladıktan gün 
ortada hiç bir suitefehhüm bile kalmaz •• 

1 
1 

olduğu intiba çok derin ve çok mak için pek 
müaaittir. 

M. Herrrot, Almanya'ya ne su- çok müracaat var 
retle cevap vereceğini göstermiı, 
ancak evveli bir takım vesikaları 
tetkik ebnesi li.zım olduğunu ili.
ve eylemiıtjr. 

Temps gazetesinin latanbul ı mevzuunda yalnız zarar verir. 
muhabiri, gazeteaine bir mek- Uzak tarihe karışmıt hatıraları 
tup yazmıt .. Bu mektupta Tür- deşmekten ne çıkar? Kaldı ki, 
kiye - Fransa münasebatınm Türkiye - Fransa münasebatı 
mazisi ve timdiki hali etrafın- tarihinde o kadar aziz hatıralar 
da bazı mütalealar aöylüyor. var ki.... Her halde Franaız 

Muhabirin ifadesine göre. dostlarımız, Yeni Türkiye'nin 
son zamanlarda Fransa hakkın idııri, siyasi ve umumi hayabn
da bir muhabbet cereyanı bat- da tahakkuk ettirdiği inkılabın 
lamış, bu cereyanın betlangıcı mahiyetini tamamen anladık
da Türkiye'nin Akvam Cemi- lan gün, ortada ne ıuitefeh
yetine girmeai ve F ranaa meb'- hüm kalır, ne de ihtilaf ve doet
usan meclisinde lehimizde te- luk münakaşası yer bulur. 
zahürat yapılma11 imiı.. "" "" "" 

Doğrudur, Franaa'ya kartı - "Acaba Türkiye'de Fran 
burada derin bir sevgi mevcut- ıa lehinde batlayan bu yeni 
tur. Fakat bu sevgi; denildiği muhabbet cereyanı, Türkiye'
gibi Cemiyeti Akvam• duhulü- nin yeni ve eski bazı dostlukla
nıüz gibi yakın bir tarihten de- tının kuvvetini, derecesini a
ğil, çok uzak bir maziden baş- zaltb mı? .. Kendi kendine bu 
lar. auali soran muhabir, yine ken 

Türkiye'de Franaız düt- di kendine §U cevabı veriyor: 
manlığı, hatta umumi harpte, - "Böyle bir §eye inanmak, 
iki muhasım cephe halinde, fark :zih~iyetini bilmıemektir !" 
iki millet biribirini boğazlar- Muhabirin bu cevapla söyle
ken bile gönüllerde yer bulmut mek istediği fey; vazıh değil
değildi, Bunu her iki taraf ta dir. Biz burada tarka veya 
görmüf• itiraf etmitti. garba mahsus bir zihniyet sez 

Akvam Cemiyetine girişimiz miyonız. Vaziyetin ifadesinde 
münasebetile Fransa tarafın- cümhuriyet Türkiye'ainin dost 
dan gösterilen hususi alakayı luk politikasında gözettiği ve
matbuatımızın nasıl kartıla- fadan, dürüstlükten başka bir 
dığmı hep hatırlıyoruz. Hal- mana aramamalıdır. 
buki muhabirin dediği gibi, Politikada şiarımız; yeni 
bazı Türk gazetelerinin Fran- dostluklann hiç bir sebeple es
aa'ya kartı sistematik bir tarz- ki dostlukları unutturmamaaı
da netriyat yaptığından haber- dır. Çünkü dostluklanmızın 
dar değiliz. Meslektaıımızın mahiyetinde başkaları aleyhin
bu noktada yanıldığını söyle- de bir mana, ba,kalarma teca
meliyiz. Vakıa zaman zaman vüz fikri yoktur. 
bazı F ransı:z gazetelerinde çı- "" "" • 
kan yazılara karşı matbuatımız Bn:zı Fransız gazetelerinde 
da da ha11asiyet ve asabiyet zaman zaman Türkiye aleyhin 
gösterildiği doğrudur; fakat de yazılar görüyoruz. Halis 
Franaa'ya karşı mutlak bir düt Fransa'mn bu yazılarla alaka
lllıanlık.... işte bu cihet. hiç bir sı ~madığma eminiz. Bunlar, 
gazetemizin mesleğine esaa ol- Türk aleyhtarı tahrikatçıların 
mamııtır . .,. .,. .,. eseridir. Vakit oldu ki, Tempa 

gazetesi gibi ciddi ve ağır b&f
T emps muhabiri, mektubu- lı gazeteler bile _ hüsnü zan-

nun bir yerinde diyor ki: nıa memuruz - bilmiyerek bu 
" ... Bazı Türk politika a- tahrikita alet oldular, Her hal

damları. vaktile Kara Mustafa de ne bu yazılar, ne de bunla
Pata tarafından muhasara edi- rın Türk matbuabnda celbet
len Viyana'.nm kurtarılmaaı i- tiği nıUkabeleler iki milletin 
çin Fransanın kartı tarafa yar- an'anevi dostluklarını, samimi 
dım etmesini, Mıaır'ın Birin- hislerini incitemez. 
ci Napolyon tarafından zapto
luı:masıru, kumandan impara- Mevzuu baha mektupta 
torun Suriye hakkındaki istila yalnış görütler olııbilir; fakat 
tasavvurlarını, Franaa'nın Ce- bunu yazan zatta fena bir ruh. 
zayir ve Tunus futuhatını ve fena bir maksat olmadığı mu-

hakkaktır. Biz; izahı, tashihi 
yakın tarihte, umumi harpten 
end Fransa'nın Türk düıma- davet eden netriyab daima iyi 
nı Çar Ruıyasile ittifak etme- karıılarız. Çünkü Franaa'ya 
sini bir türlü unutamıyacakla- yaklaşmak ve F ranaa ile anlat
rını iddia ediyorlar ... " mak fikri Türkiye'de, bugün 

Retchstag meclisi reisi 
Kapiterı Goehring 

P ARiS, 4 A.A. - Pelit Pari· 
ıien ıazeteai, Alman notasmın 
dün M. Herriot'nun nazrrlar mec .. 
liainde verm.İf olduğu izahata eaaı 
letkil elmit olduğunu yazmakla· 
dır. Mumaileyhin beyan etmit ol
duğu mütaleaların arkadatlan ile 
Reiıicümhur Üzerinde hi.ııl etmİ§ 

Bu vesikalar, hukuki ve tek
nik mahiyetle hiç bir noktayı ııöl
gede bırakmamak ve diier mem
leketler · nazarında tam vurul ve 
cerhi gayri kabil bir delil vücude 
ııetirmek maksadil.e tetkiki li.zmı
ııelen bir takım diploması veıika
landır. 

Petit Pariıien, ili•e ediyor: 
Fransız cevabi notasının kat'i 

metni önümüzdeki çartamba gü
nü nazırlar meclisine tevdi edile
cektir. 

Oyalamak siya6eti mi? 
BERLIN, 4 A.A. - Havaı A

janı• muhabirinden: Almanya'run 
hukuku muıavatına dair olan le
tebbüıünü Franıa hükumetinin 
büyük bir aükun ile kartılama11 
i.cil bir cevaba intizar eden büku 
met mabafilinde bir nqeıizlik tev 
lit elmittir. 

Bu mehafil, Almanyayı oyala
mak maksadile işi uzatmak üzere 
yapılan bir takım manevralardan 
bahsetmektedir. 

Milliyelı;erver gazeteler, Fran 
ıa'nın ~ski menfaallerİılİn arkaıu· 
na çe' ~ :lerek sı ğınmak istediğini 
yazmakta ve A1manya'nın ortayn 

<Devamı 6 ıncı sahifede) 

an Yeni kadrolar 
memnun ol

mayan muallim er var 
Galatasaray lisesi müdürü 
istifa etti. Şikayet niçin?. 

Şikayetçi vaziyette kalan muallimler 
Vekalete ~üracaat ediyorlar •• 

dem almayan muallimler de vardır .. 
Yeni kadrolarda en fazla detiıildik 
olan mektep Galaıaa.ay liaeaiclir. 
Calıttaoara)' liseoind., mühim bir 
mikdarda muallim çıkartılarak yerle
rine bqka muallimler tayin edilmit
tir, Galatasaray lisesi .,üdürü Fethi 
"'ey, idari vazifeoine inzimameıı ay
ni ınaaıla olmak üzen, çok ders ve
rildili için istifa etmit, isıifanameıi
ni Maarif vekaletine göndenniıtir. 
Vekaletin bu istifayı kabul etmeyece 
ği söylenmektedir. 

Bugünde 
.Toplanıyor 

Acaba bahsedilen bu politi- değil, çoktan beri yafayan bir 
ka adamları hakikatte mevcut politikadır. Türkiye'de Fransız Ankara'ya gidecek 

dilinin> Fransız fikir ve aan'ati-
mudurlar, yoksa meslektafımı- . ok .1 ld Galatasaray lisesi müdDriJ heyet ve 
zın hayalinde ya1ayan mev- nın ç 1 eri 0 uğunu ve bura-
hum birer tip midirler·, bunu bil da fikir ve aan'at sahasile poli- Fethi B. bugünkü içtima •• 

tika ıabaaı arasındaki mesafe- Lise ve orta mektepler muallim 
ıniyoruz. İyi bildiğ;miz ıeY• • I I kadrolan tamamen ali.kadar mektep Milli sanayi birliğinde latan
yeni Türkiye'nin devlet adam- nın at anı maz bir ıey olma- tere tebliğ edilmiıtir. Bu sene kad- bul fabrikatörleri bugün bir içti. 
lan, politika adamları araıında dığını söyleyen meılektatımız rolarda umumi ve mühim defitildik ma yapacaklar- -

· "h" h"d" 1 b inamıın ki, bu mesafe tasavvur olmamakla beraber bazı mekteplerin dır. Bu içtimada 
mazıye, tan ı a ıse ere u ettig" inden .>-La kıaadır. Ger-kada k b "I 1 ·· .. Q&JJ muallimleri hemen hemen ki.milen gene yeni konten· 

r sı 1 ag anan arı. gunun çek. Türkiye ile Fransa ara-~- değİttirilmiııir. Anadoluya aönderi-müatacel ve mu·· ...ı.~ politı'ka- om • jan liatelerinde 
~ d mev t 1 ilıt'l"fl • len birkaç lise muallimi yerine lzmir 

mel b 1 b 1 h 
a cu o an ı a ar, suı- mevcut mevaddı 

• a u çeşit mü a aza arı a- tefehhümler, anla•amamazlık- den tehrlmize birkaç muallim nakle- iptidaiyenin fab · 
kım. kılanları yoktur Y-: T""r " dilmiıtir. Bu seneki kadrolar L_ ' ~ u lar nedir, diye sorulacak aualle- DOUı rikalann ihtiyacı· 
kl'ye'nı"n ı"d e d 1 h mekteplerde ademi memnuniyet u-ar a am an; er kol k 1 na göre tevzü et-
şeyden ziyade realisttirler. On- re ay o ay cevap verilebilir yandırmııtır. Bazı muallimlerin üzer rafında görüıüle 
lar hali hazırın icaplarını, men- mi? Pek yakında halledileceği- terinden ıube derileri alınmış, yalnız cektir. 

ni umdu"u uz O I bo eoao dersler bırakılmıştır. Söylendi-
faatlerini biç bir sebeple hisle- g m aman 1 rç- jine ııöre buna mukabil bazı mual- Cumartesi günü 
rine ve tarihi hatıralanna feda !arını. eskiden beri iki memle- limlen de esas derslerinden maada Gümrük ve lnhi
etmezler. Oyle olmasa idi; bir ket arasında aiyaai bir ihtilaf bir, halli iki tube derıi verilmiıtir. ıarlar vekili Ali 
taraftan Türkiye ile Rusya a- mevzuu diye almıyoruz. iki Maarif veki.leti eıas derslere ma&f Rana Beyle temas 
raımda, dig" er taraftan yine memleket arasındaki doetluk- vermekte, şube derılerine ücret ver- eden fabrikatör- Vô11F Bey 1 

T 
!arın kuvveti; milletlerin kar- mektedir. Öğrendifimize ııöre bir kı ler heyeti reiıi Nazmi Nuri Bey 

ürkiye ile Yunaniatan arasın- hkl h 1 sıın muallimlerin uhdesindeki tube bu içtimada heyeti umumiyeye i-

Ruşen Eşref Beyin 1211-
hat ve beganalı 

Ruşen Eşref Beg 
Türk Dili Tetkik Cemiyetinin 

bu ay sonunda Reiıicümhur Hz. 
nin yÜkoek huaurlarile Dolmabah 
çe aarayırun büyük meraıim aalo
nunda yapılacak illı: knrultayma 
ait hazırlıklara hararetle devam 
edilmektedir. 

<Devamı 6 ınc1 sahlıede) 

Terkosun 
Devri •• 
Dün Valinin riya
setinde toplanıldı 

Susuzluktan kurtuluş 
yaklaşıgor 

Hacı Adil B. 
Dün vali Ya beledi:re reisi Muhit

tin BeJİn riyaoetinde Terkos tiri.eti 
nin lıelecliyeye devri hakkında mü

(Devamı 6 ıncı sahiled") 

ROMAN 
Falih Rıfkı Beyin 
" Milliyet ,, için 

hazırladığı tefrika 

Buıünkü cemiyet ve 
tipler hakkında hiciv
ler, miipbedeler ve 

tahliller --
1 - Sultan Hamldlrı 

cenazesi, 
2 - Rafet Pa,anın ls

tanbula girişi, 

!J Keriman Hanım 
HadımklJgilnde, 

Bu ilç hadise arasında 
ne milnasebet var? 

Dünya 
Güzeli 
Hastanede 
Keriman Ece Fa
toşun ağlamasın

dan bir 
yerde duramıyor! 

CerralapBfB'da ve 
Laleli' de 

geçen saatler •• 
Dünya Güzeli Keriman Ece, düıa 

sabah peder ve validesi refakatinde 
Fmdıldı Apartımanından çıkarak bir 
otomobille Cerrahpqa hastahanesin
de tahtı tedavide bulunan yiğeni Sait 
Beyi ziyaret etmiııir. Keriman Ece, 

DIJnga glJ:ıell hastane 
hegetl sıhhiyesi ue 
geleni ile beraber 

yeni pavlyonda bulunan yeğeninim 

nezdinde yanın - kadar kaldıktaa 
ve gene geleceflni söyledikten sonra 
hastahane heyeti sıhhiyesinin deli.le 
tile eski paviyonu gezmit ve basta-

( Devamı 6 ıncı sahiled") 

Yapılan neşriyat hak
sız ve 

garezkarane midir? 
Darülfünun müderrisleri ve 
talebe ateş püskürüyorlar 

Muslihittin Adil B. in beyanab 
Dün bir sabah refikimiz birinci 

ıabifesine, 30 Ajusloo zaf• baJl"ll
mma ait bir resim koymuıtur. Bu re 
sim, merasimde Darülfünunu temsil 
eden ııençlerin kolordu kumandanı 
tarafından teftiı edilditini pıteri
yordu. Bu salıah ıa:ıetesi, lıöyle bü
yük ve milli bir yddönümünde Darül 
fünun MUMDA bet &enciD meraıime 
iftirak ettitini, bu vıızi:retin çolıı acı 
olduiunu yazıyor, lıinlerce Dariilfü 

nunlu nerede, aletli müderrisleri ve 
hitalıeleri nerede, bizim Dariilfünua 
nerede? diye aoruyordu. Bu alır it. 
tiı.- Darülfiinıın mahitinde lıüyiilı 
bir uabİJet uyandırnut ve mezkür 
netriyat Jaakaız ve prazÜrane ad
dcdilınittir, Bu buauıla müderriı 
Muslihiddin Adil Bey demitıir ki: 

- Gün seçmiyor ki her laılemi 
elİIUI alan Darülfünun aı.,ı.lnde lıir 

(Devamı 6 ıncı sabil«l") 

da bu kadar derin ve samimi fi 1 is erile ölçülür. Onun dersleri, esas dersler gibi maaıa kal- zahat verecektir. Teırinievvelde 
bir dostluk teeuüı eder mı İçin Türk - Fransız dostluğu- bedilmiıtir. Yeni kadrolar neticeıi o- Bundan aonra bu aktam lktı- 1 1 - (Stelyanoa - Nikolaidlı) Yunan ve (Ahmet Ferit - Tregu· 

l"dı" ft. nun kuvvetine, atiıine güve- !arak mutazarrır olan bazı muallım" _ k"l ·ı Tefrikaya j boff) Türk ekipleri maçtan evvel). 2 - Yunanlı Nikolaid;, Mehmet , sat ve a etı e temas ebnek Üzere 1

1 v ·-·•·- ·ı. ğ · ld · kta 
nenler aldanmazlar. !erin Maarif veki.letine müracaat e- Ankaraya gidecek olan heyetin B J n.araaa• 1 yaptı 1 •ınıı e serv19 atb n sonra. 3 - Duble maçında 

Kanaatimizce, mazinin buna derek itirazda bulundukları söylen- meıai tarzına dair ııörütülecektir. af ıyoru-ı:.. l Abmet Ferit v .. Tnııuboff'un maç ean&a1ndaki haleti ruhiyelerini, 
benzer hatıralarını tazelemek. Siirt Meb'usu mektediı-. itiraz edenler arasında bu Heyet lıtanbul meb'uıu Vi.sıf B. il•••••••••••• ııayel vazıh bir aurette ııöıleren bir enstantane . 

......... ik_i:_:m~e=m=le=k~e=t~in~-~m=ü:n=a=seb=a~t=ı--~----.:.M=A=H=M:U~T~-~·en=e~t:c:rf~i~m:iı:'d:d:e:ıi~d=ol=du:g~·u:.::h:al:d:e~k~ı .:.,:i:n~r~iy~a:•:e;ti~a:l;tı;n:d;a~b~u;lu;n;a;c;;;a;k;;t;•r.;.. ~~--------------------r·Düniİİİl- İİltİİüİı" ııİİİm !arın tafııilitı ı r ··run n 
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Siyasi ve t arihi tefrika 2 5 

1 EMALİZM NEDİR? 
Selanik - Ana/ arta - Ankara .. 

Yazan: Edirne meb'u•u Mehmet Şeref 
1 Sapanın önünde hayvanlan yoktu .• Fakat hep ondan almak 
:ker veya tohumu serper •• Ak için hırpalanmaktan biran ra-

•ım karanlığında kulübesine hat kalmıt değildi •• 
ör.düğü vakit hayvanları ti- "Osmanlı.. nın köylü Türke 

' ı:ı.r eder, sağar. sütü maya- yaptığı fanalığı tasvire imkan 
ır .. Aksam yemeğini hazır- yoktur .. 
tr. erke"°ğini, çocuklarını doyu- Bir kere Türk on.un ıçın 
ur. Yataklarını serer ve niba- adını anmağa tenezzüle bile 
et bir köşeye cansrz serilip değmez sade bir mahluk i· 

1 
ı atcr , di. 

İs te bir köy kadını bu bit- Osmanlı efendi, Türk beyi-
•::.ez .tükenmez enerji kaynağı- nin düşmanı ya,amıt ve öylece 
'l ı r. ölmüttür. 
1 Türk köyü: Başına çöken bu kara beli-
' Kışır ç amurlara, yazın toz- dan Türk köylüsü çekindikçe, 
;a ra batmış bir yoldan girilen bütün hayatiyetini köyünün 
••Öy. iğri büğrü sokaktan baş- dar ve m..hdut ufuğunda sıkı
'ca her şeye benzeyen çamur- tarak inkişaf ettirememiştir. 
'u, gübreli yolların iki yanına Zulümden gözü karardıkça 
:dişi g üzel aıralanmış. yam- dağa çıkan efenin Türk köy
·ı yumru tatlı• yahut çalılarla. lüsü hamisi olmuştu .• Ve o efe 

!;itlerle bölünmüş duvarların de şekavetin değil kendi üstü
çinde arkasını· güneşe. aydın- ne çöken zulme kartı isyan et 
ığa çevirmiş, çökük ve alçak miş bir kahramanlığın siması

:avanlı. yahut sade direklerle nı görüyor. köy kızları efelerin 
:utturulmuş sakaflarmdan destanını terennüm ediyordu. 
gök yüzü görünen saz örtülü j Osmanlının konuıtuğu dili 
iki eda ..• Bör sayvan ve oda- 1 Türk köylüsü anlamıyordu. 
!arın sayvanda açılan pencere ı O Türk idi .. Osmanlıca deni
taklidi deliklerinden aydınlık len karışık dilden ne anlar
yerine lot bir hava girer .• Yağ 1 dı? 
lı kağıtla sıvanmış. Yahut ber- Ona Osmanlı hiç bir şey 
bat camlı pencereler •• Duvar- vermeyince öteden de deruni 
!ara dayatılmış yağdan, rutu- hayatına hakim olan· softaların 
betten 11lar.mıt ot minder ve dili de onun dili değildi. 
yastıklann yeşil küf kokusu Yalnız imamlara karşı bir 
odayı daha miyazmalaştıran incizap besliyordu. 
çürümüt ot taaffünü doldurdu- Sebep? 
ğu burası .•. lşte köy evidir.. Ruhi ihtiyaçlarını Osman-

• Ününde kazlar, ördekler, ta- lı temin edememit ve göğe açı 
vuklar ve köpekler odalara. lan kolların Tanrıya yalvarış
sayvanda v~ duvar diplerine larını işte in:am tanzim eyle-
teklifsizce girer, çıkar, mur- mişti .. 
darlık içinde bırakırlar ve köy İmam Türk köylüsünün an
çocuklarile kucak kucağa yafa lamadığı bir dilde okuyor, üf-
yıp giderler... lüyor ve niç olmazsa bütün bu 

Köy çocuğu: okuyuşların kendi arasında 
Gürbüz, sıhhat ve afiyet yapıldığını görerek cam;de bi 

püaküren sEvimli yüzlü, saf ve raz nefes alabileceğini zanne 
tatlı bakışlı, kolları. baldırla- diyordu. Oraya koıması da 
rı yumuk yumuk köy çocuğu bu ihtiyacın sevkile idi .. 
kirden rengi kaybolmuı yırtık . Zulümden bir~z nefes ala
bir entari altında cıplak. ba- bılmek, manevi bır yardnn gör 
cakları, vücudü her tarafı mey mek emelidir ki onu ham so
danda. eline ne ge~ ~r:;e ağzına fuluğa götürür gibi olmuştur. 
tıkarak, muttasıl koşar, sıçrar < Devamı var ) 
ve bu tarla yavrusu işte Türki
ye devletinin temel taşı, temel 
direği, ve bütün bir milletin 
tam ve k?.mil manasile dayan
gacıdır ... 

memleketlerde! 

Hicazda 
Muharebe 

MiLLİYET 

Balayını 
Geçirmek için 

İtalya şimendifer
leri ten-

zilat yapıyorlar 
RAMA, 4 (A.A.) - Balayım 

ceçirmek Üzere Roma'ya celeD 
yeni evlilere ıimendifer idaresin
ce babfedilmit olan % 80 tenzi
lat, Venediğ'e Napoli':re Floranaa 
ya veya Capre'ya ciden yeni evli
lere de tefJDil olunmuttur. 

Bundan baıka ltalya haricinde 
Velendo ve Roma'ya C"İden yeni 
evlilere de % 70 tenzilat yapıla
caktır. 

Bu tenzilat, ltalyan konsolos
hanesi tarafından pullanmıt ve 
mühürlenmiş izdivaç vesikasının 
İraeai üzerine yapılacaktır. Bilet .. 
ler, izdivacı takip eden on beı 
gün zarfında alınacak olup müd
deti otuz gündür. 

Avusturya 
Maliyesi 

Hazinenin vaziyeti 

çok nazik 

CENEVRE, 4 A.A. - Sreaa 
Konferanıı içtimaının arifesinde 
milletler cemiyetinin Viyana'daki 
mali komiteıi mümeaaili1 Avuatur 
ya'nın niaan, mayıa ve haziran ay 
lan zarfındaki mali vaziyeti hak
kında bir rapor netretmiştir. 

Bu devreye ait en bariz İş, na
kil muamelelerinin ortadan kaldı
rılmıı olmaaıdır. 

Raporda bilbaaaa hazinenin 
pek nazik olan vaziyetinden de
miryollan varidatının f&yaru dik
kat derecede düımeainden ticareti 
hariciyeye ait rakamın calibi dik
kat bir aurette aukut ebniı olma
sından bahsedilmektedir. 

Bu aon rakamlar, diier birçok 
memleketlere ait rakamlar gibi, 
ıimdiki iktıaadi siyasetlerin iktıaa
di vaziyeti hiç bir suretle salaha 
mazhar edemediğinden ve edemi
yeceğinin bir delilidir. 

Raporda netice olarak, yalnız 
Avusturya'yı İstihdaf eder. Müıte 
rek icraatın bu huıuıa çare olabi
leceğini kaydeylemektedir. 

Von Papen'e bir 

mektup 
BERLIN, 4 (A.A.) - M. Hu

genberg, gazeteler tarafından netre
diler bir mPktubunda M. Yon Pa
pen'den iktisadi proğramı hakkında 
yeni izahat vermesini istemektedir. 

M. Hu!(enber('l'in mektubu dahili 
hususi borça!., makul bir surette 
tesbit etmek icin Almanyanın hari
ce olan bor".'larına ait faizler niıbeti 
nin tenzilinden ba"kr- olmadığı mü
tAleasını ileri ıürektedir. 

Esasen ecnebi dayinler bu ten
zil keyfiyetinin İcradan ba.ıc. çare 
olmadığını bildirmektedirler. M. Ha 
genb<>rg, bu ıiheti ilave ettikten son 
ra iktısadi. siyaıi mahıulitı ziraiye-

f ngı"lizler takviye ye ~it bir konteniantmana tabi tutul 
maıını iltizam eylemektedir . 

kıtaatı gönderiyor lrlanda •• 

EYLÜL 

Suriyede 
Mücadele 

Bir milliyetperver 

münakaşa 
esnasında yaralandı 

HALEP, 4 A.A. - Havas A
jansı bildiriyor: Milliyetperverler 
den İbrahim Hanono bir münaka
ta esnasında bir çiftçi tarafından 
yaralanmıt olduiundan siyasi bir 
suikast icra edilmit olduğu haberi 
etrafa §llYİ olmuş ve Haman ve 
Şam müslüman mahafilinde bü
yük bir galeyana sebebiyet ver
miştir. 

HükU:met memurlan ihtiyat 
tedbirleri almışlardır. 

Lehistan ve 
Sovyet Rusya 
VARŞOVA, 4 (A.A.) - Harici

ye nazırı M . Zele•ki matbuata be
yanatında demiştir ki : 

"Sovyetlerle yaptığımız uzlatma 
müzakeratınrn yakında muvaffakı
yetle neticeleneceğini ümit ediyo
rum. Diığer taraftan bir hakem mu
ahedesinin de akdini temenni ede.
rim. lhtiliflar ancak bu suretle hal 
ve taaviye edilebilir. Lehistan So•
yet ademi tecavüz misakı hakkında 
bazı Fransız gazetelerirıin itirazları~ 
na gelince ;Lehiıtan Fransa ve Ro
manya ile bilitilif bu müzakerata gİ 
rişmiştir. Esasen Lehistan hükume
ti bu ademi tecavüz misakının So•
Yet Ruayanın ııarp kom,ularile ak
tedeceği miııaklarla beraber mer'iye
te t"İrmesi arzuıunu Moıkova hükii
metine izha,. eylemiştir." 

M. V enizelos Girit'te 

ATINA, 3 - Yunan bqvekili 
M. Venizeloa, dün intihabat turne
ıi için Ciride hareket eylemiıtir. 

Batvekil bu akıam Hanyada 
irae edeceği nutukta, rejim meae· 
leıinde iırar edecek ve KraJiyetçi
leri ıiddetle tenkit edecektir. 

M. Venizelos, Ciride hareket et
mezden evvel reisicumhuru ziya
ret ederek Makedonyada icra et
tiği aeyahat hakkında, izahat ver 
mi§, ve elinde mevcut deliil ve ve• 
saikın, tekli hükümet için daimi 
bir tehlike ve tehdit mevcut oldu
ğunu aöyliy,erek kraliyet fırkası
nın bu mesele hakkında aarih ve 
kat'i beyanatta bulunmaıı zaruri 
olduğunu ili ve eylemiştir. Reisi .. 
cumhur batvekilin metin ve azmı
kir hattı hareketini tasvip eyle
mİıJtİr. 

Telgraf ve telsiz 

konferansı 
MADRIT, 4 (A.A.) - Beynel

milel tel!fraf ve telsiz telgraf Konfe 
ransı, dün ı';'lt) ecnebi murahbaıınm 
buzurile a~ılmqtır. 

iki buçuk ay devam edecek olan 
Konferansın gayeıi tel[!J"afa ve telsi
ze ?İt muhtelif muahedeleri tevhit 
etmektir. 

Bu münasebete. çok şenlikler ter 
tip olunacaktır. 

Kapanma cel~eaine M. Zamora 
riya!et edecektir . 

Buzlar arasında 

1932 

... . :: ... , . .. '.· : ': 
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• 
Halepte ortalık gene karıştı. Fran 
sızlar gece yarısı evleri bastılar 

Çarşı baştan başa kapalıdır. Greve iştirak 
etmeyen Orozdibak mağazasının 

vitrinleri parçalanmıştır. 200 kişi tevkif edildi 
BEYRUT, 4 (A.A.) - Halep heyecan ve ı rın vakit kaybetmeksizin tevkifleri için şiddet

galeyan içindedir. Çar,ılar ba,tan başa kapalı- li emirler vermiştir. Diğer taraftan İbrahim 
dır. Greve iştirak etmeyen Orozdibak mağaza- Henanin bir çete teşkil ederek mukabil hare
sının vitrinleri Vataniler tarafından tamamiy- kete geçeceği söyleniyor. Sabah olup ta bu hi
le kırılmıştır Bu hadiseyi doğuran vak'a fudur: diseyi haber alan halk dehşet içerisinde kalını~, 

Dün gece yarısından sonra saat 3 te polis, 
jandarma ve Fransız askerlerinden mürekkep 

inzıbat uvvetleri Halebin muhtelif semtlerine 

dağılarak Vatani rüesaarnm evlerini basmışlar 
ve ele geçirebildiklerini tevkif etmişlerdir. Bu 

meyanda İbrahim Henane ve Sadullah Cabiri 
Beylerin de evleri basılmış ve fakat kendilerini 

ele geçirememitlerdir. Halep hükumeti bunla-

çarşı ve pazan terkederek yer yer içtima yapma 
ğa başlamışlardır. Polis kuvvetleri toplanan 
halkı dağıtmak için pek zahmet çeknı.ittir. Dün 
Ahmet Sıddik ile Derviş ve rüfekaaı Halep va
lisini ziyaret ederek tevkif edilen Vatanilerin 
derhal tahliye edilmelerini istemitler ve aksi 
takdirde Halep balkının hariçte hazırlandıkla
rını söylemişlerdir. Son aldığım haberlere göre 
tevkif edilenlerin adedi 200 ü bulmuttur. 

Bir şaki daha öldürüldü 
ADANA, 3 (A.A.) - Vilayetimizin Saimbeyli - Kadirli ve 

Kozan kazalarında şekavet yapmakta olan Musa Kazım bir mü

sademe neticesinde ölü olarak elde edilmiıtir. Müsademeden ka

çan dört arkadatı şiddetli takip edilmektedir. 

Maarif Vekili avdet ediyor 
MERSiN, 3 (A.A.) - İçel vilayetindeki tetl<ikatından dö

nen Maarif vekili Esat Bey bugün Ankaraya hareket etmiştir. 

Çakoslovakya bu sene iki mil
yon kilo tütün alacaktır 

IZM1R, 4 (A.A.) -Çekoslovakya hükil.metinin bu sene zar 

fında Ege. Samsun, mübayaa mıntakalarından iki milyon kilo tü

tün alacağı tahakkuk etmiştir. Bu iki milyon kilonun yarım mil

yon kilosu da 931 seneleri rekoltesi mallarından olacaktır. Mü

bayaa için heyetı' gelmeyecek buradan yapılacak tekliflerle icra 

edilecdctir. 

lzmirde C. Merkez Bankası 

• 
ihracatı tesbit 
Komisyonu 

İzmirde Valinin 

riyasetinde 

bir içtima yapıldı 
IZMIR, 3 (A.A.) - ihracatı 

teabit komisyonu bupn tekmil aza
sile Vali Kazım Patanın riyasetinde 
toplanmıştır. Bazı meaail hakkında 
gümrük baımüdürile, kambiyo mü
rakibi beyler davet edilerek kontrol 
ye tevsik eaaıları tezekkür edilmiş
tir. 

istihlak kooperatifi 

IZMIR, 3 (A.A.) - lzmir me. 
murları istihlak kooperatifi. reisleri 
Vali Kiznn Paf&llln riyasetinde top 
!anarak aon aylık icraatı ve bundan 
aonra yapılacak i,ter ile bilhassa kıt 
lık mahrukat ve melbuaat hakkında 
müzakerede bulunmutlardır. 

Pehlivan güreşleri 

İZMİR, 4 (A.A.) - C. Merkez Bankası şehrimiz şubesi mü IZMIR, 4 ( (A.A.) - Şehrimiz 
Hilaliahmer ve Himayei Etfal ce· 

dürlüğüne ta:rin edilmiş olan Nazif Bey İstanbuldan avdet etmiş 1 miyetleri tarafından mÜfterekeo 

ve diğer memurlar da gelmişlerdir. Banka bir kaç gün zarfında • tertip edilen büyük pehlivan gü. 
reflerine Bulgariatandan bir çok 

açılacak ve muamelata başlanacaktır. Bankanın açılacağı gün tarururuf pehlivanlar davet edil-
Ziraat Bankasır.c!aki hükil.metin vezne muamelatına ait parası mittir. Bunlar arasında alafranca 

ve serheat güret yapanlar da bu· 
bu bankaya devredilecek ve badema muamele bu banka vasıtasi- lunduğundan Federasyon Çoban 
le yapılacaktır. Mehmet ve Himmet pe'tılivanların 

lngilterede fırtınalar 
LONDRA, 4 (A.A.)- Dün lngilterede hüküm sürmüş olan 

fırtına ve son günlerdeki kuvvetli met hadiseleri dolayısiyle Win-

c:holson seddi dalgalar tarafından kısmen yıkılmıştır. Bu seddin 

gönderilmesine muvafakat etm.iı .. 
tir. , Yalnız tabiatın bol bol gü

neşinden, rüzgarından, kano
dan, buzundan, havasından 
yaşamak kudreti alan bu köy 
çocuğu temmuzun yakıcı güne 
şi altında, yalın ayak, baş açık 
tarlalarda annesının çapası et 
rafında. harmandaki döğenin 
üstünde. köy kıyısında esek 
sıpasile kucaklaşarak, inekle
ri, koyunları kovalayarak. kö
peklerle kucak kucağa yuvar
lar.arak, r.asıl yatarsa Zem~eri 
nin damar dor·.luran buzları 
ve !-:arlan octasında da yine 
böyle çırılçıplak öylece sıç
rar VP kotar •.. Onun ömründe 
ka) betmediği bir tek şey var
dır: Ne,'esi! Gülen, ağlayan 
saf, temiz ve sevimli yüzü! 

. . san ayn 
• J:lıcaz - Erden ar~sındakı son DUBLIN, 4 (A.A.) _ Serbest KOPENHAG. 4 (A.A.) - Hut-

hadıseler çok ehemmıyet peyda h '' k " . ec1· . - .. k schaı·nanson ·ı·te·ı· du··n Groenland'-

dahil kısmındaki alçak topraklar su altrnda kalmıştır. Orada say 

fiyede bulunmakta olan bir çok kimseler sular tarafından istilaya 

uğramış olan meskenlerinin damlanna iltica mecburiyetinde kal ı 
reışlardır. 

Bütün pehlivanlar 5 eylülde 
tehrimize gelmİf bulunacaklar ve 
8 eylülde ilk güreşlerini kışla mey 
danında yapacaklardır. 9 eylül 
kurtuluş günü akıamı içinde yine 
kışla meydanında gÜreşler tekrar 
edilecektir. 11 eylul pazar günü 
müsabakalara Alsancak stadyo
munda devam olunacak ve 16 ey
lUI cuma cünü yine ıtadyomda ya 
pılacak 4 güreşin galipleri tayin 
edilecektir .. 

Bir Türk köyü kadar bizim 
ziyalı gençler, Mustafa Kemal 
ger.çleri icin tetkike, arattırma 
ya yaratan bir yer olamaz •• 
Onu yakından görmeli. duyma 
lı ve sevmelidir .. 

Türk köylüsü. bu kadar a
ı~rlıor unutulmuş, atılmıt, ken
dısine bir gün alika gösteril
memiş olan Türk köylüsü, dai
ma cnun üzerine çöken zalim 
senelttde batını çevirmeden 
istenileni vennek şartile 
o bitmez tükenmez hücumlar
dan nefsini korumuıtur. 

O ne cevherdir ki, zalim pa 
ditahı, zalim beylerbeyisi, za
lim kadısı, zalim iyan ve eşra
fı. zalim salyaneeileri ve zalim 
eşkıyayı saltanat ve haımetini 
darit ve deptebesini, haraç ve 
masrafını, sefahat ve israfını. 
vergi ve teklifini, biç ve fidye
sini hep köylüden aldığı halde 
o serhatlerde çarpıtır, seferler 
de çürür ve bir tümsekcik bı
rakmadan ölür gider •• Fakat 
yine dipdiri Türk tarihinin bu 
canlı ve büyük yürekli, cevher 
li çocuğu hep ayaktadır .• 

O hücumlara, akınlara gö
ğüs gererek bu asra erip yetiş 
miştir. 

İçeriden. dışarıdan, ona her 

bru. t• B 1 d b · d u umet ıcra m ııı, oumru reı- ..... ' 
e t ır. u meae e a a zıya e · tabi I b'' .. 1 I d d ı_o • G dth b' 1 1 t H. 1 T ·hıT f d So mıne o an utün r an a aana- a .... ın o aa a vası o muş ur. 
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kaç saat mesafeye kadar ılerlemış d k · 
1 d. M h b · d ... 1 L" dL h'" batma dev:\m e ece tır. B 1 •ı 1 M 1 mr Fen fakültesi reıaı Muata{a 
ve: :.~abe~ea:.e;::: vee;:;:.r~~~r~ ın u erg ın mese- Almanya ve Rusya eyne mı e ason ar Hakkı, Raşit, Mehmet Ali Haşmet 
mütemadiyen lngiliz takviye kı- lesite alakadar B. ler temsil edeceklerdir. 
taatı ile mühimmat celdiği teey- YOHNSTON I . BERLIN, 4 (A.A.) - Havasa- 1 BugÜn ittihadın yalınız idare 
yÜt etmektedir. (Penıv ;anıe), ~ 1 jano ı bildiriyor: k • ı heyeti içtima edecek konııre yann 

Bu vaziyet Suriyede derin bir (A.A. ?-.E.1r"'"~ Stanckın te"k1
: Rusya'ya ~önderilecek madenle- ongresı yarın açı ıyor küşat celıeaini aktedecektir. 

alaka ile takip edilmektedir. Bu !• ke~yetınır 1:_ındberg1' m~seleaı rin mübayaas1 hakkında Sovyet ti-
hadiae timdi Şamda günün en mü ıl~ :'lakadar oldu~u haber verılmek- caret mümessilleri ile Alman mües- Şehrimize celmif olan murah· 

1 

tediı· ·· k .__1 hasların izaz için li.zım gelen teı 
biHm maelaeeıpeatidei. susuzluk G. an·.,,, bı"r fı"rar :;;::t~:~; a•a••nda muza er.ı -. a- tibat atmmııtır. idare heyetine v• 

... Sovyet mümeasilleri kıu vadeli Bugu·· n ihzari bir j .. tima yapı_ murahhaslara muhtelif günlerde 
T ziyafetler verilecektir. Ezcümle 9 

Halep: Maliye veziri Cemil MARSILYA, 4 (A.A.) - Bir 
Merdüm Bey ,imah Suriye de bir vapur bir milyon 300 frımk ihtilis 
teftit seyahatine çtkmıştı. Bir mm yapmış oldu~undar dolayı Kahirede 
takadaki teftitatmda cördüğü acı tevkif edilmi, olan Marsilyalı bir 
manzaralardan çok müteeaair 0 ... petrol tirlıı:etinin mütemedi Leitz ... 
lan c~mil Bey cazetecilere intiba m::tn"'i Mıan 'c1an buraya ıetirecek 
lannı anlatırken köylerde ıusuz- • İdi . Gece vakti Leitzmann Y'kanmak 
luk ve açlığın bir facia haline gel Üzerf' musluğa J!İlmiı ve lombar de
difini söylemiıtir. li!inden '!eçerek de~ze atlamı! ve 

Yalnız Halep vilayeti dahilin- yuzerek Bando) <ahılıne çıkmıştır. 
de 600 köy halkı açlık ve susuz- f k • k" • k ldı 
luktan dolayı hicrete mecbur ol- s oçya ıç ısız a 
~utlar .. Maliye veziri bu el~ va- ! ELGiN (hkoçya), 4 (A.A.) _ 
zıyet bır çare ~~lmak ve zurr~a 1 Visk; rüsumunun pek fazla olmaaı
yardım etme~ ı~ın çok çalı,acagı- na binaen tekdirciler cemiyeti mem 
nı beyan ebruttır · lek, tir !11 tal<dirhaneainden 78 ini 

Af &Ürüncemede kontrol ettikten •onra bir sene müd 
detle iıtihsalatı durdurmağa karar 
vermiştir. Halep: Aylardan beri sürünen 

'H bir türlü ilan edilemiyen affı 
umumi hala neticelenmemiıtir. 
Fnkalade komiserlikte bekliyen 
ve tasvibe iktiran etmeıi lazım ge
len bu huaaataki heyeti vüzera 
muhtırası bir türlü lastikten çık
mamaktadır. Söylendiğine göre, 
fevkalade komiserlik bazı isimler 
üzerinde tevakkuf ederek, bunla
rm bir türlü affedilmesini isteme
mekte ve bu yüzden af layihasını 
lastik etmemektedir. 

Hicaz ile Fransa 

arasında itilaf 

Kahireden yazılıyor: Ümmul
kura gazetainin yazdığına göre 

............... ·-·································-
lbniaauuı arasında yeni bir itilaf
name imzalanmı,tır. 

On bir maddeden ibaret olan 
bu itilafnamede Fransa hükümeti 
Hicaz ve Necit krrallığının ıiyaıi 
varlığını kabul ve lastik etmekte
dir. Bu iki hükumet kendi toprak
larında yekdiğerinin aleyhine ça· 
lışan teşekküllere katiyen müsaa
de etmiyecekleri gibi Fraıuarun i
daresinde bulunan müslümanlarm 
bila kaydü ,art hacce gitmelerine 
de müsaade edilecektir. Aynca 
vasiıiz olarak Hicazda ve Fransa 
da ölen kim&el~rin emval ve em· 
liki mahalli kanunlara tebaan 
verğileri verilerek iade edilecek-

Ki·ediler istemekte İ•e de mübavaatı eylUI Cuma cünü murahhaslar 
lmmen Petin olarak yapmağa ama- lacak, kongre ~refine Adalar ve Boğa:ı:içinde 
d" hulunmaktadır. huauıi gezinti tertip edilmittir .. 

1 o Eylüle kadar sürecek Koncrenin ru:ı:namesi henüz Feyzanlar 

LAREDO, CTEXAS l 4 (A.A.) 
- Roi-Grande üzerinde beyrelmilel 
köprü . feyezaplar dolay11ile dün ak
sar rökmü,tür. 

Türkiye Masonları murahha4ilar1 sec;ildi 

- F eyezanlar ı.u mmtakada kii n 
bir cok ~ehirlerde haıarata ıebebiyet 
vermişi': 10 kişi boğulmu,tur. 

Piccard posta pulu 

BRÜKSEL, 4 (A.A.) - Profe
sör Piccard'rn iki defa Stratos-
fhierc'e ~uudu eınasında ilmi tahri
bat için Fanda National'm müdaha
le ve tavaııutu hatıraıını teyit mak 
aadile Belçika hükümeti, yakında 
bir Piccard posta pulu çıkaracaktır. 

Lehistan ve millet

ler cemiyeti 

Beynelmilel Maaon ittihadı kon- ı 
gresine iştirak. edecek olan Belçi
ka murahhasları Belçika ustadı 
azamı f1. Carpentier, M. Müller, 
M. Günsburg dün ,ehrimize gel· 
mitler ve Tokatlryan oteline İnmit 
terdir. 

lleynelmilel Mason ittihadı mer
kezi lsviçrede bulunan bir teşek
küldür. Avrupa ve Amerika'da 
bulunan bir çok masonlar milli te
şekküller halinde bu ittihada da
hildirler. ittihat her iki senede 
bir muhtelif memleketlerde kon
grelerini aktetmektedir. Her milli 
teıekkül de kongreye murahhas 
cöndermektedir. 1921 senesinde 
baılamıı olan ittihat kongresine 
Türkiye Maaonluğu namına mü
derris Muslibittin Adil B. iştirak 

V ARŞOVA, 4 (A.A. )- Büyük etmişti. Bilahare muhtelif kongre 
ganayi erbabının mürevveci efki.n o )ere Edip Servet, Raşit, Senet 
lan Korjor Polıki Lebiatanm yeni- Yesari B !erle daha bazı zevat 
den milietler cemiyetine namzetliği- iştirak etmiılerdi. Bundan iki se
ni koymaması lazım geldiği mütalea ne evvel Brükaelde toplanan kon
sındadır. grede gelecek içtim"'.ın latanbu1da 

Lehistan, cemiyetten çekilmek su aktına karar verilmişti. 
retilc hiddetini istirdat etmİ• olacak Konıırre 5 eylulden 10 eylüle • 
ve önümüzdeki üç sene zarfı~da Ce- 1 kadar devam edecektir. içtimalar ı 
nevrede olup bitecek leylerden mes- ı 5. 6, 7, 8 ve 10 eylülde olaca~tır . . 
Hl nl ....... v,.r;ıııktn· . Bu seneki kon!!reye ~ mılletın 

Türkiye masonları mu
rahhaslarından Fen Fa

kültesi reisi 
Must11fıı Hakkı B. 

masonluk tetkilatı iştirak etmekte 
dir. Bu kongre masonların sekizin 
ci kongreıidir. Kongre'de Türkiye 
masonluğunu Türkiye Üstadı aza-

malôm olmadığından mevzuu 
bahsedilecek meıail hakkında sa
rih malıimat yok iıe de Mmr bü 
yük m:ıhfeli ile Maankı Azann 

keza ispanya Büyük mahfeli ile 
Matnkı Azamı arasında çıkan ih· 
tilaflarm ve ittihada girmek isti· 
yen muhtelif maaon teıkilatmm 
müracaatlannın tetkik edilme.l 
muhtemeldir. Bu meyanda mühim 
olarak bazı Alman mahfellerinin 
müracaatları vardır. 

Kongrenin ittihadın nizamn&· 
meainde bazı tadilat yapması da 
muhtemeldir. 

Belçika iistadı ne diyor? 

Belçika Üstadı a:ı:amı M. Car· 
pentier dün bize dedi ki: 

"- Buraya tamamen itili.fper· 
ver bir zihniyetle ııeliyoruz. lnaa· 
niyetin taaliaine ve bilbaaaa cihan 

1 
da sulhün tekerrürüne matuf m.,. 
aaide Türkiye masonluğu ile tam• 
men, teıriki menide bulunmak İ• 
tiyoruz. 

Kongre muzakeratından bayı• 
lı neticeler elde edilecetinden e
minim." 

98 mıırahlıas 

Kongreye Avrupa ve Amerika• 
dan 38 murahhas gelmi,tir. 



= 5 EYLÜL 1932 .1 

ikan birliği yapmak kabil • ? • 
Ekonomi 

Afyon ihracatını 
• • • 

tanzım ıçın 

teşkilatlanılıyor 

ihtikar 
Var mı? 

Ticaret odasında 
komsiyon toplandı 

Müracaat nasıl yapıldı, 
şimdi ne halde? 

Mahkemelerde 

Safiye Hanım müzeyi 
dava etti .. 

Bulunan altınlar merhum ef. 
tarafından mı saklanmışb? 

Balkan 
Konferansı 

3 üncü konferans 
Bükreşte toplanıyor 

Tllrk hey'etl reisi Hasan 
Beyin beyanatı 

Balkan konferanslanndan üçüncü 

Jfaarifte 

Yeni 
Muallimler 

Bu sene mezunları
na yer bulunamıyor 

Bu teşkilat diğer ihraç eşyamız 
için de iyi bir misal olacaktır 

Memleketimizin dördüncü mü 
him istihsal kalemi olan afyon ti· 
caretini tanzim etmek makaadile 
ehemmiyetli bir kanun hazırlan· 
ınıştı. Kanuna göre 1 Mayıs 933 
tarihinden itibaren Türkiye dahi· 
linde ve Türkiyeden harice afyon 
aatışı munhasıran afyon koopera· 
tif birliğine tevdi edilmit oluyor. 
Bu tarihten sonra Türkiyenin tek
ınil nfyonunu yani, Türkiyeden çı· 
kan afyonun yÜzde yüzünü bir 
elde toplamak ve bu afyonu Ame· 
ı-ikaya, Hamburga, Londraya sat
tnak münha .. ran bu Birliğe veril
ıniş bir hak oluyor. 

viyeye düıtüğü yerlerde mübaya· 
at yapmaktadır. 

Ticaret odur viliyet ihtikar tet
kik komiayonuna gönderdiği bir tez 
k..-ede gaz kumpanyalan ihtikirı 
meseleainin tetkik edildiğini ve bu
nun için de aynca bir komiayon t"§
kil olunduğunu bildirmi§tir. Aldığı
mız malümata nazaran bu itle esas 
mesele h..-hangi bir idarenin tetki
kat veyahut teftit neticesinde orta
ya çılmuı bir ihtikar meaelesi değil
dir. Ticaret mektebi mezunlan cemi 
yeti azasından Bahri Bey isminde 
bir zat !Ur istida ile müddeiumumili
ğe müracaat ederek bütün gaz kum
panyalarmm gaz ipnde ihtikar yap
tıklarını ve bir hafta evvel tenekesi 
340 kuruta satılan gazin şimdi bili 
sebep 360 koruıa satılmak suretile 
ihtikara tasaddi olunduğunu bildir
miıtir. 

Cerrahpatada, Çukurçeşme ao· 
kağında Havva Hanımın yeni sa
tın alınan evinde tamirat yapılır
ken bir define bulunmut ve müze 
idareıi 44 e11ki Bizans ve Osman· 
lı altınından ibaret olan bu defi
neye vazıyet etmiıti. 

sünü vererek Üsküdar Müddei u
mumiliğinde bir evrak takip eder 
ken yakayı ele veren ıah11n bu
günlerde ağrrcezada muhakemesi
ne batlanacaktır. 

ıü TC§rİnievvelde Bükre§te toplana
caktır Bunun için 
Balkan konferan
sı Türk grupu ya 
kında Grup reiıi 
B. M. M. ikinci re 
isi Hasan B.in rİ· 
yaıetinde içtima 
eder~k bu konfe
ransa iıtirak ede
cek heyeti murah 
hasamızı intihap 
edecektir. Üçün
cü Balkan konfe-

Bu sene muallim mekteplerinden 
bin genç muallim mezun olmuştur 
Fakat iktııadi buhran dolayuile ye. 
niden mektepler açılamadığı için. bu 
sene mezunlannın yerlettirilmesi 
müşkülatı mucip olmaktadır. Bu •<>
ne lstanbul Maarif müdiriyeti em
rine verilen 135 yeni ilk mektep mu 1 

alliminin tayini henüz i1anaJ edile
meıniıtir. Hatta bazı vilayetler mu
allim kadrolarını tevsi degil, tahdiı 
etıneğe mecbur olmaktadırlar. Mual 
lim mekteplerinden timdi eylul dev. 
resi imtihanlarını mütealop mezun 
olanlara hiç münhal bulunamamakta ' 
dır. Eylul devresinde mttUn olan • 
muallimlere elbise bedeli ve harci 
rab verilmemesi takarrür ebnittir. 
Çünkü tahsisat yoktur. Keza bu mu 
allimler derhal tayin de edilemeye
cek, münhal beklenecek ve aıraar gd 
dikçe yerleıtirileceklerdir. 

Afyon kooperatif birliğinin te
~kkülü için §İmdiden hazırlıklara 
başlanmıştır. Bu ihzarat birinci 
devre olaralt Anadolu afyon ye
tiştiricilerinin teşkilatlandmlma 
aı vadisinde yapılmaktadır. işin 
biraz güç olan kısmı belki burası· 
dır. Zira şimdiye kadar Türkiyede 
diğer ihraç e~yaları üzerinde me .. 
>ela fındıkta, yapakta, tiftikte de 
hiç bir teşkilat yapılmamış olduğu 
tibi afyon için de hiç bir teski
laı mevcut değildir. 

Senesine göre 6--7 bin aandı
İia, yani 14-15 milyon liraya ka
dar miktar ve kıymet alan bu 
'türk spesiyalitesi mahsulün hari
ce satışı işi milli iktrsadımrz nok· 
taarndan şimdiye kadar zararlı bir 
surette cereyan etmekte idi. Müte 
t'ttadiyen birbirini kıran ihracatcr
lar köylünün zafrndan istifade et
nıek isteyen bazı mutavassıtlar bu 
ehemmiyetli servet membaımızı 
İktısadiyatrmrza en fazla kıymet 
"erecek şekilde idaresini gayri 
lllÜmkün kıldılar. Yeni teşkila
tın bütün bu gayri müsait vaziye· 
ti maziye atacağına ve Türk af
:Yonunu bütün dünyaya hakiki kıy 
tııetile ve hakiki vechesiJe tanıta
Cağm:ı ;üphe edilmemektedir. 

Alakadarlar bunu bir ilk adım 
"" tecrübe mahiyetinde görüyor
lar. Zira yeni §ekil, modeli olmı
:Yan bir şekildir. Ondan dolayıdır 
iti bu yeni aahada muvaffakiyet 
beklenmektedir. Bu taktirde bu
&iin afyon için yapılan bu ıeklin 
diğer ihraç eıyalanna kolayca lef 
lllili kabil görülmektedir. 

Pamuk yükseliyor 
Gelen malfunata göre Amerİ· 

lr.ıda pamuk fiatleri yükselmeğe 
ba,,lamııbr. 

Bu yükıelifte rekolte kat'i tah
lllİmlerinin her taraftan evvelce 
Yapılan tahmimlerden az olarak 
ırelmesidir. 

Tütün ihracatımız 
Cumartesi günkü nüahamızda 

&on üç senenin yedinci aylarının 
tiltün ihracatı yazılırken sehven 
Yedi aylık ihracat şeklinde çıkını§ 
tır. 

930 Senesi ilk yedi ayında mem 
leketimizden 23,199,101 lira kıy. 
illetinde 19,041,086 kilo tütün ih
'~ç edilmitti. Bu miktar 931 aene 
•ınde 12,312,305 lira kıymetinde 
~2,550,515 kiloya ve bu senenin 
ılı, yedi ayında 11,915,919 lira 
kıYmetinde 12,103,410 kiloya dÜ§ 
lllüatür. 

ispanya fındık 
rekoltesi 

Manisada tütün 
MANiSA, 3 - Tütün piyaaala· 

rı her tarafta durgun bir hal al
mııtı. Bilhassa tütünün okkası bet 
altı kuruıa düttüğü günde zürraın 
haline acımamak kabil değildi. 

inhisar idaresi müfit bir tek.il
de piyasaya atılarak hayırlı neti
celer temin etti. Kumpanyalar da 
harekete geldiler. 40 kurufa ka· 
dar piyaaa yükseldi. 

Şimdi artık geçen sene rekolte
sinden ancak yüzde on kadar bir 
miktar kalmııtır. Yeni sene rekol
tesi ancak geçen senenin üçte biri 
derecesindedir. 

Berlin borsasında 
BERLIN, 4 A.A. - Havas A

jansı muhabirinden: Hali hazırda 
Alman iktrsadiyatr üzerinden bir 
nikbinlik dalgası geçmekte ve son 
zamanlardaki atalet ile bir tezat 
teıkil ebnektedir. 

5 seneden beri Alman borsası, 
bu hafta kadar aağlam bir hafta 
kaydelmemiıtir. 

Poliste 

Bir kadına 
Taarruz •• 

Mütecavizler köp
rü altın-

da yakalandılar 
Kaaımpaıada oturan bir kadın, 

tanrılığı bir erkekle evvelki ak
§am ıandal gezintisine çrkmıttır. 
Sandal Unkapanı köprüaünün al
tma gelince, erkek, kadını duba· 
lara çıkarmak iatemiş, kadın mü· 
manaat etmittir. Bu sırada diğer 
iki sandal oraya giderek içinden 
7 erkek çıkmış ve kadına refakat 
eden erkekle birlikte cebren kadı 
nı dubalara çıkarmıılar ve hep 
birden tecavüze kalkııınıılardır. 

Kadın, feryada başlamıı, polis 
devriyesi yetiımiı, kadmı kurtar
mıı, mütecaıirler kısmen orada, 
kıamen de firar ettikten aonra ya 
kalanmıılardır. 

Balat'ta yangın 
Balat'ta Kireçhane sokağında 

foför lımail Ef. nin oturduğu evin 
daraçaımdan, çocuğu tarafından 
yakılan kibritten ateı çıkmrı, da· 
raçada bulunan bir kanape yan• 
dığı halde söndürülmüıtür. 

Satıcıların kavgası 

Seyyar aatıcr Mehmet ve ibra· 
him, bir alacak meselesinden kav· 
ga etmit, biribirini taşla yarala
mıştır. Bunlardan lbrahim, Meh
met'i ölümle de tehdit etmiş, ikisi 
de yakalanmııtır. 

Bir döğüşme •. 
Beıiktaş'ta şoför lsmail, Ha

mal Yafar'la döğütmüştür. 

Müddeiumumilik bu istidayı berayi 
ı~tkik vilayetteki ihtikar komisyonu 
na vennittir. ihtikar kanununa naza 
ran herhangi bir şahıs tesadüf ettiği 
bu kabil hususat hokkrnda alakadar 
makamala müracaat etmek hakkını 
hftizdir. Binaenaleyh mumaileyh tara 
Eından yapılan müracaat ta bu au
retle tetkik edilmektedir. Netice an
cak Ticaret odası ve bilahılra vila
yetteki komisyonun letkikatından 
sonra Anlaşılacağından şimdilik kat'i 
bir ~ey yoktur. 

' •••••• 1 

Halk 
Oyunları 

-
Bu seferki seya

hatten ne 
neticeler alındı? 
Halk Bilgisi derneği tetkik heye

tinin Balıkesir ve havaliıindeki ıeya 
hatten avdet ettiğini dünkü nüsha
mızda kaydetmiştik. Demek umumi 
katibi Halit Beyin verdiği ıayanı 
dikkat izahatı bugün yazıyoruz. Ha· 
lit Bey diyor ki: 

Gelen malümata nazaran bu 
tene ispanya fındık rekoltesinin 
lS,072,324 peçeta kıymetinde 
l 1,345, 700 kilo olarak kat'i tah· 
lllini yapılmrıtır. 

Demirle yaralanmış 

- Balıkeıirin merkez kazasını, 
Sındırğı ve Dunun Bey kazalarında 
tetkikat yaptık. Merkez kazada halk 
sım'atleri, adetleri, köylerde adet ve 
an'aneler, bilhassa iktrsadi hayatla 
meıgul olduk. Yörük ve Çebnilerin 
hayat ve iktısatlan çok şayanı dik
kattir. Srndırğıda münketif bir san
at yoktur. Zirai &det ve an'aneler tet 
kike değeı. Bilhassa halk oyunlan 
pyanı tetkiktir. Bu kazada bir Zey· 
bek oyunu seyrettik. Bu ıekilde oyu 
nu timdiye kadar hiç bir yerde gör
manittik. 1 stanbulda seyrettiğimiz 
Zeybek oyunlan bunun yanında ka
rikatür bile olamaz. Dursunbey bir 
ıan'at kasabasıdır. Burada demirci
lik, değirmencilik, ayakkabıcılık çok 
ileridir. Keza kaza halk musiki ve 
edebiyatı noktasından çok zengindir. 
Bütün seyahatimizde yeni 450 mani 
topladık 35 resim çektik. Evvelce 
seyyar iken biliıhara iskan edilen a
şiretler henüz idet ve an'aneJe,..ini 
bırakmı§ değillerdir. Bu kasabalar 
iılek güzergahlarda bulunmadrğm
dan halk, adet ve an'aneleri ile baı 
hafa kalıyorlar. Sındrrğr kazasmda 
biı· geçim endeksi yaptık, Kasa. 
bada iki çocuklu bir aile ev kirası 
vermek şartile ayda 24 lira ile geçi 
nehilfr. Köylerde 15 . 16 lira kafi ge 
liyoı Gene Sındrr~<İ:- Kabak Ali is
minde çok mükemmel mahalli türkü 
söyleyen, ve Bayram Çavuş isminde 
ço~ güzel bağlama çalan, ve bir de 
çok' güzel oyun oynayan üç ıayanr 
dikkat halk san'atkarrna tesadüf et
tik. Bu Ü~ san'alkiırr lstanbula g~ti
rerdt burada filme alacağız ve plak 
dolduracağız. Demek, seyahat intiba 
larıru 150 sahifelik bir brotür halin
de neıredecektir. 

ispanyada son zamanlarda fın 
dır, piyaaaıı çok durgundur. 

Zeyrek'te Telefon amelesinden 
Eıref'le Abtürrezak arasında kav
i'• çıkmıt, Etref demirle baım· 
dan yaralanmıt, Abtürrezak yaka 
lanınııtır. 

Dükkanından evi
ne giderken 

Rana Beyin 
teftişleri 

Gümrükler ve inhisarlar vekili 
Ali Rana ~y dün lnhiaarlar u
mum müdürü Hüanü B. le birlikte 
müakirat inhiaanna ait fabrikala
rı ziyaret ve teftit etmittir. 

Evi Havva Hanıma aatan Sa· 
tiye H. bu altmlann taribi kıyme
ti olmadığını ve vefat ec!en zevci 
tarafmdan evin bir köşesine brra· 
kıldığını ileri sürerek Müze idare
si aleyhine bir dava açmıthr· 

Tütün kaçakçıları 
Tavşanlı köyünden Hüsamed

din, Osman çavu, ve lbrahim Kah 
ya ile Kadirli köyiinden Şefik İ· 
simlerinde dört tahsrn o havalide 
bir tütün kaçahçrlığr tebekesi ku
rarak gizlice faaliyette bulunduk 
]arına dair bir ihbar yapılmış ve 
yapılan araş,tırmadA mnznun1arın 
evlerinde mühim mikdarda kıyıl
mıt kaçak tütünle havan veaaire 
bulunmuıtur. 

Maznunlar evraklarile birlikte 
ihtisas mahkemesine tevdi edil
mişlerdir. 

Şefik, Osman çavuş, Hüsa· 
meddin ve lbrahim Kahyanın dün 
lhtisaa mahkemesinde duruşmala
n yapıldı. Maznunlardan Hiisa
meddin kıyıcı lakabile anıldığını 
inkar etti ve 12 kilo kaçak tÜIÜ· 
nün ele geçtiği •amanlrğın da ken 
dine ait olmadrğııu, karde~i Meh· 
medin malı olduğunu aöyledi. 

O lğer maznunlar da kaçakçı
lık yaptıkları iddiasını reddetti
ler. Şahitlerin celbi için duru}ma 
başka güne kaldı. 

Tabancalı hırs1z! 
Fen tatbikat mektebi müdürü 

Ziya Beyin evine grerek tabanca 
ile tehdidatta bulun~ak suretile 
bazı kıymetli etya &ırkat eden 
Arnavut MurtACa ile arkada,ının 
bu gün Agın:ezada muhakemeleri 
ne devam o1unacakbr. 

Sahte yaver 
Kendisine Yaver Na,it Bey su-

Maarif Vekilinin 
beyanatı 

CEYHAN, 4 - Mrrıf Vekili 
Eaat Bey ıehrimizi lehi§ ettiği 
gün memleketin irfan vaziyeti 
hakkında sorulan suallere §ayanı 
dikkat cevaplar vermiıtir. Vekil 
Bey ezcümle şunları söyleıniıtir. 

"- Fırsat ve imki.n bulunduk· 
ça memleketin darülfünun adedi
ni çoğaltmak emelimizdir. Fakat 
§İmdilik yeni darülfünun açmak 
hususunda tekarrür etmiş bir '\·a· 
ziyet yoktur. Uğradığım yerlerde, 
lise ve ortamektep İsteriz, diye fer 
yat eden halkın bu vaziyeti beni 
iok memnun ve mütehauis etmiş· 
tır." 

• SiLiFKE, 4 - Maarif Vekili 
Esat Bey teftitatrru yaptıktan son 
ra Mersine gitmitlir. Vekil Bey 
Mersinden Afyona ve oradan da 
Ankaraya gidecektir. __ ... ~ 

Y alovada fırka 
balosu 

Önümüzdeki çar§amba ak§amı 
C. H. F. lstanbul vilayet İdare he 
yeti tarafından Y alovada Büyük 
Otelde büyük bir balo tertip edil 
mittir. Davetliler, pe11eınbe ak~a 
mı saat 20 de Köprüden Seyrise
fainin tabsis ettiği buauai bir va

Kasten yangın suçu 
Marpuççularda bir handa kas

den yangın çıkarmaktan suçlu 
hırdavatçı Panayotun bugün Ağır 
cezada dunı§ması yapılacaktll'. 

Tatil bitti 
Mahkemelerin bugün son tatil 

günüdür. Y anndan itibaren bü
tün mahkemelerde yeniden faali
yet başlayacaktır. 

icra kanununun 
tatbikı 

Yeni icra ve ifli.s kanununun 
dünden itibaren bütün icra daire
lerinde bilfiil tatbikatına batlan· 
mı§tır. 

Mevkuf komünistler 
Mevkuf komünistlerin muha

keme&ine Ağrrcezada hafi olarak 
dün de devam edilmiş ve bir ta· 
hit dinlenmiştir. 

Ağırcezada ilk 
kadın hakim .• 

Adanadnn yazılıyor: - Bir 
müddetten beri ıuliye ceza mahke 
mesinde ve nüfus davalannda id
dia makamını inal etmekte olan 
cumhuriyet müddei umumii mua
vinlerinden Mürüvet Hanmı dün 
ilk defa olarak ağır ceza mahke
mesine de çıkmrttır. 

Bu suretle Mürüvet hanım Tü.r 
kiyede ilk defa Ağırceza mahke
mesine çıkan ilk Türk ka .. m haki
mi olmuı bulunmaktadır. 

Mürüvet Hanım mahkemelere 
çıkmakla beraber ayni zamanda 
cürmü me~hutlara da gibnektedir. 

Vl!Agelle 

Bir kahve taciri de 
komisyonda •• 

Kah•e fiatlerinde ihtikiır yap
tığını zabıt varakaaile tesbit edi
len kahve taciri lbrahim Ef. hak
kında dün Müddei umumiliğe ih
baratta bulunulmuıtur. Müddei U• 

mumilik, lbrahim Ef. hakkındaki 
evrakı Vilayetteki ihtikin tetkik 
Komisyonuna havle etmiıtir. 

Beyoğlu merkez 
memurluğu 

Ankara Vilayet maiyet memur
larından Kamüran B. Beyoğlu Mer 
kez Memurluğuna tayin edilmiı
tir. 

Sabıkalıların 
albümü 

Poliste mevcut sabıkalılar al
bümündeki sahiplerinin lethisi 
mümkün olamıyacak kadar eski. 
mit resimlerin yeni alınacak foto
graflarla d"ğiıtirilmesi ve yeni bir 
albüm vücude getiriJmeıi tekar
rik etmiıtir. 

Anadoludan 91 
pc:-lis geldi 

putll\ Yalovaya ıJideceklerdir. Ya- Anadolu .Emniyet Müdürlük
lovada iskeleden Kaplıcalara ka- leri kadrolarına dahil polislerden 
dar Fırkaca icabeden vesait ihzar 91 efendi tehrimiz kadrosuna nak 
edilmiştir. . !edilmiş, bunlardan 86 H tehrimi
Davetliler, ayni vapurla sabaha ı ze gelmiıtir. Bunlar kısmen sivil
karıı avdet edeceklerdir. Elbise ve kıarnen resmi olarak muhtelif 
lr<lydı yoktur. merkezlere tevzi edileceklerdir. 

HASAN BEY ransı bilhassa ge-
çen konferans es

nasında hararetli münakaşalara se
bep olan ekalliyetler meaelesini bir 
sureti halle raptetmek itile me,gul 
olacaktır. Üçüncü Balkan konferan11 
hakkında Türk heyeti murahhasa11 
reisi Hasan Bey bir ecnebi mecmua· 
ya §U beyanatta bulunmuıtur: 

- Balkan ittihadı fikri, büyük ve 
güzel bir mefküredir. Bu mefkurenin 
yakın bir atide tahakkuk edeceğin
den şüphe etmiyorunL Bu mefkure
ye inanan]ar, onu nihayc.te kadar 
müdafaa etmekten vazgeçmeyecek
lerdiı·. Biz de bunlar arasrnda bulun 
makla bahtiyıırrz. 

Bu büyük Balkan mefkuresi
nin yakın bir atide tahakkuk edece
ğinden ümit var mısınız? Acaba Ü
çüncü Balkan konferanıı, mesaisinin 
muvaffakıyetle bittiğini görecek mi? 

- Kehanete imkan yoktur. Bu 
kabil mesai, uzun bir gayret silsile
si teşkil eder. 

Üçüncü Balkan konferan11 mesa
isinin makul tarzı haller ile neticele 
neceği muhakkak değildir. Bu kon
ferans hakkında fazla ümitler besle
miyoruz. ltili.f yolunu kapayan Tür 
kiye değildir. Sulha çalrttığunız ka
naatile vicdanımız müstarihtir. Kon
feransm muvaffakıyeti k8fi gayret 
ve hüsnü niyet iraesine bağlıdır. Bu 
gayreti ve hüsnü niyeti m visi su
rette gösterenlerin ön ıafında bulu
nu)oruz. Gazi Türkiyeıi, hiç bir za· 
man milletlerin dostluğu aleyhine 
çalışmamııtrr. 

Yeni Adliye 
tayinleri 

45 lira maatlı Antalya Müddeiu
mumiliğine latanbul müddeiumumi 
muavinlerinden Mehmet Sabri, 35 li 
ra maaıh Balya ceza hilrimliğine Ça 
nakkale aza mül&zimi Münir, 35 lira 
maatlı Balya ceza hakimliğine Çer
lreı ceza hakimi Y llfal' Suphi, 35 lira 
maaıh Karadeniz Ereğlisi müddeiu
mumiliğine Burdur aza müli.zimi Fu 
at Cemal, 30 lira maaılı 1 stanbul a
za mülizimliğine Kuruçay müddei
umumisi Feridun Ekrem, 22 lira ma 
atlı Pazarcık müıtantikliğine Ernin
önü polis mürettebatından 2242 Sa
lihattin, 35 lira maatlı Hendek hu
kuk hakimliğine mülga Büyük Çek
mece sulh hi.kimi Kelami, 22 lira 
maaılı Nusaybin müstantikliğine la 
tanbul müddeiumumiliği katiplerin
den Mehmet Emin, 30 lira maaşlı 
Garzan müddeiumumiliğine mülga 
Magari sulh hakimi Feri dun Beyle
rin tayin edildikleri Adliye vekile
tinden bildirilmiı ve kendilerine teb 
ligat yaprlmrtlır. 

Amele birliği 
bütçesi 

Zonguldak - Amele Birliği, 
Diapanııerler ve deniz itleri 932 
bütçeleri lktıaat Vekaletinden vila 
yete geri gönderilmit ve yeniden 
yapılıp faal heyete verilmi§tir. Büt 
çeler geçen lıafta zarfında faal he 
yet ve idare heyeti tarafmdan ta 
dilatla kabul edilmiıtir. 

Bütçede Amele Birliği teıkila
tına kuvvet verilmiıtir. Bütçeler 
tekrar lktısat Vekaletine gönde
rilmiştir .. 

Müfettişler kongresi 
lstanbul ilk tedrisat Maarif mü

fettişleri kongresi bugün öğleden e• 
veJ son içtimaını yapacaktır. Bugün 
kü içtimada, verilen karar tetkik edl 
lecek, önümüzdeki ders senesi için. 
de yapılacak tdtiıat hakkında bazı 
esaslar ihzar edilecektir. Kongre mu 
karreratı Maarif vekaletine bildirile 
cektir. 

Haydar B. Anka
raya gidiyor 

1 stanbul Maarif müdürü Haydar 
Bey perJembe günü Ankaraya gide
cektir. Haydar Bey Ankarada bir 
hafta kalacak ve 1 slanbulun muhtelif 
Maarif itleri hakkında vekaletle te
mas edecektir~ Bu işler ıneyanmda 
htanbul ilk mektepler muallim kad
roları, ders proğramlarr, ecnebi ve e
kalliyet mektepleri vaziyeti vardır. 

Bazı kitapçıların 
kurnazlığı ! 

Bazı kitapçılar bundan bir ay ev
vel ilk mekteplere bir tamim yapa
rak mektep kitaplannı şimdiden l<>
darik etmelerini, bo sene vekaletin 
kitap listesi neıretmeyeceiini, geçen 
seneki listeye göre kitap okutulacağı 
nı bildirmişl.,rdir. Bilhassa taşrada, 
bir çok mektep idareleri bu tamime 
aldanarak kitaplar sipariı etmiıler
dir. Halbuki Maarif vekaleti. yeni 
ıene kitap listeaini bugün, yann 
neıredecektir. Kitapçıların r~smi hiç 
bir emre tabi olmak11zm yaptrklan 
tamiın üzerine melce yanlrt kitap 
tedarik eden mektep idareleri, 
iğfal edilınit vaziyette kal
maktadırlar. Bu mektep idareleri, liı 
le mucibince, talebeye yeniden kitap 
satın aldırmak mecburiyetindedirler, 
Mektep idarelerinin bu tekilde zara 
n mühim bir yekün tutana Maarif 
idareıi bu l'ibi kitapçılar hakkında 
takibat yapacaktır. 

Avrupaya gönde
rilecek 

san'at talebesi 
l ıtanbul San'atlar mektebinde, 

dün Avrupaya tahsile gönderilmek 
Üzere müracaat eden son iki senelik 
mezunlardan 17 efendinin müsaba
ka imtihanlan yapılmrıtır. Bu efen
dilerden en ziyade muvaffak olanlar 
diğer mmtakalar san'at mektepleri 
mezunlarından bilimtihan muvaffa~ 
olacaklarla birlikte A vrupaya tahsi
le ırönderilecekler n meslek mektep 
!erine muallim yetiştirileceklerdir. 
Gönderilecek talebe mikdan on bir 
efendi olup bunlan vekilet ayıra
cak ve Avrupa'run hangi memleket
lerinde hangi mekteplerde okuyaca~ 
lannr da vekalet tayin edecektir. 

Kadastro mektebi 

İzmir borsasında 
IZMIR, 4 (A.A.) -Bugün bor 

"-da 2392 çuval incir 9 kurutlan 
~ kuruta kadar ve 3525 buçuk su
~~I üzüm 11 kuruıtan 36 kuruta ka 
..,r ıatrlmııtrr . 

Fatih Atpazarmdaki dükkiinm. 
elan Topkapr haricindeki evine araba 
aile gitmekte olan mutaf eanafrndan 
Ihsan Efendinin önüne iki meçhul 
tahıa çıkmıt, biri hayvanlarm dizgin 
!erini tutarak, diğeri Ihsan Efendiyi 
tabanca ile tehdit ederek yedi lirası 
nı almıılardır. Şüphe üzerine cam
baz lbrahim Efendinin nezdinde Il
gazlı Sait nam ıahrs tevkif edilmiş
tir. 

Aşkı EJ. ev temizliği arasında misafir kartılamıya koşuyor. Resimli hikllye 

Kadastro meslek mektebinde 3 
T etrinievvelde dersler kesilecek, 20 
T<!frinİmelde imtihanlara ve 18 Teı 
rinisanide iki senelik tahıil devresl 
tedrisatına baıJanacaktır. Bu ıent 
mektebe devam edenler hukuk tubt 
)erinde 3 Ü hanım olmak üzere 55, 
Riyaziye ıubelerinde 25 talebeden 
ibarettir. 

Berberler mektebi 
kuğday mevaridatı 

Dün şehrim.ize Anadoludan 16 
~"ton, limanlardan 1212 çuval 
llğday gelmiıtir. 

L Buğdaya azami fiat olarak 7,5 
i:';':"t verilmektedir. Buğday fiat 
~ ı uzun müddetten beri ayni -

lreyi muhafaza etmektedir. 
) Ziraat Banka11 buğday müba· 
~O.o.tını azami fiat olan 5.5 kuruı 
Oç~erinden mübayaatr yapabileceği 
d.'n fimdilik alışa giritmemekte-
•r. Maamafih banka fiatin bu se-

Topçularda yangın 
Raminin Topçular mahallesinde 

incirlik bağında bahçevan Müslim 
Ağaya ait evden yanıı:rn çrkmrı, ev 
kısmen yandıktan sonra iıfaive gel
mittir. 

Berberler cemiyeti kapanan meli 
teplerinin tekrar açılması için )i.zıın 
gelen makama! nezdinde yeniden te 
ıebbüııatta bulunmutlardır. 

Filo dönüyor 
Bir müddetten beri Karadeniz 

limanlannr ziyaret etmekte bulu
nan filomuz dün lneboludan hare
ket ebnitlir. Baıta Yavuz harp 
gemimiz bulunan filomuzun bu
gün limanımıza gelmeai muhtemel 
dir 
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rakları devir edilir .. Atinalar 
sökün etmeye hatlar .. 

- Doktor ne dedi? .. .HİKAYE • Askeri bahlsler 1 • 1 j __ RA_D_fi_O___,j 
Aııcın umdesi c MILLIYETa ti r. 

S EYLÜL 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telaraf adreıi : lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

İdare ye Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiy• ic;in H ariç için 

L. K. L K. 
3 aylıjı 4- 8-

6 .. 7 50 14 -

•2 .. 14 - 28-

Gelen evrak ıeri veril.- -
Müddeti ıreçen niiıhalar 10 ku
ru'tur. Gazete ve matbaaya ut 
iti• için miidiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilütların me
ı'aliyetinl kabul etmn. 

- Güıule dokuz yüz gram!. 
- Biliyor musunuz, bana 

en ziyade su altında masaj iyi 
geliyor. 

Bir genç yaklatır !. .. 
- Ne çalıyorlar? 
- Kim, ne? Ha! .. Orkestra 

mı? bilmem! 
Genç adam gider, çalman 

parçayı batkalarma scwar ve 
öğrenir ve itgüzar tavırla ge
lir: 

- Juive operasının uvertü
rü imi, ..• 

- Tamam!.. Ben de diyor
dwn .. Bu ıırkı bana yabancı 
değil .... 

Biraz da kadınlarla itıkdaş 
bk edilir: 

- Eh daha daha nasılsınız 
Hanımefendi? 

- Oo! Ben buraya ihtiya • 
ten geliyorum ... Hasta oldu
ğum için değil.. . Ya siz Möı-.. , yo .. 

Hududa girerken •• 

Semplon ekspresi hududa 
yaklatıyor. Demek ki aktama 
memleketteyim. BPn bir sene
dir görmediğim aileır.i, eti• dos 
tu, ve memleketimin hoşuma gi 
d- kuytu "ötelerini gözleri
min öntine getiriyonım. Hepsi
ni ne kadar çok görectğim gel
di, hepsine de ne kadar çok söy 
leyeceklerim var .. 

- Fransızcadan -

mi, kimbilir? 
Biz, merak etmekle beraber 

ne olduğunu sormağa cesaret e 
demiyorduk. 

En yatlımız, •herhalde Yatın· 
dan cür'et alarak. genç kadma 
sordu: 

- Ne oldu Matmazel, bir 
fey mi kaybettiniz? 

Sanki bu suali bekliyormut 
gibi genç kadın ağlamıağa batla 
maz mı? Ve gözyatlan arasın
dan pasaportunu kaybettiğini 
anlattı: 

- Şimdi ne yapacağım? di
yordu. 

büyük zaferi 
S Eylül 

Ordulanmızm bu1rünkü vazı
yet ve hareketleri fÖyle idi: 

A - Bursa istikametinde: 
111. üncü Kolordumuz, (ine· 

göl) e yaklaıtı; mürettep aüvari 
frrkaaı ( Mezit yaylası) nda düt· 
mana çattı. Aktama kadar düt· 
mania vuruttu; düşmanı geriye 
attı .. 

B - Junir iatilıametinde: 
(Salihli) muharebe•i: 
- Dütmanı yandan tak;p eden 

V. inci •Üuari Kolordumuz, (Sa· 
lihli) ye doğru yürüyordu: 2 inci 
aüuari hrka.oı, bugün (Mende
hor) dan demiryolu üzerindeki 
(O-köy) e doiru ytiriirken, 
(Salihli) ye doğru .-eri çekilmek
te olan bir düıman yüriiyiqü ko
luna yetiıti.. Dii§man, derhal sü
varimize ateı açtı .. 2 inci ıüvari 
fırkası da derhal yaya cenıine 
indi.. Bu düımana salmağa batla 

nı akarken, dünyanın bütün na· 
zarları bu sahaya çevrilmit, bü
tün dÜ§man dünya11nın başı, Tür 
kün meramı önünde eğilmişti! 
Nitekim 4 eylül tarihli icra vekil
lerj reisliğinden Baıkumandana 
gelen ve "mütareke hakkında 
latanbuldan iş'ar vukubuldugu., 
na dair olan telgraf, bunun ilk 
delili idi .. 

Buna Türk Baıkumandanmın 
verdiği cevap fU idi: 

Heyeti Vekile Reiıliğine: 
2 - Anadoludaki Yunan ordu 

su, kat'i surette mağlUp edilmiş
tir. Yunan orduaınun artık yeni
den ciddi bir mukavemet ibrazı .. 
na ihtimal yoktur. Anadolu için 
her hanıi bir müzakereye mahal 
kalmamıttrr. Mütareke, ancak 
(Trakya) için mevzuu bahis olabi 
lir. Binaenaleyh eyliilün onuna 
kadar doğrudan doğruya Yunan 
hükümeti ve yahut Jngiltere va11 
taıile, hüklımetimize resmen mü 
racaat ettiği takdirde berveçhi 

Bugünkü program 
ISTANBUL - (1200 metre) 

18 Gramofon, 19,S Alaturka konser 
Makbule Hannnın, Yesari A11m Be
yin iıtirakile, 20,5 Kuvartet 21 Ala
turka konser Safiye Hanımın . 22 
orkestra, 

BELGRAT - (429 metre) 20 
gramofon, 20,50 ıen musiki, 21 Bel
grat operasından nakil. 

ROMA - (441 metre) 21 ıpor 
haberleri ve .-ramofon plakları, 21,45 
hafü musiki. 
PRAC - (488 metre) 20 halk ,ar
k.tarı, 20,20 Ostrovadan nakil. 

ViYANA- (517 metre) 20 Don 
Karles operası, 23,15 ıece konseri . 

PEŞTE - (550 metre) 20 kon· 
ıer. 20,30 ırramofon, 21,45 operanm 
orkestra heyeti. 
VARŞOVA - (1411 metre) 20, 

15 radyo gazetesi, 21 halk kon.eri, 
21,30 Beatitüde gazfoosundan nak
len muhtelif eğlenceler. 

BERLIN - (1635 metre 20 kon· 
ser. 20,S müaahabe, 21 halk konseri 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etfl1diy aıkeri rasat mer

kezinden aldığunız mal.:imata 
nazar- bagün bava az bulutlu 
olacak r6zgar ,imalden esecek 
tir. 

- Oo ! Ben. bizim doktora 
itiraz edip te sinirlendirmemek 
için buradayım. 

Kompartımanda yedi kişi· 
yiz. Kimi sigara içiyor. kimi ki 
tap. gazete okuyor. Lakin hepi 
mize de umumi harpten kalan 
dertlerden biri iÇ sıkıntısı veri
yor. Hani şu pasaport muayene 
si, bağaj yoklaması ve saire 
yok mu? .. İtte o sıkıntı! Ora
dan oraya koşmak, mP.murların 
biribirini tutmayan em;r ve ira
delerini yerine getirmek. "yok 
efendim öyle değildi de böyle 
idi", "aman efendim yanlqınız 
var" ve saire kabilinden uzun u 
zadıya izahat vermek yolcunun 
güçlükle katlandığı, fakat hey
hat ki katlanmak mecburiyetin 
de olduğu külfetlerden biridir. 
Hududu geçtikten sonra o ka
dar itina ile yerlettirdiğimiz 
bavullarımız kim bilir ne hale 
girecek? Kimbilir hediye olsun 
diye meseli. Pariıten aldığım 
küçük vazodan lüks eşyadtr di 
ye gümrük resmi isteyecekler 
mi? Kimıbilir, daha neler. neler? 

Geriye dönemezmiş. O gün 
kendisini bekliyorlarmıt. Mut
laka bulunması li.zımmıf. Ya 
sonra kocası kimbilir neler dü
tünürrnüt? 

Hududa yaklatıyorduk. Da
ha birkaç dakika sonra vagon
dan inmek lazrmıdı. Herkes ken 
di itinin araa:ncla, bir de kadı
nın vaziyetine bir çare bulmağa 
çalıtıyordu. 

dı.. • 
Süvarimizin bu kahramanca 

aalıılarına, dütman da ıiddetle 
ka11ı koyuyor, biran evvel, yaka
ımı sıyınnak istiyordu.. Bu düt· 
man, ancak, birçok ölü, yaralı, 
ve beraberce •Ü·-Üp götürdüğü 
koyun ve keçi aüriileri ile araba 
ve bayvanlan bırakarak çekilme 
ğe devam etmekte idi .. 

ati ferait dermeyan edilerek 1 • ' 
cevap verilmelidir. J 1şç• Je 

Bu tarihten, yaru 10 eylülden Ş ve 
sonra vaki olacak müracaatin ce· •-------------"' 

5 (9 / 932 tarihinde hava taz
yiki 762 milimetre, hararet a· 
zami 29 asgari 16 aantigrat idj. 

FELEKTEN 
Sey•hat mektuplal'I. . 

Suşehri 
Nedir? 

Vlchg, .~ t aluıtoı 982 

Reııe Bizet ismindeki Fran
sız muharriri bir sutehri hak
kında bakınız ne yazıyor: 

"Bir su tehri her teyden ev 
vel bir intizam tehridir .. Yazın 
hiç bir manzara bu kadar tam 
bir disiplin arzetmez ... 

Bir suıehrinde, tedavi ge
çiren kartsma refakat eden ko
calar, ve kocasına refakat eden 
kanlar vardır. Bu kat'i ve kes 
kin taksim karı koca arasında 
mevcut ol.nası lazım gelen a
henge pek iyi bir misal teşkil 
etmez. 

Mösyö. bardatmı botaltır
ken karısı ona ve yahut beride 
ıu içmeyen diğer bir erkeğe 
bakar. 

Zaten bütün kocalar ıu içi
yorlar gibidir. 

Şüphesiz kimse zaafını ve 
hastalığını itiraf etmek istemi
yor. 

Pijamalı bir genç kadın bir 
iskemleye yerletir ... 

- Kendini nerede zannedi
yor. Dovil'de mi? Biyariç'te 
mi? .. Bu hastalara karşı haka
rettir .. 

Bir diğeri anlatır: 
- Bizim zamanımızda ada

ma günde altı kilo su içirirler 
ve adamı yürütürlerdi. Şimdi 
bir litre bile zor içiriyorlar 
üstelik yatmanızı tavsiye edi-

l .. yor ar .. 
>!- >!- '\< 

Günde dokuz yüz gram su
yu zor içiyorum .. On bet yirmi 
günden sonra bu au yutulmaz 
bir gülle oluyor.. Alelhuıuı 
sıcak olanı hiç ağıza alınır ıey 
değil.. 

Tedaviye başlamadan evvel 
bana: 

- Vichy adamı yorar. De
mitlerdi .. Bu yorgunlutun ma
hiyetini bilmiyordum.. Şimdi 

anladım .. Efendim size bir hal 
sizlik, batınıza bir boşluk ... Ar
zunuza ve iradenize bir lipalık 
geliyor .. lıtihanız kapanıyor 
ve barsaklarınız açılıyor .. itte 
o zaman: 

- Su iyi tesirini gösterme
ye batladı ... diyorlar. iyi olur 
intallah .. 

FELEK 

Kompartımaıı.n bir kötesin
de de genç ve güzel bir kadın 
oturuyor. Kimse ile konutmadı 
ğına bakılırsa. yalnız seyahat 
ediyor demek, Bütün memleket 
lerde artık beyndmilel hale ge 
len moda mecmualarının biri
nin modellerine dalmış, kimse
ye bakmıyor. Bizdeki iç sıkıntı 
ıı onda yok.. Halbuki k01Dpar
tımanlarmdakilerden kimi aya
ğa kalkarken, yanı batındaki-
. - b " do" nın ayagma asıyor, par n 

diyor, kimi küçük çantasını aça 
rak bir teyler arayor, kimi file
deki valizin yerini cleğittiriyor. 
kimi pardesüsünü düzelterek 
bavulunun üzerine yerleıtiri
yor, kimi dııarıya, koridora çı
kıyor, kimi içeriye giriyor, fa.
kat geoç kadın her ıeye kartı 
alikuız mecmualarını. kitapla
rını okumakla metııul.. 

Birden aramızdan kırmızı 
top çehreli bir adam dedi ki: 

- Durun bakalım Madam. 
dedi, böyle ağlamakla it halle
dilecekse. ağ'laym zarar yok. 
Ben bu iti yapanın gibi geliyor. 
Yalnız istasyona indiğiniz za
man, bavulunuzu alıp arkam
dan geleceksiniz. Memurların 
önünden geçerken, ne söyler
sem itaat edeceksiniz. Bakalım. 
belki de muvaffak oluruz. 

- Fakat nasıl olur? 
- Siz bilirsiniz Madam. E-

ğer itinize geliyorsa .. 
Kadın çaresiz razı oldu. Biz, 

diğer yolcular da acaba top çeh 
reli adam ne yapacak diye me
rak ediyorduk. 

Evveli muayene batladı. 
Gümrük memurlan bavullanmı 
zı yokladı. "Muayene edilmit
tir" damgasını yapıttırdı. Kadı 
nın da eıyaaı muayeneci- geç
mitti.F akat asıl timdi sıra ptııa 
port muayenesine geliyordu .. 

Önde top çehreli adam, arka 
da kadın. kıpkırmızı ve mabçup 
sıra bekliyorduk. Top çelırell 
puaportunu uzattı. Muay-i 
bitti. Sıra t11111 kadına aelmiıti 
ki top çehreli zatı kadına bağır
dı: 

- Yürüı- be senem ka
dm, öyle ahmak ahmak ne ba
kıyorsun? 

Derken, 14 üncü ıüvari fırka 
mız dahi, (Salihli) nin ıimaline 
vardı ve bu dütmanın önüne çı .. 
kıverdi .. 

Mal.:imdur ki bu düıman, 2 in 
ci Yunan fırkası ile, Afyonda 
mağ!Up edilen 1 ve 7 inci fırkata 
nn kaçabilen perakendilerin
den birle,miı olan ve lzmire çe· 
kilen ve 2 piyade fırka11 
kuvvetinde bulunan dütman İ· 
di .. Dii§manm kuvvetli topçusu 
vardı.. En aıağı 4 batarya11 oldu 
ğu tahmin edilmiıti .. 

Bu düıman, önüne çıkan 14 ün 
cü fırkamıza, tiddetle taarnız 
ediyor, önüne çıkan bu manii a
tarak, kurtulmak iıtiyordu.. Düt 
man, nihayet 14 üncü aüvari fır
kamızın cephesinde açtığı bir ge 
dikten aıyrılmağa ve (Salihli) ye 
girmeğe muvaffak oldu .. 

Bu aırada, dütmanın ortasın• 
da kalan bir ıüvari alayımız, kı 
lıcını çekerek, kendiaini çeviren 
düpnan halka11ru kahramanca 
bir hücum ile yanp çıktı .. Ve 
kendi fırkası ile birleımeğe mu
vaffak oldu .. 

Bugün aüvarilerimizin yaptığı 
muharebe hakikaten birer hama 
aet örneği idi .. 

Maddeten, manen bozgun ve 
yorırun çekilmekte olan dii§ma
run , böyle arkadan ve önden sa
lan ıüvarilerimize kartı ıöater 
diği cür'eti de takdir etmemek 
elbet kabil değildir .. 

vabının başka olmak ihtimali 
vardır. Bu takdirde keyfiyet ayrı 
ca tarafı Acizaneme bildirilmeli· 
dir: 

( 1 Mütarekenin tarihinden iti 
baren on beş gün zarfında Trak 
ya 1914 hudutlarına kadar bila
kaydütart Türkiye Büyük Millet 
Meclisi hükU.metinin menıurını 
mülkiye ve kuvayı askeriyesi.ne 
teslim edilmiş bulunacaktır. 

( 2 Y unaniatandaki Üseramız 
on bet gün zarfında ( lzmir ), 
(Bandırma) ve (lzmit) limanla· 
rma teılim olunacaktır. 

(3 Yunan ordusunun üç buçuk 
seneden beri Anadoluda ika etti 
ği ve icra eylemekte bulunduğu 
tahribatı tamir etmeği timdiden 
taahhüt edecektir. 

Büyük Millet Mecliıi rem 
Baıkumandan 
Mustafa Kemal 

ileride göreceğiz ki: 

Hakikaten de, 10 eyhilde Gazi 
Baıkumandan (İzmir) e girmiı, 
ve lzmirlilerin özleyi, ate,ile ya
nık bağırlarına ba11lmıftı. 

Fakat düımanm mümeaailleri 
henüz 10 eylülde ortada yoktu
lar. Çünkü bir gün evvel düt
man Akdenize dökülmüıtü!l 

• * • 
- Bugün 5 eylül ıaat 13 te, 

Baıkumandan , Büyük Erkanı 
Harbiye Reisi, Garp Cephesi ku
mandanı Patalar, karargiblari .. 
le beraber, otomobillerle (Utak) 
tan hareket ederek, saat 19 da 
(Takmak - Eıme) ye vardılar. 

Etme de, tek bir evi bile kalma 
macaaına dü,man tarafmdan ya 
kıldığı için, köyün ,imal ıırtla
rmda zeytinlik içinde çadır ku· 
rarak kondular .. 

A. Rr:ı:a 

Milliyet bu Sütunda it 11e itçi 
Utiyenlere tavauut ediyor. /f 
ve İfÇİ iatiyenler bir mektup· 
la lı büromuza müracaat et~ 
melidirler. 

it arayanlar 
506 - Almanyada yüksek tahsil 

görmüı ve Polonya konsan-atuva· 
rmdan mezun almanca, fransızca, 
İtalyanca, türkçe ve rumca lisanları
na vakıf iyi bir uleye mensup bir 
hanım kız piyano dersi vermek ve 
ku mekteplerinde muıiki muallimli
ği yapmak arzuıundadır. M;lliyet 
matbaaıma müracaat. 

Müessif irtihal 
Eıbak Suriye ve Gaziantep Maa

rif müdürü, Kadıköy Liıeıi türkç• 
muallimi Aınn Nazmi Bey dün öğle 
den sonra vefat etmiı, cenazeai bu 
gün aaat 10,30 da Kadıköy, Cevizli 
Safa sokağındaki haneıinden kaldı
rılarak Karaca Ahmetteki meskeni 
mahıuıuna nakledilecektir. 

8 Eylül Perşembe ak~am : 
A 

ASRI Sinema 
~:n son sistem sesli ve sözlü 
makinelerle mücehhez olarak 

Açıhyor. İlk programı 

HAREM 
ESRARI 

tamımon lspanyolca sözlü ve 
şarkılı fllm, Mümessili: Halkın 
mahbubu 
DON JOSE MOjlKA Kendileri içmeseler bile ka

rılarmı madensuyu pınarına 
götürüp ıulamalan nezaket ica 
bıdır. 

Bir titman fakat genç ka
dın geçer: 

ZA Yl - 1511 sicil numaralı to
fÖt· ehliyetnamem ile muay- ciiz. 
danımı ve 3636 numaralı otomobil 
muayene ciizdanı ve T qvilıiye aı
kerlik ,ubesinden alımı olduğum aı 
keri vesikam ve nüfuı tezkeremi kay 
bettim. Yenileri çıkarılacaiından za. 
yilerin hükmü yoktur. Şe..ket 

Nihayet bir wıelı: saat son
ra hududa gelecetiz. Genç ka
dm yavatÇ& kitaplarını topla
mata bqladı. El çantuıru aç
tı, tuvalet levazım.ııı çıkardı ve 
derin bir itina ile düzgünlsune
ğe bqladı. Kirpikler, dudaklar, 
tırnaklar boyandıktan IODJ'a 
son bir defa daha aynaya baktı. 
Güzelliğinden - ve mut 
main olduğu çebreeinin hatla
rında beliren intirabtan anlatı
lıyordu. Nihayet valizlerini top 
lamağa, bir kere daha içlerini 
yoklamağa batladı. Hülba hu
duda yaklqan bütün diğer yol
cuların yaptıklarını o da yapı
yordu. Biran küçük çantasını 
açtıktan sonra bir ıeyler arayıp 
bulamamıt olmalı ki, eli qka
imda put gibi kesildi, kaldı. 
Sapsarı olmuştu. Muhakkak bir 1' 

tey kaybetti. diye dütünüyor

Paeaport memuru. erkekle 
kadm arumda ba muhavereyi 
iılcfince, tereddöt etmedi. Top 
çehreli ad-: 

Bizim, düşmanlarımızdan affe 
demediğimiz, ve aıla affedemiye 
ceğimiz nokta; (Afyon) dan iti 
baren ıarba doiru çekilirken, 
maaum köylerimizi, kaaabalan
mızı, yakmak, masum köy halkı
nı katletmek ıibi zulmlin, iıken 
cenin her çetiruni reva ırörmele
rlydi.. Zaten bunu İnıanhk lle
mi de affetmez .. ELHAMRA SİNEMASI 

- Zavallı kadın! Değil nıi? 
- Zevceniz delil mi? Huyu 

runuz, geçiniz Madam, dedi. 
* * • 

2 inci ordu; buırün (Borlu) ya 
vardı. 1 inci ordu: Buıün yü. 
rüyiq 1 yapmalh .. istirahat et-

Bu ak .. md- itibaren yeni mevaime batlı~9r. 

KADIN BERBERi Yazık!. 
- Hasta! .. 

ti.. 1 Bir zayıf kadın peyda o-
lur. 

ZA YI - 10-1-928 tarihinde Orta 
tedrisat dafreıinin Leman Hüsnü na 
mına muharrer 966-335-167 numara 
lı ehliyetnamemi zayi ettim. Y en.iıi
ni çıkaracağnndan hükmü kalnmınıt 
tır. Leman Hüınü 

Kadm bu suretle hududu 
aeçmlı oluyordu. Hiç kimee bu 
itte bir fnkalldelik te görme
di. Anlatılan bir kadınla bu tarı: 
da konuımak ancak kocalannın 
hakkıdır. 

26 - 30 ağustoa araıında ve 
30 ağuıtoa meydan muharebesi 
esnasında alınan ranimetler ha· 
riç olduiu halde, yalnız, bu aon 
takip eınaımda elde edilen ga
nimetler, bugün alınan raporlara 
göre: 

(Coiffeur pour dame•) 

- Güzel tey! Fevkalide ıen Franaızca komedi. Mümeaailler;: 

- Böbrekleri için burada i- FERNAND GRAVEY ve MONA GOYA 
mıt. 

Muzika kötkünün etrafında 
sabahleyin saat onda yahut 
akıam saat dörtte buluıulur ... 
Oturulacak bir rahat iskemle 
aranır ve bulunamaz .. Nihayet 
oturulur, gazete okunmaya baş 
lanır., Yahut bir kitabın yap-

ZA YI - lsmul Behçet noımına 
olan ve maat cüzdanımda kullanılan 
tatbik mühürümü zayi ettim. Yenin
ni kazdıracağımdan zuhurunda hük
mü yoktur. 

- ÇANAKKALE -
Şehitlerini ziyaret 

15 EYLÜL 
GÜLCEMAL vapurlle 

5,000 tüfek, 100 makineli tü
fek, 12 top idi .. Bu miktar, yalnız 
önümüzde kaçmakta olan dü,ma 
nın brraktığı malzeme idi .. 

• • • 
Ordularunız, böyle kahraman 

ca ve yıldırım gibi Akdenize doğ 

fliveten: f PEK FiLiM GAZETESi: Daaya Giizeli Keriman 
Hanıma yapılan iatikbal merasimi, Peyami Safa Beyin nu
tukları ve Keriman Hanımın ceYapları ve 30 Ağustos Za
fer Bayramı merasimi her tilrln tefcrruatile gösterileceği 
gibi Kolordu kumandanı Şllkrll Naili Paşı Hazretlerinin 
nutuklannı aynen dinleyebilecekainiz. Bu mevs'm, fiatlarda 
tenzillt vardır. PARA.MOUNT f:!m'd:r. 

dum. Acaba para mı. mücevher '•••••••••••• .. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 83 si masalından aklır.da kalmıt kanun bile onu mes'ul tutamı müstakbel kayınpederine öğün tahmindir .. Göreceksin keyfi. 
bir hatıradan münbais olacak.. yor.. dükten sonra çıkıp gitti.. yet dediğim gibi olacak. .. 
Kellesi koltuğuna sıkıştırılmıt - Ben deliden korkmam,. Sakıbın mektubu müvazene Hanım - Benim de bu dü-
bir maktulün hayatla izdivaçla - Zabıt altında bulunduğu sız bir dimağın tehevvürün- tüncenize biraz aklım yatar gi 
ne ır ıüııasebeti kalır .. Üç gen- zaman korkulmaz ... Lakin ser- den saçılma hezeyanlardı... bi oldu amma .. 
cin birden hayatına kıyacak- best gezerken... Li.kin Uh•i Nadirin atiğim, te- - Ey amması ne oluyor? .. 
miş. aferin, budala kendisini is - Yine korkmam.. titim, atletim, boksörüm kabi- - Tahmininizin zuhura gel 
tisna etmiyor, kamasının ucile - Tuhaf iddia... 1 !inden atıp tutmalarına da nor memesi ihtimalini de dütünme 
oyduğu gözlerimi cami duvarı- - Tuhaf değil efendim ha mal bir ifade nazarile bakrla- li ... 

•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Feloeli lanta.otique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
- Sizin her teklifi kabulü- ta gezen bir delinin tehditlerin na siydirdiği köpeklere yedire- kikat .. Bendeniz min gayri had- bilir mi? - Biri maktül dütüp te di-

nüzle nasibin aramızda ibdaı et den korkulmaz mı ? ceğini yazıyor .. Ve sonra saç- din ve bilhassa delinin böyle Sa Zavallı Şehamet niıanhıile ğerinin t• vkifine lüzum görül-
tiği bütün mütküller halledil- - Asla.. . manın envaı... Bütün ailenizi kıp Cemal gibisinden kork- babasının arasında geçen mu- mezse diyeceksiniz ... 
m.it olamaz... - Daha bugün bir tehditna- döşeklerinde haııçerleyeceği marn .... Çünkü ben onu likör havereyi kapı arkasından heye - Evet ... 

Ulvi Nadir telitJa: me aldık.. 1 tehdidini savuruyor. Ne tekil- gibi içi veririm.. • canlar içinde dinlemitti •. Sev- - Bu kanlı ihtilaf onların 
- Ne gibi efendimiz, ne gi- - Liitfen veriniz de okuyup de? Uzaktan sahneye pıçaklar - Acayip.. diğine varacaktı ... Amma bu ne arasında ebedidir. ilk vuru,ma 

bi? biraz güleyim.. . savurarc,k marifet gösteren - Evet, çünkü ben o sersem evleni, .. Söz, saz yerine pıçak farında dü9ündüğümüz teY ol-
- Sizden evvel kerimem Mektubu verirler •. Ulvi hokkabaz gibi görünmez mesa den atiğim tetiğim, çmğim, lann takırdayacajı, ıilihlarm mazsa ikinci, üçüncü çarpıtma 

bir diğerine niıanlanmıftı.. Nadir monokluıwıu takarak felerden fırlatacağı kamalarla boksörüm. nişancıyım.. atle- patlayacağı bir düğün ••. Net'e larında tahminimiz tamamile 
- Biliyorum eiendimiz.. biraz çarpılı: poz ve müstehzi sizi öldürmek kerametini haiz tim... yerine ölüm ... Netice ne ola- doğru çıkacaktır .•. Bunun için 

Bir tımarhane kaçkını ile ... Na bir dudak yapıtile süzmeye olduğunu an·latıyor .. Tımarha- - Saklbın terrinden bizi de caktı?.. . büyük kehanete lüzum yok ... 
ıılsa gafil bulunmutsunuz.. hatlar. tik kelimeleri küçük nedekilerin de atıp tutmaları korumaya kadir miaiıriz, Babasının iki genç aleyhin- Hadime bu meraklı safhaya 

- Bu çocuk bir cerh madde bir kahkaha ile geveleyerek: bu mektuptaki hezeyanlardan - Bundan kat'iyen tüphe deki mülhit temenniıinclen kı airdi .. Hangisi hangisini öldü-
ıindmı dolayı mabkiim oldu - Bakınız efendim bakı- batka türlü değildir .. Biz akıl etmeyiniz ... O sizi uzalı: mesa- zın haberi yoktu. Abdüllatif recek? Ne vakit? Ve nerede? 
ve müddetini bitirerek hapisten nız.. Mülevvesi mukaddese lılar deli sözlerine gülmekle felerden kerametle fırlatacağı Efendinin biç insaniyetkar ot- Abdüllatif Efendi kızına bir 
çıktı •. , teci getiriyor .. Mülevvesat üze mukabele etmeliyiz ... Deliden kamalarla öldüreceğini söylü- mayan hesabınca hadisede bu teY sezdirmeden vicdanını 

- Ve timdi burada İzmir- rine yemin edilir mi? Ve bu korkulur mu? yor .. Bendeniz icabında hasmı- damatlıkların biri maktül düşe- mes'uliyetten kurtaracak man-
dedir. Sizi ve beni mecnunca tekilde edilen yeminin ciddiye - Akıllıdan korkulmaz. mı yakından vurarak yere ae- cek katil de cezasını görecek tıki kıyaslar yaparak mütkü· 
mektuplarla tehdit edip duru- tine inanılır mı? İtte cinnetin Deliden korkulur .. Bahusus böy rerim.. . bir tatla iki kut vurularak çok lün kat'iyetle halli için bu faci 
yor.. en bariz saçmalan .. Ve sonra le salma gezen nev'inden .. Çün Çünkü bendeniz kellem kol müşkül görünen mesele sukut ayi bekliyordu .. Ölsün de han-

- Siz de iti biliyorsunuz.. Şehamete malikiyet uğrunda kü delide müJi:.haza yoktur.. tuğumda olarak değil aklım etmiş olacaktı. giıi ölüne olsun. Kurt dişi do 

melerini göndermekte devam e 
diyordu .. Ve hatta son günler
de mektuplarını sık~aştırdı. 
Kameti şu şekilde azıttı: 

- Sabrım tükendi.. Düğü
nümüz ne vakit yapılacak, .. Göz 
terime kan görünüyor .. Evini 
ze girip çıkan mel'unun leşini 
sokak kapınızın önüne serdik 
ten sonra mı? 

Şehamet bu çok met'unı 
tehditleri duydukça gi:.'z yaş
larını dindirmek için elinde 
mendil ile geziyor. Beyefendi 
:aevceaıne: 

- Hanım it luzıtıyor tah
minim yakında ayni aymaa çı
kacak .. lddiasile kehanetini tek 
rarlayıp duruyordu .. 

Sakıp Cemalin elinde silah
la Ulvi Nadirin petini kolladı 
jı haberi ortalığa yayıldı .. De 
linin bu kuduzluğuna mukabil 
öteki ne vaziyet alsa beğenir· 
siniz? Hasmının takibinden 
btJcak bucak kaçıp gizleniyor 
mu, .. 

inanılacak zey değil.. Atle
tim. boksörüm. filinım,falarunı 
nağmeleri nerede kaldı? 

- Tamamile .. Fakat ne e- kellesini koltuğuna almıı oldu- O hasta dimağının sevkine t.- batımda iken vuruturum.. Karı koca odada yalnız kalın muz derisi ...• 
hemmiy~e~ti~v!ar!!....:.... ______ ~ğun~~u~ı~o~·I~l~ü~or!=··-V~e~b~u!!..~da!!,.S20-:.J.!b~id~i~r~ .. ~. ~H~a~re~k~et!:!!_len~·~a~n1i,~~fev~e-::.J _ _.!:U~l~viiJN~ad!!i!·r~!il!a~rset~i~n~·-.P.$i!LU::e&!.J~iııs.eJh~ .. !!!lb~u~h~a~le!Jia·~·!llJtil~ere:.;·'--_.l-~~a~k~ııı...l.&ınaJ.ııllllJ"1ı;§..l!!~:.UL....~~~~~~....!<~De~v~a~m~r~v~aur~)L..ı• 
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Charlie Chaplin çevireceği yeni 
filmin esaslarını hazırladı 

Yeni filmin ismi'' Müntehirler kulübü,, dür. 
Baş kadın artist Bette Davis dir .. 

Cbarlie Chaplin bili Japon 
Yada bulunmaktadır. Japonya 
:ra giderken vapurda yakalan
dığı hastalıktan iyileJmek üze 
redir. 

Haber verildiğine ıöce, Şar 
lo bir çok ad>eplerd- Avrupa
da film çeTirmekten vazgeçmit 
tir. Evveli Franaarun cenup 
•ahillerinde bir stüdyo in ta et
tirmek ve en son teknik vesait 
le tedıiz etmek istiyordu. Hat 
ti bir müddet te pek sevdiği 
Plajları olan Juan Lia Pina ta
~aflarmda bir ıatonun sahibi 
ıle müzakerelere bile girişmit
ti. 

Bir aralık Şarlo Londrayı 
Çağrıldı .• Franaa'nm hemen bir 
Çok yerlerini dolattıktan son
ra Londraya gitti ve bir daha 
F ranaa'ya dönmedi .. lnıilteıre -
de bir müddet kaldıktan sonra. 
oradan kardeti Sydn.ey ile bera 
lıer Akaayı Şark seyahatine 

Bette Davls " Zenginler 
bizim taraftadır,, ismin-

deki filminde .. 

.ıktı. Hatta vaourda Şarlo ile 
ardeşi, ileride çevrilmek üzere 

dıt senaryo bile hazırlaır:aşlar -
ı . Fakat herkes bir türlü söy 
İiyordu. Bu senaryonun mev-
11:.mu öğrenmek istiyenler çok 

tıı. 

Rivayete nazaran, senaryo. 
enelerden beri bahsedilen meş 
Ut "Müntehirler kulübü,, i-

Charlot ile kardeşi Sgdneg'in biigük Japon artisti 
Nakanıura ile alınmış resimleri 

mit. Şarlo bu senaryoyu bir 1 dır. Ticari bir hataya da düt
kaç defa yazdı. yırttı. Mevzuu mek istemez. Onun için Şarlo' 
nu henüz olgun addetmiyordu. nun çevirmek istediği "Münte 
Malumdur ki Şarlo kendi film- birler kulübü" nün sesli olarak 
!erini kendi hesabına çevinnek çevrileceğini ıöyleyestter bile 
tedir. Bu da kolay bir İf değil var. Charlie Amerika'ya avde
dir. Hatta "Şehrin ışıkları.. nı tini müteakıp yeni filmi için ha 
çevirdiği ve aylarca uğraşarak zırlanacaktır. Fakat bu filmi 
bitiremediği sıralarda. dütman ne zaman bitireceğini kestir
ları Şarlonun bu iti başaramı mek müşküldür. Çünkü Şarlo 
yacağını açıkça iddia ediyorlar ile evvelden bir zaman tesbit et 
dı .. Sonra sesli filmin bu ka- mek müınkün değildir. 
dar alıp yürüdüğü bir zaman- Biraz havai meşrep te on-
da, sessiz bir filme kimsenin dan ... 
itibar etmiyeceğini söylüyorlar Bu filmin kadın mümessili 
dı. olarak sinema aleminde hatta 

Oldukça mühim bir servet 
cemeden Şarlo, artık bundan 
sonra hiç çalışmadan pek ali 
yafayabilir .. Fakat Şarlo öyle 
olmakla beraber, yine sinemayı 
bırakmak istemiyor .. Dostları· 
na göre, büyük bir eser. hatta 
bir şaheser vücude getirmeden 
sinemayi terketmiyecekmi,. 
T etebbüs tehlikeli! Şarlo mu
vaffak olamazsa, bütün dünya
da o kadar büyük olan itibar 
ve töhreti bir anda mahvolabi
lir. Zaten "Şehrin ışıkları., fil
mi Amerikada Şarlonun hayli 
manevi zararına olmuttur. Bu 
film Amerikada ümit edildiği 
kadar muvaffakıyet kazanama
dı. Büyük sinemalarda kısa bir 
müddet gösterildi .. Amerika ef 
karı umumiyesi adeta inkiaarı 
hayale uğradı. O kadar sene 
bekledikten sonra , Şarlo'dan 
daha fazlasını ümit ediyorlar
dı. 

Fakat söylendiğine göre, 
Şarlo artık eski fikrinde değil
dir. Sesli filme karşı mücade
lesine nihayet vermişt;.r . Unut 
mamalı ki Şarlo, artist oldu
ğu kadar büyük bir iş adamı-

ismi bile olmayan Bette Da
vis isminde bir kadından bahse 
diliyor. Nerede ve nasıl oldu
ğu bilinmemekle beraber, Şarlo 
kendisini angaje etımittir. Bette 
Daviı evvelce "Zenginler bi
zim taraftadır" ünvanlı bir de 
film çevirmitti. Her halde Şar 
lo'nun Ameirka'ya avdetinden 
sonra ~er halde yeni yeni ha
berler alacağız. 

- - ---1e .. eHll~•---

"' Bir Alman firması methur 
Carmen'i dört lisanda filme al
mağa batlamıştır. 

• Lehistanda en popüler ar
tistler kimlerdir? Bir mecmua
mn •On yaptığı ankete göre, ne 
tice tu: 

Maurice Chevalier, Lily Da
mita, Anna Bella, Henr" Ga
rat, Albert Prejean. Marie 
Glorie. Marie Glory, Meg Le
monmer, Florelle, Jean Murat. 
Roger Ereville. Armand Ber
nard, Jean Angelo. Daniele 
Parola, Gabriel Gabrio ..• 

&teıhur lngili:z arlisllerinden ve son defa sinemaya intisap eden Sarı f}!,1rit:a 

Mona Goya kendine güveniyor 
- Bu sefer öyle bir rol aldım ki, diyor, ne 
kabiliyetim varsa hepsini ortaya koyacağım. 

M""'a Goya şöyle ıöyleyor: 
- Ben re:es'ut bir kadınım. 
Genç ve güzel bir kadın mes' 

ut olduğunu söylemesi nadir 
şeylerdendir. 

- iki gün sonra rejisörüm 
Alexandre Pider ve diğer arka 

' daşlarımla film çevirmek üzere 
Canne'a gidiyoruz. 

Sinemada çalıştığım gün
den beri az çok hotuma giden 
bir çok tipleri temsil ettim . 
Fakat bu defa çevireceğim film 
deki Micheli:ne rolü bilhaaaa 
çok hO!uma gidiyor. Bu yeni 
filmde ben gayet tahammül
ıuz, hırçın. hatta isterseniz ter 
biyesiz bir kız olacağım. Fil-

-

min batından sonuna kadar 
Rene Lefebvre ile hep kavga 
ediyorum.. Bu rolüm beni duy 
gulandırıyor. Şimdiye kadar 
aldığım rollerde banıa bu kadar 
cesaret ve ıevk veren bir rol 
olmamıftı. Biliyorum ki bu 
filmde dünyanın hiç te hota 
gitmeyen kızlarından olaca
ğım. Çünkü bu Micheline deni
len kız her feyle alay eden bir 
mahluktur. Eğer bu rolde de 
istediğim kadar muvaffak ol
mazsam, demek ki bende hiç 
bir teY yokmut·· Bu film için 
uhdeme düten bütün mes'uliye 
ti kabul ediyorum. Şimdiye ka 
dar aldığım roller, bana emre-

dilen rollerdi. Fakat bu, intihap 
ettiğim roldür. Bence eğer ak
törler ve aktrisler bazan fena 
film çevirirle;se, hiç te kendile 
rini muatep tutmamalıdır. On
ların mes'uliyeti ekseriya mah 
duttur. Benim çevireceğim 

film "Busidan'ın eteği" dir. Ne 
kabiliyetim varsa, hepsini rolü 
me vereceğim. Kıymetim ya 
vardır, ya yoktur, bu filmden 
anlatılacak." 

Şimdiye kadar hiç bir artis
tin bu kadar kendine güvendi
ğini ititmemittik. Bakalım. 
Mona Goya pitmaı: alacak mı? 

Sinema Haberleri 

Clara 
film 

Bov tekrar 
çevirecek 

Bu sefer haber resmidir .. 
Clara Bow'u sevenlere müjde .. 
Uzun aylar stüdyolardan uzak 
kalmış olur. Clara Bow yeniden 
film çerimeğe başlayacaktır. 
Kendisini F ox Film angaje et
ti. Mukavele imza edilmit ve 
Clara yeni filmin esaslarını ha
zrrlamak üzere alikadarları 
kocası Rex Bell'in çiftliğine 
davet etmittir.. Bu suretle ya 
kında çevrilecek olan senaryo 
ikmal edilmittir. Söylendiğine 
göre. Clara hila eskisi gibi 
ıen ve cevvaldir . Son hastalı 
ğından tamamile iyileıip kalk
mııtır . 

• John Gilbert ile Virginia 
Bruce geçen ayın onunda ev
lendiler. Joan Harlow ve koca
sı Paul Bern şahitlik etmitler
dir. 

"' Nevyorkta sırf sulh propa 
gandaları filmleri çevirmek ü 
zere yeni ibr tirket teşekkül et 
mittir. 

"' Pola Negr;'nin yeniden 
hasta olduğu haber alınmıştır. 

"' Önümüzdeki on beş ay için 
de Marion Davis üç film çevi. 
recek ve beş milyon franktaw 
fazla para alacaktır. 

• Sinemanın geçenlerde öl· 
düğünü yazdığ1m1z methur kil 
peği Rin Tin Tin'in bir oğlu 
vardır. Söylendiğine göre. bu 
köpek babasının bütün faziletle 
rini cami imi,. 

"' Constance Benett'in geç 
kalan yaz tatilini Avrupada ge 

1 çireceği söylenmektedir . 

ıtiona Goga pMjda 

"' Sing Sing hapishanesinde 
20.000 sene ismindeki filmi 
George Brent ile Ann Dorak 
çevirmektedirler. 

"' lngiliz Başvekili Mac Do
nald'in kızı kadın hapishanele
rindeki hayatı tasvir eden bir 
filmde teıriki mesai etmekte-

...... ••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ............... ,,,,,,,,,,,,,,,,,, , •• ,,,,, , ..................... dir. 

Almanyada bu sene filimcilik 
günden güne kuvvetleniyor 

Bu sene en çok rağbet gören filimlerden 
, biri de "Üniformalı kızlar,, dır 

Hiç tüphesiz ki Alman aine
ması. dünya film m'lmulitı için 
mühim bir mevki tutuyor. Al
manyada filmcilik sür'atle inki 
şaf eden sanayiden biridir. Bu 
gün Alman stüdyolarındaki tek 
nik vesait her noktai nazardan 
emsalsizdir. Her film, yalnız 
mali, sınai ve rekli.m noktai na 
zarından değil. artistik noktai 
nazardan da itina ile tetkik edi
lir. Sonra Alman filmiciliği Al
man baleti ruhiyesini daha iyi 
aksettirmek itibarile şayanı dik 
kattir. Onun için Alman film
leri efkarı umumiyesinin bir 
nevi termometresi gibidir. Me
sela: B;r müddet evvel yedi si
nemada birden Y ork İsmıinde 
tarihi bir film gösteriliyordu. 
Malumdur ki bu York, Prusya 
Kralı tarafından Rusya seferi 

·•Üniformalı genç kızlar,, filminden bir sahne 

için Naı>oleon'un müttefikin- bulunuyor. Sonra "Paraya ihti- 1 bankayı tuttuğunu İ!ae ediyor. 
den istediği orrlunun batına ta yaç yoktur" İsmindeki diğeT O zaman bankanın geliri artmıa 
yin edilen Ceneraldir. Pruayalı bir filmi de batka türlü tahlil ğa batlıyor. Muazzam itlere ıri 
Ceneral, ordusunun tazyikı al- edf:biliriz. Bu film ele banka kre riıiliyor, ıehir büyüyor. Beledi 
tında Prusya Kralında~ Nepo- I dilerinin mahiyetini göstermek ye reiai bir heykel dikiyor. Hey 
leon'Ia ittifakın katedılmesini tedir. lflii. ı arifesinde bulunan kelin küşat merasimi yapılacağı 
temine muvaffak olmuttu. Ber bir banka !>arası kalmayan ala- gün, Amerikadan belediye da
line girdiği zaman. ~alk_ k~disi caklılarıı:dan birinin Amerika- ireıine bir telgraf geliyor. Bu 
ni büyük bir baliskir gıbı alkıt ı f · 
1 B" "k akt·· 1 d daki zengin amcasının ziyareti- te gra ta mevzuu bahıs amca-
amıştı. uyu ol ryer ';" ne ;ntizar ettiğini öğreniyor. nın Amerikada bıraktığı borcu-

Werner Krauıo ceoera ork u nun tediyesi t ) edT M 
tenoıil ediyordu. Ağızlarda bü- Bu zengin adam gelince. yiğe- sele • "y bul a ep b 1 ;:or. . e 
yük kelimeler dolatıyordu: Va ninin hatırı için bankayı iflas- leri boTuz ula kursa, an anm ış-

hl .ked h'' · t ınJ u ca • genç memur va tan te ı e, urnye • me e tan kurtaracak ı>ara koparmak ziyef beled" · • 1 
ketin müstakbel refah ve aza- ı . ıye reu!'°,e an atı
meti ve saire .. Muhakkak ki bu imkanı hasıl olur diye, hemen yor. Şehrm şerefi ıçın mutlak 

N 1 , üzerine saldırıyorlar. Maalesef surette amcanın zengı"n oldug"u filmi yapanlar epo eon un 
mağlup ettiği Prusya ile Ver- zengin zannedilen bu amca A- zehabının aarsılmur..ası icap et 
sailles muahedesinden sonra ır.erikaria muvaffak olamamıt tiğini söylüyor. belediye reisi 
Almanyanın vaziyeti arasında ve memleketine cebine on dolar de bu fikri makul bulduğu için 
bariz müıabehetler koymağa olduğu halde avdet ediyor. Ar- nutkunu söylüyor. Sahte mil
çalıtmışlardır. Bu film halkın tık bütün ümitler yıkılmııtır. yarderin ıerefine kadehler kal
üzerinde reaksiyon yaptı da o- Fakat bankanın genç bir memu 
nun için m! fazla rağbet gördü. ru henüz ümidini kaybetnısnit kıyor, bu filmde de tekniğin ga 
Belki .. Fakat muvaffakıyeti da tir. Ne yaptı> yapıp Amerika- lebesi göze çarpar. Fakat buse 
ha ziyade. halk arası!!da tevlit dan ge!en bu amcanın müthit nenin en güzel eserlerinden biri 
cttiıli •ecess;;gten ileri ee! _ i~ parası o!c!uğul'u ve servetile de hi ü hesi 

" Maruf J ngiliz ricalinden 
Baldwin'in oğlu Oliver Bald
win bir seri spor filmi çevire
cektir. 

"' Yine maruf lngiliz ricalin 
den Aaquitb'in oğlu Artony 
Asquith artist olarak bir stüd
yoya girmiştir. 

" Maurice Chevalier Viyana 
da bir müzik holde sahneye çık 
mak üzere angaje edilmittir. 
Bu kı, Viyanaya gidecek ve sah 
neye çıktığı her gece 75,000 
frank alacaktır. 

" Moıkovada bir sinema ens 
titüsü açılmı,tır. Kursları 1300 
talebe takip etmektedir. 

"' Rusyada hali hazırda 7726 
sinema salonu vardır. Söylendi 
ğine göre gelecek sene bu mik 
dar 20533 e çıkarılacaktır. 

"' Berlindeki UfA stüdyola
rında "Hindistanda" v" "Dün
kü, Bugünkü Hindiçini" isimle 
rinde okomanter iki film çevri
lecektir. 

"' Alman yıldızlarından Char 
lotte Susa Hollyvood'da angaj 
man alm19tı, geçen hafta Ame
rikaya hareket f'tti. 

• Macaristanda Comte$11e 
Maritza filme alınmaktadır. 

"' "Montekarlo bombalar al
tında" filmi Berlinde sahnede 
de b•msil edilecektir . 

genç kızlar" dır. Leyli bir aris
tokrat mektebinde sırf kadınlar 
tarfından temsil edilen bu film, 
bir muallimesini seven bir genç 
kızm hayat.mı tasvir ediyor. Bu 
kız mektepten kovulacağı sıra
da intihar etmek istiyor. Kendi 
sini kurtarıyorlar ve her teY yo 
luna giriyor. Filmin havaaım 
böyle kelimelerle tarif etmek 
mütküldür. Bu film de çok mu
vaffakıyet kazanmıttır. Hülisa 
A:lmanyada filmcilik gittikçe in 
kitaf etmekte ve her sene saha· 
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Spor Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Turnuvanın en kuv-

vetli duble'i 
omanya elimine oldu 

·· Dömifinal final Bulgar, 
Yunan ve Türk 

uble'leri arasında oynanacak 

ve 

Dün Balkan teni• ıampiyonası 
devam etti. Oyunlar fevkalade he 

le yecanlı 'Ye netice üzerinde müe .. 
•ı air olduğu için büyük bir kalaba
! lık daha aabahtan itibaren kortla 
1 rın yanında ihzar edilmiı olan 
1 yerleri doldurmağa baılamııtı. 
.a Bu kalabalık içinde ıehrimizin 

bütün kibar mehafili ve sefaretler 
.
1 
erkanı yeknazarda göze çarpiyor 
olu. 

Müsabakalar tam bir intizam 
ve ahenkle yapıldı ve ıayanı hay

ı·. ret netayİç elde edildi. Bunlarda 
• en zevkli ve heyecanlıai Turnuva· 

nın demifinalinde yardımcı olma-
1 •• düıünülen Şirinyan - Chaudoir 

duble'run Turnuva duble faD1pİyo
•1 naıı için en kuVYetli ihtimal ola-1 rak dütünülen Romanya duble'nı 
1 elimine etmit olmaaı keyfiyetidir. 
lı Bütün tenis meraklilan bu netice 
t; Üzerine mebhut kalmıtlardır. 
Y Maçtan evvel seyirciler araam· 
lı da konuıulanlara kulak misafiri 
b olduğunuz zaman gördük ki her
i kes Şiriniyan - Chaudoir duble'nin 
~ mağlubiyetinde hemen hemen mü 
} teffik gibi idiler. 
c Bu fikre .uaa olarak, Şiriniya .. 
ç nın bu me"aim anform olmamaıı 

i ve bundan evvel yapılan iki turnu 
vada da mağlup olmuf olmaaı 

ı moral'ı Üzerinde fena teair etmit 
olması ve parteneri bulunan Chau 
doir'ın da pek büyük bir tanaı ola 

ı mayacağı ileri ıürülüyordu. Hal
ı buki oyun bittikten sonra bizim 

gibi bütün orada bulunanlar da 
bu inanılmaz muvaffakiyet karıı 

sında f&lırm.tf ve ne diyeceklerini 
bilmez bir vaziyette kallDl§lardır. 

Çünkü rakipleri bulunan Botez 
ve Bunya Turnuvanın en ümit ve
rici favorilerinden idi. Şimdi bu 
ma ğlUbİyet Üzerine Balkan teniı 
turnuvaaının duble'ı kıamı üç dev 
let araaında çarpı,ılac:aktır. Diğer 
müsabakalarda çok güzel ve heye 
canlı oldu. 

Neticeleri aynen aıağıya yazı
yoruz: 

1 - Bunya • Botez: Şirin yan -
Chaudoir neticede Şirinyan, Chau 
doir dablı 8/6 - 1/6 - 3/6 • 7 5 -
8 6 ile Romanya ekibine ıalip. 

2 - Nicolaidea. Stely~ Ah
met Ferit • Treguboff neticede Ni 
colaides, Stelyoa dablı 612 - 6 ı'0-
5 17 - 612 Türk ekibine ıatip. 

1 - Nicolaidea: Karakat netice 
7;5 - 611 • 6 2 Nicolaides (Yu
nan) ıalip. 

2 - Zeki Botez netice 6/0 

Yeni neşriyat 

Kooperatif 
Ayda bir defa neırolunan "Ko

operatif" mecmuaıının Eylfil ayı
na mahaua ( 4) üncü nüahaaı da 
çıktı. Kıymetli ve zengin münde
ricatına rağmen fiatı ( 10) kuru§ 
olan bu iktıaadi halk mecmuasın
da A. H. Beyin mühim bir baıma
kaleai de vardır. Muharrir, dünya 
nın gümrük tahditleri, kontenjan 
ve kompansaıyon uıullerile yeni 
bir kurunu vuata'ya doğru gittiği
ni sôylemekte ve "aceba millet
ler, gümrükleri kapadıktan gibi, 
beynelmilel tunelleri ve kanallan 
da mı kapayacaklar'' aualini sor 
maktadır. Kooperatif mecmuasın
da, dünyaya ve memleketimize 
ait en mühim hadiseler, çok müfit 
tekilde hulasa edilmit ve bunla
rın b&1lıcalan tahlil olumnuıtur. 
Bilaiatiana herkesin iatifade ile ta
kip edebileceği refikimizi, karile
rimi<te tavıiye ederiz. 

Muhit 
8u aile mecmuaaı, yeni çıkan 

eylı'.il nüahaımdan itibaren, fiyatı 
20 kuru .. indirildiği halde nefa
setine ve mündericatınm ze'narinli
ğine ula halel ıelmemiJtir. Dün. 
Ya ııüzelimizin Üç renkli bir tablo 
aunu ve müteaddit pozlanru net
reden bu aayıemda Unakizade 
Halit Ziya Beyin (Onu bekler• 
ken) hikayesi, Cenap Şaha bettin 
Beyin (Onlar Ye biz) müaababesi, 
müteaddit renkli ilüatruiyonlarla 
bir çok yazılar vardır. 

Seçilmiş tiirler 

- 6/1 • 61 4 Botez (Romanya) ıa
lip ' 

' 3 - Treıuboff : Chaudoir ne-
tice 6/3 - 6/1 - 6/4 Treguboff 
(Türk) ıalip. 

4 - Stelyos : Şirinyan netice 
6/4 - 1 /6 - 7 /5 - 6/3 Stelyo• (Yu
nan) galip. 

5 - Bw,,a : Jaffe netice 6/0 • 
6/4 - 6/3 Bunea (Romanya) ga
lip. 

6 - Sedat : Papadopulo netice 
6 11 - 6/3 

Son maç olarak yapılan Sedat 
- Papadopulo maçı havanm karar 
maıı yüzünden son aeti cuma gÜ· 
nüne bırakılmıttır. 

Maçlar cuma ,.-ünü devam edile 
cektir • 

Bulgar atletleri 
geliyor 

Bu aene ağuatoa ayı bize çok gÜ
zel müsabakalar görmek fıraatı ver
di. Deniz sporlan mütemadi faaliyet 
te ... Yüzme antrenörü lıtanbula gel
di:Türkiye yüzme bôrinciliklerini la 
tanbul birincilikleri talı.ip etti. Jİ ... 
cuma Beykozda kayık yarıtlan de
vam ediyor. Milliyetin tenia müaaba 
ka•ını müteakıp, Trabyada yapılan 
aenclik müsabakalar da bitti. Cümhu 
riyetin erkek ve hanımlar arasında
ki yüzme müsabakalan da alaka ile 
kar~ılandı. Şimdi de şehrimizde tenis 
Balkan birinciliğ icra edilmektedir. 
iki hafto devam edecek bu müsaba
kalardan sonra timdi de öğreniyoruz 
ki tehrimizde büyük bir atletizm mü 
aabakaaı hazırlanmıttır. Müsabaka
lar telırimizin birinci sınıf atletleri 
İle Bulgariıtan ıampiyonlan araıın
da ceTeyan edecektir. Müaabakalar 
ağlebi ihtimal 9 veya 16 Eylw cuma 
gÜnÜ Fener bahçe stadında icra edi
lecektir. Bulgariatandan tehrimize 
gelecek atletler 100, 200, 400, 800 
metre koıularla yülnek atlama tam 
piyonlarındnn mürekkep olacaktır. 
Bizimkilerden bu müsabakalara ha
zırlananlara gelince: Baıta Semih, 
Mehmet Ali olmak üzere Haydar, 
Bolboy, Besim, Ziya, Fuat, Suphi, 
Papadopoıi, Mehmet, Remzi, Selim, 
Sedat, Tevfik. Kazancapos, Petro 
Polyadi, Veli. irfan, Naili. Sudi ilah. 
gibi bütün birinci sınıf atletlerdir. 
Bu ayın sonunda İcrası mutasaVYer 
Türkiye atletizm birinciliklerinden 
evvel yapılacak hu müsabakalar ayni 
zamanda Balkan fampİyonaam bir 
hazırlık mahiyetini haizdir. 

Tat ocaklarından 
tahsilat 

Tq oc:aldanndan alınan belediye 
resmi ıimdiye kadar merkez muhaıe 
besi tarafmdao tahsil edilmekte ve 
bu yüzden müıküli.t çıkmakta idi. 
Badema bu yoldaki tabailat beş mın 
takada teaia edilen tahaildarhldar ta 
rafından yapılacaktır. 

Göz Hekimı 
Profesör Dr. ESAT 

ıRohıali) \nkara c"d·le<i '\ln. f~J 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman Şükrü 

811'1ncl sınıf motehassıs 

(Babıali) Ankııra caddesi No,00 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cunadan maada berıün öğleden 

sonra aaat (2,30 dan se; kadar ls
tanbulda Divanyolunda 118 ruma
ralı huauıi dairesinde dahili hasta
lıldarı muayene n tedavi eder. Te
lefon: latanbul 22398. 

.. N~ Hikmet Bey, en ""7diği 
f!!rlerı hır araya toplayarak ıe<;İlmif 1 D 0 K T 0 R 
+urler namı altında yeni bir kitap 
çıı.~rmı,tır. r .d 1 N Ş O K R O 

Yarın Fransanın ce
vabı anlaşılacak 

( Ba~ı J inci sahifede) bir emirname teklinde Sair günü 

atılmıı olan meselenin Tahdidi resmen neşrolunacaktır. 
T esli hat Konferansına ha Yale edil 
meıine hiç bir zaman riza ve mu
vafakat göıteremiyeceğini ilive 
eylemektedir. 

Çelik miğferlilerin mürevvıcı 
efkan olan Krouz Zeitung diyor 
ki: 

Tahdidi Teslihat Konferanaı, if
laa etmittir. Eğer Fransa Alman
ya'nm talebini bu Konferansa ha
vale edecek olursa bu, ~İn gömül
mesi ve ört bu edilmeıi dim.ek o
lur. Alman hükı'.imetinin hiç bir 
zaman bu manevraya serfiru ebnİ 
yeceğini bilmek Jizmıdır. 

Prusganrn idaresine 
kararname 

ait 

BERLIN, 4 A.A. - Havas A
janaı muhabirinden: Pruaya bükı'.i 
meti, Pruıya'nın idari islihatına 
ait ana hatlan ihtiva eden bir ka .. 

< 
rarname netretmiştir. Bundan böy 
le eylet reisleri, ayni zamanda 
hem Almanya'nm hem de Pruıya' 
nın otoritesine tabi olacaklardır. 

Almanya'nın idari ıılahabr.;n 
bir kısmını teşkil edecek olan bu 
yeni ni~amname, Almanya'da mer 
keziyet uıuJünü kuvvetlendirme
ğe matuftur. 

Eğer Naz ilerle merkezciler ya
kın bir zamanda bir koalisyon vü-

cude getirmeğe kıyam edecek o
lurlarsa, fmperatorluk komiserli
ğinin ihdasından evvelki Prusya'
dan bam baıka bir Pruaya kartı
aında bulunacaklardır. 

Almanya ve tahdidi 
teslihat 

BERLIN, 4 A.A. - Havas A
jansı muhabirinden: Almanya'mn 
12 eylı'.il'de Cenevre'de toplana
cak olan Tahdidi Teılihat Konfe
ransına mümessil göndermemeıi 

muhtemeldir. 
Almanya'nın bu iıtinki.fı, hu

kuku muaavata dair Almanya ta
rafından serdedilen mütalep hak· 
kında bir kararname ittihaz edi
linceye kadar Tahdidi Teslihat 
Konferansına, ittirak ebnemek 
huauıundaki azmini göıtennekte 
olduğu aöylenınektedir • 

Diğer taraftan Fransa hükiı
metine tevdi edilmit olan "hula
aa,, üzerine batlaınıf olan müza .. 
kereler ıayaru memnuniyet bir j.,. 
tikamet almadığı takdirde Alman
ya'run Eylı'.il'de toplanacak olan 
Tahdidi Teılihat Konferansı di
vanına i§tirak etmemesi de muh
temeldir. 

Bu hattı hareket, M. Yon Schlei 
cher'in son zamanlardaki beyana
tının fiiliyeti demek olacaktır. 

iktisadi proğram 
BERLIN, 4 A.A. - Volf Ajan 

aı bildiriyor: Alman kabinesi bu
ıün bafVekil tarafından haber ve
rilmit olan ve Alman iktıaadiyab
na yeni bir kuvvet vermeğe matuf 
bulunan iktıaadi programı ikmal 
edecektir . 

Bu program ,u suretle ikmal 
olunacaktır .. 

1 - Bir letrinievvel'de mer'i
yet mevkiine girecek ve 1 letrini
evvel 1932 ve 1 tetrinievvel 1933 
arasında bazı vergileri ait tediya
ta tekabül edecek iki buçuk mil
yar marka mukabil kıymette hazi
ne bonolarının bir takım iktısadi 
müesseselere tevdiini derpİf eden 
bir kararname nefrolunacakbr. 
Müteakiben hazine primleri vaaı
tasiyle fazla memur muıtahdem 
olunmaaı huıuıu teıvik ve tervin 
olunaoaktır. 

2 - Bu aym on bqinde mer'i
yet mevkiine girecek olan bir ka
rarname neırolunacaktır. Bu ka .. 
rarname harap olmak tehlikesine 
maruz bulunan müeıaeaelere itsiz 
liğin artmaıına mini olmak ıçm 
ücretelere ait tarife ahki.mına ri-
ayette muhtar olmaları mezuniye 
ti verilecektir. Patronlarla amele 
arasında ihtilaf vukuu takdirinde 
devlet tarafından bir hakem ta
yin edilecek ve bu hakem ihtilafı 
halli fasledecektir. 

Hukukun tevhidi 

BERL[N, 4 A.A. - lmperator· 
luk meclisi, beynelmilel mukave
lenamelere tevfikan Poliçave çek
lere ait hukukun tevhidine müte
allik kanun layihasını tetkik et
mek Üzere önümüzdeki Perşembe 
günü toplanacaktır .. 

Dantzig'de Hitlercilerln 
nümayişleri 

V ARCHOV A, 4 A.A. - Hitler 
ciler, bugün Dantzig erazisinde 
büyük bir nümayİf ha~ırlamakta
dırlar. 

Mücavir Alman eyaletlerinden 
birçok hatipler bilhassa Auguate 
Guilleume de Hohenzole bu nü
mayi§e davet edilmiflerdir . 

Essen'<ie 

ESSEN. 4 A.A. - Şehirlerdeki 
velveleli, hümmah ve me,akkatlı 
hayata karşı protesto makamında 
olmak Üzere dün akıam Essen bir 
"ıükiit" nümayi~i yapılmıştır. Bü
yük bir alay, aeaaizce ıehrin ıokak 
lannı dolatmııtır. Nümayiıçiler, 
ellerinde yanmıf meşaleler tatıyor 
lardı. Bunla, müteakiben Kolonya 
Kardinalinin bir telgrafını dinle
mek Üzere toplanmı,lardır .. 

Kardinal, bu telgrafında kato
likleri iıleri düzeltmeğe ve "ada
lete ve boni novine mühabbete 
müsteniden yeni bir alem vücude 
getirmek için" timdiki zihniyeti 
11laha davet etmetkedir . 

Breslau'da bir suikast 

BERLIN, 4 - A.A. - Havas 
Ajansı muhabirinden: Dün Brea
lau'da Lehistan konsoloshanesini 
muhafaza eden bir polia memuru 
na silahla ate, edilmi,tir . 

icra edilen tahkikat bu memu
ra kartı mı yokaa konsoloahaneye 
karşı mı bir ıuikaıt icrası muta
aavver olduiunu meydana çıkara
mamıfbr .. 

Temps ne diyor? 
P ARiS, 4 A.A. - Almanya' -

run ahiren gerek Franaa'da ve l'e
rek Sulhun takviyesi ile ali.kadar 
olan bütün memleketlerde mühim 
kisler hasıl etmiı olan son teteb
büsünden bahsederek Veraay mua 
bedenameıini imza ebnit olan bü
tün devletlerin Alman mütalebe
taını müıtcıreken tetkik etmeleri 
fikrini reddeylemektedir. 

Bu ıazete bilakis her ııeyin böy 
le bir iddiayı bertaraf etmeği e
mir bulunduğunu yazmaktadır .. 

Temnpea gazetesi bundan son 
ra Veraay mubadenamesinin akdi 
sıraamda Amerika'nm eaki lmpe
ratorlık Almanya'amm nüfuzlann 
dan kat'i surette azade ve demok
rat bir Almanya ile anl&§mağa a
made bulunduğunu açıktan açığa 
aöylemiı olduğunu hatırlatmakta
dır. 

Temnpı gazetesi netice olarak 
diyor ki: Şimdiki Almanya'da De
mokrata denecek hiç bir teY yok
tur. Şimdiki Almanya Hohenzol
lern rejimizin aaker tesiri altında 
dır. Almanya Yon Shiletcher ile 
Alman ordusu erkanı elindedir. 

1919 aeaeaiode Cümhuriyetçi 
ve Demokrat gibi ıörünen Alman 
ya'ya verilmekten imtina olunma
., en adi bir ihtiyat tedbiri gibi 
telikki olunan aıkeri veaaiti bu
günkü Almanya'ya vermeği kim
se batırma bile getirmez. 

Dünya güzeli 
Hastanede 

(Başı 1 inci sahifede) 

!arın hatırlarını iatifaar etmittir. Kra 
liçe, yeni paviyondan çıkarken has
tahane heyeti aıhhiyesi arasında res

Pruaya'daki Alman komiaer mi alınmıf, yeğenini esnayı ziyaretin 
muavini Prusya idareıine ait me- do de resim çıkartmıfbr. Kerima.n 
aarifin baaitlettirilmesi ve tenzili Ece gerek yeni paviyondan avluya 
hakkında bir emirname neıretmİ§ ve gerek hastahaneden sokağa çıkar 
tir. Bu emirname Prusya eyletleri- ken pencerelere üşüıen haatalar ta
nin idare hususunu hemen lazım rafmdan alkı~lanmıştır. Dünya güze 
gelen ıslahat icra edildiği takdir- linin hastahanede bulunduğunu du
de Almanya'ya tabi tutulması un yan, ekserisi kadın olmak üzere bü
kanını ihdas etmektedir. yük bir halk kitlesi de, hastahane 

Program .~alı günü 
neşredilecek 

kapısı önüne toplanmış, Kraliçeyi al 
kıtlamıttır. Keriman H. hastahane
den sonra Laleli apartımanlannda 
oturan bir ahbabmı ziyaret etmiştir. 

Bir yarım müstem- 1 ı:: ..Jıiti wtalıldar mütelıaasıaı 

l 
"ler ıün öileden sonra latıınbul 

Jeke O!ilf tarihi 1 fürbe Babıali Caddesi No. 10 
Hüseyin A~ni Bey bu iaimde bir Telefon 2,2622 

BERLlN, 4 A.A. -Havas A- Bu aırada evde kalan Ecenin minimi 
jansı muhabirinden: M. Yon Pa- ni hemıiresi Fat<>!'un ağladığı ve 
pen'in ana hatlarını Münster'de ablasını aradığı telefonla bildirilmiı
irat etmit olduğu nutukta çizm~ tir Bunun Üzerine Keriman Hanım 
bulunduğunu iktıaadi programı oradan doğruca Fındıklı apartımanı 
Reiaicümhur tarafından imza edil na dönmüıtür. Laleli caddesinde de 

bu sırada toplanan halk Kraliçeyi 
mit .b'.r ~ararname v~ yalnız bat: selô.mlamıttır. Dün Fındıklı aparb

I vekıl ıle ıl.ı.ıaat, techızat ve me.., manında ak\Un& kadar ziyaretçileT 
---- --· .. _ .... ı.-...ı .. :-.,.. ....ıa""; ı ht-.xmu.tat e:k!iik olmanuştır. 

Dil inkılabı 
Kurultayı 

(Başı 1 iaci sahifede) 

Tek kollu 
Cani! 
Kadın 

bir 
yüzünden 

cinayet .. 
Cemiyet Kitibi umumiıi Ruten 

Eıref B. dün sarayda bir muharri- Bartin civannda Kozcağaz'da kıs 
rimizi kabul ederek atideki izaha kançlık yüzünden feci bir ci~ayet ol-
tı vermiştir: muştur. ~~puslardan. G?lbucaklı 

" Biliyor · t' 1 Çolak Alının Kezban ısmınde bir 
- •unuz: rıyaae ın ev- t . d Al' hk' 

velki gün gazetelere verdiği teb- me res~ v';; :t K~.m~ llm o~duk~an 
liğdc, Kurultayda çalıtmak iati- soalnrla b\J lika ın orog~ abann an e-
yenlerin Ka"tı.b' ·ı·· .. m e ır te yafamaga ılanuştır. 

ı umumı ıge mura- Ç 1 k Ali b' k .. . 
caatı hakkında bir kayıt vardı. o alın dır la aç ~un evveklkzıraathao 
Daha ilk günden itibaren bu hu- n~ o ası o yısı e muva . aten. a
•ııst": büyük bir alaka gördüğümü P.n~an~en ~ıkarılmıı~ Al~ ta~liy: ı' 
zu soylemeliyim. Bu müracaatlar, sın K~I ~? l~nr~ ~a ~ 1!1"f' 
muharrirler, edipler, müderrisler, ~et b. ~ d;r 1 te ~:~~şt;:;, a 
muallimler, Jügatçiler, fennin ve a ır ':n ket. ~onr:a . ıK ez 1 nm 
san'atin muhtelif tubelerinde mü.. ~~a ç a ıı ~ış~r. ema ' A
tehasaıs zevat tarafından vaki ol- :~~n ~.u ~suna manı ~lmbuş ive A
maktadır. Şu elimdeki mekt pi mın uzenne al"f etmeğe a~ amıt-
da maddi birer delildir ki~ ç~ t!r. Fakat Ali tek kol~le Kemalin e-
lüzumlu olan dil itlerini tetkik imden tabanca!' ":~ma.l!a muvaffak ol 
meselesi, yurdumuzun değerli ~u~ ve .. K'.'.malı gobegınden vurarak 
münevverlerince li.zım gelen e- oldurmu.,tur~ 
hemmiyet ve istekle kartılanınıt· 
tır. Bu müracaatlann gün geçtik
çe daha çok artacağmda ıüpbe 
yoktur. Bu, Türk Dilinin gÜzelliği 
ı_:ı~, İnceliğine, büyüklüğüne, aben 
gıne ve yüksek kabiliyetine ina .. 
nanlan pek sevindirecek bir hadi
sedir. 

Kurultay, Türk Dilinin yÜkaek 
aslmı ve çok derin kıdemini mey
dana çıkarmak ve rröstermek hu
susunda ,bize olduğu kadar dün
yaya dn, yeni bir tetkik ve faali
yet ufku açacağı gibi bu dilin ile
rideki inkişafı için d~ çok hayırlı 
obcaktır. 

lc:timalar, Dolmabahçe sarayı
nın büyük salonunda olacaktır. 
lc:abeden hazırlıklara devam edil
mektedir." 

Terkosun 
Devri •• 

(Başı 1 inci sahifede) 

him bir İçtima yapılmııtır. Bu içti
m'."' ~lediye reisi muavinleri, dai
mı encumen. azasmdan Tevfik, Avni, 
Cevdet Kerım, ıu mütehauısı Bür
haneddin, sular müdürü Ihsan, iktı
sat müdürü Aıım, şehir meclisi aza
sı?dan .Hacı Adil Beyler iıtirak et
mıılerdir. Dünkü içtimada Terka. 
~ir~e_ti~n ~lediyeye devri yaklaşb
gı ıçın ilk ıbzarat faaliyeti ırörüıül
müştür. Bu komiayon her hafta pa
zar günleri içtima ederek tetkikatına 
devam edecektir. Dün komiayonda 
İki encümen tefrik edilmiıtir. Encü
menden biri lstanbulun mevcut su
larının tekli hazırı hakkında tetki
kat yapac:ak, diier encümen de Ter
kos belediyeye devredildikten sonra 
ne suretle idare edileceği hakkında 
tetkikat yapacaktır. Bu iki encümen 
de hazırlayacaldlU'ı raporu komisyo 
nun önümüzdeki pazar rünkü içtima 
ma yetittirec:elderdir. 

Yapılan neşri_ 
yat haksız ve 
Garezkarane 
Midi? 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 

hücumda bulunmasın. Biz Darülfü
nunun muahaze edilecek taraflan 
yoktur, demiyoruz. Fakat heT ıeyi 
makul, samimi ve bitaraf olarak tet
kik etmek lazımdır. Darülfünun ni
hayet berkesin ağzında dolaşac:ak, 

haklı hakaız çatılabilir bir oyuncak 
deg;ldir. Zafer bayramı günü o ıaze 
tenin ıörmediği müderrisler tribün
de idiler. HeT fakülteye mensup bir 
çok müderrialer ıelınitlerdi. Talebe 
ye gelince: Fakülteler tatildir. Tale 
be dağılmııtır. Zafer bayramına yal
mz Darülfünun talebesi değil, hiç bir 
mektep talebesi ittirak etmemi,tir. 
Çünkü mektepler tatildir. Darüllünu 
nu milli hiHizlikle ittiham etmek 
haksızlık olur. Bu memlekete Darül
fiınun ıençliğinin yaptığı vatanper
verlikler ve hizmetler unutulmamalı
dır. Bahaettiğiniz ıazete, at.,.li mü
derrialerin hitabeleri nerede, diye so 
ruyor. Zafer bayramının merasim 
proıramında kimlerin hitabe İrat ede 
ceği tasrih edilmiıtir. HitabeleT mün 
baaıran ordu menıuplan tarafından 
irat edilir. icap ettikçe, diğer zaman 
larda Darülfünun r..<iderrisleri en be 
yecanlı hitabeleri irat etmitlerdir." 

Diğer taraftan baber aldığımıza 
göre Milü Türk Talebe Birliği bir 
beyanname netrederek ıon vaziyeti 
tavzih edecektir. Geçen aene verilen 
bir karar ile Darülfünun talebesinin 
yalnız Cürıhuriyet bayramına i,tira 
ki kabul edilmİftir. Sorbon Darülfü • 
nunu talebesi de yalnız Cümhuriyet 
bayramı meraaimine ittirak etmekte 
dir. Bu aebepten 30 Ağuatoa zafeT 
bayramında Beyazıt meydanında 
yüzlerce Dn.-ülfünun talebesi bulun
duğu halde meraaime c!1lhil olmadık

larından halk araamda zafer bayra
mmı sryretmckle iktifa etmişlerdir. 

Hem sebzeyi sattı, 
hem adamı yaraladı 

lstanhul : 
luğundan : 

Beıinci icra Memur 
Niko Kibriti efendinin 

Madam Diyonia'ya Kalinikos zim e 

ESKiŞEHiR - Şehrimizde kan- tinde alacağı olan 11500 liranın on 
lı bir cinayet olmuştur. Şimendifer bir bin beş yüz liranın maa fni:r: ve 
idaresinde çalı§An Mustafa isminde · u· · · · · al 
b

. · · bi la k. al M taf ıc:ra masar ını temıni ıçın ac:aklı-
ınsı r tar ır amışbr. uı a . . 1 

nın Arap Abdullah iaminde bir eniı- ya ıpotekl~ hulun~n Beyoğlunda As 
lesi vardır ki iki seneden beri Mua- , malı meacıt ıcmtinde T epebaşında 
tafanın muavenetilc geçinmektedir. tramvay ~•ddesindc a.37-b.37müker 
iddiaya göre, tarlanın muhafazasına rer cedit 61 • 63 numaralı Kelinikoı 
memur edilen Arap Abdullah tarla
dan kestiği sebzeleri pazara götüre
rek satmış, Fakat parasını Muıtafa
ya teslim etmemiıtir. Bunun Üzerine 
çıkan kavga neticesinde Arap Abdul 
lah bıçağını çekerek Mustafayı ağır 
surette yar:\lamııtır. 

Kız kaçıranlar 
yakalandı 

SINDIRGI - Kazamız dahilinde 
bir hafta zarfında iki kız kaçırma ha 
disesi olmuştur. Birisi Aslan dede 
köyünden Bayram oğlu Mustafanm 
Fatma İaminde kızıdır, ayni köyden 
merhum müftü Hazım Efendi oğla 
Vehbi, köy mubtan Naci Efendinin 
amca zadesi Haaan oğlu Mehmet, 
Mehmet oğlu Mehmet, kadı oğlu 
Ali Osman tarafından geceleyin kız 
dağa kaldırılmı~tır. Diğeri de Eğri
dere köyünden lamail kızı Fatma o
lup Karakya köyünden altı kişi tara 
ftndan gece basılarak dağa kaldınl
mıtlardır. Maznunların he.,ıi jandar 
malar tarafından tevkif edilerek Ad
liyeye tevdi edilmiştir. 

Ana katili bir 
haydut 

Sıvadan yazılıyor: - Şehriımizde 
çok feci ve tüyler Ürpertici bir cina
yet oldu. Şerir bir çocuk anneaini ve 
yengesini öldürdü. Hadiıe fÖyle cere 
yan etmittir: Burada Hacı Zahit ma 
hallesinde arpacı Şahin A:ğanın oğlu, 
akpm bahasile birlikte eve gelmit
ler, yemeklerini yedikten sonra bir 
müddet iatirahate çekilmiılerdir. Bir 
aralık 1 amail bahasına fÖyle ıeslen
mİf tİr: "Baha, haydi kalk. Namaz 
vakti geldi. Camiye ırit." Şahin Ef. 
bu ihtarı evve18 hayretle karıılamıf, 
sonra oiluna çıkıtarak vazifeai olma 
yan itlere karıımamaaını ııöylMıiıtfr. 
Fakat lamail hiddetli olduiu için ba
bası herhangi bir hadiıeye aebep ol
mamak için kalkıp aokağa gitmi9tir. 
f amail, babaaı çıkıp ıittikten sonra 
derhal yerinden fırlamıf ve kardeti
nin kanaınn sataşmağa batlamııtır

Kadınc:ağız bu ani tecavüz karıısın
da bağırmıı, bu feryada l amailin an 
n"fİ yetİ§Crek oğlunu teakin etmek 
istemiştir. Fakat azılı bir ıerir gibi 
hareket eden lsmail belindeki bıçağı 
çekerek annesinin altı yerine aapla
DUf, zavallı kadıncağız derhal ölmüt 
tür. Bu feci neticeye rağmen ıerir 
çocuk yengesİnE' de atlamıt kadı

nın mümanaati kar,ııında onu da 
memeleri üzerindeİı vurmak ıuretile 
öldümıüttür. Bu hidiıede lamailin 
kendi kansı ile yengesi araamdaki 
reçimaizliğin de tesiri olduiu aöylen 
mektedir. lamail cinayeti müteakıp 
firar etmiıtir. Takip edilmektedir. 

Sellerin tahribatı 
BEYŞEHiR, - Burada dağla

ra devamlı ve tiddetli yağmurlar 
yağınıftır. Oç koldan ıelen seller, 
Karabayat, Çandır, Yunuılar ve 
Çulwra.ğıl köylerinin harmanları
nı hasara uğrabruf, '°""yi ve klr
gir Çandar köprüaüıünü kısmen 
tahrip etmiıtir. 

dağcılık cemiyeti 

apartırnanı namile manıf apartıma· 

nm dörtte bir hissesi birinci arttn-.. 
maya konulmnştuı· Birinci n.r ttITm& 
ıı teşriniev\·elin st'•·izinci Ct'martcı;İ 
günü yap;laca.ktır. Şartnıımesi dü
lün 18 inci günü talik edilecektir. 
mezkür apartıman altmda dük· 
kan da vardır. Yevmi mczkurda bi
rinci arttırması saat 14 ten 16 ya ka 
olar yapılacaktır. 

Mezkür gayri menkulün tamamı 
nm kıymeti 56000 liradır. Elli altı 
bin liradır. Müıteri olanlar yÜzde on 
teminat akçeai getireceklerdir. Müte 
rakim vergi ile belediye ve sair rü
sum ihale tarihine deyin borçluya ve 
ihale tarihinden sonra itleyecek olan 
lar müıteriye aittir. 

Sabt peıin para iledir. Hakları 

tapu aicillerile sabit olmayan İpotek 
li alacaklılar ile diğeT alakadarların 
irtifalı. hakkı sahipleri bu haklarını fa 
iz ve masrafa ait olan iddialarının 

tarihi ilandan itibaren 20 gün zarfm 
da evrakı tapu aicillerile sabit olma 
yanlar satıı bedelinin paylaşmıuın

dan hariç kalırlar. Ali.kadarların ye 
ni icra ve ifliı kanununun 119 uncu 
maddesi mucibince tevfiki hareket 
etmeleri ve daha fazla tafaili.t almak 
iateyenlerin 932-1080 numara ile Be 
tinci icra Memurluğuna müracaatla 
n ilin olunur. 

latanbul ikinci icra Memurluğun 
dan : Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesine karar verilen 
tuhafiye eşyası 8-10-1932 tarihine 
müıadif perıembe ıünü saat 11 - 13 
arasmda Galataaarayında Y erlimal
lar pazarı fevkindeki dairede ikinci 
açık arttırma auretile aatılac:ağmdan 
taliplerin yevmü mezkur ve saatte 
mahallinde hazır bulunmaları ilin o

lunur. 

latanbul Betinci icra Memurlu
ğundan : Satılmasına karar veri
len bir çok ev Cfyaaırun 8-9-932 ta
rihinde aaat 13 ten itibaren Taksim 
Büyükdere dıvarc:ı ıokaJı 49 No. lu 
Y orıri Apustolidia apartımanında oa 
blacağından iıteyenlerin me.k~r 

gün ve saatte mahallinde hazır bu
lunmaları ilan olunur. 

lıt. 8 inci icrasından Bir borç 
tan dolayı mahcuz ve paraya çevril
meıinc karar verilen demir torna 
makineai Galatada Y elkencilerde Ka 
!afat yerinde fabrikatör Mustafa Be 
yin fabrikasında açık arttırma ile 10-
9-932 tarihinde saat 16 ili 18 de sa
tılac:ağuıdan taliplerin mahallindeki 
memuruna mü.racaatlan ilin olunur. 

lst. 1 inci Ticaret Mahkemesin
den: Eminönünde Dirlik sokağın
da Mobilyacı Leon Şalom efendinin 
alacaklılarile ic:raen akdettiii kom · 
kordatonun mahkememizde tetkikatı 
8 Eylul 932 perıembe ıünü saat 10, 
30 da icra kılınacağından bu bapta 
alakadar olanların yevm ve saati mez 
kurda mahkemede hazır bulunmalal'I 
lüzumu ilin olunur. 

Ziraat Odası dün içtima edeTek 
Bağcılar cemiyeti nizamnamesini ih
zar etti. Nizamname hükfunete veril 
mittir. Yakında umumi bir içtima 1--------------
yapılac:aktır. Son zamanlarda latan- latanbul B"finci icra Memurlu-
hulun Erenköy, Boğaziçi ve bilhaa- tundan: Mahcuz ve ikinci arttır
aa Topkapı gibi semtlerinde bağcı- ma ile paraya çevrilmeai icap eden 
hğın fazla inkişaf ettiği, Erenköy fi- 9000 küaur liralık ıayri mübadiller 
danlıiı ile Halkalı Ziraat mektebine takdiri kıymet bonoları 12-9-932 pa 
verilen fidanların mütenevvi üzüm zartesi ııünü saat 10 dan itibaren h 
yetiıtirildiği ıörülmüttür . yeni te- tanbulda 4 üncü nlof hanı borsa sa 
ıekkül eden cemiyet hunun daha zi- lonu önünde satılacaiından taliple
yade ıslah ve ihyaaile meş~I olacak rin mahallinde memuruna müracaal 

koo eratil ıe,kilitı yapacaktır larL 



.ır;ımı .. 11111 .......... - ... , Sarıyer 
Malmüdürlüğünden ~na~~~ıe~~:~:~~Y~2.~:! l 

•-at a astı -'l hıç bir ihiblsa mı 
h vtrrıek İC"kAn, mevcut dc
ğıldir " I.Y::'UL., mu>. ir mikrop 
l"ı imha hususundaki büyük kur 
' t 'c ıesi rile bütün dünyada 
ın :ıruf ve 

201 lira 28 kuruş bedeli ke
şi fli Y eniköyde Mirgün maliye 
şubesinin tahtı işgalinde bulu
nan bina pazarlıkla tamir edile 
ceğinden taliplerin 18-9-932 pa 
zar günü saat on dörtte komis 
yona müracaatları. ( 4S87) "LY~!~!r .. 

markasını, müselles ile "LYSOI., 
ı;min i ve he~ şiş esinde Hamburg"ta 
SCHUELKE&MAYRA. G. 
im zasını hamlldir. 
Taklitlerini redde· 
dini7.. Umumi 

acenta.ları: 

lstanbulda SJacoe 
).lahdumları. 

.. ! .............. ... 

Ceyhan 
Malmü.dürlüğünden 

12953 lira bedeli sabıklı 
Ceyhan kazası Yumurtalık dal 
yanının rüsum ve hasılatı say
diyesi 1 6 932 tarihinden 31 
mayıs 936 gayesine kadar dört 
sere müddetle kiraya verilmek 
üzere 20 gün müddetle aleni 
müzayedeye çıkarılmıştır. 

1 - 29 •8 J932 tarihine mü
sadif pazartesi gününden itiba 
ren 20 gün müddetle icra kılı· 
nacak müzayede neticesinde 
18 9 1932 pazartesi günü saat 
beşte ihalesi icra kılınacaktrr. 

2 - Müzayedeye ittlrak ede 
bilmek için taliplerin bedeli 
sabıkın yüzde 7 / S hesabi le 927 
lira depozito akçesi teslimi san 
dık etmesi lazımdır. 

3 - Müzayedeye bizzat ve
ya musaddak vekaletname ile 
vekil marifetite girilir. 

4 - Bu bapta tertip edilen 
ve 28 maddeyi muhtevi bulu-
nan ,artnamıe münderecatuu ta 
mamen öğrenmek iateyen talip 
lerin Ceyhan Malmiıdürlüğüne 
müracaat eylemeleri ilan olu-
nur. ( 4590) 

11 İ•t. Mr. Kumandanhfıı 
Satınalma kom. ilanları 

Merkez K. emrindeki mües 
ıesat ihtiyacı için 328 ton yer
li kok kömürünün IS eylul 932 
perşembe günü saat 14.30 da 
kapalı zarfla münakasası var
dır. Taliplerin evsaf ve 9eraiti 
ni anlamak üzere her gün ve 
münakasaya itşirak edeceklerin 
muayyen saatten evvel teklif 
mektuplarile komisyona müra
caatları. (6) ( 4239) 

:.;. '(. ~ 

Ordu ihtiyacı için 300 kilo 
bakır perçin çivisi pazarlıkla 
alınacaktır. Pazarlığı 11 Ağus
tos 932 pazar günü saat 14 te 
komiayonumuzda yapılacaktır. 
Taliplerin evsaf ve şeraiti anla 
mak ve nümunesini görmek üze 
re her gün ve muayyen saatin
de de teminatlarile birlikte Mer 
kez K. satın alma komisyonuna 
müracaatları. (40) (4S2l) 

Dikim evi ihtiyacı için 145500 
çift seraciye furmejüpü pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlığı 
1 1 eylôl 932 pazar günü saat 
lS te komisyonumuzda yapıla
caktır. Taliplerin evsaf ve tera 
it ve nümuneaini görmek üzere 
her gün ve pazarlık gününde 
de teminatlarile birlikte T opha 
nede Merkez K. satınalma ko
miayonuna müracaatları. 

(43) (4523) ...... 

Y arıt ve İslah Encümeninden: 
1932 senesi 9 eylôl cuma günü 1600 metroluk üçüncü yerli 

ve arap tay handikabına girecek hayvanlardan Class 6S, Boz

kurt 60, Yavuz S9.S; Oğuz 50.S; Dervit 47, Murat 47 kilo ve ke
za 2400 metroluk İngiliz handikabına girecek hayvanlardan Pi
per 63.S; Strombolis 59 Pazar 56,5; Odapa9te 56, Jean H&blt.-r 
S5.5; Lidy Tac 55; Lale 47 kilo taııyacaklardır. (4593) 

lstanbul Adliye Dairesi Etyayı 
Cürmiye Tasfiye Komisyonundan: 

Komisyonumuzca satılmasına karar verilen muhtelifülcins 
eşya ve silahlar ve rulet ve masaları 18-9-932 tarihine müaadif 
pazar günü saat ikide lat~I Adliye blnaaında emanet daire

sinde satılacağından talip olanların y-m ve saati mezkeırda 

emanet dairesinde hazır bulunmalan ilan olunur. (4589) 

l_E_m_I_ak_v_e_E_yt_a_m_B_a_n_k_a_sı_il_a_n_ıa_n_.I 

MfLL YET PAZARTESi 5 EYLÜL 

-Kaçırılmayacak 
Bir fırsat! .. 

Vakit geçirmeyiniz.. Zıra ka)lt muamel esi 10 eylüle 
kadar devam edecek tir. 

Geniş programla bir ltalya seyahati, 
ller ıürlü esbabı istirahat, Lloyd Trie•tino'nun luks ekspre> postası 

buna mukabil Sonderece ehveniyet. 
Bari sergisini ziyaret etmek fırsatını 

kaybetmeyiniz!. Gezilecek şehirlu 
Pire, Brendizi, Bari, RomJ, Napoli, Pompei, ve avdetle 
de Pire ve Atina geıilecektir. Fazla izahae almak isteyenler 
Bcyol';lunda Tepebaşında Kase ltal ya binasında - !takan milli turizm 

mllme;silli~ine mü racaa t edebı lide r. 

1932 

E 

1 

Limanımıza muvasala{ı beklenen: 
VEST A vapuru 6 Eyliil salı (ltalya, 

, Yunaruıtan ve Alek.andropolU) ten 
i DIANA vapuru 6 Eyllıl salı (Ruı 

ya, Romanya ve Bulgaristan) dan. 
Limanımızdan hareket edecek 

vapurlar: 
KAMPIDOGLIO vapuru 5 Ey

liil pazarteıi (Pire, Napoli Marsilya 
ve Cenova) ya 

VEST A vapuru 6 Eylül ıalı 

(Burgaz, Varna, Köstence ve Odesa 
ya. 

Açık Artırma İle Satış İlanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: DIANA vapuru 6 Eyliil ıalı ( A

lekaandropolis, Kaval , Selaruk, Vo
Cinsi Emlak Maliye de Muham loı, Pire. Patraı, Brendizi, Venedik, 

No. v!r K. lira men K. Triete, Fiume ve Trieste) ye. 
Sıra 
No. 

Karye veya 
mahallesi 

Mevkii 

j Şimali. Cenubi ve merkezi Ame-
201 
202 

Nuaratiye mah. 
Karacalyas K. 

Hane 158-160 yoktur. 4.550 rika ile Avuıturalya, yeni Zeyland 
Köyiçi Anbar ve dönümü » 1 .300 ve Aksayı ıark için doğru bilet ve-

bahçe 15 rir. "ITALIA" vapur ku..,panyuı-
203 Buluklu " Hane 2 » 210 
204 Fındıkpman • Arsa 1 » 210 
205 Soğuk su Yeni köy Arsa 1 » 650 
207 Karacaylas Takran Tarla 60 800 1.650 

nın lüks vapurlarile müttehit aervia. 
Her nevi tafsilat için Galatada 

Merkez Rıhtım Han (Lloyd Tries
tino) ser acentesine Tel. B. 771 ve 

7 

A 
Yeni mallarımız gelmiştir. 

Pek ucuz fiatlar. 

şıyatı ıle ınşaatı kapalı zarfla münakasaya konulmuttur. ı 
Münakasa 22 9 ı 932 tarihine müsadif perşembe günü ~ 

15 te Nafia Vekaleti müsteşarlık makamında ;cra edilecelC 
Münakasa ş~rtnamesinin 4 ncü maadesinde tasrih edilen ikti[ 
ve evsafı haız olup ta münakasaya iştirak edecek olan talip!~ 
~ünakasa ve ihali.t kanununun 10 ncu maddesinin tarifatı d~ 
aınde tanzim edecekleri teklifnamelerile teminatı muvakkate: 
cari seneye ait ticaret odası vesikalarını ayni gün ve saatte J 
nakasa komisyonu riyasetine tevdi etmiş bı:lunmaları lazımdı 

Taliplerin bu husustaki şartnameleri ve teferruatını elli 
lira mukabilinde Ankara'da Nafia Vekaleti Levazım Müaür 
ğünden, Jstanbul'da Haydarpata'da Liman itleri P.llüdürlügl 
den tedarik edebi!irler. ( 4425 

1 3 üncü kolordu ilanları 

Ezinedeki kıtaatm senelik ihtiyacı olan •!ağıda yazılı 12 ı 
lem erzak ve yeme teklif edilen fiat komisyonca gali görülmi 
tür. Pazarlığı erzakların hizalarında gösterildiği gün ve saat 
yapılacaktır.

0

lhaleye i§tirak edeceklerin vakti muayyeninde E. 
nede Dağ Livası SA. AL. KOM. nuna müracaatları (751) ( 460~ 

Cinsi Ezme kilo Bayramiç ihale Ta. Günü Saa 
4878 veya Galataoarayındaki :razıha- Bulgur 40000 15000 2219/ 932 Pertembe 14 _; 
ne. Telefon Beyoğlu: 2490. 

1 
Kuru fasulya 30000 10000 24 ı 9ı932 Cumartesi » 

208 ıı Uzun tarla ıı 100 2000 1.050 
209 » Armutlu » 140 2800 1.200 
210 ,. Deliçay » 150 3000 2.350 
211 » Zeytunlu » 100 2000 1.650 

1 - Yukanda evaafı yazılı gayri mübadillere ait emval 29-
8-932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin para ile müzaye 
deye çıkarılmıştır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etki.le 
göre hak sahiplerine veirlmİf olan gayri mübadil bonoları da na- / 
kit makamında kabul ol1BMJr. 1 

Saddczade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Postası • 
in önü 

Vapuru 6 Eylul SALI 2 - Mezkur emlakin ibaleai 19-9-932 pazartesi günü saat 1 

onda Merıin Ziraat Bankası binasında müteıekkil heyet huzurun 
da yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede mahallin- ı· ginü aktam aaat 18 de Sirkeci 

rıhtımından hareketle Zonpldak, 
de hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri li.Z1mdır. lnebolu, Ayancık, Samsun, Ordu, 

3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde Giresun, Trabzon ve Rizeye a· 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede saatinden t!!V- zimet ve avdette ayni iskeleler-
vel banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alınmış olması le (Görele ve Unye) ye uğra· 
icap eder. yarak avdet edecektir. 

4 - Satı' ve müzayede şeraitini anlamak ve daha ziyade taf- 1 Fazla tafsilit için Sirkeci Mey-
·ı 1 menet hanı altında acentalığına 

sı at almak isteyen er Bankada Yunan emvali servisine müracaat müracaat. Tele. 22134. 
edebilirler. (4419) J;. .. __________ .. 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baştabipliğinden: 

Naim Vapur İdaresi 
İzmir sür'at postası 

<20 s .. t; 
Lüks 

ADNAN 
vapuru 

Nohut 20000 5000 24 9 ı 932 » » 
Börülce 12000 3000 24/9ı932 ,. » 
Sade yağı 12000 4000 24/9/932 ıı » 
Sabun 5000 1700 2419/932 • » ,. 
Sığır eti 152000 2519/932 Pazar » 
Arpa 130000 520000 25/9/ 932 ıı » 
Kuru ot 80000 400000 25 19/ 932 ıı » 
Saman 80000 565000 24 19 932 Cumartesi ıı 
Odun 950000 24/9 932 » ıı 
Un(Dakik) 340000 110000 24/9/ 932 ,. » 

• • • 
Diyarıbekirdeki kıtaat hay- Çatalca müstahkem mevki 

vanatr için kapalı zarfla müna- om 84000 kilo fırın odunun 
kasaya konan 400.000 kilo ku- talip çıkmadığından pazarlığ 
ru ota talip zuhur etmediğin- 7/ 9 / 932 çarşamba günü saa 
den bir ay müddetle pazarlığa 16 dadır. Şartnameyi görme! 
konmuştur. Bu müddet zarfın- isteyenler her gün ve ihaleyı 
da hangigün talip çıkarsa müna iştirak edeceklerin vakti muay 
kasası yapılacaktır. Teminatı yeninde komisyonumuza mi.ıra 
112S liradır. Taliplerin Diyarı caatları. (7S3) (4607) 
bekirde 7. ci kolordu satın al
ma komisyonuna müracaatları. 
(725) (44S3) .. "' .. 

K.O. ve 1. inci fırka kıt'aları 
ihtiyacı için 22050 kilo man
gal kömürü pazarlığa konmu,. 
tur. ihalesi 7 / 9 / 932 çarJamba 

* * * K. O. kıt'aları hayvanatı ih. 

Heybeliada Sanatoryomu için imal ettirilecek 28 kalem ah
şap malzemenin 24 Ağustoa 932 tarihinde icra kılman münaka
sasında verilen fiyat gali görüldüğünden mezkur malzemenin 
tekrar münakasaaı bir hafta müddetle 7 Eylul 932 Ç&Tfamba gü
nü saat 15 te yapılmak üzere talik edilmittir. Münakasa Galata· 
da Kara Mustafapaşa sokağında İatanbul limanı Sahil Sıhhiye 
Merkezindeki komisyonda icra edileceğinden taliplerin tartna
melerini görmek üzere mezkur Merkez Levazım Memurlujuna 
müracaatları. (4485) 

h
H•'ftar Perşembe günü saat 15.30 dır. Şartname 

yi almak isteyenlerin her gün 
günleri Galata nhtnnmdan saat ve ihaleye iştirak edeceklerin 

tiyacı için 30 ton yulaf alınacak 
tır. Pazarlığı S 19 932 pazarte
si günü saat 15.30 dır. Şartna
mesini almak İsteyenlerin her 
gün ve pazarlığa iştirak edecek 
!erin de vakti muayyeninde ko· 
miayonumuza müracaatları. 

(730) (4502) ...... 
tam 18 de hareketle doğru de vakti muayyeninde komis- Ça .. lca Mat Mv için aleni 

1 z M 1 R • e yonumuza müracaatları. (754) münakasa sureti~ 6.500 kilo 
ve pazar ıünleri lzmir'den oaat (4608) gaz•yağı alınacaktır. ihalesi 21 
14 1/2 da hareketle lıtanbul'a av • " " Eylul 932 Çartamba günü saat 

I
• Z det eder. Tafsitat için Galata. Kayserideki kolordu ihtiya- 2 dedir. Şartnamesini almak is-
Stan buJ iraat Bankasından: Gümrük kartısmda Site Fransez 1 cı için 250 ton kok kömürü ka- ı teyenlerin her gün ve münaka-

1 han No.12 yazıhaneıine müracaat. palı zarfla münakasaya kon- saaına ittirak edeceklerin de 
Bankamızda bir deynin teminab olarak mevcut Yiiz elli bin I •••• Td. B. o. 1041. __ ... ı muttur. ihalesi 12-9-932 pazar- vakti muayyenmde komisyonu-

lira kıymeti muharrereli lznıir Mezbaha11 hi11e aenedatınm 20 ı teai ııünü saat IS tedir. Şartna- muza müracaatları. (731) 
eylul 1932 tarihinde saat ikide Kambiyo Borsasında satılacağı 1 meyi almak istiyenlerin her (4503) 
ilan olunur. ( 4S98) SEYRISEF AIN gün komisyonumuza ve talip- " "" >t: 

Jılerlı:u acıenta: Galata Uprll lerin vakti muayyeninde Kayse 1 inci muhabere alayı kuşları 
• bqı B. J362. Şube A. Str"9c; ! ride satmalma komisyonuna için Bu'jday. mercimek pirinç. 
lst. Maarif Müdürlüg"' Ünden: Mlllıtınıarırııde ı.n a. 3740. müracaatları. (710) (429S) mısır burçak alınacaktır. ihale 

1 
ı l f ı 1 " "° " si 5/91932 Pazartesi günü saat 

Orta tedrisat mekteplerine beden terbiyesi muallimi yetitti: ZM R • P RE - SKENDE- Kolordu kıtaat ihtiyacı için 16 da yapılacaktır. Şartnamesi-
rilm~ ü~re ~u ~~ra aenes~ başında Ankarada "Y~kaek Beden I RIYE POST ASI 60000 kilo un mevkii mü~ka- ni almak isteyenlerin her gün 
Terbıyesı lhtıaas mektebı açılacaktır. Fazla tafsıli.t idarenin 

1 
( fzMIR) 6 Eylül salı 11 de saya konmu,tur. Pazarlığı 7-9- ve pazarlığa ittirak edeceklerin 

SabJık Hane divanhanesine talik edilmi,tir. Talip olanların 20/ 9/ 932 tari- TRABZON POSTASI 932 çar§amba günü saat IS te- de vakti muayyeninde komisyc 
hine kadar idareye müracaatları ili.o olunur. (461S) ( CUMHURiYET) 7 E dir. Şartnameyi almak iateyen numuza müracaatları. 

K ~ •h J N f ks• •ı yllil !erin her gün ihaleye ittirak e- (732) (4504" at 1 1 a e - ıs 1 ta ıt ı e sabş -------------------,,, __ Ç;..a...;rf_am_b_a_ıs_d_e - deceklerin vakti muayyeninde ... ... ... 
Sıhhi Müesseseler Mübayaat lzMİR _MERSİN POSTASI komisyona müracaatları. K. O. kıt'aları ihtiyacı içi 1 

Kadıköyünde Osmanağa mahalleainde Muhtar efendi soka- ( 50) ( ) ı ki 25 kil · 
K • d ( KONYA ) 7 Eylül rar. 7 4580 pazar ı a 00 · o zeytın yaııı 

ğında 6 oda, 2 sofa, bir taşlık, bir kiler, bir banyo; bir mutfak; üç omısyonun an: ...... " " " alınacaktır. ihalesi S i 9 193Z 
hali. ve odunluk ve bahçeyi muhtevi; Kadıköy iskelesme bet da- Heybeliada sanatoryomunda yapılacak mutfak. •u deposu ıamba 10 da Galata nh· Hudut taburunun senelik Pazartesi günü saat lS de yapı 
kika mesafede cadde ve çarııya yakın kargir bir ev 12-9-932 ta- rootken, laboratuvar pavyonu hakkındaki teklifler haddi layı- j bmından kalkarlar. mevadı ia,eai olan bulgur. H· lacaktır. Şartnamesini almak is 
rihinde satılıktrr. latanbul dördüncü icra daireainde 930 • 285 nu kında görülmediğinden münakasanm 13/ 9/ 932 salı günü saat OKSiJEN deyağ, pirinç, sığır eti, koyun teyenlerin her gün ve pazarlığa 

"kid ki k d eti; tuz; şeker; çay, sabun, bi- i,tirak edeceklerin de vakti mu 
marr.11 mu··zayedesı"ne i,tirak edenlerin uhd-ın" de •--'d • t kd" ı e pazarlı a •apılara ihale edilmek üzere tem it edild1°g"1°. L- d • - ıuu ıııı a ır- ' oer, üzüı:n. kuru fuulya, no· ayyenin e komisyonumuza mü 
de ahkamı DJevzua dairesinde i.krazatta bulunulacağı ilin olu. (4558) lSOO Tüp Aasari hut, patates; mercimek; sirke. racaatlan. (733) (4505)( 
nur. (3787) 2500 " Azami , salça, zeytin, kuru soğan; ar- • "" " 

Mütekaidin Eytam ve Eramil 
Maaşahnın iskontosu 

Hazinei Maliyeden maat almakta olan Mütekaidin, Eytam ve 
Eramil maaşatının kanunuevvel 932. ki.nunuıani, §ubat 933 ay
lıkları Bahçekapıda Emlak ve Eytam Bankası İstanbul ıubeıin
ce iskı:ınto edilecektir. 

Zat maaşları sahipleri: 
1 - Bir defaya mahsus olmak ve muteakıp muamelelerde de 

İstimal edilmek üzet"e nümunesine tevfikan Noterlikten imza ve 
ınühür tasdinamesini. 

2 - lıbu aylara ait maaıların ita mikdan mezkeır aylara ait 
kuponlar arkasına Malmüdürlükleri tarafından tasdik edilmi~ 
cüzdanı. 

3 - Maaı beratın.. 

hamilen bizzat veya vekili kanunileri müracaat edecekler. 
Birden fazla vekaleti haiz vekille.- ve sarrafların mürcaatı kabul 
edilmiyecektir. ( 4516) 

1 Mayıa/933 sayeıine kadar 25 18/ 9 

1 
pa; saman; ot, gaz 32 Çatalca Mat Mv icin alına-

E k f wd• • t• "I"" J ı ı alınacak okaijenin itaırna talip d · "b 20 dd l • v a mu ınye 1 1 an arı en ıtı aren gün mü et e cak 60 ton samanı için verilen 
.. 
_____________ ...; ___________ _. çıkmadığmdan müzayedeai 8/ Jıkl ·· ka k 

pazar a muna saya onmuı fiat komisyonca muvafık görül 

Mahalle ve mevkii Sokağı 

Telgraf 

No. sı Cinai Müddeti icarı 
9/932 tarihine temdit edilmit- lhal • 15/ 9/ 9 tur. eııı 32 pazar mediğinden bir hafta talik edil 
tir. Depozito 3 15. 14 d" T l 1 

Beyoğlu Katip Muı- 2-4 Apartıma- 934 Mayıs gaye K.apah zarfla ihaleai ilin e· 
taafçelebi. om 3 üncü katı •İne kadar dildiji halde ,.erilen fiatlar 
Beyoğlu Kamerhatun Çakmak 19-25 Hane 933 " " haddi itidalde görülmiyen zir-
Osküdar Atikvalde Ahmet oğlu 1 Hane 934 " " de ecnası ve makadiri mulıar-

Muaalla rer malzemenin aleni münaka-
Galata Kemankeş Helvacı 12 Mağaza 935 " " sası 8/9/ 932 tarihinde saat 
Galata Fermeneciler 114 Mağaza 934 " " 16,30 da yapılacaktır. 
Galata M. Alip Ham Üst ka- S9 iki oda 934 " " Depozito 3 10 dur. 

tında 15.000 kilo Ostübü 
Bahçekapısmda Dör linci ka- 27 Oda 933 " " 3.000 ., Pamuk İpliği 
düncü vakıf hanın tında 5.000 ., Ağnbnz nefti 
Gedikpaşa Divanyolu Cami 61 Dükkan 934 " " 5 ooo 

k f 
. ., Ala üıtübeç 

Bali.da mevkilerile cinsleri yazılı olan va ı emlak hizaların s.ooo ., fnıı;iliz beziri 
daki müddetlerle kiraya verilmek üzere ır.üzayedeye konmustur. 6.000 ., Kaynaınıt bezir 
İhaleleri Eylulün yirmi altıncı pazartesi günü saat on bette yapı 1.000 ., Manderbot vernik 

lacaktır. Taliplerin yevm ve aaati mezkilra kadar Çembet-lita,ta f •-•2•.000•••"•K•ül•"•ç•e•k•a•l•ay••• 
Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatları. 45 

günü saat ır. a ip erin yev mi, tir. ihalesi 5 ı'9 ı 932 Pazar-
mi muayyeninde Mardin Sa. wi günü saat 10 dadır. Şartna 
AL. KOM. na müracaatlan. mesini almak isteyenlerin her 
(756) (4610) gün ve aleni münakasasrna.İş· 

"' " • tirak edeceklerin de vakti muay 
Mülğa Maçka silah deposun yeninde komisyonumuza müra-

da ve askeri tıbbiye Mp. inde caatları. (734) ( 4S06) 
ve askeri miızedeki köhne eşya "° "° "° 
aleni müzayede ile ayrı ayrı Usküdar ciheti kara nakliya 
şartnamelerle satılacaktır. Iha- tı aleni münakasasında verilen 
lesi 6-9-932 salı günü saat fiat komisyonca muvafık görül 
10,30 da komisyonumuzda ya- . miyerek bir hafta talik edilmiş 
pılacaktır. Şartnamelerini al- tir. ihalesi 12 9 / 932 pazartesı 
mak istiyenlerin her gün ko- günü saat il dedir. Şartnameyi 
miayonumuza etyaları görecek \ almak isteyenlerin her gün ve 
!erin mezkiir mahallere ve alıcı münakasaya istirak edeceklerin 
larm da vakti muayyeninde k~ de vakti muayyeninde komis· 
misyonumuza müracaatlan. yonumuza müraca tları 7 
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EMO"S 
~FAUIT SALT~ 

f.tn.• 9ihlııat a....NSıda 
ı-1ıeW.. Hm-. aJtmit -
. ..- ful& mnaffatlJdl l IJe bCltilD dGJıyada bninmiJ 
Eno'a •Fnıft Salt" miis
lahzartııdaD sabah .... 
ÜfU' bir bardak .. deni-
nanda bir kah..,. bfi&i mik
dariııda alarak def ediniz. 

• 

r\.IZ Ve! l::rkek 

Ameli Hayat 
T• t t• • latanbul, 
ıcare ısesı Te1~:~~0f~630 

Ameli Hayat mektebi Maarif vekôletinia taıdilona iktiran ederek 

2 devreli TiCARET LİSESi olmuıtur. 
Ort kı ilk mektep L• kı Ona mektep a smına mezunları ıse smına mezunlın 

KABUL EDİLİR. 

Ameli Hayat Ticaret Lisesi 
Meml.ı..tin ikthacli ve ticari aahumda en muvaffak unıurlan y• 

tittirmekte cı.... etmelıı için lisan ve mealde derslerine son derece 
kıymet ttnni9tir. Mekt.ı.in yeni derecesine ıöre mezunlan ali ticaret 
taballlne clenm ecleloillrler. 
Kayıt sünleri: C-.i,pazarteai ve per9embe saat 10 dan 16 ya kadar 

Beyoğlu İngiliz Kız Mektebi 
Beyaflu İngiliz Kız Mektebi 19 EylOl Pazartesi günü ted

riaata balayacakfır. Kayıt muamelesi için her gün cuma ve pa
zardan maada saat 10 dan 12.30 a kdar mektep müdiriyetine 
miircaat olunmuı. 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 4 Tet- Evelde başlar. 

Tam devreli ilse oldıa&ıı Maarif vekllttlnce t1Sdlk edilmiştir. 

Ttirkçe, lngiUzce, Fraaaızca, Saa'at, Ticaret. 

Leylt tıcret 250 lira, Nehari ücret 50 liradır. 

Kayıt muameleıi yapılmaktadır. 

-:dirne Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Dördüncü ve fıetinci amıflarm mezuniyet imtihanlariyle di
ğer aımflarm ikmal imtmanlanna (8) eylulde batlamlacağından 
ıl&kadaranm bu tarihte mektepte bulunmalan ilin olunur ( 4547) 

• 

Ameli Hayat 
Ticaret Lisesi Miidiriyetinden: 

)tanbul Yüksek 
• iktisat 

ve Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 
1 - Kayıt Te kabul muameleai 1 Eylôl 932 de bqlayacak 

•e 25 Eyliil aktamına kadar devam edecekir. 
2 - Kayıt için cumartesi, pazarteaı, pertembe günleri sa

bahlan aaat oodan alqamları aaat on yediye kadar mektep mü
dürlüğüne müracaat olunacaktır. 

3- Mektebin (Yüksek İktısat ve Ticaret kısmına) 
A - Bakalorya imtihanlarına tabi tam devreli lise mezun

larile bu derecede olduğu hükümetçe muaadak ve bakaloryaya 
tabi Ecnebi liselerinden ıahadetnameleri olanlar. 

B - Darülfünun fakültelerind'en ve yükaek mekteplerden 
mmun olanlar ile bu mekteplerden naklen gelecek olanlar. Nak
len ııeleceklerin evvelee ııirdikleri mekteplere her halde liae me
ıunu olarak kaydecfilmit olmalan tarlbr. 

D - Bu kısma muadil ecnebi yükaek ticareet mektepleri 
mezunlarile müdavimlerinden mukabil denelere naklen alınacak 
larm Türkçeden imtihan vermeleri meputtur. 

4 - Mektebin (Ticaret Lisesi Kısmına) bakaloryaya tabi 
orta mektep mezunlan alınacaktır. Bu kısma gireceklerin ya,ıa
n on i>e!ten aıağı ve yirmi birden yukarı olmayacaktır. 

5 - Mektebin (Küçük Ticaret kıamma) ilk mektepler me
zunlarile orta mekteplerin birinci, ikinci, üçüncü amıflarından 
tasdikname ile gelecek olanlar. Bunların Yllfları da on üçten a
tağı ve on aekizden yukarı olmayacaktır. 

6 - Mektep nihari ve meccani olup tedrisat öğleye kadar-
dır. 

7 - Kayıt ve kabul için aşağıdaki vesaikin müdiriyete hita· 
ben yazılacak bir iatidanameye raptı icap eder. 

Vesaik: 1 - Mektep şahadetname veya tasdiknamesi. 2 - . 
Sıhbat ve aşı raporları. 3 - H ükumetçe musaddak hüsnühal va
rakası. 4- Hüviyet cüzdanı. 5- Üç kıt'a fotograf. (4214) 

Kız 
Erkek 

İstanbul 

Türk Lisesi Leyli 
Nehari 

Şehzade batı Feyziye Caddeıi A Ç J L D J Ana, ilk, Orta, Liıe 
Vidinli Tevfik Paıa konağında ıınıflarını havidir. 

Dershane. yemekhane ve yaıakbanelerlnde kalorifer ve asri bütQ11 tesi!at mevcut olduğu gibi mükemmel 
sıhhi şanla rı da haizdir. Ecnebi lisanlarını Azami ehemmiyet verilir. Fran .. z Ye Alman mürebbiyeleri vardır. 

Talim heyeti en gilzlde müderris ve muılliınlerden milreklreptir 
başlamııtır. Cumadan mada hergllD 9-18 kadar müracaat edilebilir. 

Telefon: 23746 

_L_:~-~i_:_ee_:r_t_:k_ri. lnkılip Liseleri ... t.~:.~ -~-k~1-~.1~.~~-· 
Müessisi: NEBIZADE HAMDİ 

Resmi ders programlarını tamamen tatbik eder. İngilizce ve Fransızca tedrisatı ecnebi 
mekteplerine kat'iyyen ihtiyaç bırakmayacak derecededir. Çok kıymetli ve güzide mu
allimlerinden mürekkep bir talim heyetine maliktir. An.s ve babalar yavrularını lnkılip 

Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teılim edebilirler. 
Llae mezunu gençlerin hayat aahaaında hemen bir if edinebilmeleri 

için bu sene meccani olarak 
TiCARET VE BANKACILIK KURLARI 

da tertip edilecektir. isteyenlere mufa11al iz,hnam' göııderilir. 
Telefon 20019 

,~Umum Kırtasiyecilere~ 
Ve Mektep Kooperatiflerine 

TORK MAARiF CEMiYETiNiN 

Mürekkep, Zamk ve Kolaları 
PERÇiN mürekkep fabrikası acentalığında satılmaktadır. 
lstanbul: Yeni postahane arkasında DILSIZZADE ham 

No. 2 Telefon: 24118 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Oncti Vakıf Han fataabul 

htiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 

Ttirkiye İı Bankıuı tarafından tefkil olunmuıtur. İdare mecliai ve 
mUdtirler heyeti ve memurlan kamUen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. TUrkiyenin her tarafında (200) ii geçen 
aceatalarmm hepai Türktür. Türkiyenin en mühim miiesaeaelerinln ve 

bankalarıma aigortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Na)tliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarım en iyi şeraitte yapar. Haaar vukuunda zararlan ıtır' at Te kolaylıkla lider. 

•relgraf ı iMTiYAZ - Telefonı lst. 20531 

Açık arttırma ile satış ilanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Sıra Mahalleai 
No. 

Mevkii Cinai Emlak Maliye de Muham 
No. vir K.Lira men K. 

179 Mabmudive YIDl.k ... n !'abi DüUinZ•min; B . O 850 
180 
181 
183 
184/ 185 
186/ 187 
188 
189 
190 
191 

" " Arsa 30 M2 " O 850 
" " Ana 30 M2 " O 850 
" " Depo yeri " 5000 4.200 
" " Araa 35 M2 " 2000 850 
" " Ana 35 M2 " 1000 1.400 
" " Ana 17 M2 " 1000 700 
" " Arsa 17 M2 " O 700 
" " Dülı:HııZ<mini " 0 1.050 
tp ,, '' rt Jt O 850 

1 - Yukanda evaafı yazılı Gayrimübadiller emvali 22 Ağus 
toa 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin para ile müza
yedeye çıkanlım9br. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki qk&
le göre hak sahiplerine verilmit olan gayrimübadil bonolan da 
nakit makamında kabul olunur. 

2 - MezkUr emlakin ihalesi 12 Eylul 932 pazartesi ııünü 
saat onda Merain Ziraat Bankası binasında müteşekkil heyet hu 
zurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzyede ma
hallinde hazır buhmark heyete müracaat etmeleri lizımdrr. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçeaini müzayede aaatinden ev
vel banka veznesine yatırılıp teminat makbuzu alllllDlf olmaaı 
icap eder. 

4 - Satı§ ve müzayede ıeraitini anlamak ve daha ziyade 
tafsilat almak i•teyenler Bankada Yunan emvali aervisine mü
racaat edebilirler. ( 4077) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci ketide 

11 Eylül 1932 dedir. 

BDJOk ikraıniJe 35,000 tira~ır. 
Ayrıca: ıs,ooo, ıo,ooo Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat vardır. 

Pudramz aabit kalır 
Litif ve nennin çehrelerin teshir 

ettiii erkekler pek çoktur. Bu al?Ta 
vakıf olan kadınlar her vakit krem 
köpüğü ile kanttmlnut pudrayı kul
lamnaia itina ederler. Rüzgirb ve 
,aimurlu havalarda veya pek sıcak 
bir balo salonunda saatlerce baki ka
lır. Krem köpüğü, pudrayı gayet ya 
pqlran ve pyri mer'i lolmakla be
raber parlak, yağlı ve kaba gösteren 
burua lonnızılıimı da izale eder.Ta 
kalon puclraaında, krem köpüfü hu
ıuıi bir uıul dairesinde lıavalandml 
1D1f en milkemmel pudra ile fenni 
bir surette lranftırılmıtbr. Toblon 
pudrası, kadınlara, erkeklerin nazarı 
takdirini celbeden taze ve narin hir 
cilt ve genç bir yüz tanin eden y• 
gine puclradır. 

MİLLİYET MATBAASI 

• 
Istanbul Hava Gazi Şirketi 
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Taktir olunmuş Katran - Zift - Hafif 
Yağlar - Naftalin - Satgazol (Aynen 

Carbonileum evsafını haizdir) 
Solvent Naphta 

Müatahzarlarını imal ve mevkU furubta vaz 
etmlftlr. Beyoğlunda Şirketin İdare mezkezi 
olan Metro baamda ( Müşteriler daireoıi \ 

Birinci katta No 12 odaya müracaat-

lstanbul Vilayeti Nafia 
Başmühendisliğinden: 

Nafıa Vekaleti için ahtap travenleı-de raptiye olarak kulla
nılmak üzere on beı ton lime demiri ile ve ayrıca sekiz adet 1 2 
kiloluk yağdanlık 110 metro 22 milimetroluk sekiz köşe çelik ve 
100 kilo Rezidü yağı pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin de 
mirin kroki ve nümuneaini görmek ve şeraiti ittirayı anlamak 
üzere- her gün vilayet Naha Batmühendisliğine ve pazarlık günü 
olan 7-9-932 çarıamba günü saat on bette de teminatlarının müs 
tahıeben defterdarlıkta müteıekkii münakasa ve ihale komisyo
nuna müracaat etmeleri. (4568) 

TURliYEi , 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

11.120 lira 20 kurut bedeli keıifli Saray ve Çerkes köy yolu 
üzerinde bulunan Manika köprüsünün tamiri 21-8-932 tarihinden 
11/9/ 932 tarihine kadar 21 ııün müddetle ve kapalı zarf uaulile 
münakaaaya konulmu9tur. 

1 - Şertnamet ketifname ve proje sureti musaddakaları 

Vitiyet yolları 8a9mühemlialijinden iatihsal olunacaktır. 
2 - lbalei kat'iye 11/ 9/ 932 cumarteai günü aaat 16 da 

Daimi Encümenince icra kılınacaktır. 
3 - Talipler (661) numaralı müzayede. münakaaa ve ihale 

kanununun onuncu maddesindeki izahat daireainde tanzim ede• 
cekleri teklif mektuplanna yüzde yedi buçük nisbetinde teminatı 
muvakkateye ait makbuz ilmühaberi veya banka kefaletnameaile 
inıaatta iatihdam edecelderi Fen memurunun bir dairei resmiye
den musaddak veaikasım lefederek yevmi ihaleden evvel makamı 
vilayete ııöndermeleri lazımdır. ( 4445) 

Eczacılar, Ecza Ticarethaneleri, Ecza 
Komisyonculan ile Tıbbi Alat ve 

Edevat tüccarlarının nazarı dikkatine 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 
13213 numaralı kararname mucibince bu kararnameye met 

but F. liste.i muhteviyatı olan bütün kimyevi maddeler, tibbl 
müstahzarlar ve tıbbi alit ve edevat Sıhhat ve İçtimai Muavenel 
Vekaletinin müsaadeaiyle idhal olunabilecektir. Evvelce E lis• 
tesinıe dahil olarak serbestçe idhali mümkün olan kimyevi mad• 
deler için alakadarlar mezkUr kararnamenin birinci maddeainde 
zikredilen komiayona müracaatla siparit vukuunu iabat ederelı 
Eylul zarfında bunları memlekete idhal edebilirler. Evvelce ve
kalete müracaatla evvelki F liateainde yazılı tıbbi müstahzar!•' 
için sipariı müsaadesi almmıt olduğu takdirde bunların da idh•• 
line müsaade olunacaktır. Bundan böyle F listesine dahil bütüll 
maddeler için aiparitten evvel orijinal fatura ve iki sureti bir is• 
tidaya raptedilerek Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletine mü· 
racaat edilmelidir. Her ayın yirmisinde o zamana kadar y,,pıl• 
mıt müracaatlar tetkik edilerek kararname mııııcibince tayin edil' 
mit olan hudut dahilinde idhalita müsaade edileceği ve binaell' 
aleyh müracaatların ayın yirmisinden evvel Vekalette bulunmll~ 
üzere yapılması lüzumu ilin olunur. ( 4465) 


