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Bedbin olmağa lüzum 1'1111uu11H1111111111111111tııu~••mı..,.,.~ımuıawı~~"~":m'~'111t1ıııuuıuıııu1111u111111mıuuıuııııııı~ 

yok vaziyete vuzuh 1 Başvekıl Hz. tereddutlen ve bedbınlıgı ızale edecek = 
ver~cek olan yannı 1 tedbirleri almakla meşguldürler •• 

beklemelidir.. 1 Piyasadaki tereddütlü ve bedbin ~haleti ruhiye büyük 

ismet Pşe büyük işler yapmış 
1 pek yakin alakalarını celhetmlştir .. 
! Piyasada umumi bir bedbinlik, son kararname üzerine, bazı tereddütler hasıl olmuştu.Hususi 
! surette öğrendiğimize göre bu haleti ruhiye ve tereddüt büyük şeflerimizin pek yakından alaka-bir devlet adamıdır, 

bugünkü müşkü. 
Iittan 

• . = larını celbetmiştir.Başvekil Paşa, vaziyeti esaslı surette tetkik etmektedir. Bir kaç gün sonra = 
kolaylıkla çıkabılır.. ~ Ankaraya gidecek olan İsmet Paşa; meselenin esaslı surette tetkik ve radikal bir halle iktiranı ~ 

Piyasanın vaziyeti hakkında allkadarlar: için hususi bir itina ile çalışmaktadır. ~ 
ne düşünüyorlar, son kararnamenin ilillllllllllllllllllHlllllllllnllltnımuutmtllllllllllllllllllHllft .. 11 llllUllllllllJlllHUIUlllUllllllllllUH•ııunnwuwmmml 

ihdas ettiği mütkülat nedir? Gazi Hze · 

Memleketimizin iktraadi bün 
Yesinde, bilhassa son seneler i· 
çinde çok esaslı td>eddüller ol
du. F evkalide tedbirler alındı. 
Bu tedbirlerin gayesi bir taraf
tan bütçede ve harıci ticaret 
plinç<ıcunda hakiki bir müvaze 
ne temin etmek. diğer taraftan 
da milli paramızı korumakbr. 
Alman bu tedbirler sayesinde 
nrilli paramıza, dahilde bir is
tikrar temin ettik. Bu uğurda 
ihtiyarı zaruri olan fedakirhk· 
lardan asla kaçınmadık. Yeni 
bir vaziyet ve zaruret kartısm
da ayni gaye için yeni mahru
ıniyetlere katlanmak icap edin
ce biç bir Türk vatandatı tered
düt etmez. 
Şu muhakkak ki. fevkalade 

vaziyetler karşısında alın.n 
fevkalade tedbirler, tatbik edil
dikleri muhitleri az çok tazyik 
eder.idarede kiyaset; tazyik e
dici mahiyette olan tedbirleri 
ıugari hadde indirmek suretile 
hedefe varmaktır. Bunlardan 
bazısı. eğer maksat için fayda
'1z, fazla olarak ta. herhangi bir 
it aahaımr veya bir vatandat 
Zümresini müt-•ir ediyorsa. 
onlan tadil yoluna aitmek za
ruret olur. 

Alakadarlar ve meaelenin te
ferrüat ve tatbikatı üzerinde 
tetkikat yapanlar iddia ediyor
lar ki, son kararnameye konan 
tahdidat lüzumıuzdur, Bunlar
la. ne paramızın iıtikra.n daha 
ziyade kuvvetlenecek, ne de ih
racatı tezyit suretile ticaret mü 
vazenemize lehte bir cereyan ve 
recektir. 

Şurasını memnuniyetle kay
dedelim ki, milli pıaramızın is
tikrarı. geçen ıene bu tarihte 
olduğundan daha ziyade emni
Yet altındadır. Bu hakikat: 
Cümhuriyet Merkez Bankası
nın plinçosuna atılacak bir na
zarla görülebilir. O halde şim
diye kadar tatbik edilen mute
dil bir kontenjantman sistemi 
hem milli parayı korumak. 
hem de milli sanayiin teeaıüsü 
nü himaye etmek gibi iki gaye
yi ayni zamanda temine kafi 
IDutavaaaıt bir tedbir olamaz 
llıı idi? 

Yeni kararmımenin ahkimı. 
bir nevi ihracat vesikası ticareti 
ne yol açıyor. 

Türlü türlü propagandalara 
ve sui istimallere sebep olacak 
olan bu yolu açmakta kat'i bir 
Zaruret var mı idi? Diyorlar ki: 

Siirt meb'usu: MAHMUT. 

veaika tedarikinde idhalatçıları 
ve dahili sanayicileri büyük 
müıkülata .okuyor, diğer taraf 
tan da ibracatımw arttırmak 
noktasından da faydası olmu
yor. İtin içinde bulunanlar ve 
yeni tedbirlerden müteeaair o
lanlar diyorlar ki: 

"Yeni kararlar, veaika ticare 
tine yol açtı. Vesika tedariki, 
zannedildiği gibi. yüzde üç ve
ya bet fark ile bulunamlyor. 
Bu fark. idhal edilecek malların 
cinsine ve ihtiyacın derecesine 
göre yüzde yinni ile otuz ara
sında değiıiyor. Hatta bazı id
halitçılar, bu nisbetin yüzde 
kırk ve elliye kadar çıkanlma
ıında mahzur görmüyorlar.Çün 
kü bu fark nihayet dahili fiyat
lara zammedilecek. bu suretle 
müatehliklerin sırtına yükleti
lecek demektir. Bu yüzden da
hili etY• fiyatlannda istikrar
sızlık batlayacağı da ayrı bir 
mabzıırdur. Acaba bütün bu 
külfetlere rağmen, ihracat mal
larımızı ıatmakU yeni bir inki
taf, yeni ıalah görecek miyiz? 
Bu da füphelidir. İf te bir de 
mallarım1zı satın alacakların 
haleti ruhiyeıi vardır. Alıcılar, 
ihracatçılarıınız lehine prim ve
rildiğini görünce. daha ucuz al
mak için kendilerini naza çeki
yor!~. Halen bile intizar vazi
yeti almıt gibidirler. Buna kar
tı ihracat tacirlerinin fiyatları 
mühim bir mabette indirmeleri 
ni de beklemek lazımdır. thr~ 
catçı bu hususta tereddüt etme 
yecektir. Çünkü mallannın üze 
rinden yapacağı yüzde beş. on 
niabetinde bir tenzil, onu müte
e11ir etmez. Beri tarafta vesika 
sabııak yüzünden hiç olmazsa 
yüzde yirmi nisbetinde bir ka
zanç temin etmittir. Memleke
te daha az döviz girmek gibi ta
bii bir netice onu alakadar et
meyd:Jilir. 

Batka bir nokta daha var: Ta
kaaa tabi tutulan ihracat malla 
nmrz içinde cihan buhranının 
bunca mütkülibna rağmen ko
lay ve normal surette ıatrlabil
ınitleri yok mudur? Bu mallara 
yeniden prim vermenin lüzumu 
var mı? 

Vesika meselesinde dütünü
lecek bir mesele ele, veaika ~ 
yatlannın sabit değil, mütemev 
viç olacağıdır. Filhakika döviz 
tedariki için müracaat yeri var· 
dır, borsa vardır. Ya veaika te
dariki için alakadarlar nereye 
müracaat etainler? Bu itin de 
borsaya havale edileceğinden 
bahaecliliyor. Bunda muvaffak 
olmak güç olduğu gibi. çok 
muntazam yürüyen döviz itleri• 
nin intizamı bozulacağından 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

"Son kararnamedeki tahdidat 
tan makaat, ihracatçılara bir ne 
Vİ prim vermektir, ihracatı teş
vik ebnektir. Çünkü ihracat 
lllallanmrzı mutlaka satmak. 
ıeneıtin en hayati meeeleaidir. 
Bu ıatııta muvaffak ohnak için 
de idhalitçrlara ufak bir külfet 
tahmil ediyoruz. Yüzde 3 - 5 nia 
betinde bir fark ile ihracat vesi- Slyaai f1İbe mildir 
kası tedarik etmek ve istenilen 
lııah getirtmek mümkündür. 

• • muavını 

V eıika bulmak ve almak mec- Polia birinci ıu-
b_uriyeti, itleri o kadar güçlq- t;:.ü:;:u:;;f. 
tırınez.'' ı diiini yazdıjmııa 

Şüphe yok ki. biikilmet bu Vize kaymakamı 
tedbirleri alırken iktısadiyatrmı Demir B. dün ye-
zı korumak, ihracatı te,vik et- ni vazifeaine bat 
llıek, bunu yaparken de idhalat I·~= B. evvel-
sılan altından kalkamayacakla ae Şile Nahiye 
rı külfetlere sokmamak gibi ili müdürlüiü ve 
v.e tabii hislerle hareket etmiı- kaymakam! ık ta 
1!r. Fakat bu tedbirin icap et- • _ bulundulu ";"na-
hrdiği muameleler, hakikatte ı . .. .. .. ~a muv~ffakıyet: 
•e t b"k ed'ld' •. k lerı gorulmuş bır gençtir. Yenı 4f.r at ı atta zann . ı ıgı a- vazifeainde de muvaffakiyet te-

kcilay olmuvor. Dır taraftan menni ederia-

Fabrlkatllrler Sanayi blrll(/lnde içtima halinde .. 

Başvekili 15 kişilik bir 
heyet ziyaret edecek 

Ayrı bir listenin neşri isteniyor 

Bu listeyi hazırlamak için de 
bir komisyon teşkil edildi 

Milli sanayi birliğinde dün 
latMlbu.l fabrikatörleri bir içti
ma daha yaptılar. Bu içtimada 
da son kontenjan karanıameei
niıııı Uzerinde müzakeratta bu
hmmu,tur. lçtim'a hayli hara
retli olmut bir çok fabrikatör 
ıöz alımıtır. Bir çok kimselerin 
fabrikalana hariçten mevaddı 
iptidaiye getirerek it yapacak
lanna dahildeki aılıl'9addı iptida 
iyeden istifade etmeleri lizım 
geldiği hakkındaki tavıiyelere 
cevap veren bir fabrikatör Türk 
aanayiinde edueriya ve terci
han yerli mevaddı İptidaiyenin 
kullanıldığını. hariçten gelenle 
rin fevkalide zanırl kullanılma 
aı lizım gelen maddeler olduğu 
nu söyledi. Diğer bir fabrikatör 
de A.lmanyada ıon Von Paperı 
mali ve iktııadl prograınmdan. 
bahaeclerek dedi ki: 

Reisicümlıur Hz. 
dün lpekiti gezdiler 

Gtui H11. Jün relakatlerinJe 
mutat 11ecıat bulunJuiu halJe 
B•yoğlunJa Şiıliye •adar lmtidat 
eJaı bir 6e:&inti 'JIGPlnlflar ,,. bu 
meyanda lpe"İf maiaaaoını aiya. 
ret etmİflerdir. Gıui H11.ticaretan• 
memurları tarafından kar,Jana
ralı kendilerine kum<lffar 11ö.teril
mİftİr. R•ioicumhur Ha. bir müd
det iotirahat etmİfler /ıumGfların 
c:inalerİ 11• ticaretanenin faaliyeti 
halıkında i11ahat almlflardir. Ga
,.; Ha. ar:..Jilen iaahattan mem
nun olarak lpekİfi terketmİfferdir. 

Gazi Hz. ni ziyaret 
Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 

Bey dün Büyükadadan Heybeliye 
(Devamı 6 ıncı sabilt!de) 

Türk dili 
Kurultayı 

hk kurultaya aza 
olmak için 

müracaat edenleı 

Kemal Cenap B. Birlik klltlbl umumisi 
Nazmi Nuri B. (Devamı 6 ıncı sabifedt!) ISTANBUL, 5 A. A. -Türk 

• Dili Tetkik Cemiyeti Umumi ka
(Devomı altına aahilede) 

Hayat ucuz diyoruz •• 
neresi ve ne ucuz? 

Et, ekmek, petrol, elektrik, kira 
ve vesaiti nakliye pahalıdır .. 

Falih Rıfkı Beyin 
" Milliyet ,, için 

hazırladığı tefrika 

Bul(ibıkll cemiyet ve 
tipler hakkmda hiciv
ler, mtlphedeler -

tahliller 

1 - Sultan Hamldln 
cenazesi, 

2 - Rafet PaflJnın ls
tanbula girişi, 

3 - Keriman Hanım 
Hadıoıkllgllnde, 

Bu Uç hadise arasında 
ne mllnasebet var? --

Teırinievvelde 
Tefrikaya 
Batlıyoruz .• 

Memlekette ve lıtanbulda ha· 
yat günden güne ucuzluyor. Bu 
muhakkak. Resmi iıtatiıtikler, 
yapılan hesaplar, müıahedeler 
bunu &'Öıtennektedir. Fakat. bir 

kıa1r.1 maddeler ve bir kmm teY· , 
ler var ki onlar hiç ucuz:lamıyor. , 
hatta pahalılatıyGr... I Elde mevcut iatatiatikler üzerin .. __________ , 

(Devamı altıncı •ahi/ede 

Terkosun Bulgar çarşısındaki su hazneıl 

Terkosun Belediyeye 
devri tahakkuk etti 
Şirkete yeni senenin ilk 

günü vazıyet ediliyor 
Belediye ilk taksiti hazırladı, ortada 

mutezat bir vaziyet yok •• 
Terkoa firketinin kinunuaani 

birden itibaren Belediyeye devri 
arlık kat'i ıurette tahakkuk etmiı 
tir. Terkoaun devri ve ifletilmeai 
Üzerinde tetkikat yapmak Üzere 
Belediyede müteıekkil yeni ko
miayonda, tefrik edilen iki ihtiaaa 
encümeni dün meaailerine baıla
mıılardrr .. Belediye terkoaa aahn 
alma bedelini takaitle ...erecektir. 

ilk lakıit hazırlaJ1111Jftır. 
Aldığımız malümata ıöre tir• 

ket deYTalmdıktan aonra ,.kli ida 
reai hakkında ittifak edilen en j 
kuvvetli nokta bir anonim ıirke~ 
teıiaidir. Belediye tirketin büyük 
bir kıınn hiueaine aalıip olacak. 
tır. Belediye terkow almca yalnız 

(Devamı 6 ıncı sdiled•) 

Muallimler kadrosun
daki değişiklik •• 

Anadoludan gelen 108 mual. 
limle 29 yeni 

muallim tamamen yerleştirildi 
Maarif m6dürünün beyanab 

Liae ve Orta mekteplerin mual- 1 ray liaeaindelııi _,.ııjm!er -.ıa 
tim kadrolarında yapılan deiitikler- da fazla deiitildikler yaıpdchlmı, boa 

j dr~ 1-e • rtl.- ken yeni kadroların meyanda idari vazifeaine IJayetan ay 
;,.,zı hotnutauz- ni ınaatla olıdaine daha lıuı clorı
luklara ael>ebiyet ler Yerilen Gal.taaanıy li-1nln kıy. 
verdiğini ele kay- metli nrild&rii Fethi a.,ln latlfıı • 
d t "ııtik B"lhaa- deftlı iıtifaanı Vekllata ,;ıe.lerdi-

e ~---," . 1 
,_,_. ii bakında da bir haıı. nııaebnİf·' 

ıa uzenennue.:ı tik. 
tube cleraleri alı- Diia lıir --...mnıı. G.Ja-----nan mualliınlercle _,.,. 
bu hoınutauzluk müdürü Fethi Beyle a'lrütmilıtiir. 
daha fazladır. Bu Fethi 8. iatifa ettiiine dair olan ta· 
ıube cferıleri iç.in yiayı tebip ederek denılttir ld: 
ayn~ Ücret alan - Göriiyoraunuz ki yerinıde,im. 
muallimler bun- istifa etmit de değilim. Bilmiyo
ılan aonra yalnız rum bu taJia n ... den •• aaaıl SJktr1 
IDMfd alacaklar- Her ıene muhtelif a c'rt leria 

Maarif müdürü il" allim 1 
Haydar Bt!y OOnkü niiaha- mu kadrolarında ufak tefek t6-

mızda Galataaa- (Deva.rıu 6 ıncı sabltede) 

Dan Glorga •ln•maaında a,ııan Ali Avni Begln 



2 

Eylulün aon günlerinde Dolma
bahçe Sarayında bir Türk Dili Ku
rultayı toplanacaktır. cazete
mizde çıkan tebliğ, kurultayın e
aas maksatlarını an!atınaktadır. 

Bütün vatandaflar kurultayın 
tabii azaııdırlar. Her aöytiyeceği 
olan, .sesini herkese duyurabilir. 
Bunun iki faydaaı vardır: Biri, bir 
JeY bilenlerin bildiklerini anlatma 
larına fırsat vermek, ikinciai de, 
her milli davada kayıtaızlanıp ve 
ali.kaaızlarup, arkadan tenkit del 
lallığr yapanlara hiç bir mazeret 
bırakmamıf olmak! 

Hakikaten bu milli davaların 
en büyüklerinden biridir: Türk 
Dili Tetkik Cemiyeti; 

Türk dilini 
Mentelerine, 
Medeni ihtiyaçlara 
Ve müıtakbel ink~flarına 
Göre tetkik ve teabit etmek 
vazifesini almıtbr. . 1 
Bizİın nealimiz, derin bir yazı 

1 Çelik migf erliler üç saat devam 
~~~~

1

$~ru~i~l~~~:~:i;~ eden bir geçit resmi yaptılar 
onu aoylıyerek ımtıhana gırecek-
tir, kabul ettirilebilir: "Müaellea 
mütevaziüladla!" gibi.Fakat zevk 
ıiz olan, zoraki olan, ıun'i olan 
biç bir kelime ve tabir konutma 
diline geçirilemez. 

Şuna dik.kat ediniz. Halk biz
den değil, daha fazla biz halktan 
yeni kelime alıyoruz. Herhangi 
kullanılır bir qyayı iaim takmak
sızın, birkaç Türk köyüne, bir de 
birkaç muharrire veriniz. Alb ay 
sonra kullandığı için halkın tak
mağa mecbur olduğu iami, bir de 
kitapta aranıp zorlanmıt iımi alı
nız! Halkınkini beğenecek.siniz. 

Fakat halkın vazifeai ve kud
reti dar bir aahada baılar ve bi
ter. Köylü birkaç yüz kelime ile 
konuşur ve anlaşır. Türkçe o de
mek değildir. 

Sabık veliaht, 20 prens, hükumet erkanı ve 
bir çok cenerallar geçit 

resminde bulundular. Bazı hadiseler oldu 
BERLIN, 5 A. A. - Havaa A

jansı muhabirinden: Sabık Kayseri 
kinci Vilhemin Alman k.ıtaatına ge
çit resimleri yaptınnıf olduğu Tem
pelhoff manevra aahuı 1914 sene
ainden hni ilk defa olarak beyecan
lr askeri tezahürata ıahne olmuftur. 

Berlin tayyare limanının binala 
n önünde - zira Teınpelboff mey
danı lıir tayyare limanı haline ifrağ 
edilmiştir - derin .ıUiarla ahzı et
miş olan Çelik Miğferlilerden mü
rekkep taburlar bayrakları havada 
clalgalarur ve hatlarındaki müzib 
bölükleri bili tevekkuf eaki Prusya 
askeri marılarnu terennüm ederken 
ihtiyar F el Mar~I Mackensen'in 
önünde bir &eçit resmi yapmı,lar
dır. 

da M. von Papen ile M, von Schlei
cher, manevra meydanında ayakta 
dunnuılar ve ekıeriıi ıivri uçlu miğ 
fer ta,ıyan cenerallerle ve Avustur
ya Hehnvchrenleri reiıi Prens Stah 
remberg ile görüşmüşlerdir. 

Geçit üç saatten fazla devam et 
mittir. 

re komü,ı.istler hücum ederek ma
hariplerden bir bayiisini yaralamış
lardır. 

Hitlerln Viyana seyahati 
VlYANA, 5. A. A. - Viyananın 

antİfa§İst ccpbeıi, Hitlerciler tara
fından eylulün 17 isinde Viyanada 
yapdacak mitingi protesto için dün 
içtima aktedilmittir. Miting esnasın
da Hitlerin IÖz alınası mukarrerdir. 

Mareşal Hindenbourg 
ve kabin~ 

lAii 
Yeni fabrikalar ne
relerde kurulacak? 
Altı fabrikadan iki büyüğü 
için üç merkez intihap edildi 

Şerif B. in beyanatı 
KO_NY A, 5. A. A.- Türk ve Rus 1 lara kartı gördüğüm alakay i terak 

sana_yı mutahaısıılarından mürekkep 1 ki ve intibah eserlerini iftih~r i n k 
t~tkik heyeti. dün otomobille Akte- dederim. 
bırden tehrimize geimi,ıir. Heyete 
riyaset eden Sanayi Umum Müdürü 
Şerif Bey, tetkik seyahtleri hakkın
da §U izahatı vermiıtir: 

• .. 

dili buhranı içinden geliyor. Bir 
yazı dili taaavvur ediniz ki yirmi , 
be~ senede artık anlqılmaz olur; ı 
yazılanın, manasını bırakınız, ke
limelerini anlamak için üni~erai
teyi bitirmek lazım gelir ve her 
nealin cümleai bir sonra.ki nesilde 
ancak mütebauıslar tarafmdan 
okunabilir. Divan edebiyatı, bat
la edebiyatı cedide bugünkü ço
cuklarmuz İçin birer hiyeroğliftiı· 
ve gittikçe açılan değil, gittikçe 
kapanan ve kararan bir hiyeroğ
lif! Bir edebiyat ki meaeli gel
mek, gitmek. uyumak, aevmek gi
bi en baait kelimelerin ycuıccr'am 
ancak Oniveraite'den çıkanlar öğ
renmİflir. Türkiye'nin yazu:tı'.,, 
milyonlarm ,.üzde dokaaru için 
franaızca, arapça, İtalyanca gibi 
bir f"Ydir. 

Milli dil davaaınrn bir mühim 
noktaır Öz Türk ittikak zevkinin 
doğutu, ikinci mübim noktası bat 
ve arka lahikalar, üç.üncü mühim 
noktaaı kamuata kelimelerin ıah
siyetlettirilmeaidir. 

Öz türkçe zevkinin doğup yer
lea,mesi ancak ve ancak aan'at iti
dir. Bu zevk, yalnız gÜzel yazı 

kalıbı içinde verilebilir. Lihikalar 
ve kelimelerin ıahaiyetleıtirilme
ıinde iJim aan'atlr:i.ra yardım ede .. 
cektir. 

Kıtaat ayni zamanda Alman milli 
mü~ nazırı ceneral fen Schlei
cbw, bathca bükUmet erkim . sa
bık Alman veliabtı ve biraderleri ve 
sabık Alman hükümdar bamdanla
nna mmıup 20 kadar prensin de ön 
)erinden geçmitlerdir. 

Şurası dikkate şayanlar ki , Stabl 
helm, bi.- kuvvet tezahürü göıter
miş olmakla beraber sosyalistlerin, 
komünistlerin ve Hitlerc.ilerin ayni 
zamanda toplu olarak bulunduğu bir 
§ehir olan Berlinde pelı: o kadar mer 
gup olmadığını da bu vesile İspat et 
miştir. Zira ıı-eçit reımi alelekaer bu 
kabil meraıime iıtirak eden nüma
yişçi kitlelerini celbedememit ve bu 
kitleler ya evlerinden dıtan çdona
rr.-şlar veyahut pazarı geçirmek için 
kırlara gitmi,Ierdir . 

BERLIN, 5. A. A.- Volff Ajan
sından: Gazetelerin fArkİ Pruayada 
Neudeckden ..ki olan iıtihbarabna 
nazarn, marep.I Hindenbourg, geçen 
cumartesi günü kabine tarafından 
tasvip dilen ve ferdi iktiaatçdığa 
kadir bir meyil ve kuvvet vermeğe 
matuf bulunan tedabiri muhtevi ka
rarnameyi İmza etmistir. 

" Heyetimizin tetk;katında başlı
ca pamuk sanayü mevzuu bahistir. 
Bununla beraber iktıaat vekiletine 
mensup olan Türk mutahassııları 
memleketimzde umumiyetle sanayün 
inkitafını alakadar eden !eraiti de 
tetkik etınektedir. Keten ve ıeker 
sanayi için Ruıyadan üç mutahaıııı 

Geçdiğ;miz "ebirlerin h emen he 
si sanayi ve fabrika istiyorlar. Bi 
çokJannın sınai tesebbüılere ciddi i 
tiyaçları vardır. B~nunla heraber t 
sİtab sinaiyenin en münasip yer le 
de yapılması mecburİ)'eti mevcut 
tur. Kurulacak altı fabrikadan ; 
büyiiğü için üç merkez intiha;> e 
tik Bunlar, Eaki,ehir, Konya v 
Kayseri vili.yetleridir. Tetkikatım 
ikmal ettikten 4 onra bunlardan fa 
rikaya en müıait olanı intihap edil " Bu alakaaızlık ve likaydi, von Pa

pen' e muzaheret eden çelik miğf ... 
tetkiLilırun Almanyanm pek zayİf 
bir cüz"ünü temail etmekte olduğu 
İspat eylemiıtir. 

168 bin kişi 

M. Gurtlus Anıerikaya 
gitti 

dab istedik. 
Eskitehir, lzmir, Kütahya, Saray

köy, Denizli, Burdur, !aparta. Yal
vaç ve dab bazı tehirlerde tetkikat 
yaparak Aktebirden Konyaya gel
dilc. Halkımızda aanayiie ve fabrika-

cektir. 

Memleketimizde ,lokuma ev 
yİi için merkezler de yapaca ;ız. T 
ti.sat sayesinde dokumacılığı da ı 
lah edeceğiz." 
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En batla bütün heyecanımız!~ 
Türk kelim10si ile alay, 

Çelik Miğfer letkilitı bu geçit rea 
mi ile kendi teıkilitına mensup efra
dın inzı"bat ve intizammm mükemme 
liyetia tezahür ettirmek iateyordu 

Bunun inki.rı ııayri mümkün bir 
tarzda muvaffakiyet keabettiğini aöy 
lemelı: lizundır. Oniformalarıru gey 
mİf takriben 180 bin kiti bu geçit 
reamine ittinık etmitlerdir. Kıtaat 
bayraklarırun arbaında bölük ve ta 
burler halinde mevki .mu. buluna
yordıı. Kidfeai mükemmel terbiye 
görmüt muntazam bir ordu efradı 
gibi manevra kabiliyetin ihraz et
mitti. 

BERLIN, 5. A. A. - Çelik miğ
feı· l"§kilitı azaamdan dünkü geçide 
iıtirak edenlerin miktarı, teıkilit 
rüesaaı tarafından verilen malUına
ta nazaran 168.000 kiaiden ibaret-

BERLIN, 5- A. A. - Volff A
jansından: Sabık Almanya hariciye 
nazırı M Yon Curtius, dün Cemahi 
ri Müttahidey hareket etmİftİr. M. Vekili Af gonkaralıisar 'da 

Ôz türkçe için çalıtanlann atk 
ve şevkleri ile alay 

' ( 
Bu aakatlığı bizden çok evvel 

görenler, anlıyanlar ve çarealDJ 
aöyliyenler olmuttur. Zaten buh
ran da o vakit baılamıtlır- • 

Cinaye! !f"rine hücum etmeliyiz. 
Öz türl.ç" lehinde her teklif, keli 
me teklifi, lahika teklifi, mi.na tek 
lifi, her leklif aılında l;'Üzeldir, 
ıyidir, do~• olmıyabilir, münaka
~ ediJ'!Oılir, falr:at iıtihfaf edile. 
nı~z! 

( . • Bir tarafta, 
Arap ve acem kaideleri kullan 

maksrzm bir yazı dili,. yani ilim ve 
edebiyat dili mümkün olnuyacaiı-
nı, 

Kartı tarafta, 
Arap ve acem kaidelerini at

makaızm, öz türkçe kaynaklanna 
gitmekaizin Y"f'U bir dil yapmak 
mümkün olmryacağını, 

iddia edenler iki aaf kurmUf
lardır. 

Bir taraf, iyi yazmak için maaa 
amm iiatünde türkçeden arapçaya 
ve türkçeden acemceye iki IUcat, 
öbür taraf ia.e arapça Ye acemce
den türkçeye iki Iu1:at bulundurur 
du. 

Biri ne tiirlder, ne &raplar, ne 
de Acemler için anlatılrr bir liaaa 
~·: Bu bir Y alrın Şarlr eaperantoau 
ıdı. 

Ötaki de aaıl Öz türk~nin zevlıı: 
ve debaaıru kaybetmit olduğu için 
1:arip bir tercüme, bir müatqrik 
türkçesi yazıyordu. Türk milleti
ne Senretifünun'un tür .-e neırini, 
ne de 1iirk Yurclu'nun ıiir ve nea 
rini anlıyordu. Biri onun kelimeai 
ve cümleai, öteki de onun zevki 
ve dehası defil idi. 

Bundan batka Oamanlılar iki 
f"Yİ maskaralık ve alay için kulla 
nırlardı: 

1 - Yahudi taklidi, 
2 - Öz türkçe 1 
Güldürmek iatiyen Oamaıılmm 

ağzı ya Yahudi taklidi ile yayvan 
latır, ya Öz Türk kelinıeai ile kaba 
latırdı. 

Öz türkçenin adı, kaba türkçe 
idi. Öz Türkün adı kaba Türk ol
duğu gibi ! 

Zaman hakikatin Ye Türk mil
letinin lehine ve menfaatine yiirü
miqtür. Bugün artılr. türkçe'al:a 
ne olacafmı herkea biliyor. 

Fakat yapamıyor! 
Y apamadıfırun aebebi yalnız 

Haftalık Edebi 

Bütün san'atkirlar, görüyorıu 
nuz ki aizden on yaf büyüklerin 
)' azılan tarihe karıttı . Eğer ede
J,iyat kitaplan iaimlerinden bah
&etme.e, bugünün çocukları ed~ .. 
hiyab cedide şairlerinin iaimlerini 
bile habrlamıyacaktır.. Halbuki 
halk tairlerinin aeU, alb yedi aş
rrn arkaaından bili kulaklarımı
za geliyor. Di..-an pirleri araıın
da Yunua'tan büyük olanlan var. 
drr. Fakat birkaç ıene sonra onla
rın kitaplan arbk ev kütüpbanele 
rinde değil, akademi müzelerinde 
bulunacak, Yunuı'u torunlarımız 
dahi anlıyacaktır. 

San'atki.r, 

Y a,ıyacak yazı dilinin YÜcut 
bulmasında en çok menfaati olan
dır. Bu yazı dilinin vücut bulutu
na en çok yardun edecek olan da 
odur. 

Bir mermer Üatüne oyan san' -
atkirla, bir çam.ur üıtüne oy.sn 
aan'atki.r araaındaki büyÜk 
dün bu busuata demiıtir ki: 
farla d\itiinünüz. Çamur üatünde 
yaratılmıt en güzel çizgi, çamur· 
dan fazla naaıl yaşaım? 

Türk Dili Kurultayı, eaas fikir 
lerin herkeste olgunluğu devrine 
rast geliyor. Bu letebbüs zanne
dildiğinden fazla ve tahmin edile
mediği kadar az zamanda netice .. 
lerini verecektir. 

Falih RIFKI 

BugOn mOnderecatımı
zın çokluğu dolayrsile 
"Kemalizm nedir?,. tef
rll!amızı koyamadık.. 

Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Yarı münevverler 

Şevket SOregga'ga 
Azizim, 
Bu hafta karilerime aeain, her 

iki manada da yeni, fikir dola, 
canlı kitabından bab.aetmek iati
yordum. Jnlıılôp ııe lradro'yu (1) 
okurken insan, kafasında uyanan 
itirazlara ve bazı parçalann ku· 
ruluğuna rağmen; birtakım fikir
! erin, bir romanın qbaaı gibi ya
tadıklarmı, hareket ettiklerini 
~örüyor. 

Fakat Kadro'nun ağuatoa nu
marasında bana hitaben neıretti
ğin mektup beni, /nlrıfôp ııe Kad
ro' dan bahaetmemi biraz sonraya 
bırakmağa mecbur etti. Zannede
rim daba da İyi oldu: kitabını 
bir kere daha okumağa, daha iyi 
anlamak için gayrete Takit bula
caf ım. Bu hafta ben de aenin 
mektubunun mevzuundan, ''yarı 
münevverler., den bahsedece· 
ğim. 

Yan - münevverliği, bugiinkii 

(1) inkılap ve Kadro (lnk.ılabm 
ideolojiai) , 1 cilt, 100 kuruş. Mu
~~tim Al:ı<net lfa}it kitaphancsi. 

cemiyetimizin en feci sefaleti say 
makta aeninle beraberim. içim
de en büyük yara da kendimi o 
yan - münevverlerden üatün, lı.iç 
olırıazaa farktı görmemekliğim
dir. Yan - münevverin en bariz 
va11flarmdan biri nahvettir. Be
nim de yan • münevverlerden 
farklı olmadığmu aöylerken, hiç 
olm.azaa kuaurumu anlıyorum di
ye duyduğum iftihar bir gurur, 
bir -hvet değil de nedir? Her
hangi bir kimaeyi, bilbaaaa ken
dimizi ittibamda bulduğumuz 
baz, bize lblia'in oynadığı en fena 
ve en mühlik oyundur. 

Tam - mİİIMvver, belki, baıka
larmı da, kendisini de ittiham
dan nzgeçİp elinden geldiği ka
dar infaya çalqandır. Bu sözüm
den kendine de bir tariz çıkar
ma: Vakıa o mektubun bir itti
hamruune idi; fakat yıkmak İate
difin kıymetler cedvelinin yeri
ne bir yeniaini kurmaia çalııı
yoraun. Hem hazan en İyilerde 
de yan miineTverlik aavletleri 
bulunmaamdan ne çıkar? Victor 
Hugo: " ... Car le sage lui • meme 
a, selon l'occarence, - Son jour 

.,!'entit.emen.t et son iour d'ignor 

Geçil reaminde bulunan efrad a
raaında saçları kırlaşmıt birçok ea
ki cephe aıkerleri görünüyor ve bun 
ların etrafını da yarın bakiki lıir u.
ker olacak olan gençler ihata elmİf 
bulunuyordu. 

Dün bütün Berlin bı.Jlnnın isbatt 
vücut etmit ve alk1.4lamıs bulunduk
ları bu ait1r nümayİfle alkıılananlar 
hakiki aakerler n etrafında lıirçolı: 
zabitler bulunmak suretile büyük 
üniformaıile ,eçit reamincle hazır bu 
lunan de Alman milli müdafaa nazı 
"idi 
Maanıafih hükiımetin Honhenzol

lern banedanmın izaıile birlikte t"f 
bir edilmesinin münaaebet almıya
cağmı anlal11'! oldufundandır ki aa 
bık veliaht ile biraderleri geçit rea
mine tayyare limanına hak.in bir Yft 

ziyette bulunan balkonda durmak 
suretile ittirak eylemitler ve bükü
met erki.rundan daima uzak dur
mak cihetini ihtiyar eylemitleridr. 

Buna raimen cuma günü Spor 
Sarayında yapılan içtima Honhen
zoUern hanedanı iazaaını büyük teza 
hüre bajlayan rabıtalan ki.fi dere
cede göatermittir. 

Daha •aal altıdan itibaren Çelik 
Miğferlilerin içtimaı baılamıt bulu
nuyordu. Erkanı harbiye izaaı ho
parlörlerle emir ve'"!nekte idi. Saat 
onbire doğru Çelik Miğferliler t. 
litı tefleri kumandan flaması ile tez 
yİn edilmi~ açık bir arabad bulun
duklan halde geçit mahallerine pl
miılerdir. 

Celik Mi;ferlilerin kumandam bin 
ı.aŞ, Soldtc yeni kıtaata bayraklar 
te•di eylemiş Ye büyük harbin ölüle 
rinin bat~ralannı heyecanlı sözlerle 
tebcil etmi,tir. Hl\zurun bu aözleri 
ayakta dinlemitlerdir. 

3 .'Ulat deı•am etti 
Geçit ancak bir ..at sonra batla

mış ve bütün geçit müddeti zarfm-

ance,, diyor. 
"Yan münevver neye İnanır1 

Yarı münevver neye bağlanır? 
Bunları tayin mümkün değildir,, 
diyor•un. Yan münevver kendi. 
ne inanır, kendine bağlanır; bu
nun içindir ki hiç bir ıeye İnanıp 
bağlanmaz. Onun indinde bütün 
ki.inat kendi bildiklerinden iba
rettir. Her şeyi kendi anlayıı ka
biliyeti ile ölçer. Kendi bildikle
rinden batkaaı boı, kendi anlıya
bildiklerinden baıka11 manaaız
dır. Fakat onun böyle aadece 
kendine inanıp bağlanışı hazan, 
hatta ekaeriya hariçten, batka 
bir ıeye merbutiyet gibi gözükür. 
Bunun içindir ki yarı - münev
verlerin çoğu, zannedildiğinin 
hilifma olarak, her vesilede i
manlarını teyit edenler arasmda
dır. Yan • münevverler araıında 
hazan bir Paul Valery veya 
Andre Gide, Durokheim veya 
Bergaon modası çıkbğmdan bah
aediyorıun. Zamanımızın bunlar
dan daha ,iddetli taaalluflarmı, 
tarihi m.aterialiam veya iman mo
dalarmı kaydetmeği neden unut
tun, bir türlü anlıyamadım. 

Yan münevver tenkit fikrin
den, mürakabe kabiliyetinden 
mahrumdur. Seninle beraber o
nun hiç bir ş,eye İnanmadığını 
aöyledim. Fakat onu her şeye 
inandırmak kabildir. Yarı münev 
verın aııl uer.isanlığı ondan bah-

' - ..- ..,. r 

tir. . 

Hadlaeler 
BERLIN, 5. A. A. - Havaa mu

habiri l:ıildiriyor: 

Mumaileyh, Almanya - Amerika 
mübadele aerviainin danti üzerine 
eluerisi Amerika darülfünunları mü 
denia ve talebelrinin huzurunda ol
mak Üzre harici ve iktiaadi siyaset 
meaelelri bakında 30 kadra konfe
ranı ve .. ecektir. 

AFYONKARAHİSAR. 5 (A.A.) - Maarif Vekili Esat Bf. 

refakatlerindeki zevatla birlikte bu sabah fehrimizi teırif buyur

muı ve Vali Beyle kumandan Paşa tarafında,. istikbal edilmiıler 
dir. Vekil Bey, resmi ziyaretleri yaptıktan sonra lisesi gezmi' v 

ihtiyaçtan tetkik etımişl~dir. Öğleden sonra ilkmektep ve tarihi 

asarı gezmİf ve muallimlerle terbiyevi ve mesleki bir hasbühalde 

bulunmuştur. Vekil Bey. yann sabah Ekspresle Ankaraya avdet 

edecektir. 

Çelik miğfer kongresinin sonun
da bazı badiaeler olmuflur. Evlerine 
dönmekte olan bir takım muhariple-

Mümaileyhin seyahati San Fran
cisco' dan baflıyacak ve takriben 3 
ay devnm edecektir. 

Türk-Yunan dostluğu 
ve ekalliyetler •. 

Filomuz Zonguldak limanında 
ZONGULDAK, 4 (A.A.) - Filomuz bugün limanımıza gel 

miı ve büyük tezahüratla karşılanmıştır. Gece belediye tarafın

dan ıereflerine bir ziyafet verilmittir. 

Times'in şayanı dikkat makalesi 

"Memleketlerinde ekalliyet olan hüku
metler Türk-Yunan ekalliyet meaele

lerinin hallinden ibret dersi alabilirler .• ,, 
Tim.es gazet · "bir muhacere 1 

tin aonu" aerlavhaıı a.lbnda latan 
bul muhabirinden aldıiı bir mek
tubu nqretmektedir. Muhabir 
mektubunda mübadele meaeleleri 
nin La.uıanne aulhünden beri ge
çirdiği safhaları anlattıktan aon
ra tarihte emaaline teaadüf edil
meyen bir itin nihayet baıanldığı 
ru yazmaktadır. Timea; muhabiri
nin bu mektubunu dercettikten 
sonra bu mesele hakkında bir bat 
makale yazmıtbr ki. bazı kısımla
rını iktibas ediyonız: 

nihai ıurette tayin eden Lauaanoe 
muahedeıinin imzaaı olmuıtur. Di 
ğer bir neticeai de yeni Yunania
tandaki Türklerle yeni Türkiyede 
ki rumların meeburi mübadelele
ri eaasına istinat eden bir muka
veledir. Trakyada, Garbi Anado
luda ve Karadeniz bavzumda 
külliyetli Rum ekalliyetleri vardı. 
Türkler de Makedonyada mü
him bir unaur tqkil ettikleri gibi, 
Ciritte de Rumca konutan Türk
ler vardı. Bunlann mübadeleai 
bir takım miqküli.tı dai olmuıtur. 
Bununla beraber, eğer kanlı bir 
harbın hatıraları hifızalarmda 
menkuş olan elueriyetlerle bera
ber yaşamak ıztırarında kalaalar 
dı vaziyetleri daha mÜfkül olacak 
tı. Mübadele zalimane bir ameli
yat mahiyetinde idi. Ancak Garp 
devlet adamlarmm büanü niyetle
rine rağmen ve belki de onlarm 
müdahaleleri teairile müzmin bir 
tekil alan hastalığı eaaaından te
davi etti. 

"Afyon Karahisar muharebesi 
nin Anadoluda bir Yunan impera 
torluğu hakkındaki rüyaya niha
yet verdiği gün on sene arkada 
kalmııtır. Askeri noktai nazar
dan bu Türk zaferi muazzam bir 
zaferdi. Bu Gazinin ve aralarında 
ismet Papnın en mühim me•kii 
işgal ettiği a.rkadaşlannın aabırlı 
ve isabetli aevkU:lceyfleri neticeıi 
idi. Zaferin aiyaıi neticeleri hatti. 
aakeri neticesinden bile daha e
hemmiyetli olmuıtur. Bir neticeai 
Türklerle Yunanlılarm iddia aer
dettikleri arazinin mukadderatını 

sederken böyle: bir "inanır,. bir 
«İnanmaz• demenin biribirini nak 
zetıneaidir. Tenakuz ancak haki
ki veya reel §eyler hakkında 
verilecek hükümlerde bulunabi
lir. Yan münen-er, bir inaan ola
rak değilae de, bir münevver ola
rak ancak bir b.ayalettir, irreel
dir. 

Onunla konutır.aaını bilinen, 
her istediğini kabul ettirebilir
sin. Onunla konutmauau bilmek. 
gururunu oktamak, vereceğin 
hükümlerin onun şahsına ,üınulü 
olmadığını hiaaettirmek demek
tir. Şu benim Yunanca - Latince 
davaamdan bahaederken muhatap 
Iarımm bazılan, aözlerimi kabu
le meyl<>diyor. Fakat o dillere 
aıina olmıyanm kelimenin Avru
palı manası ile bir münevver ola
mıyacağınr, Garbın kültür eaer
lerini anlıyanuyacağmı tealim et
se, kendiaini de mahkôm. ebneğe 
mecbur olacak. Bu, itine 1:elmi
yor .•. "Evet, berkeı için öyle ama 
ben, ben olduğum için bu gibi 
mükellefiyetlerden istisna edil
meliyim!., Bunu dilleri değilae de 
hallerinin dili ile o kadar açıkça 
söylüyorlar ki müdafaa ettiğim 
fikirlere onları da taraftar gör
mektense yapayalnız kalmağı ter 
cih ediyorum. 

Zaruri gördüğü gayretlerden 
kendini i.tisnaya kalkışmak da 
yarı münevverin şanınd..-.ndır. 1 

latanbul muhabirimizden aldı
ğunız batka bir sütunumuzda 
münderiç mektuptan Türk, Yu-

Modaya uyarak ıu veya bu mu
harriri beğendiğini aöylüyor
aun- Fakat o muharririn kitapla
rım okumaz kil Okurunaar, bi
linmeai lazım geldiğini her fıraat
ta , halli fıraat düımeden de 
tekrar eder. Kendiai, okumaz; 
o kitapların gÜzelliiinin kendiai
ne mintarafillah malUın olacağı
na kanidir. Bir gÜn atqli muhar
rirlerimizden biri bir gazetede, 
bizlerin yalnız Franuz edebiya
b ile uğr•pn•mızdan acı aa fi· 
ki.yet ediyor ve Dostoyevaki'den, 
Knut Hamaun'dan, Gogol'da.n, 
daha birçok Rua, Alman, laka.n
dinav, lngiliz muharrirlerinden 
baMet;iyordu. O muharrirlerin 
bazılarını ben de bilirim, içlerin
de çok sevdiklerim vardır. O a
letli münekkitle o muharrirlerin 
eserlerinden bahaetmek iatedim; 
bir gün kendiaine bir kahvede 
raageldim. Meğer o Doatoye
vski'yi de, Gogol'u da, Hamaun'u 
da eaerleri ile değil, ancak arı.
hır hakkında okuduğu tenkitler
le tanıyonnuf. Yarı • münevver 
İtle böyle metinleri değil, o me
tinler hakkında yazılan tahlille
ri okur. Daha az üzüntülü bir 
iş! ... O, yalnız kendisi için, "aa
yi akal,, e taraftardır. Mod-.ya 
uyması da bunun içindir; bir mü .. 
nevverin birtakmı fikirleri olma
sı li.zımgeldiğini bilir; fakat bu 
fikirleri, kanaatleri kendi 1tendi-

Ameri.'cada iki güz hin 
çocuk • ger sız 

NEVYORK, 5 (A.A.) - Mesai nezareti tarafından neşro

lunan istatistiklere nazaran halihazırda Amerikada memleket da
hilinde seraeriyane dolaşmakta olan aile ocağından mahrum 200 
bin çocuk vardır. 

nan ve Cemiyeti Akvam murah
baslarmdan mütetekkil bir muhte 
lit komisyonun bu mübadele itle
rini tedvir hususundaki meaaiain .. 
den bir sitayİt liaanile bahaedil
mektedir. Mübadeleye ait itlerden 
emlikin taafiyesine ait mesele ko 
miayonun kolay kolay halledeme 
diği meaelelerden biri olmU§tur. 
Bu noktada Türk ve Yunan biiku
metleri haziran 1930 tarihinde a
ralarında imzaladıkları bir itilif
name ile doğrudan doğruya anlat 
mıılardır. Türk ve Yunan hüku
metleri, menfaatlerinin böyle bir 
itilafta olduğunu takdir ettiler. 
Bunu hallettikten sonra ortada bir 
meaele kaldı: Mübadeleden iki ••
ruf iatiana edilmitti.. Yunanlılar, 
Bizana imperatorluğundan rabıta 
lannı tamamile katetmek min
nı tazammun edecek bir hareket 
demek olan lstanbul Rumlarının 
mübadeleaini iltizam etmemiıJer
di. Türkler de eıki fütubatlarmı 
hatırlatan Garbi Trakyadan ırk-

ne edinmek için vakit ve gay
ret aarfma tahammülü yoktur, 
onları piyaaadan, hazır alır. 

Yarı - münevver, modaya uy
mamak modaamdan da haberdar 
dır. "Anlamıyoruz!,, avaz.ı bu .. 
nun tesiri iledir. Ben ıizin mec-
muayı anlaıruyanlara, anlamadık 
lan için değil, anl•mamaiı bir 
silah, bir tenkit criteriumu diye 
laıllanmağa kalktıklan için ai· 
tem ettim. Yan - münevverin en 
tehlikeli cinsi itte bunlardır; çün 
kii .özlerinde bir akli aeliın ko
kuou bulunduğu için kalabalığı 
cezbedebilirler. Her yeniliğin 
iyi taraflarma değil, itiyatlan-
mızı hırpaladığı için acayip gö
züken taraflarına itarel eder
ler. Bunlar, "miuion,. u alııhğı 
yerde kalıp çürümek değil, elem 
ve ıstırap pahaama da ol.. her 
gÜn baıka bir fikir iklimi ara
mak olan beteriyetin dütmarucbr 
lar. Ne kadar delice oluraa olaun 
her "n!volution" yarabcr, ne ka
dar haklı ve akilane oluraa olaun 
her "rCaction,, bunalbcı ve öldü
rücüdür. "Anlamıyoruz,, cular 
iae daima •rCactionnaire,, , alqb
ğımız için luz verme kabiliyetini 
kaybetmit fikirlerin müdafiidir. 
Her "rCactionnaire.. muhakkak 
yan - münevver değildir; fakat 
"anlamıyoruz,, cu cinai muhakkak 
öyledir. 

cıAnlamıyoruz,, cu)arm ekseri .. 

dqlanrun ayrılmalart111 iatemedi
ler. Her iki taraf ta an'aneye aap
h kalmak istedi ve belki de siya
ai bir mülahaza ile hareket ettİ
Ve bunun içindir ki her iki ekalli
yet le mutazarrır oldu. Fakat la
mel Pqa ile Venizelos araaındaki. 
itilifm imzalanması her iki ekalli 
yetin vaziyetini iyilqtirdi. Korku 
ve ıüphe doatluğa münkalip olun
ca ekalliyet meselesi de ortadan 
kalktı. Bugiiın her iki hükUınet le 
ekalliyetlere iyi muamele etmek 
istiyor. Ve küçük memurlarm 11'.tJ 

baliğalı bir milliyetperverliğe ka 
pdarak ekalliyetler hakkında sui 
muamelede bulunmalarına mahal 
verilmiyor. Bu devlet adamlarının 
cesaretle ve metanetle ç.alı,malart 
aayeainde tarihin açtığı yaralar 
kapanmağa doğru yol alm,.tır .• 
Memleketlerinde baıka ekalliyet
ler olan hükiimetler de Türk - Yu 
nan ekalliyet meaelelerinin bu •e
kilde hallinden ibret deni alabi
lirler. 

ainin nüktedan, hotsobbet aa
yılmaaında; ifade tarzlannın gü
zel bulunmaaında hayret ede
cek bir f"Y yoktur. Nükte deni
len f"Y aleleluer itiyatlarımJZa 
uyınıyan §eyleri tebarüz ettirmek 
tir; gÜzel ifade denince de coğu 
kimaelerin anladığı, aözü eaki 
kalıplara dökmekten batka ne
dir? Fakat zeki daima mütece• 
aia olduğu için °anlam.ıyoruz.,1 
cular hakikatte birer budaladır; 
yalruz kalıplara uymaktan baş
ka bir f"Y olmıyan "üalup., lan 
da vahi çirkinliğin ta lr.endiaidir. 

Anlamıyanlara, bir diyeceğim 
yok. Zaten "anlamıyoruz,, cula· 
rm anlamaması, kendi zanları .. 
na gÖre anlamanın kuvvetli teklidir. 

Yan .. münevverler ldübünün 
fatanbuJ'da olduğunu aöylüyor· 
sun. Bak. bunda aeninle berabeı 
olmıyacağım. latanbul' dakiler 
her taraftakilerden fazla dikka
timizi celbediyor. Çünkü latan· 
bul her şehrimizden daha kala
balıktır. Fakat kendini beğen
mit okur yazara nerede tesadüf 
edersen bil orada da öyle bir 
klüp vardır; çünkü yan • münev 
ver yalnız kalamaz; etrafına 
hayranlarını toplar, onları sathi 
görü,Jerine İ•tirak ettirir, bpkı 
kendioine benzetir ve böylece 
bir küme te,kil eder. 

Hoşça kal, dostum . 
Nurullah ATA 



Fakirlere Ve işsizlere Bu Kış Nasıl Yardım Edilecek? 
Ekonomi 

Türkiye-Bulgaristan, 
Yunanistan 

ticaretinin inkişafı 
\r erilen raporlar tetkik edili. 

yor, yakında üç memleket 
murahhası toplanacaklar 

il tvleınleketimizle Y unaniatan ve 
L Ulgaristan arasında ticari münaıe
""lın inki§aiı ve memleketler ara
';nda takas mukaveleleri akti çarele 
l'tııi taharri etmek üzere ticaret oda 
11hda çalışmakta olan komisyonlar 
"'••ailerini bitinniılerdir. 

lier iki komisyon mesailerine ait 
~P~rlar1 lktısat vekaletine vermiı
etdir. iktisat vekaleti bu raporlar Ü 
l•rindr tetkikat yararak bu huau•
~i noktai nazarımızı tespit edecek-

>. 
auodan sonra bu üç memleketten 

ı_ BORSA 

( t, Ba.nkaıımdan alman cetveldir ) 
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gelecek murahhaslar içtima ederek 
bu üç memleket arasında iktisadi 
münıuebetlerin inkiftlfı için müıt~ 
rek tetbirler tespit edeceklerdir. 

Takas mukavelesi 
Belçika ile Macaristan ve Çekos

lovaky~ ile Bulgaristan arasında bi
rer takaa mukavelesi aktedilmiştir. 

Buğdaydan resim 
ispanya 1 Eylulden itibaren Mmr 

buğdayından kental baıına 7 alton 
Pe~eta resmi almaktadır. 

Resme tabi olacak 
Hindiıtana ithal alınacak her tür 

lü tütün mamulatının 26 teırinisani 
den itibaren yüzde 7 munzam iotih 
lik resmine tabi tutulduğu bildiril
mektedir. 

Pamuk sarfiyah 
Gelen malCimata nazaran Mmr 

hükUmeti pamuk fiatlerinde teref
füü lemin etmek için pamuklan sat
mamaktadır. Muır hükumetinin Ma
caristana 15 bin balya pamuk sattı
~· havadisleri tekzip edilmektedir. 

Tütünlerin sigortası 
Tütünlerin sigortası meseled hak 

kında Ticaret odasının yaptığı tet
kikat devam etmektedir. 

Sigortae1lar dairei merkeziyesi 
Ticaret oda11nın bu hususta verdiği 
cevapta tütün fiatlerinin son zaman
larda esasb surette düımüt olma11-
na rağmen mütterilerin elan eski ,.,. 
kilde .,.,. ayni luynıetle mallarını si
gorta ettirmek istedikleri kaydolun
malı.ta bunun üzerine bazı tedabir 
almak lüzumunun görüldüğü bildi
rilmektedir. 

Bari sergisi 
Bari tark sanayi sergisi buaün a

çılmaktadır. 

Pancar ekimi 
AKŞEHiR.- Burada son ııene

ler :zarfında panear zeriyab ehem
miyet kespetmittir. Bu sene tehir 
mülhakatında üç bin dönüm araziye 
pancar ekilmittir. Ekilen pancarla
lan yalnız u,aı. §eker fabrikası aldı 
ğmdan fazla pancar ekilmemekt• 
dit. 

Mektep 
Kitapları 

Ortada hilekarlık 
şeklinde 

hiç bir şey yok •• 

Listeye konmayan kitap
ların mekteplere 

sürüldüğü doğru değil.. 

Dünkü gazetelerden biri, bau 
kitapçdarm mektep kitaplarmm 
geçen senekinin ayni olacağı ve 
yeni bir liste çıkarılmayacağı tar
zında mektep idarelerine bir sir
küler gönderdiklerini ve bu yüz
den mekteplerin igfal edilmit ol· 
duğunu ileri sürerek bunu yapan 
kitapçdar hakkında tahkikat icra 
edildiğini yazıyordu. 

Bizim öğrendiğimize göre sirkü 
leri gönderen kitapçılar değil, Ma 
arif Vekaletidir. Vakıa, geçen 
mayJSta tabi ve müelliflere hitap 
eden resmi bir sirkülerde ders se
nesi b;.ımda talebenin kitapsız 
kalmamasını temin için kitapların 
matbu nü.halan talim ve terbiye 
dairesine gönderilmeden hiçbir ki
tabın re!Illi cetvele konulmayaca 
ğmı bildirmişti. 

Tahkikatmııza ııöre Vekaletin 
bu karan üzerine, bastığı bir ilk 
mektep kitabının resmi listeye gir 
meyeceğini gören bir kitapçınm 

ııösterdiği telat. ortaya böyle ri
vayetler atılmasına sebep olmuı· 
tur. 

Yoksa tabiler tarafından mek 
teplere bir sirkiller gönderildiği 
vaki değildir. 

Esasen reuni kitap cetveli ner 
redilmeden yapılacak her hangı 
bir sirküler müessir de olamaz. 

Kitapçılann bu meseleye dair 
verdikleri izahat fU suretle hula
sa edilebilir: 

"- Gelecek 1933 - 1934 
der• senesinden itibaren mektep
lerde munhasU'an komisyonlar ta· 
rafından hazırlanmakta olan kı

raat, tarih, Yurt Lllgiei ııibi kitap 
!ar okutulacaktır. Tabiler elinde 
kalan bu derslere ait kitaplar, ki
tap cetvelinden çıkarılacajı için 
bu nevi kitaplann yeni kabul edil· 
miş olanları yoktur. Yalnız bir 
tabi, geçen sene kabul edilen bir 
kıraat aeriaini bu eene kitap liste
sinden evvel yetiıtiremediği için 
Vek&Jetin emri mucibince Hsteye 
ithal edilmemesi icap ediyor. Bu 
Hne resmi liıte çılunayacağına 

dair vaki olan neıriyatın bu tabiin 
tahrilcile yapıldığını çok muhte
mel görüyoruz. Maksadı, da olıa 
oba mektep müdür ve muallimle
rini kitap intihabında mütereddit 
biralup kitaplannm tabılarmı ik
mal edinceye kadar vakıt kazan
maktır." 

Bizim haber aldığnnı:ra ııöre 
Devlet matbaa.,nda mektep kitap 
lan listesi hazırlanmııtır. Birkaç 
giine kadar neıredilecektir. 

Spor !{eriman Ece 
• istir aha ta 

Balkan tenıs turnuvası Çekiliyor 

bugün de oynanıyor 

Bu maçlarda duble'de kimin 
finale kalacağı anlaşılacak 

, Balkan tenis §&IDPİyonaııının 
~Çiincü günü bugün gene Fener· 
ha.lıçe kortlarında oynanacaktır. 

Turnuva başlamadan evvel 
~~n günleri 2, 4, 9, 1 l olarak tes
~ıt edilmitti. Ancak iıtirak eden• 
~in fazla olması dolayısile bu
tiinlerin arasrnda iki ırün daha 
~<; yapılması zarureti basıl oldu. 
.'tle bundan dolayıdır ki bu itin 
~Raniza.iyonu ile meşgul olan rest' komite salı ve çartaınba gün· 
..._ti de iki oyun yapmağı kararlat
~...,,,,tır. 

Rugünkü oyunlara gelince biri 
t•çen pazardan kalan Papado
l>ouıo • Sedat maçının devam ede
i" olan son setidir. Diier maç 
ı.11~1e fa1Dpiyonaaının finalini kim 
• l'in oynayacağını meydana çıka
ı.:,caktır. Çünkü: Pazartesi günü 
lııa h..r verdiğimiz gibi bizim bu 
d çlar için yedek takmılarnnız
h~n olan Şirinyan • Chaudoir eki· 
d 1 ~omanya'yı duble de temsil e
) ~ek olan Bunya - Botez ekibini 
~işti. Bu mağlubiyet üzerine 
~ ikan tenis ~ampiyonaaı"'1> dub
~ kategorisi üç millet araaında 
0:."anacaktı. işte bugün bu ÜÇ 
f) •Hetten ikisi biribirlcrine karşı 
y"'Yorlar Türkiye - Bulgaristan. 
~I 1'iirk renklerini kıymetli tenis· 
t ~riıni7den Sedat ve Suat müda-

Y ordanoff • Surucief müdafaa e· 
deceklerdir . 

Bu oyunu hangi devlet kazan.r 
sa o Yunanistan ile Balkan teni" 
şam.piyonası fina1ini oynayacak~ · 
tır. Bundan dolayıdir ki bugünkü 
oyun fevkalade mühimdir. 

Bundan baıka çartamba günü 
saat 15 te de Bulgaristan • Yuna
nistan sinci kuvvetleri çarpıtacak
tır. Bunlarda Nikolaidis ve Yor

danof'tur. 
Diğer maç 7'."reguboff ve Sedat 

- Papadopoulo ııalibi iledir. 

Polis olmak 
isteyenler 

Yeni polis kanunu tatbikatı ve 
kadro dolayisile lstanbulda bazı mün 
halat vuku bulmuıtur. Buralara ta
yin edilmek üzre 40 müracat vardır. 

Bunlardan ancak üçü kabul edil
miş diğerlerine red cevabı verilmit

tir. 

İtalyan seyyahları 
Bugün Julio_s Cesara vapurile 

Keriman Ece dün Fındıklı apartı
manından bir yere çıkmamııtır.Dün 
gene bir çok ziyaretçiler sabalıtan 

aktama kadar Ece'nin ziyaretinde 
bulunmuılardır. Bunların arasında 

Pel'a kulüp namına iki murahhas ta 
vardıı·. Şebriınizdeki ecnebi banka. 
lan namına da Felemenk banka11 

muhaoebe müdürü Vefik B. ziyaret
te bulunmuştur. 

AldığıtnlZ bir habere göre Keri
man Ece'nin bir ay müddetle Büyük 
derede istirahat etmeııi muhtemel
dir. 

Odaya girmeyen 
esnafı tecziye 

Esnaf cemiyetleri reisleri ve kati
bi umumileri, evvelki gün yaptıkla
n ayldı: içtimalarında, Ticaret Oda
una yazılmıyan esnaf haklunda tu
tulan zabit varakalarını odaya tev
dia karar vermitlerdir. Bu suretle o 
da idare heyetine verilen ilk partiye 
dahil bazı esnafa onar lira para ceza 
11 kesilmittir. İçtimada, esnafı kay
dedilmemeye te§vik eden ııene es
naftan bazı kimseler bulunduğu mev 
zubahs olmut , bilhassa bu gibilerin 
tesbitile haklannda tutulacak zabıt 
varakalannın oda riyasetine tevdii 
kararlaştırılmıttır. 

Marangozlar cemiyeti, Odaya kay 
dedilmiyen esna&n irim ve adresle
rini tesbit etıniş ve bunlara ait za
bıtların ilk partisini bir istida ile 
Odaya kaydedilmiyen esnafın isim 
ve adreslerin tesbiı etıni, ve bunla
ra ait zabıtların ilk partisini hir isi-

Tren bir sarhoşu ikiye 
bölüp yol Üzerine attı 
Perşembeden başlamış ölün_ 

ceye kadar 
durmadan dinlenmeden içmiş! 

•••••••• 
Bu feci ölüm hadisesi nasıl oldu? 

Cumartesi gecesi Y edikule ile 
Bakırköy arasında Kazlı Çeşme 
denilen mahalde feci bir tren ka
zası olmuı, Ilgazlı Hüseyin efen· 
di isminde bir adam uyurken tren 
tarafmdan çiğnenilerek ölmüştür. 

Kazhçetmedeki tren köprüıÜ· 
nü biraz geçince demiryolu Üze· 
rinde ve demiryoluna müvazi bir 
tarzda bacağı keailmit ve ölmüt 
olarak bulunan bu ceset ancak 
cumartesi sabahı saat 4,30 de gö
rülmüş ve keyfiyet nöbetçi müd
dei umumisi Sadun Beye bildiri!· 
miştir. 

Sadun Bey saat 5,30 da vak'a 
mahalline gitmit ve hadiseye va· 
zıyet ederek tahkikata baılamıt
tır. 

Kazlıçeşmedeki kösele fabrika 
!arından birinde çalııtığı anlatılan 
Ilgazlı Hüseyin pertembe günü 
akıamından beri rakı içtiği ve 
cuma günü akşamı saat 20,30 da 
arkadaJlanndan ayrıldığı teıbit 
edilmiıtir. Hadise evvela bir cina
yete hamledilmit, fakat cesette 
kesik bacaktan maada bir cebir 
ve ölmiye sebep olacak alamet 
görülmemiıtir . 

Çok büyük bir dikkatla yapı
lan tahkikatın verdiği neticeye 
göre İlgazlı Hüseyin efendi çok 
aarhot olduğu halde tren yolu İm· 
tidadmca yürürken tren yolunun 
aol tarafına diitmiif ve orada hat· 
ta müvazi bir ıurette ve raydan 
mesafelice bir vaziyetle sızırut 
kalmııtır. 

Bu aızış e!naınnda Hüseyin e .. 
fendi bir aralık hareket etınit ve 
sağ bacağını kald.np rayın üzeri· 
ne atmıı, ııene uyunuya devam et
miıtir • 

Bu esnada da tren geçmiı, Hii
ıeyin efendinin ağ ayağını keı
m.İ§, bacait kopunca Hüseyin efen 
di "nehyiasabi" d-lcn tekilde a
ni ve ıiddetli acıdan kalbi dura
rak ölmüttür. 

Hüseyin efendinin bµ feci ölü
müne kendi ııaflet u sarh<>tlufu
nun sebep olduğu anlaıılmıı, fa
kat kendisini hangi trenin çiğnedi 
ği anla4ılamamıftır. Hüseyin efen 
diyi 10,30 veya 1,30 treninin çiğ· 
nemiş olması lazımdır. Fakat her 
i.ki trenin de tekerlekleri muayene 
edilmit:kan lekesi görülememif
tir. Yal ruz bir buçuk treni Y ediku 

le iat;uyonuna ııeldiği zaman yol 
kenannda bir karalb gördüğünü, 
fakat ne olduğunu farkedemediği 
ni haber vermiıtir. Maamafih bu 
tren makinisti adam çiğnemediği
ni söylemekte ısrar etınektedir. 
Tahkikat devam etmektedir. 

Çocuğu diri diri mi 
Gömdü? 

Evvelki gün müddei umumiliğe 
dayaktan bir adamın öldürüldüğii 
ihbar olunduğunu ve cesedin me• 
zardan çıkarılarak morga nakle
dildiğini yazmııtık. 

Dün müddeiumumiliğe bu §e· 
kilde bir ihbar daha vuku bulrnuı 
ve cesedin mezardan çıkanlmaaı 
lazım gelmiıtir. Salmatumrukta 
Avni Bey mahallesinde oturan a
rabacı Yatarm Mevliide isminde 
bir metresi vardll'. Mevlude bir 
kaç gün evvel nurtopu gibi bir 
çocuk doğurmuıtur. Fakat ertesi 
gÜnÜ arabacı Y aıarın bu çocuğu 
bir pakete sararak mezarlığa gö
türdüğÜ ve gömdüğü görülmüı, 
keyfiyet müddei umumiliğe ihbar 
edilmiıtir • 

Şimdi çocuğun cesedi mezar· 
dan çıkarılacak, kendi kendine
mi öldüğü, yokaa öldürüldüğümü 
morgla tetkik edilecektir. 

Çocuğun diri diri gömüldüğÜ 
de .. öylenmektedir. Maamafih Ya-
1&1" çocuğun vakitaız doğduğunu 
ve doğar doğmaz öldüğünü ıöyle· 
mektedir. 

Kavgadan mı 
Öldü? 

Dün Kasımpatada Karaman 
mahallesinde garip bir ölüm vak'
ası olmuıtur. 

Bu mahallede oturan Mehmet 
ağa iuninde bir adanı, bu adamm 
da bir metresi vardır. 

Mehmet afa dün metreai ile 
ıiddetli bir kavga yapmqtır. Bu 
kavganın üzerinden üç dört .aat 
ııeçtikten aonra da Mehmet ağa• 
run öldüğü müddei umumiliğe ih
bar edilmiıtir • 

Müddei umumilik derhal ölü
nün muayenetiİnİ emretınit ve tah 
kikata baılamıftır. 

Hapishanedeki mah
kômlar çalışhrılacak 
Mahkumları ayırmak için bir 

komisyon toplandı 

Müddeiumumi başmuauinl 
Hikmet Bey hapishane

den çıkıyor 

Mabkiimların menafii umumiyeye 
hadim müesseselerle hidematı amme 
de zabıta nezareti altında çalıthnl
malan tekarrür ettiğini yazmııtık. 

Ağırceza mahkUınlarından mahkii
mİyet müddetlerinin üçte ikisini, di 
ğer hapis cezalıların da mahkumiyet 
müddetlerinden nısfını ikmal edenle 
rin _ Hapisane idaresince islahı 
hal ettiklerine kanaat getirilmit ite 
_ hidemetı amme müesseselerinde 
zabıta nazareti ~!tında çalışmalarına 
müsaade edilecektir. lstanbul hapisa 
ne.indeki mahkümlardan 1.5 i kendi 

hk içtima yapıldı 
müsaade edilmesi için hapiaane mü
dürlüğüne istida ile müracaat etıniı
lerdir. 

Bu istidalarm tetkiki için bir ko
misyon letkil edihnittir. 

Komisyon hapiııane sertabibi il>· 
rahim Zati Beyin riyasetinde müd
dei umumi başmuavini Hikmet, ha
pİsane müdürü Baha, hapiaane bat
kiıtibi Basri, Tevlıifane baıkiı.tibi A
ziz Beylerle hapiaane jandarma ku
mandarundan müteşekkildir. 

Bu komisyon dün hapirıane de ilk 
İçlİmllllll yapnuf ve verilen istidala
n tetkik etmiıtir. 
Komiıyon bugün de içtimaına de

vam edecek ve istidalann tetkiki ne 
ticesine dair karannı verecektir. 

Mason 
Kongresi 

Kongre bugün 
açılıyor 

Beynelmilel Mason ittihadı kong
resine ittirak edecek Fransız murah
baslarmclan M. Marechal ve M. Viet 
dün Köstenceden tehrimize gelnıİ§
lerdir. 

ittihat idare heyeti dün aabah iç
tima etmit ve kongrenin riızname
sini tespit emİfİr. Kongre bugün 

Yardım nasıl 
Olacak? 

Fakirlere kömür ve 
aı tevzii 

de düşünülüyor 

Leyli kız talebe yurdu 
tetdsl de 

tasavvur edilmektedir 

lıtanbul Halkevi içtimai Mua
venetler ıubesi, halka mümkün o
lan yardımları ifa edebilmek üze• 
re kendi&İn.e gelecek seneler için 
bazı varidat membalara aramakta 
dır. Bu sene, bu ıubenin bütün pa
rası, Belediye bütçesine mevzu 8 
bin liradan ibarettir. Bütçe ise hü 
kiimeti merkeziyenin tasdikinden 
gelmediği için Belediye, bu para
yı da henüz tesviye etmiı değildir. 
içtimai Muavenetler şubesi, bu ae· 
ne kimsesiz ve çalııkan kız talebe 
için leyli bir Yurt tesisini dütün· 
müıtür. Bu ideal tasavvur, 8000 
lira kiımilen bu maluada sarfedil 
ae bile bu aene için tahakkuku 
gayri kabil görühnüt, bu leyli 
yurt açılsa bile, gelecek seneler 
de belediyenin Halkevine ayni 
yardımı yapıp yapmıyacağı timdi 
den keatirilemiyeceği ve ıubenin 
de daimi menabii varidatı bulun· 
madığı cihetle, daimi masraflan· 
na karıılık para olmadığından i· 
dame edilemiyeceği anlaıılmııtır. 
Bu vaziyet karıısmda, ıube, her 
t<'Yden evvel açlara yemek, hastıı. 
!ara doktor ve ili.ç, kışm soğuk
tan titriyeceklere mahrukat temi· 
ni suretile, belediyeden alacağı 
parayı göze görünür acil işlerde 
ietimale karar vermiı ve leyli kız 
talebe :rurdu gibi ideal bir tasav
vuru, senei atiyeye bırakmııtır. 

Verilen kararlara göre, Şube, 
Yerebatan'da Belediyenin verece
ği bir binada, bu sene bir çocuk 
balam evi açacaktır. Üsküdar'da 
böyle bir hayır müesaesesi bulun
duğu nazari dikkate alınarak §U• 

be, Kadıköy'ünde tedarik edeceği 
bir binada da diğer bir çocuk ba
kmı evi tesis eyliyecektir. Bu ba· 
lam evlerinde fakir çocuklar mec
canen muayene edilecek ve ili..ç
lan da parasız verilecektir. 

Bundan baıka, tube, hiri Fatih 
ve biri Aksaray tarafında olmak 
üzere iki at evi açacak, buralar
dan fakir ailelere gayet cüz'i bir 
bedel mukabilinde sıcak yemek 
tevzi edilecektir . 

Bir de ıube, bir mikdar odun 
kömür sabn alarak kııın fakir 
oemtlerde muhtaç ailelere dağıt
tıracak veya mahalle muhtarları 
vasıta.sile mahallltta te•bit edile
cek zanıret içindeki ailelere kö
mür para• tevsi ettirecektir . 

Şube, bu sene bu auretle ııöze 
görünlir yardımJarda bulunmakla 
beraber, geJ.,.,.,k seneler için ken• 
diaine daimi Yaridat membalan 
bulmiya da çabtacak, her sene 
müsamerelerden baıka, her evin 
içtimai yardım faaliyetine senede 
veya ayda 5 kunıt vennek sureti· 
le iıtirakinin teminine gayret olu
naca.ktır. 

Bu daimi varidat ta temin edi
lince, ıuhe, leyli kı:ı: talebe yurdu 
nu açacak ve diier bayırlı teteb
büslere ııiriımek imkanını elde et
mİ§ olacaktır. 

Sütçüler cemiyeti 
Sütçüler cemiyeti idare heyeti 

İntihabı cumartesi günü yapılacak 
br. 

Temyiz icra 
Dairesi 

Yeni tayin emirleri 
dün geldi 

l stanbul asliye mahkemesi altıncı 
hukuk dairesi reisi Kemal ve üçün
cü ceza daireli reisi J(udretullah 
Beylerin yeni teı
kil edilen temyiz 
icra dairesi azalığı. 
na tayin edildikle
rini yazmıttdc.Dün 
keyfiyet kendileri
ne tebliğ edilmit
tir. Henüz altın
cı hukuk ve ü
çüncü ce-za riya.e
tine kimlerin ta
yin edildiği malılm 
değildir. Ağır ceza 
mahkemesi reis ve
kili Nüuet Beyin Kudretullah 4. 
üçüncü ceza mah-
kemesine tayin edileceği rıöylenmek 
tedir. Usküdar hukuk hakimliğine 
Kirıebir mahkemesi reiıi Bekir
Sıtkı, Eskitebir müddei "!"umi mua 
vinliğine çifteler sulh biı.kımi Adnan, 
Ü•küdar müstantikliiine Ankara 
müstantiki Saim, Aydin ceza hakim 
liğine Adagide sulh hakimi sabıkı 
Siiat Mazgirt bü:imliğine Yozgat 
hak;;ru Veli Beylerin tayin e_dilılik-

Yalan 
Şayialar 

Bu haberler hususi 
maksat-

larla çıkartılıyor 
Gayri mübadillere, istihkaklarmın 

evvelce aldıklan yüzde 20 nisbetin
deki bonolardan maada yüzde 30 
nisbetinde yeni bonolar verileceği 
haberinin, bazı alakadarlar tarahn
dan İ§aa edildiği anlqılmıftır. 

Cemiyet erkanından biri, bize bu 
hususta demiktir ki: 

- " Busün bonolarm piyasası 33 
liradadır. Yarın yüzde 30 nisbetinde 
bono tevzi edilıe, piyasada bonolar 
birdenbire artacak ve kıymeti belki 
timdikinin yan11ndan aşağıya düte
cektir. Bunu ortaya çdcaran bazı ah· 
cılar, bu rivayetlerle bonoları daha 
ucuz ele geçinnelr maksadmr istih
daf ediyorlar. Maamaf:i, yüzde 30 
daha bono tevzi edileceğini if'Ul e
denler arasında bazı gayri mübadil

.ler de mevcuttur. Onlar da, bu sa
yede ellerindeki istihkak mm:batalan 
na alıcı bulmak gayesini takip edi· 
yorlar .Hakikatte. yüzde 30 bone 
tevzi edileceği şimdilik doğru de
ğildir Henüz Ankarada bulunan he 
yetimiz. gayri mübadille .. lehine mü 
zıı.yedeye çıkanlacak muhtelif mm
takalardaki emval luvmetlerinin tes· 
bitini İntaça çalıııy.,;.lar. Bu koym,.. 
tin yekUnu ..ru...ıimadan yeni bono 
tev'2iati mevzuubahı olamaz. 

Poliste 

Zorla 
Güzellik 

Polise meydan oku
yan bir kadın 

Galatacla Şeftali sokağındaki u
mumhanelerden birinde sermaye ma 
dam Ester saat 20 de sokakta zorla 
müşteri çağırdığı görülerek devriye 
memurlan tarafından menedilmek is 
tenmiştir. Ester buna hiddetlenmİf 

ve memurlann üzerine atılarak bağı 
rıp ~ağırmaia bııJlaıruıtır. Polisler 
kadınla uğra'tığr bir sırada, Esterin 
dostu Arap Himmet de onu polisle 
rin elinden almaia u~ıştır. Her 
ikisi de güçlükle lıuakola götürüle
rek hııldarmda kanuni takibata bat
lanmıftır. 

Kaza 
Şof& Zllhdünüu icıare.indeki 1961 

numaralı otomobil Tarlabatmda 10 
yatında Edvard isminde bir çocuğa 
çarpımdı: yaralamıttır. 

Bırakılan çocuklar 
Evvelki gün iki yerde iki metrulı 

çocuk bulunmuştur. Dün gece F ın· 
dıklıda llya• Çelebi caddesinde ma
halle bekçisi Mahmut Ağa devriye 
gezmekte iken karanlıklar arasmda 
ayağ büyücek bir pakete takılırut· 
tır, Mahmut Ağa yerden paketi al
mış, içinde bir kız çocuiu bulundu 
ğunu hayretle görmüştür. 

Çocuk bir aylık kadardır ve hayal 
tadır. Koynunda çıkan bir pusladan, 
kızcağıza Mediha ismi verilmiş oldu 
ğu anlaşılmıt ve Darülacezeye gön· 
derilıni,tir. Yine dün ak,ama doğru 
Şişlide çocuk hastahanesinin arka•ın 
da bahçıvan Şaban Ağanın bahçesi 
kenarında bir haftalık bir erkek ço· 
cuğu bulunmut, bu da Darülacezeye 

verilmiştir. 

Yapılan tahkikat neticesinde bu 
yavrulann iki ııünahkar aone tara
fından terkedildiği neticesine vanl
mıştrr. Polis bu günahkar anneleri a 
raıtınnaktadır. 

Yangınlar 

Seyyar satıcı Şükrünün Haydar
paıada yeldelinnenindeki evinden 
dür. gece aat yirmi birde ateş çık
mış, ev k8milen yanmıştır. 
Yangın alt katından çılmuştır. Fik 

n isminde biri kestane patlattrket'I 
mangalda naif>§ sıçramış ve yangına 
sebebiyet vennittir. 

" Erenköyünde sucu Basri ağanın 
karısı Havva hanMl yemek pişirir

ken, alet sıcramst mutfaktaki talat 
la:r tutuımuf, at.,.in sirayeine mey· 
dan verilmeden baıtınlmı,tır. 

Dün gece de saat 24 te Kıırtuluı. 
caddesinde 189 numarab frnnda yan 
gın çıkm>f, deriıal bastırılmıttır, 

Adliye vekili tetki
kat yapıyor 

Adliye Vekili Yusuf Kemal Bey 
dün de adliye sarayına gelıniı, bat 
müfettişlik ve müddei umumilik dal 
relerinde meşgul olmuştur. 

Vekil Bey dün bir takım eshalıl 
meaalihi de kabul ederek deTtlerinl 
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Tela;raf adresi: lst. Milliyet 

Telefon N umanları: 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 -
ABONE ÜCRETLERİ: 

Türkiy~ için Hariç içın 
L. K. L. K. 

3 ayhiı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

12 .. 14 - 28-

Gelen evrak seri verilmez -
Müddeti geç- nüshalar 10 ka-
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 

edilir. Gazetemiz ilanların me-
s'uliyetini kabul ,.tmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y etflköy askeri ra .. t mer-

kezinden verilen habere göre 

bua;ün bava açık olacak ve rüz-
c&r muhtelif intikunetlerden 
eaecektir -

S 9/ 932 tarihinde hava taz-
yiki 762 milimetre, en fazla ha-
raret 27 en az 16 .. nticrat kay 
dedilmittir . 

FELEKTEN 
Seyahat mektupları .. 

Yeni bir 
Boşanma 
Vesilesi 

ı 
l 
1 

1 

rımda kaldığına göre ActiOll 
F rançaise ıazetesi krallık ta· 
raftarlarının gazetesidir. (Hu
manite) de komünistlerin .. Na
sıl olup bu iki zıt fikir sahibi
nin biribirlerile evlenmif olduk 
lar1D1 merak ediyordum.. Bu 
merak yalnız bende değil, di
ğer mütterilerde de vardı .. E
sasen sofrada münakllfa ederler 
ken kimseyi aldırdıkları yok. 
Ulu orta biribirilerinıe çdatı-
yorlar ... Tabii herkes onlara 
bakıyor .. . 

Böyle zıt fikirli adamJ..rm 
biribirlerile geçinemiyecekleri
ni bildikleri için eskiden 1 ttihat 
çılarla muhalifler biribirlerin
den kız alıp vermezlerdi. Ben 
de kızardım ... Derdim ki: 

"Zararı yok! Biribirlerinin 
ifrat fikirl~ni tadil ederler". 
Bizim oteldeki bu çihi görün
ce o fikrimin pek te musip ol
madığını anladım.. Kazanda 
kaynaaalar, kaynatamıyorlar .. 
Bu şayanı dikkat çiftin ne ol
duğunu anlamak için yaptığım 
tahkikat JU neticeyi verdi: 

Bunlar (Liyon) ıehrinden
dirler. Herif (Liyon) da bir 
fabrikada memur. Karısı da ... 
Tabii onun karısı... Adamın 
iami Mösyö Lafoa ..• 

Dün yemekte bilmem hangi 
bahisten dolayı yine iti azıttı
lar •. Herif yemeği orta yerde 
bırakıp çıktı, gitti... Hadise o 
kadar açık ve umumi cereyan 
etti ki; en yakın maaa komtuau 
sıfatile benim müdahalem pek 
tabii oldu .. 

- Zararı yok madam! Mös
yö biraz sinirlendi. Geçer .. E
hemmiyeti yok!. .. 

G "? "-- ·~ - eçer mı. .. __,.,.,r mi!. 
Mösyö siz onun ne mahluk ol
duğunu bilmezsiniz.. Zararı 
yok! Daha iyi zaten bo§anmak 
için fırsat arayordum .. 

Vlchg Ve batladı umuma anlat-

Yattı&ım odaya nazaran sağ maya: 
tarafımda ağır aksaktan horla- - Allah belasını versin o 
yan yakası --.üphesiz-- kırpn harbi umuminin._. "Rene [he
zı kurdeleli iri yan bir herif, rifin küçük ismi] böyle değil
solumda her dakika burnunu di. Kuzu gibi bir adamdı ... Ne 
büyülü çalar ıibi temizleyen kadar mes'ut idik. Harp oldu ... 
bir erkekle, kocas1'* muttasıl Yaralandı .. Sonra İtte esarette 
aerzenitli söz söyleyen mızmız ona ameliyat yaptılar ... Ondan 
karısı, altımda köpekli ma- sonra bitti, mahvoldu .. . 
dam, üstümde otel ıarson ve - Ne ameliyatı! Batından 
hizmetçileri. karşımda üç ço- mı yaralandı ... 
cısklu aile.. Allahtan daha ne - Hayır! Flanderde yara. 
isteyebilirdim! Bundan daha landı ve esir oldu ... Almanlar, 
güzel, daha civcivli bir muhit onu buldukları zaman ölü gibi 
nerede bulunur.. Ooh, çok imiş, çok kan zayi etmit··· Cep
tükür! Ne rahat bilseniz! ! he gerisinde bir b.astane açmıt-

lnamnız! Sizi yeminle te- lar .. Ölmesin diye buna kan ti
min ederim ki; bizim. oteldeki ringa etmi9ler ... Kanı da esir
adamların yüzde sekseni haya- !erden iri yarı bir Rus vermit·· 
tında birinci defa olarak bir o- Herif bir bolşevik imiş.. Ko
telde kalıyorlar... Neden bil- cam, bu ameliyattan sonra bol
din? diyeceksiniz! Bir k~ defa tevik oldu... Şimdi komünist
otelde kalmıt olan adam böyle tir. Yirmi senedir evliyiz .. Ar
densiz, böyle münasebetsiz, tık hayat cehennem halini al
böyle gürültücü olamaz. Buna dı... Her teyde kapitalisleri gö 
-~-ığmen mütterinin biri gidip. rüyor, herkese düşman gibi ba
biri geliyor. Bir tek odanın boş kıyor, hiç bir şey beğenmiyor .. 
kaldığı yok! Adeta nöbet bekli Sofrada gene o kadar ileri 
yorlar.. ' gitmiyor, ya hususi hayatta gör 

Üç gün evvel yeniler araaın- meli! Artık. bitti, boşanmak
da bir karı koca ıeldi. Bmüm tan başka yol yok!. 
masanın yanı başında yemek Madam ( Lafos) un bu söz. 
yiyorlar .. Yemek yemiyorlar, lerine hem şaştık, hem güldük, 
biribirlerini yiyorlar. Herif ku- hem acıdık .. Ben sordum: 
ru, sinirli kırpık kır bıyıklı. alt - Ma~am bu ameliyat ne 
dudağında bam telli kırk bet- zaman yapıldı? .. 
lik bir adam.. Kadın ıiıman. - 1915 senesinde!.. 
löp"öp hırpani bir ıey ... En zi- - L5.kin o zaman Rusyada 
yade tuhafıma giden, Madam bolıeviklik yoktu ki! .. 
Action Frar.çaise gazetesi oku- - Mösyö. Mösyö! Siz komü 
yor, herif te Humanite ... Hatı- nistliği bir siyaset mi zannedi-

Milliyet'in Edebi Romanı : 84 
~ ~ 

Olüler yaşıyorlar mı? 
(Fel•efi fanta:ıtique roınan) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
Beyefendi yine bu helecanlı sıdan sonra bir gece karanlı

rnesele üzerinde karısile deı t- ğmda gayet şiodetli kapı çalın 
leşirken diyordu ki: dı .. Açı:ınca Ulvi Nadir hemen 

- Bir kaç gün çalımlarına içeriye can atarak kapıyı hızla 
bizi aldatır gibi olan Ulvi Na- kapadı. 
dir de puf böreği imiş ... Bu ço Bir dakika geçmeden sokak 
cuğun sözleri havayi fişengine ta dan. dan. dan silah botatıl
benziyor ... Yükselip yükselip maya başladı. Şikarını kaçı· 
te allı morlu dahmeler saçtık- ran avcı gibi evin önünde Sa-
tan sonra bir şey yok. . kıp Cemal töyle bağırıyordu: 

- Sakıbı da Nadiri de ikisi - Ne kaçıyorsun alçak ..• 
birden yere batsın.. Üzüntüden Mertaen kartıma çık ... Böyle 
bizim kız elden gidiyor ... Sarar bir korkağa kız verenlere li.
dı. Soldu. Her saat bir parça da net ... Cebanetini sevgiline göı· 
ha eriyor.. . termeye de mi utanmıyoraun?. 

- Ne istiyor ? Çık mel'um vuruşalım.. Her 
- Açıkça söylemiyor am- mükafat galibindir. 

ma Ulvi Nadirle izdivacını isti Böyle uzun bir tehdit nut-
yor. Onun bir kazaya uğrama- kundan sonra: 
smdan titriyor.. . Dan ... dan ... dan .... 

- Bu düğün değil evin için Ani bir siklon gibi bütün 
de küçük bir muharebe olaca- , mahallenin havasını sarsan bu 
ğa benziyor.. . Jrevolver boşanmalarile evin 

pn Vl\t ı;am l n ~ n" ı rk<'n i eride 

MiLLiYET SALI 6 EYLUL 1932 

1 • 1 Askert bahlsler 
Hlkliye 

Türkün büyük zaferi 
25 kuruşluk 
Hikaye 

Bana yeğenlerimin hepsi 
6 Eylül j dao (Adala) ya yürüdü; geceyi "Pinti amıca,. derler. Amma 

(Adala) şarkında geçirdi, hasis olduğum için değil. Öy-
Bursa istikametinde: 

A _ 111. üncü kolordumuz. 1. inci ordu: le münasip görmütler •• Her ay 
bugün (İnegöl) e vardı: Mü- 1. inci kolordusu ile (Kula) muntzaman aylık alır almaz 
rettep süvari fırkası (Aksu) dan {Salihli) ye. il. inci kolor- yeğenlerime yirmi beter kurut 
civarındaki dü,mana saldırı~- dusu ile (Alaşehir) e yürüdü. veren bir amcaya da "Pinti .. ı 

• iV ·· ·· k !o d f · · · denir mi? Ben de kızmam. ı lar yaptı .. Fakat düşman za- • uncu o r u . mcıyı la-
man kazanmak içio sebat edi- kip etti.. Çünkü yeğenlerimi çok s&-
yordu .. Mürettep süvari fırka- .,. .,. "" verim. Onlar ay batı olup ta İ 

şöyle kartıma gelip sıra sıra 
sı yalnız batına bu düşmanı Bugün garp cephesi, ordu- dizilmezler mi? Ömrüm artar 
yerinden söktüremedi.. Gece !arına, yann (7 eyliil) için ver- d , 1 
orada kaldı. diği emirle: ogrusu.. 1 

B - İzmı"r istı"kametı"nde·. Çipil çipil yirmi beşlikler 
"1 - ikinci orduya (Adala) h b B d · ·ı d"I k Dü•man, (Marmaragötu·· - er ay u.. oru egı • ı e 0 

• - (Akhisar) - (Soma) isti- 1 
Sarı Kaya) hattında bir mevzi k t" d · ( ·· ·· · · ay. 
hazırlamı•tı .. Burada tutunmak ame ın e ııma e yurumesını, Amma diyeceksiniz ki bu 

• 2 - V inci süvari kolordusu- 1 d" - · · · · istemesi ihtimali vardı.. para arı ver ıgım ıçın pışman 
na. derhal (Manisa) - (Mene mıyım? Vallahi değil. Yalnız 

Bunun için. V. inci süvari men) _ (lzmir) istikametin- h 
kolordusu, su·· r'atle ı"lerledı". Ha em para ver, hem de sana pin 

de ilerleyerek (İzmir) i düşma t" d · 1 Y k ·· · kikate'D bu mevzi dü~man ta- ı esın er.. o gucenmıyorum 
• na yaktırmadan, yag-ma ettir- d f k t 

rafından tutulmu•tu.. Süvari a a a ···· • meden, zaptetmesini; bu husus- N belki de hilkaten 
kolordusu, 14. üncü fırkası ile · · d 1 k eyse ta siıvarıye yar ımcı o ara at- biraz cimri yaratılmıt olmam 
bu düşman mevziinin sol tara- lı piyade müfrezelerinin (Tur- ·· k .. d"" 
fında, Marmaragölü cenubunda gutlu) _ (Nif) _ (lzmir) yo 1 mumB un urrt. • . 
ki 1 . D"" 1 ' u ay o anca yegenım ay 
t~ e~ t~tt~:· l;ı'ica":..~ lile ilerletilmesini; başı münasebetile geldi. 

yandı~- .a. Y .. e .. ır ted ı e ....,..ad· 3 - Birinci orduya, büyük - Hayoi amca! deei. Çık . 

• 
INEMALAR 

H H ZIR OL UN! 

MELEK SİNEMASI 
Yarın akıam-lan itibaren yeni mevsime b:ışlıyor 

Ft1~!1: İki Yüzlü Aşk 
( La Couturiere de Lineville ) 

Mümess ileri; 
M'ADELEiNE RENAUD. PIERRE BLANCHARD 

ilaveten: Dllnya güzellik kıraliçesinin İstanbul'a avdeti, 30 
Ağustos Zafer bo.yramı bütün teferruatile Türkçe sözlü 
o'arak ıı-österilecektir. Bu mevsim fiatlarda tenıi\it vardır. 

Paramount filmidir 

lstanbul yedinci icra memurlu
ğundan: Bir borçtan dolayı mahcuz 
ve paraya çevrilmesi mukarrer gay

ri mubadillere ait Bono 12-9-932 

saat 11 ila 12 arasında lstanbulda 
Dördüncü Vakıf hanında esham ve 

tahvilit borıaıında paraya 
ceği ilin olunur. 

çevrile-

8 Eylül Perşemv' akşamı 

GLORYA 
sinemasının ilk programı: 

Kadın Glizel Olunca 
Mümessilesi 

LİLY D.A.MJTA 

ver ıgını gorunce uram ı, kısmı ile Marmaraaölü cenu- b k 1 · · b ("ki · e{(ld" b 1 d.. • a a ım yırmı eş ı erı. 
ç ı ı; u suret e utman, bu _ Karabağcı - Sarıkaya . . · · · 1 M ı• L L ıl 
bu sahada en son vaziyeti de h tt ·ı . k t' 1 ·ı (Ah Bızım mahut yırmı bethkler l 
bırakmıt oluyordu .• Süvarileri- a tl~n)ah; . ı en ı a an 

1 
e .. b"I- bu defa nedense çıkamadı. 'ı İTTİHADI 

me ı ızasına varmasını ı - Ned d" k . · d "il . ŞiRKETİ mizi dü§llD&D takip ederek (Ah- d" d" en ıyece sınız eg mı? 
metli) yi elde ettiler. Bundan ır ı.. Bakınız izah edeyim. Mademki 1 Barik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

TÜRK SiGORTA 

sonra süvari kolordusu; düfllla " .. "" ba~a pinti d~yorlar. Bari bu , ic:-_ eyleriz. 
nın Turgutlu - Ma~sa - Me Baıkumandan, Büyük Erki- tabı.r mahallıne . maal"~f ols~n 1 Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Demen Ve Turgutlu _ Nı"f _ nı Harbiye Reisi, Garp cep· dedım. hem de ıktısadı prensıp · M · G Ü erkezi idaresı: alatada nyon Hanında 
Bornova Üzerlerinden lzmire he.i kumandanı Patalar, karar- terime uygunca. 

""-1 ·ı bu ·· 9 d E Acentası buluıunayan ""'hirlerde acenta aranmaktadır. giden yollardan çekilmesi muh gan an e gun saat a t· Yeğenim gelip te: 1 ,.-
temel dütmanı önlemek vazı- mmedanlen h1.a~ekdeetle ansaat lkSt te.oldaun - Haydi amca! Çık baka- . __ Beyoğlu : 4887 
fesini aldı.. ar çm Y ma a ln:n yirmi beşlikleri. Diyince 

'f. • ,. (Alatehir) e vardılar· derhal bir fikir s ünuh etti. Ve !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

2. inci ordu; bugün (Borlu) A. RIZA derhal ona: dir. Gülümsedi: 1 li.n tanır mıyım. Beynim at-
- Otur şöyle kartıma! de- - Peki amca! dedi. Yirmi tı. Kalktım. Sille. tokat aldım 

dim. Ve başladım anlatma- dördü duruyor ya biz ona da onu ayağımın altına gebertin-
ğa: razıyız. ceye kadar patakladım. 

- Bilir misin dedim. Senin - Dinle dedim. Onu ora-

Ormancılarcemiyetiı Heykel sergisi 
reisliğinden istifa Genç san'atki.rlarımızdan - Ey ne oldu şimdi ona? 

Türk Ormancılar cemiyeti rei- heykeltraı Zühtü Beyin bir hey 
ai bulunan Bolu meb'uou l.uııail kel sergisi açacağuu geçenlerde 
Hakkı Bey mezkur cemiyet reis- yazmıştık. Yaptığı heykel ve 
liğinden çekilmiştir. Is. Hakkı B. desenlerini teşhir edecek olan 
dün bu hususta demittir ki: Zühtü Beyin sergisi eyliilün 12 

yirmi beş kuruşa ne oldu? da bırakıp geldiğim zaman yen 
Ortanca yeğenim: gen gayet acayip bir haber 

- Geberttim be. Ne ola-

- Hayır ola amca! dedi. verdi. Bı! yirmi dördün dördü 
_ Evet! dedim. Senin yir- de öteki serserinin gayet sami 

mi bet kurutun başından geçen mi arkadaşları imit- Bunlar 

cak? Kuruş bu bu kadar tu
taklamağa dayanabilir mi? Ca
nı cehenneme gitti. 

"- Türk Ormancılar cemiyeti inci günü Gülhane parkı ittisa
reisliğinden istifa ettim, mezkUr !inde lstanbuf Halkevi Güzel 
cemiyetle ali.kam kalmamıttır." San'atlar ıubesinde açılacaktır. 

macerayi anlatayım da bak. arkadaşlarını aramak üzere ev 
Hayret edeceksin! den çıkıp gitmişler. 

Bu yinni bet kurufUD bir 
kurutu benden izinsiz evvelki 
gün evden çıktı. Caddeyi tut 
tu. Bırakır mıyım ben de arka 
aından. O ıitti. Ben ıittim. 
Dere tepe düz gitmedi. O ka
dar uzak değil Karaköyden köp 
ruyu geçti. f.minönüne geldi. 
Eminönü muvakkathanesini bi
lirsin ya haniya saat var. Hah 
İtte o saatin önüne kadar gel
di. Saate baktı. Saat üç, onda 
köşeye bir imi dilenci otur
mut• önünıe yaydığı bir mendi
lin dört ucuna uçmasın diye 
tat koymut• oturmuı. Bizim 
kuruş yorulmuı galiba, orada 
gerindi. esnedi ve gitti bu men 
dilin üzerine boylu boyuna 

- Nereye? 
- Vallahi bimiyorum. Fa

kat bu haberi ititir işitmez 
beynim döndü. Fena halde kız 
dım. Tabii ya sen olsan kız
maz mısın? 

Bizim ortanca yeğen masum 
maaum dinliyor. Arada bir 
ıeytanatki.rane de şöyle gülüm 
siyerek göz ucile de yengesi
ne bakıyor. 

Selma ve Azade 
Selim Sırrı H.lar 

Beri in civarında ( Eichkamp) Be
den terbiyesi Muallim mekt~binden 
mezun Selma ve Azade H. lar Ni
Jllnta,ında Vali Konağı caddesinde 
Yeni naklettikleri Bedri B. ape.rtı

manında Jimnastik derslerine baıla
mıılardır. Telefon: 1430. 

Çagatay Lugati 
Senelerdenberi lisan mütehusısla-

rının arayıp bulamadığı Süleyman 
Efendmin eaeri "Türkçenin Çaca
tay lehçesi lugatı'" pek az bir mık
tarda elde edilmi,tir. Yarım asırlık 
bu nad1r eseri alıp İstifade etı:ıek iı
teyenleı-, lotanbulda "Zaman Kitap
haneıinden" araıın1ar. Fiyatı 200 
ciltli 250 kuruıtur. 

yorsunuz? .. O bir hastalıktır .. 
İsim takılmadan evvel de mev 
cut idi .. ) dedi ve: 

Çantasını. yelpazesini ve 
Action F rançaise gazetesini 
t<ıplayıp yemek salonundan 
çıktı ... 

FELEK 

bir telaştır gidiyordu .. 
Ulvi Nadirde bet beniz uç

muş heyecan<!an dili hafifçe 
kekeliyordu .. Hepsi onun baıı
na üşüşmütlerdi ... 

Abaülli.tif Efendi artık ken 
dini tutamadı: 

- Beyefendi bu kaçışla va
kıa tetikliğinizi isbat ettiniz 
amma nişancılığınızdan, bok
sörlüğüriizden, atletliğinizden 

bir şey anlayamadık .. dedi .. 
Ulvi Nadir kanı kaçmış su

ratile cevap verdi: 
- Hasmımı öldürmeli miy

dim? 
- Bu gürültülü taarruza 

meydan vermemek için ne ya
pılmak lazım geliyorsa yap
malı idiniz .. 

- Beyefendi affedersiniz 
ben korkumdan kaçmadım .. 

- Firar korkudan batka ne
ye atfolunabilir? 

- Firarımda ... Hayır savuş 
mamda batka sebepler var .• 
Onunla karşılatsa idim muhak 
kak öldürürdüm.. 

Ulvi Nadir pantalonunun 
arka ve yan cebinden iki re
volver çıkarıp göstererek: 

- ltte bakınız boş gezmiyo 
rum ... Adam öldürmezden ev-

Zühtü B. geçen M!ne Pariste 
sonbahar Jurlli sergisinde eser 
tethir etmittir. Bu sene yine o
rada bir eser do.ha lethir ede
cektir. 

Bir sergi 
Dün Glorya 4İnemaıı salonlarında 

Müstakil ReHam ve Haykeltraılar 
Birliii müeasiılerinden Ali Avni B. 
bir reısi.m sergiıi açmıştır. Sergide 
küçük büyük otuz parça kadar eser 
mevcuttu memleketimizde bir saleri 
bulunmamuı reıim ıercilerinin me
sela böyle bir sinema holi gibi gay
ri müsait yerlerde açılmağa mecbur 
olutu acıklı bir haldır. Maahaza bu 
yokluk içinde yine aan'atkirlarımı
zın bu gayret ve feragati takdirler 
le karıılanacak bir hadisedir. Ali Av 
ni Beyi tebrik ederiz. 

uzandı. 

Ben uzaktan onu dikiz edi
yordum. Biran gidip ona ses

-------------· I lenmek istedim. "Yahu kalk 

Ölüm 
Mütekait harp malüllerinden Jan

darma kıdemli yüzbatı lstrumcalı Sü 
leyman Beyin Hayat arkadaıı ve Vi 
ze Belediye ebesi Didar Hanım kısa 
bir hastalıiı müteakip Kırklareli 

memleket hastanesinde ölmüştür. 

Allah rahmet eylesin. 

buradan. Günetin alnında tah 
ta olacaksın,. diyecektim fakat 
bir dilenci mendilinin üstünde 
boylu boyuna uzanan bir serse 
riye bitap etmeği şahsıma ya 
kıtşıramadun. Onu orada hi.bu 
İstirahatine terkederek müteeı
siren avdet ettim. 

Bizim ortanca yeğen zeki-

ve! neticeyi dütünmek lazım se manevi bir inayetle kan 
gelir ... Beni .le hasmım kadar dökülmeden bertaraf olursa res 
deli sanıyorsanız yanılıyorsu- mi nikahımız hemen yarın icra 
nuz. Oldüreydirn ne olacak- edilmek üzere ... 
tı? Ondan kurtardığım Şeha- Abdüllatif Efendi: 
meti ben alabilecek miydim? - Peki bu şartla kızımı sa-
Hayır ... O zaman siz bir kati- na verdim ... 
le kız vermeyecektiniz.. Diğer - İşte ben de gidiyorum .. 
taraftan kanun da beni pençele Bu tehlikeli muhavereyi git 
yecekti.. . tikçe sarararak helecanlar için-

Abdülli.tif Efendi bu dandi de dinleyen Şehamet Ulvi Na 
ni gencin zannettiği kadar bu dirin eteklerine sarıldı ve hıç 
dala çıkmadığına adeta keder kıra hıçkıra bağırdı: 
lendi. Tahmin pli.nının bozgun - Gitme Ulvi gitme ... Ya 
luğu önünde düşünüp durur- öleceksin.. Ya öldüreceksin .. 
ken Ulvi Nadir devam etti: Bir maktul evlenemez .. Bir ka 

- Ben o deliyi öldürürsem tile de kız vermezler •.• 
kerimeniz ikimizden hariç bir Ulvi Nadir - Pederiniz ce 
üçüncü kimseye kısmet ola- saretime inansın ... Sağ kahr
caktır ... O halde benim bu ci- sam vaadini ona göre ifa et
nayetim neye yaramış buluna- sın ... 
cak? Maahaza emrediyorsanız Dedi kendini sofaya ve son 
çıkayım vuruşayım siz de bu ra merdivenlerden qağıya at 
katli pençereden seyrediniz.. tı. Karanlıkta sokağa fırla
F akat bir ıartla: dı. Dışanda hasmının tabanca 

Abdüllatif Efendi biraz mü- sesleri kesilmit fakat ileride 
tehayyir: toplanmıf bir İnsan kümesin-

- Nasıl tart ? den karıtık gürültüler geliyor 
- Şimdi burada şu mevcut du. 

şahitlerin, allahın ve vicdanı- Ulvi Nadir: 
nızın huzurunda kızınızı bana - Neredesin behey azdı iş 
manen aktetmiş bulunmanız te geldim ... 
şartile ... Sağ kalırsam ve hadi- 1 Niiiasile meydan okudu .• 

- Şimdi geriye yirmi mı 
kaldı? 

- Dinle dedim. Bu yirmi
nin altı tanesi "akşam avdet 
ederiz., diye beni kandırdı. E
renköyünde akrabaları vaıımış. 
Yolu kaybetmemek için altısı 
birden yola çıktılar. Ôyle ya 
İstanbul bu. insan bile yolunu 
şaşırıyor bazan. 

- Dönmediler mi? 
- Hayır. 
- Şu halde on dört ka ..• 

verdemez. 
- Dinle!! dedim. Dün ak

şam yemekten sonra şu timdi 
senin oturduğun koltukta fÖY· 
le oturuyordum. Yorgundum. 
lSir cıgara yaktım. Çocuklara 
bir de kahve söyledim. Tam 
bu sırada kapı vuruldu. İçeri 
ye bu on dördün biri girdi ve 
karşıma dikildi. Arkadaşları
nın maruzatı varmıı bunu mu
rahhas olarak göndermişler. 
Ben yorgun argın murahhas fi 

- Demek dedi. Şimdi kal
dı on üç. 

- Evet dedim. 
- Eh ne yapalım dedi. Kıs 

met bu. Bari onu ... 
Demek isterken derhal. a

tıldım. 

- Sen on üç rakamının 
meş'um bir rakam olduğunu 
bilmez misin? Ben daima on üç 
rakamından ihtiraz ederim. 

- Peki ne oldu? 

- Ne olacak bu bakiye ka-
lan on üç kurutu derhal bir 
mendilin ucuna bağladım ve 
sana vermek üzere yola çık
tım. O kadar ihtiraz ederken, 
bu rakamın şeameti yetiıti. 
Ve ... 

- Ne oldu? 
- Düşürdüm. Amma valla-

'hi günahı boynuna. Düşürdüm 
mü yoksa yankesiciler mi çal
dı. 

Bizim zeki yeğen bağırdı: 
- Amca dedi. Sen de am

mıa ihtiyatsızmışsm. Hiç insan 
bu kadar serveti yanında ta
ıır mı? Ortalık açık göz yanke 
sicilerle dolu ... 

Karanlıkta peyda olan bir in \ Sakip Cemal bu saçn:a sa-
san karaltısı ondan sordu: pan hakaretlel"İnin cezasını 

' - Kimi çağırıyorsun? götürüloüğü karakolun bodru-
- Deminden beri burada munda sineye çekti .. 

revolver atan kuduzu... Gece mahallede silah atmak 
- Silah sesine koşan polis ve polisi tahkir cürümlerile 

ler ve mahalleli onu yakaladı- hüküm geydi.. Tıkıldı .. 
lar .• Merkeze götürüyorlar.. -44-

Ulvi Nadir .geoit bir nefes Sakip Cemal mi? 
aldı .. Macerayı alargadan sey-
retmek üzere ilerledi.. Hayalet mi? 

Tabancasını elinden aldık
tan sonra polislerin sürüklüye
rek götürdükleri maznun kö
pürmüt ağzile danalar gibi bö
ğürüyordu: 

- Bırakınız .. öldüreceğim .. 
Allah ile ahdimi yerine ıetire-
ceğim ... 

Soruyorlardı: 
- Kimi öldüreceksin? 
- Ulvi namındaki süflü-

yü ... 
- Bu süflü kim, 

- Silailesine beni sövdürt-
mek için mi: soruyorsun? 

- Niçin öldüreceksin? 
- Amma da meraklı adam-

mıtsın ha? 
- Fezleke yapacağız da o-

nun için .. 
- Şimdi senin 

de .... 

1 fezlekene J 

Şimdi meydan Ulvi Nadire 
kaldı .. R<ıkibi yine mabbesin 
dört duvar arasındaki zaptına 
girmişti ... 

Abdüllatif Efendiye müra
caatla vaadini hatırlattı .. Ka
yınpeder yeni özürler bulmak 
için çok düşündü .. Ve p:anının 
yanlış zuhuruna hayıflandı .. 
Bu menfur damatlıkların henüz 
burunlan bile kanamamış ma 
hallede patlayan tabancalarla 
yine etrafa saçılan dedikodular 
halkı meraka düşürecek türlü 
şekiller almağa başlamıştı .. 

Ulvi Nadirin bu son ve kat'i 
talebine karşı kız babası baha 
ne icadındaki bütün zekasını 
toplayarak: 

( Dev ,n11 var ) 



Lisan bahisleri l • I 
Bizde ecnebi lisan meselesi 

•• UÇ LİSE 
-3-

[Birinci makale 19 aiustos cu
"1a, 2 inci makale 20 ağusta. cu· 
Olartcal lfÜnkü nüahalarımı.ula m .. 
1ifar etmiıtir.] 

Gazetelerde sevindirici bir 
lıaber veriyorlar. Bunlar, Maa
rif vekaletinin Ankarada Gala
tasaray liaeai gibi, birinde ted
risat almanca diğerinde tedri
•1.t İngilizce olmak üzere, iki 
leyli lise açmağa karar verdiği 
ili yazıyorlar. Galatasaray li
•eıinin, -hiren verilmek iste 
llilen hüküm ne olursa olsun
lrıemleketin irfanına ettiği ve 
etmekte olduğu hizmetler in
~r olunamaz. Bunun ile bera
uer bu hizmetler, ıim
diki irfan sahasının an
Cılk bir kuımnın ihtiyaca
tınr temin edebilir. MalUnıdur 
ki dünya sür'atle ve onunla b&
r1.ber ilim, aan'at, ziraat, tica 
~et ilerliyor .Bugün, her zaman-
an ziyade, ilmi tetkik, san'at 

"e ticaretin inkitafmı takip e
debilmek için behemehal al
lllanca, İngilizce, fransızcaya 
llliihtacız. 

Ecnebi liaanlarm lüz<amu 
lıakkında müteaddit mütalea
!~r ileri ıürülüyor. Bir kı11m: 
Efendim biz elli sene mütema

diyen ecnebi lisan öğrenirsek, 
0ııdan aonra Avrupaya ihtiya
tıınız kalmaz" diyor. Böyle dü 
t~ııenlere cevabım ıudur: "Biz 
ır saniye bile ecnebi lisanlar

daıı müstağni kalamayız. Müs
tağni kaldığımız gün tedemıi
Ye yol tuttuğumuz gündür, çün fii dünya, bir saniye bile, iler
i errıekten geri kalmaz; bu iler
eıneyi takip etmeyenler ııeri 
~alırlar." Diğer bir kısım: "E
eııdim, ecnebi lisanlarda inti
!~r eden eserleri türkçeye ter
cıııne edersek, halk ecnebi li
•an öğrenmek külfetinden kur
tıılur., diyor. Bu mütalea da, 
hele zamanımızda doğru ola
llıaz. Çünkü ecnebi lisanların 
rer bir sahasında yazılan eser-

b
erin adedi o kadar çoktur ki, 
Unların tercümesine imkan 

Yoktur. Bu, değil bizde, ATI'U
Jlanın en ileri gelen memleket
lerinde bile kabil olaımyor.llim 
~tetkikat ile iştigal edenler 
f enıahal almanca, İngilizce 
tanaızca bilmeli .• 

Şimdi bu iki yeni lisenin to
~'~iisiinden husule gelecek olan 
••deleri araştıralım; bunlar da 

!lldur: 
1 - HükUmetçe arzu olu

llaıı milli terbiyeye doğru atıl
llııs mühim bir adım olacaktır. 

2 - Bu iki yeni liseden biri 
ili ikmal eden talebe, ticaret 
je .iş hayatına atılmak iatedik 
erıııde bu liıanı tekellüm e
~en miİıetler ile temaı edebi
ecek bir halde bulunacaklar
dır ki bundan ticaret ve İt ha
Yttımız azami derecede istifa
de eder. 

3 - Bu iki yeni liseden biri
ili ikmal eden talebe darülfünu 
llııınuza girdiklerinde, dersleri 
ile taalluk eden ve bu ecnebi li 
~nında yazılırtş olan eserleri 

anlamağa muktedir olacakların 
dan bu suretle ayrı olarak da
rülfünunumuzdan kuvvetli ta
lebe yetiıecektir. 

4 - Bu iki liseden mezun o
lup ta Almanya, Avusturya, in 
giltere ve Amerika darülfünun 
!arma gittikleri vakit, bildikleri 
lisan sayesinde, bu darülfünun
larda sağlam tahsil görürler 
ve sağlam malumat ile avdet e
derler. Bu da, ilim hesabına bir 
kardır. 

5 - iyi almanca ve iyi İngi
lizce bilenler, devlet mekteple
rile hususi mekteplerde alman 
ca ve İngilizce muallimi olur
lar. 

6 - iyi almanca ve iyi İngi
lizce bilenler, bu iki lisandan 
lisanımza muhtelif eıerler ter
cüme ederler ki bu da irfanımı
zın hesabına bir kazançbr. 

Bu iki lisenin heyeti talimi
yeai ne suretle intihap edilme
li? Evvelemirde leyli olacak o
lan bu iki lisenin istilzam ede
ceği masarif, nazan itibara a
lınmalı. Bana kalırsa bunların 
küçük 11nıflarını ııüzel ah:nan
ca ve türkçe ve güzel İngilizce 
ve türkçe bilen ve memleket İ· 
çinde bulunması mütkül olma
yan muallimlere vermeli. Bu 
gibi muallimlerin istihdamlan, 
bu sınıflar için Avrupadan cel
bedilecek olan muallimlerin 
mıaatlarına nisbeten mutedil 
bir maaı ile olabilir. Diğer ta
rahan türkçe bilen böyle mual 
!imlerden türkçe bilmeyen mu
allimlerden daha ziyade İstifa. 
de edilir. Liselerin yüksek 11-

nıflarına gelince burada, talebe 
artık ecnebi lisanlar ile ülfet 
peyda etmit bulunacağından, 
bunları türkçe bilmeyen alman 
ve İngilizce muallimlerine tev
di etmeli. 

Liselerin açılacak yeri me
selesi de muhtacı tetkiktir.Gaze 
telere göre liseler Ankarada a· 
çılacaktır. Leyli bir mektep her 
yerde açılabilirse de onun bir 
nehari kısmı olduğunu da unut 
mamalı. Ankarada açılacak o
lan böyle leylr bir mektebin ne
hari kısmına devam edecek ta
lebenin adedi -ıehrin nüfusu 
na ııöre-- htanbulda açılacak 
olan böyle bir mektebin nehari 
kısmına devam edecek talebe
nin adedinden -yine tehrin nü 
fusuna göre-- pek dundur. Ma 
dem ki bu liselerden azami ıu
rette istifade edilmek isteniyor 
bunların birinin Ankarada di: 
ğerının lıtanbulda açıl:sıa11 
memleketin irfanı namına ha
yırlu:i'ır. 

Hatime olarak diyebilirim 
ki böyle iki yeni lisenin açıl
ması için sarfedilecek mali fe
dakarlık, elde edilecek maddi 
ve manevi menfaate nazaran, 
pek küçük kalır. Bu iki yeni li
se memleket için bir nimet 
membaıdır. 

l.tanbul Darülfünunu 
müderrislerinden 
Aııram GALANTI 

Sessiz sadasız çalışan bir 
irfan müessesesi 

"' ~enderden beri Çarşambada 
1'-~aız aedaıız çahtan ve azimli bir 
d 'I'~ hanrmı tarafından tesis e
~: l'lııt olan mutavazı bir irfan mü 
~ &4!.!eai vardır. Bu müessese her 
Ilı ile bir parça daha inki~af et
l"ı.jkte ve muhitindeki Türk yav
Or~rtna ıan'at nuı·u saçmaktadır. 

mektep derecesinde ol::luğu 
r..ı.•~.i!ı:ifr.a .,..., • ... ...1..1 ... 1 ı... .. ı •. _..... J. .. 

müeaaesenin iımi ( Çarfamha ihti
aaı mektebi) dir. 

Mektepten bu aene 6 Tütk kızı 
diploma alını§ ve mektebin senelik 
sergisi dün açılmıştrr. 

Sergi her seneki sergilere nis
betle daha zengindir ve itina ile 
iılenmi! ~ole zarif el emeklerinin 
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HARİC HABERLER 
iktısadi 
Konferans 

Stresa konferansı 
dün açıldı 

STRESA, 5 A.A. - Merkezi 
ve prki Avrupa iktısadiyatınm ıı 
lahı konferanıı Fransız heyeti rei· 
si M. Georges Bonnet'nin riyaseti 
altında on beş millet mümeaailinin 
huzuru ile açılmıştır. 

STRESA, 5 A.A. - lktısadi ve 
mali konferana bugün Fransız baş 
mJ.rahhaıı M. Georges Bonnet'in 
riyaaetinde ilk defa olarak toplan· 
mıttır. On be, murahhas heyetten 
mütetekkil olan konferans merke 
z ve fa.rki Avrupanın iktıaadi ve 
mali noktai nazardan ıslah ve ter
fihini hazırlamağa yarayacak bir 
takım malıimatı Avrupa ittihadı 
tetkikat komisyonuna iblağ& Lau
aanne konferanaı tarafından me
mur edilmiJtİr. 

Bu husustaki mesai, biri mali, 
diğeri iktı&adi ve üçüncüsü zirai 
olmak Üzere Üç komiayon arasın
da taksim olunacaktır. 

Streaa konferansı, Ottava ken .. 
feranaırun zeyli ve mütemmimi 
mahiyetindedir. Zira, bu konfe
rana ta Ottava konferansı gibi ve 
onunla birlikte müstakbel cihan 
iktıaat konferansının mükaddeme-
ıini tf!fkİl etmektedir. 

İngiliz 
"Traide - Union"ları 

LONDRA, S A.A. - Newcast· 
le ·on · Tyne'de Traide • union'la
nıı senelik konCTelerine takad
düm eden içtimada bir nutuk söy
liyen kongre reiıi M. John Brom
ley, dünyanın en büyük sendika· 
liıt teıekkülü olan birliğin ehem
miyet ve kuvvetinden bahseyle· 
mittir. 

Diier birtakım hatipler, itidal 
tavsiyesinde bulunmuılar, sendika 
li:ım hareketinin kuvveti dolayı
aile aaayif ve nizamı umumyi ın .. 
lal edecek mahiyette vasıtalara. 
bat vurmaia ve sınıflar arasında .. 
ki kin ve gayzi körüklemeğe lü
zum olmadığını söyleınitlerdir. 

Kongre katibi umumiıi M. Cit
rine, Traide-union'larm ıiyaıi ta• 
raf ile sınai tarafı biribirinden a

. yırın.ağa çalıımaları ve icraatlan
nm gayesi aoayaliz-m olduğunu gÖ· 
zönünde bulundurmaları lazım 
s;eldiğini söylemittir. 

Mumaileyh, gazetecilere sendi 
kalara dahil olanlar miktanmn ge 
çen aene ekaih:nit olduğunu Te 

3,613,274 kifiden ibaret bulundu
iunu beyan etmiıtir • 

lngiltere bankası 
müdürü 

LONDRA, 5 A.A. - Kendiaini 
Jngiltere ır;etirmekte olan T ranaat 
!antikte Reuter muhabirile görü
ten lnırlltere bankası müdürü an
cak bazı huausi itler için gittiğini 
söylemiıtir. 

Vlllgette -
lntaat 
Durdurulacak 

Kı2f1ıthanedekl ahşap 

binalar 

Kaiıthanede yapılan Sünnet 
köprüsü civanndaki ahp.p binalar 
k&milen iotimlak edilmifti. Köprü
nün bir tarafına tekrardan bir çok 
ahşap binalar inta edilmittir. Bu
ra•• Belediye hududu haricinde 
olduğu için intaata mini olmak 
üzere viliyete bir tezkere gönde .. 
rilmittir. 

2000 evrak 
Defterdarlıkta yeni tetekkül 

eden kazanç vergileri temxiz ko
misyonuna timdiye kadar 2 bin 
evrak gönderilmiıtir. Komisyon 
evrakı tetkik etmektedir. 

Defterdarın teftişi 
Defterdar Mustafa B. dün mal 

müdürlüklerini teftİ§ ederek ey
tam ve eramil maatatı tevziatmı 
tetkik etmiştir • 

İstanbul jandarma 
kumandanlığı 

Hindistan da 
Tedbirler 

Silahsız itaatsızhk 
devam ediyor 

SIMLA, 5 A.A. - Silahsız ita 
atsizlik hareketine telmih eden 
valü umumi, bu hareketin bira.z 
hafiflemiı olmakla beraber henüz 
hitam bulmamış oldutunu ve bin
netice ittihaz edilmit olan ihtiyat 
tedbirlerini terketmek imkanı 
mevcut bulunmadığını beyan et
mitlir. 

Kanunu esasinin ıslahı 
SIMLA, 5 A.A. - Tetrii mec

liste valii umumi, lngiltere hüku
metinin Hint kanunu eaaıiainin ıa .. 
lahı etrafında Londrada yeni mü
zakereler icraıı lüzumuna kani ol
duğunu ve binnetice Hint devlet
leri ile İngiliz Hindiıtanının mü
messillerinden bir takonını tqrini 
sani ortalanna doğru Londraya 
davet etmek tasavvurunda bulun· 
dufunu beyan etmiJtir . 

Bu müzakereler, halen bulun
dukları safha itibariyle, evvelkiler 
kadar resmi mahiyette olmayaca. .. 
ğı gibi seri de olmıyacaktır. 

Hintli müme11illerle birlikte in 
giliz tekliflerini tetkike memur o
lan komite ınüzakeratının ümit e
dildiği derecede netice vermediği 
tahakkuk etmi~ olup lngiltere hü
kıimeti, mümkün olduiu kadar 
çok birtakım meseleler hakkında 
bir itili.fa vi.sd olmak arzusunda 
bulunmaktadır. 

• 
ispanyada 
N~mayişler 

Kral taraftarlan 
nefyediliyor 

MADRlT, S A.A. - Müfritle
rin bir harekete kıyam etmeleri.n .. 
den korkan hükıimet erkanı, bü
yük ihtiyat tedbirleri almıştır .. 

Komünistler, şehrin merkezin
de kain bir sinemada rıümayif ter 
tip etmek iotemİflerdir. Komünist 
!ere bu müsaade verilrttemiş ve hü 
cum kıtaatı efradı ile tlolu kam
yon1ar, mezkUr sioananıa bulun
duğu mahallenin sokaldarında do 
laşmıştır. 

Nümayiıçilerle poli• memurla
rı arasında müaademeler olmuı i
se de vahim hiçbir hadise vukua 
gelmemiştir. 

Paytahta mutalık bir aükıin hü
küm ıünnektedir. 

Kral taraftarları 

MADRIT, 5 A.A. - Kral ta
raftarlanndan ilk olarak nefyedi
leceklerin bu ır;ece Madritten hare 
ket edeceklerine dair bir p.yia 
deveran etmi9tir. Memurin, batlı .. 
ea hapishane civannda üç kam
yon bulunduracaklardır .. 

Bu kamyonlardan herbirine o· 
tuz mahküm bindirilecek kamyon 
lar, Alcazar-San-Juan'a gidecek 
ve oradan huıuai bir tren mah
kıimları Cadix'e götürecektir. 

Balık 
Bolluğu 

··-
Dün lstanbulda gö

rülmemit 
bir bolluk vardı 

Istanbulda dün bahk birden bire 
u.hminin fevkinde fevkalade bollq. 
mıttır. O kadar ki palamudun top
tan balıkhanede çifti yüz paraya sa
tıldığı ırörülmüıtür. 

Bir kaç gündenberi lıtanbul lima
nına fazla palamut ve torik hücumu 
vardır. Bu bolluk dün o hali bulmut 
tur ki fiatlerin dütmeıine rağmen 
bu kadar balığı iatihlak etmek imki. 
nı kalmamıt ve bazı balıkçılar tut
tukları balığı tekrar denize dökmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Dün perakende olarak palamudun 
tan.,i 100 paraya kadar aatılmakta 
idi. Balığın bugÜn daha bol olacağr 
tahmin edilmektedir. 

Çanakkaleyi ziyaret 
Şehitlikleri imar cemiyeti, her ıe 

ne olduğu cibi, bu sene de, 15 ey
lôlde Çanakkale' deki ıehitlerinıizin 
ziyareti için bir seyahat tertip et-

Kaymakamlığa terfi eden vila mektedir .Bu seyahat için Seyriıe
yet jandarma kumandanı Hüsnü fain idaresi Gül Cemal vapurunu tah 
B. Konya jandarma alay kuman- sis edecektir. Vapur, ıs eylül per
danhğına tayin edilmiştir. latan- ıembe akıamı, limanımızdan hare
bul vilayeti jandarma kumandan- ketle Gelibolu ve Çanakkale'ye de 
lığına da Şarki Karahisar jandar- uğrıyacak ve oralardan iltihak ede
ma kumandanı binbaıı Ziya B. cek heyetleri hô.milen Anafartalar'a 
tayin edilmiştir. Jandarma imalit gidec:ek, cumartesi sabahr limanımı~ 

hanesi müdürü binbaşı Mustafa B. 1 za avdet ~tmit ~ulunac~ktır .. ~üt.ün 
lsta.nbul .mınt~ka kumandanlığına 1 esnaf cemıyctlerı, bu zıyarttı 11tıra-

Amerika 
Maliyesi 

Vergi kanunu 
değittirilecek mi? 
VAŞiNGTON, 5 A.A. - Ahi

ren kongre mecliıi tarafından ka
bul edilen 7er,i vergilerin ilk tat
bik devrea.indeki randnnanmdan 
baba.eden iyan meclisi maliye en
cüıneni azasından M. Kine, ezcüm 
le demiıtir ki:: 

"ilk neticeler gelecek mali sene 
sonunda devlet hazinesinin ağır 
bir açık ile kartılata-cağı hiaaini 
vermektedir. Şimdiye kadar kay
dedilen rakamlar haziran ayının 
ancak bir kısmına mu.nhaaır ol
makla beraber son derece sayn 
müsaittir .. Bütçenin tevzinine İm· 
kan haııl olabilmesi için versi ka· 
nununun konl'rece deiiıtirihneai
ne lüzum haul olacağı ıiyaıi mah 
fellerde diifünülmektedir . 

Kuyruksuz bir 
Alman tayyaresi 

KASSEL, 5 (A.A.) - Alman 
tayyarecia.i Gorhard Fieaeler, ken 
di imal etmit olduiu kuynıkıuz 
tayyare ile K.asael üzerinde muvaf 
fakiyetli bir uçuı yapmııtır. 

Tayyare aaatle 250 kilometre 
süratle uçmUf ve takriben 1000 
metre yükaelmiftir. 

Fieaeler, kendi iddiasına &Öre 
tam bir emniyet bahteden tayya
reıinin tarzı imalinden dolayı be
yan.• memnuniyet ebniştir .. 

Budapettede bele
diye dilen

cileri düşünüyor 
BUDAPEŞTE, S A.A. - Bele· 

diye reiıi, Macariatanda bulunan 
200,000 dilencinin mevcudiyetinin 
te§kil etmekte olduğu içtimai ce· 
rihaya çaresız olmak için halkın 
munhasıran sadaka vermek husu
sunda kullanması maksadile iki, 
dört ve on metaliklik bonolar ih
racı tasavvurunda bulunduğu söy
lenmektedir. Dilenciler hu bonola 
rı komiıerliklerde mübadele et
mek mecburiyetinde bulunacak
lardır. Bu uaul, dilenciliiin mües
sir surette kontrol edilmeaine me
dar olacaktır. 

Borçların ilgası 
aleyhine mücadele 

V AŞlNGTON, S A.A. - Gaze 
te krallanndan Hearıt'ın borçlar 
ilgası aleyhine açtıiı mücadele 
daha ıimdiye kadar semereler 
vermektedir. 

Kendisine göre tqriniıanide ik 
tidara geçecek herhangi bir fırka 
kongrenin muvafakati olmaksızın 
hiçbir f"Y yapamıyacaktır. Efkarı 
umumiye zahiren tercüman olan 
kongre her zamankinden ziyade 
itilifgiriz bir tavır almrttır. 

Maarifte 

Müf ettitler 
Kongresi 

İllı tedrisat ınDfettlşlerl 
kongre.~/ bitti 

lıtanbul ilk tedri<at müfettişleri 
kongresi dün bitmi~tir. Dün öğleden 
evvel son içtima yapılmış ve hazır
lanan m•Jkarrerat raporları üzerinde 
görüşülmüştiir. Kararlar vekalete bil I 
dirilecektir. 

Yeni bir mektep 
açılacak 

Lağvedilen latanbul erkek mual
limi m•ktebi tatbikat kısmı yerine 
yeni biı· orta mektep teaiı edilmif
tir. Bu sene muaUim mekteplerinin 
yalnız aon üç kısmı bırakılnuıtır. 
Yeni açılan orta mektepten mezun 
olanlar muallim mektebinin dördün
cü ıırufına gireceklerdir. Yeni orta 
mektebin mualim kadrosu tespit e
dilmiıtir. 

Yeni açılacak 
mektepler 

Unkapan, Eğrikapı, Şitli, Bomon
ti, Cihangir ve Saraçhane batında bu 
sene açılacak ilk mekteplerin kadro
lan Maarif idaresince teapit ve dera 
levazunı temin edilmiştir. Yeni ilk 
mekteplerin kayıt muameleoi diier
lerile birlikte ıs eylülde bll§laya
caktır. Mekteplerin teşrinievvelde a 
çılması takarrür etıniıtir. 

Muallimler 
Toplanıyor 

Ecnebi ve ekalliyet mekteplerinde 
ki Türk muallimler cemiyeti gele· 
cek cuma Halkcvinde fevkalide bir 
kongre Pkdedecektir. Kongrede 
muallimlerin vaziyeti ve kadrolara 

s 

Mahkemelerde 

Dükkanını sigorta 
• • 

parasııçın 

kasten mi yaktı? 
Tahliye talebi kabul edilmedi 

Marpuççularda La Sui11e sigorta 
kumpanyaıma IS bin liraya •isorita 
lı hırdavatçı düki.nınm kaatan yak
maktan ıuçlu Panayot Kazaayan e
fendinin mubakemeaine dün ağO"Ce
za mahkemesinde devam edilmiftir. 

Dünkü muhakeme de bir komiser 
muavini, bir polis ve yanl'ını söndü
ren itfaiye ITI'P amiri fahit olarak 
dinlenilmişlerdir. 

Bu ıahitler ateş baıbrddıktan ıon 
ra içeride taharriyat yapıldıiıru.gaz
lı paçavralar bulunduğunu ve bir da 
macana benzin bulunduiunu, paçav
raların muayene için tıbbi adliye 
gönderildiiin söylemiılerdir . 

Maznun vekilleri tahliye talep et
mitlerdir. 

Mahkeme tahliye talebini redde
derek mevküfen muhakemeye deva
ma karar vermit, bazı fahitlerin cel
bi ve tıbbi adli7e fenni malUınat alm 
mak üzere tezkere yazılması için 
muhakemeyi batka süne bıraknuf
tır. 

Beraet ettiler 
Aluarayda rürab Hüseyin •i• 

mahallesi heyeti ihtiyariyeoi Emin, 
lbrahinı, Abdullah, Feyzi efencliler 
Kaımı oğlu Behçet isminde 3 Y&fm 
da bir çocuiun etfal haıtaneainde 
bedava muayene edilmesi için bir il
miibaber vermiılerdir . 

Fakat ilmühaberde çocuğun babaamı 
Mustafa diye kaydetmişlerdir. Bili
hare çocuğun Muıtafarun çocuiu ol 
mayıp Kawn isminde bir adamuı 
çocuğu olcluiu anlatılmıt ve ianini 
yazdığnmz zevat sahte ilmühaber 
tanziminden auçlü olarak afırceza 
mahkemesine tevdi edilmitlerdir. 

Dün bu zevatın mUhakemelerine 
bıtılanılmıt, müddei umumi beraet 
iıtemiı. mahkeme de beraet kanan 
vermi,tir. 

"Kaldırımcılar " 
mahkum oldular 

Muşteri ıifatiyle dükkanlara girerek 
kaldınmcılık suretiyle yankesicilik 
yapan Gari Jozef,Sami veOnnik dün 
üçüncü ceza mahkemesinde mahkfun 
edilmitlerdir. 

Bunlar lsak efendi isminde bir a
damın ı200 lirasını, kasap Ali elezı. 
dinin ve Ali Faik efendinin yÜzelli
ter lirasını, eczacı Rifat efendinin 
de yetmiş ı.e. lirasını kaldmmohk 
suretiyle aıırm.,ıarcln. 

San Jozef yedi ay, Sami ile On
nik te birer buçuk ay hapıe mah
küm olmuşlardır. 

Tavuk hırsızı 
Vartan isminde 60 yqında bir tavuk 
hırsızının üçüncü ceza mahkeme
sinde muhakeme edildiiin yazmıt
tık. 

Vasil isminde bir adamın küme
sinden 5 tnuk bir horoz çalan bu ih 
tiyar hırsız dün yedi ay hapse mah
kum olmuıtur. 

Rus heyeti 
Gidiyor 

Mütehassıslar tet
kik sahasını 

genişletiyorlar 

Türk ve Rus mütehauıs heye
ti İzmir havalisinde tetkikatma 
devam ediyor. Heyet lıpartadan 
itibaren üç kola aynlacaktır. 

ı - Adana havalisine . 
2 - Konya, Arapgir, Eli.ziz is

tikametine. 

3 - Sivas, Çapakçur ve Anka· 
ra cihetine . 

Sarayköyde bir ıantıral vücude 
getirilecektir. Bu aantır_al, ~ ~".• 
lideki tezgi.hlann faalıyetının m 
kİfafma çalışacaktır. T ezır;i.b ... 
hiplerini himaye edecek; onla
ra iptidai maddeler ve saht yerle 
ri temin eyleyecektir. 

Bu santıral bilahara büyÜk bir 
fabrika haline ifrağ olunacaktır. 

Sarayköyünde genit ovanın su 
lanma itleri ve mevcut proje et
rafmda aynca tetkikat yapılmıt· 
tır. 

Aydında teıiı edilecek pa
muk istasyonunun pamuk cinsinin 
ıalahı üzerinde müeuir olacağı an 
laıılmıştır. Bu aene zeriyat, ge
çen seneye nisbetle azdır4 Çünkü 
pamuk fiatları köylüyÜ nevmidi
ye düşürmiiftür. Pamuk iki defa 
ekilmi,tir. 18000 balya olarak tah 
m.in edilen rekolte tamamile alı· 
namıyacakbr. 

Hükumet; Konya, E•kişehir 
ve Kay•eri gibi ıimdiye kadar 
sınai hiç bir mevcudiyeti gözükme 
yen, fakat bu ihtiyacı tamamile 
izhar eden manatıkta da bir faa
li et u andırılmasına taraftardır. 

6 ay hapsolacak 
Mühim mıktarda kaçak ııgara kl

iıdı ile yakalanan ve 72 yaıında ol
du~nu. iddia eden lımail oğlu Ha
san ıamındeki fahiı dün dokuzuncu 
ihtisaa mahkemesinde muhakeme e
dilmiftir. Dünkü muhakemede la
mail oğlu Hasanın 1285 tevellütlü 
olduğu anlatılmıttır. 
• lı~I oğlu Hasan muhakeme ne

ticestnde 6 ay hapıe mahküm olmu, 
tur. 

Kaçak taılar 
Hemıin otelinde 2600 kaçak 

çakmak taşı ile yakalanan beri.er 
Ramazan ve Ziya efendilerin muha
kemesine dün dokuzuncu ihtisas 
mahkemesinde bllflandmııtır. 

Evrak okunduktan Te suçlular is
ticn.p edildikten sonra muhakeme 
tahit celbi için başka bir ıüne bıra
kılmqtır. 

Etkıya Mehmedin 
kahvesi 

Cibalide yeıiltulumbada kahveci
lik eden Eıkıya Mebmedin kahTeaia 
de 32 deste kıu;ak iskambil kifıdı 
bulunmuı hır. 

Eıkıya Mehmedin evru1 dolru
zuncu ihtisaa mahkemesine verilmit. 
dlin muhak~a.ine bqlanılmıı, '-· 
kat ıuclunun mahkemenin davetine 
icabet etınediti görülmüş. zorla se
ti:rilmesine karar veri.imi,, muhake
me bqka gÜne bırakılmııtır 

Mahkemeler bugün 
açılıyor 

Bir buçuk ay müddetle tatil ya. 
pan 11sliye hukuk ve ceza mahkeme
leri ile ıulh hukuk ve ceza mahke
meleri buınüden itibaren ellerinde
ki davaları rüyete baılıyacaklardır. 

Bucün birinci ceza mahkemeıin
de mfttbuat kanununa muhalif nq
rlyattan dolayı Vakrt ve Haber ga
zeteleri neıriyat müdüTleri ve Oti
poa gazetesi ne9riyat müdürüniln 
muhakemeleri yapılacaktır. 

Hapishanede yeni 
bir sünnet 

Hapiaanede evvelki gün yeni bir 
dinnet düğünü olmuıtur. Sünnet o
lan mahkıim 25 yaıında Abbaa is
minde bir sabıkalıdır. Abbaı Küçük 
yapnda cürüm işlenıiye ba.tlamıt ve 
hapi•haneye ıire çıka ıünnet olmıya 
vakıt ve fırsat bulamamıştır. Bu ıe
fer oon defa hapiaaneye geldii za. 
man Abbaı sünnetsiz olduiunu ve 
ıünnet olmak arzusunda bulunduğu
nu söylemİftİr. 
Abbaı enelki giin bapisane Öpe

ratör muaYini Ziya bey tarafından 
sünnet edilmit ve bapiıane hastane
sine yabrılmqbr , 

M. Rid Ankaraya 
gitti 

Osmanlı Bankası direktörü Mr. 
Rid, bankanın reımi işler tubesi mü 
diirii Aıım B. le birlikte dün ak
tamlıi trenle Ankaraya gitmittir. 
M. Rid, Maliye Vekiletile bankaya 
i.it itler hakkında temaı ederek bir 
kaç ıüne kadar avdet eyliyecektir. 

-- . -
Tarihi tababet 

kongresi 
10 eyliilde, Bükref'te toplanacak 

Beynelmilel tarihi tababet kongresi
ne ittirak edecek doktorlarıma cu4 
ma günü Köıtenceye hareket edecek 
leı-dir. 

Müe•sif bir irtihal 
Kadıköy 11 İnci mektep mü 

dürü ve maarif memuru Musta 
fa Nuri Bey dün ansızın vefat 
etmiıtir. Cenazesi bugün Kadı
köy Yeldeğirmenindeki hane 
sinden kaldınlarak Osmanağ• 
camiinde öğle namazım müte.· 
kıp Karacaahmet mezarlığına 
defnedilecektir. Mevla rahmel 
eylesin. 

hakkaktır. Bu fabrikanın pamu
ğu; Çapakçurdan temin oluna· 
cakhr. 

Ziraat bankası Adana pamuk 
larmı; mahsule musallat olan 
pembe kurtlardan kutarmak içiır 

mahallinde teaisat yapacaktır. 

Bu takdirde lzmir ve havalisine 
Adanadan pamuk gitmeyecektir. 
lalah edilmi, pamuklarımızın Mı
sır amuii;una rekabet bil .. edece 

! 
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Muhabir mektubu Tapu Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Uzunköprüde beledi- T • 1 • • • •t • Başvekil Ziya. Gazi Hz. ni ürk dili 

. ' '. :· ~ l , ' : ' ' . 

umum müdürünün 
tetkikatı 

ÇANKIRI, 5 (A.A.) - Çankında yapılacak kadastro hak

kında tetkikatta bulunmak tizere ·.ı apu umum müdürü refaka· 

tinde Kadastro müdürlüğü fen memurları olduğu halde dün Çan 
kınya geldiler.Tapu sicillerinin yeni yazılara çevrilmesine baslan 

maktadır. 

ye iŞ erı yı gı mıyor .• ret edileck Ziyaret Kurultayı 
•• 
Uzüm ve şarapçılık gün geç. 
tikçe feyizli neticeler veriyor-

Uz11nlllJprll belediyesi 

UZUNKOPRU: Serbestçi - okunmuyor! Caddelerde köpek 
ler zamanında buranın beledi- !er dolu! Kasabaıwı en güzel 
ye intihabatı pek komik olmU§ bir meydanı olan Köprübaşı sü 
tur. Serbestçiler ekseriyet le- pürge yüzü görmemişe benzi. 
mini için pek fena vasıtalar kul yor.! Bir tarafa molorzlar yığıl
lanmağa tenezzül etmişler ve mış, aylardan beri orada duru 
buradaki çingeneleri birer ek- tehlikesine u: 
melde elde ederek bunJan ara- yor! Kasaba her an yangın teh 
ba ve otomobillerle belediyeye likesine maruz gibi! Ne arazoz. 
getirmişler ve bir miktarda ne de motörpomp var! Su yok. 
rey kazanabilmitlerse de mu- elektrik yok! Fakat cazip ve 
vaffak olamamıtlardır. şirin bir belediye binası var! 

ASAYlŞ 

Kazanın asa~i çok iyidir. 
Y allllZ kız kaçırmak ve ufak 
mikyasta hayvan hınl7lığrn
dıwı ba,ka vukuat olmamakta
dır. Jandarma kumandanı yüz 
batı Rahmi Bey iki sene 
den beri kazayı muvaffakıyetle 
idare eylemektedir. Elyevm ha 
pisanede ekserisi borçtan ol
mak üzere 33 kişi bulunmakta
dır. Bütün köylerde telefon hat 
lan temdit olunmuştur. 

MAHSULAT 

Kırcasalih ve Aslıhan köy
leri bağlarile meşhurdurlar •• 
Burada pek nefis şaraplar ya
pılmaktadır. Buralardan geçen 
sene (280,000) kilo üzüm mah 
r.ulü almmıttır • Bunun bir kıs
mı müskirat idaresine ve bir 
kısmı da Kırklarelinde bir Fran 
sız fabrikatörüne 8 kuruttan 
satılmı,hr. Bu fabrikatör ls
•anbuldaki sefarethanıelere mah 
ıua ıarap yapmaktadır. 

Hu sene tütün mahsulü pa· 
ra etmediğinden kriz husule 
gelmi,tir. inhisar idaresi yar
dım etmediği gibi hariçten de 
ılıcı olmadığını söylemekte
dirler. 

YOLLARI 

Uzunköprü ile Keşan arasın 
da iyi bir şose vardır. Havsa 
ve Edirne şoselerinin tesviyei 
türabiyelerine başlanmış ve 
dört kilometresine taş fertolun 
muıtur. 

Köy yollan yapılmıt iae de 
bu mıntakada taş bulunmadı
ğından yalnız tesviyei türabi
ye ile iktifa olunmuştur. 

KOMUR OCAKLARI 

Bu civarlarda Kestanbolu 
ve Kara Börçek köylerinde li
nit kömür ocakları vardır ki, 
bunlardan mahrukat hususun
da istifade olunmaktadır. 

KAZANIN KARAGÜN 
LERINDE HiZMET EDEN

LER VE YUNAN MEZA 
LlMl 

Müftü Zade merhum Ah
met, Sofyalı Hasan, merhum 
Dervit Ahmet. son Mihaliççik 
kaymakamı Sabri efendilerle 
şimdi Karakösede süvari ku
mandam bulunan· sadrazam Se 
yit Halim Paşanın ıeryaveri 
Nidai Bey, o zaman frrka ku
mandanı olan meb'us Cemil B. 
ve grup kumandanı binbaşısı 
Süreyya Bey ve şimdiki beledi
ye reisi Mustafa Bey memleke
tin kurtulması için geceli gün
düzlü çalışarak umumun şük
ran ve minnetini kazanmışlar
dır. Uzunköprüaeki Yunan me 
zalimi hala hatırlardan ıilinme 
miştir. 

BELEDiYE IŞELERl 

Sokaklar re üzehrefat için
de! Tozdan dumandan ferman ·-

EcdadllJUZm yaptığı muazzam 
koprü bu hale karşı istihza e
der bir vaziyette! Her ne söy
lense (para yok buhran var) 
li.file karıılaruyor! Halbuki bu 
rası Trakyanın merkezi ticareti 
olan kalabalık bir merkezdir. 
mişler, geçmitler. Bele
diye riyasetlerinin vali ve 
kaymakamlar uhtesine verilme 
sinde ne kadar isabet olduğu 
bununla ıla anlaşılır. 

MAARİF 

Buranın bir kaç mektebini 
ziyaret eyledim. Bunlardan Sa 
karya mektebinin mevcudu 160 
tır. Fakat uraları berbat ve ço 
cuklar balık istifidir. Her sı
nıfta 50 talebe vardır. Gazi 
Mahmut mektebindeki (156) 
talebenin yüzü fakirdir. Med
dah Süruri Efendi tarafından 
bu mektep menfaatine verilmiş 
olan müsamerenin hasılatından 
mektebe muttasıl 2.5 dönüm
lük bir arazi satın alınarak ü
züm bağı yapılmıştır. Bunun 
ha11latı fakir çocuklara tahsis 
olunacaktır. Şebsüvar mektebi
nin mevcudu (102) dir. Bunun 
da 80 ni fakirdir. Çocuklarda 
sıtma vardır. Muallimlerden 
Hidayet Hanımın zevci Edirne 
de olduğu halde kendisinin bu 
raya tayin edilmesi her nasılsa 
yanlış olduğundan tedrisat mü 
düriyetinin bu hususu nazarı 
dikkate alması rica olunur. Bu 
mektebin müzesi çok mükem. 
meldir. Buraıla kudretli ve ma 
hir ellerin çalıştığı görülmekte 
dir. Müteaddit tahnitler, mulaj 
lar, zilli elektrikle müteharrik 
kerrat cetveli, istiklal köşesi 
ve diğer eşya cidden calibi naza 
n dikkattir. Bunları hep başmu 
allim Şinasi Bey yapmıştır. 
Sonra camekan içindeki canlı 
uzun ve kalın yılanlar ve kap
lumbağalar görülecek şeyler 
dir. Şinasi Bey bu yılanları el
ler ile tuttuğu zaman ben onla
n cansız zannetmiştim. Canlı 
olduğunun farkına varınca tüy 
!erim ürperdi ve müzehaneden 
dışan fırladım. 

GAZİ MAHMUT VE BİR 
KARAAGAÇ 

Şehzade Süleyman Paşadan 
evvel buraya gelen akıncılar
dan Gazi Mahmut namına mez 
kUr mektep yapılmıştır. Arka
da,Iarından Hamu Bey, Ya
kup Bey ve Kara Ali burada 
metfundurlar. Hamza Beyin na 
mma i:ıafe edilen ve Mericin 
sol sahilinde bir hattı hali ü
zerindeki bir karaağaç bili 
mevcut olun sekiz saat nısıf 
kutrundaki daire muhitinin her 
tarafından görülmektedir! 

DERTLER 

llk tedrisat kanunu muvafık 
olmadığından cezalar tahsil e
dilememekte ve bu yüzden de
vam da gev~emektedir. Mek-

(BaŞt 1 inci sahifede) (Başı 1 inci sahifede) (Başı J inci sahifede) 
- Alman Başvekili hükU- geçerek Başvekil lamel Pı. Hz. ne tipliğinden bildirilmiıtir: 

metin şahsi teşebbüs sahasına muliki olmUllar ve sonra hep bir Eylulün aonunda toplanacak 
müdahale etmekten içtinap ede likte Dolmabahçe sarayına gele- ilk kurultayda aza olmak arzusu 

. . ) rek Gazi Hz. tarafından kabul ile bugüne kadar tahriren müraca 
ceğını söy eyor ve Alman sana buyrulmutlardır. at eden muhterem zevatın iaimle-
yii gibi muazzam ve teessüs et- Dahiliye vekili Şükrü Kaya B. ri şunlardır: 
mit sanayie Alınan hükumeti dün öğle üzeri Beyoğlunda Tokat Ahmet Cevat Bey. muharrir ve 
2 milyar markla yardım ediyor. liyan oteline gjderek bir müddet muallim, Abdulhak Şinasi Bey, 

Dah .. h l" d b ) 1 istirahat etmiı ve bazı zevat ile muharrir, Ahmet Ihsan Bey, meb'-
T·· k ·· dah k h" &"0M>fmuş e ır. us, muharrir, Servetifünun sahibi, 

a nışeym a ın e u unan 

1 

.. - .. 1 n:ı· 

ur sanayıı a ço ımaye- Batvekil lam t Pı. ile Tevfik Akif Pata, süvari fırkaaı kuman-
ye muhtaçtır. Dünkü İçtimada Rüttü ve Şükrü Kaya B. lerin aym danı, Agop Martayan Bey, Sofya
yapılan tetkikat ve hesaplar ne onuna doğru Ankara'ya avdetleri da Profesör, Bekir Kemali Bey, 
ticeainde gelecek üç aylık kon- muhtemeldir. mubendia, Cevat Abbas Bey, Bolu 
tenjanda mevcut mevaddı ipti- meb'uıu, Celil Sahir Bey, Zongul 
daiyenin yapılan temin t bili- T k dak meb'usu, tair. Danyal Bey, 
fına yerli sanayi için kafi olma er OSUn Emin Ali Bey, lstanbul vilayeti 

mecli:si umumi azasından, Dr. Fah 
dığı anlatıldı. Diğer taraftan 8 J d• reddin lıkender Bey, 'Tıp fakülte-
kontenjan fonnalitesinin fahri- e e ıyeye si profesörü, Hasan Cemil Bey, 
kaların mesaisi için en büyük Bolu meb'usu, T.D.T.C. azasından 
engel olduğu anlaşılınakta idi. Devri Hasan Ali Bey, Maarif müfettiti, 
lktıaat vekili Beyin ıifahi vait- muharrir, Hıfzı Tevfik Bey, ede· 

1 
(Bap ı inci sahifede) biyat muallimi, muharrir, Kazım 

erinin vekaletçe tatbikı ciheti terkos suyundan i•tifade etmiye· Nami Bey, muharrir ve muallim, 
de malum değildir. Fabrikatör- cek, bütün Jehir &\lları tevhit edi· Kadri lbrahim Bey, Hukuk fakül
ler bütün bu noktalan nazarı \erek genit bir ıebeke vücude ge- t<ı•i mezunu, Dr. Kemal Cenap 8., 
Jikkate alarak erbabı sanayi i- tirilecektir. Belediye sular idareai Tıp fakültesi fizioloji profesörü, 
çin yalnız iktiza eden mevaddı ve heyeti f nn!ye.si. bu hususta 1~· ı Kili•li muallim Rıfat Bey, Mehmet 
ptidayeyi ihtiva edecek bir "S" zım gelen proJeyı ıkmal etmek u- Behçet Bey muall"m ve muharrir 

zeredir. Şe re ihtiyacı nispetinde M t f z .! h ·· B fk ··' 
listesi netredilınesini hükumet- bol su verilebileceg"i temin edil· d uı_a_ aM"tu tSu delyl, h Btııat m,u-
t 

• k d"l errıaı, ı at a u a ey mua . 
en temennıye arar ver ı er. mektedir. r N · >.. B E 
Yalnız fabrikalara ait olacak Diğer taraftan Terkos tirkeıi mımeb-,uıecu 'Pm_d un · eNy · rHzurummı 
1 b ). l L __ d h f 1 b"l k · , u errıs, aım az 

o an u ıstedeki mevaddı ipti- ~nre.. a a V: a ."~ ve~ 1 me
5 

ı- Bey Konya m~'usu, izaıneddin 
d · · _ _1.. __ 1 k · t" h çın vucude getırdını teauatı 1 ey ı 1 • . • • • • • • 
aıyenın ıerueat o ara ıs ır a- l "ld kü" t d ktı" B" k ç ay ,..ı. Bey ıktısat ıluııılerı miıderrısı, · · B k'" .. u e sa e ece r. ır a . . A 

mı ıçın aşve alete muracaata sonra sirke! Belediyeye devredile- Numan Nun Eey, muallım, luga~-
karar verildi. Bu karar üzerine ceği için Terkosun bu tesisatı yap çı, ~e"":t N.~ri ~e.y, Edip, _maanf 
bir yıldırım telgrafile derhal mağa yeniden niçin ihtiyarı zah· v~kaletı mufettııı,, Dr. Rasım Fe-

H beı.d b 1 B ekil l met ettig' i tereddüt edilecek bir nt Bey Bursa meb usu, Ragıp Hu-
ey ı e u onan a§v ı ı • · B D ··ıf·· r· k" 

P H 
·· ed" nokta değildir. Belediye reis mu· u~ı- .~Y, a~ u~un ur ıyat ~n-

met aıa z. ne muracaat ı- . . H . B d"" b" h · • atıtuıu muavınlermden, Şadıye 
1 k b

. d . ed"ld• avmı amıt . un ır mu arTJrı· . . 
ere ır ran evu nca ı ı. · e bunu fÖyle izah etmektedir: Hanrm muallmı, Velet Çelebı B., 
Başvekil Paşayı ziyaret etmek mı:_ Tesekkül eden yeni komis- Kaıtamo~ı meb'usu, !uğatçı, Yu
üzere her şubei san'attan 15 ki- yon mes~isine baılamıftır. Beledi· n~s Na~ı Bey, M';'gla meb'u•'!• 
şilik bir heyet tefrik edilmiştir. ye terkosu devralmak için hazırla· ~umhurıyet gazete., Batmuharrı· 
D · • t ft tef "k ed" I b" nıyor. Şirketin yeni yaptığı tesiaat n, Yusuf Akçora Bey, latan bul 
ıger ara an rı ı en ır . . . . E b- -k b' T D T c R · • y k 

h 
u ,, . • . bır cemıle değıldır. SAıen uyu me usu, . . . . eısı, a up 

eyette S lıstesını hazırla- bir tesisat proje6 i vardı. Mukave· Kadri Bey, Manisa meb'uıu, edip, 
maktadır. lesi mucibince yeni tesisat yapma· Zeki Cemal Bey, muharrir ve mu-

' • ıııt • , sı lazımdı. Şirket evvelce hazırla- allim. 

ualli~ler 
Kadrosu 

(Başı 1 inci sahifede) 
bcddüller olur. Galataaarayda ela bu 
arada lıirkç muallimin cleğiımiı ol
ması büyük bir ıey ifade etmez. 97 
mevcutlu bir muallim kadroıurula 
eığilen ilri üç muallimden ibarettir. 

istifa etmediğimi ve etmek niyetinde 
de bulunm~dığınu yazabilirsiniz.• 

Diğer taraftan Muallim mekteple
ri. mezunlarından mühim bir kısmı
nın heniiz mekteplere yerl"ftirile
mediği ve kendilerine IV'.aarif idare.
since münhal bulunmadığı ce .... bı 
verildiği söylenmekte idi. Maarif mü 
dürü Haydar B. muallim mektebi 
mezunları hakkında fU izahati ver
miıtir: 

- Sıhhi ve diğer sebeplerle Ana
doludan lstanbula nakl edilen 108 
muallimle bu seneki mezunlardan 29 
kiıiyi münhallere tamamen yerle,
tirdik. Mecburi hizmete tabi oiı-
yar. mdotebin nihari kısmı mezunla· 
rmdan 13 kiıiyi de bugünlerde yer
leştirmek üzreyiz. 

Şimdiki halde, bu 13 kiıideo '-4-
k a.;ıkta kalnuı mezun yoktur.1875 
ınevcutlu bir kadro için bu 13 kiti
nin acıklP kalması zannederim, çok 
görülmez." __ ....... _ .. ___ _ 

Mübadelede 

Yunan murabbası 
gitti 

dığı büyük projeden timdi küçük 
bir kısmını tatbik ediyor. Vaziyet 
bundan ibarettir. Yeni tesisatın, 
Belediyeye devr. ile bir alakası 
yoktur." 

Bu hususta terkoı şirketine de 
müracaat ettik. Şirketten bir ıey 
söylemek vaziyetinde olmadıkları 
cevabını aldık. ~izim yaptığnnız 
tahkikata nazaran fİrket 15 ey· 
lıilde kütal 'deceği tesisatı muka 
vele mucibince, esasen çok daha 
evvel vücude getirmesi 18zımdı. 
Nafia vekaletinin, bundan bir 
müddet evvel ıirkete yeni tesisat 
yaptırılması, aksı takdirde muka
veleye ademi riayetten dolayı. 
müddetinden evvel feıhedileceği 
bildirmesi Üzerine, tirket bir kıaım 
tesisatı yapmağa mecbur olmut
tur. Belediyeye devredilnıeaile bu 
it alakadar değildir. 

Bedbin olmağa 
Lüzum yok 

(Ba!Jı 1 inci sabi/ede) 

pek yerinde olarak korkulur. 
Yeni karann yeni bir netice

si daha olabilir: Mallanmız için 
satış mahreçlerine her gün bi
ribirinden farklı. çok müteba
yin teklifler yapılacaktır. Bu ci 
bet ecnebi alıcıyı karar vermek 
te tereddüde sevketmez mi?Ne
tekim, yeni vaziyet üzerine Av 
rupalı alıcılar hemen intizar va 
ziyetine girmişler ve bu yüzden 
gerek mahreçte ve gerek zürra 
elinde olan bazı mabsulitıını-

Hayat UCUZ zın fiyatlan birdenbire dütmüş 
Hır. Bu sukut; memlekete giren 

D• döviz hacmini tabiatile azaltır. 
lyOrUZ Böyle bir neticeye lakayt kalabi 

1. • . ?" 
(Başı ı inci sabif•de) ır mıyız. 

de yaptığımız tetkikata nazaran Görülüyor ki. biribirine zıt 
lstanbulda hayat geçen seneye iki iddia, iki noktai nazar var
oazaran yüzde 2 niabetinde ucuz .. 
Jaınıttır. Bu sene baıından beri dır. Bu gösterir ki. metele ve 
görülen ucuzluk nisbeti ise yüzde mevzu esaslı bir tetkik ister. 
3 dür. ismet Paşa gibi. yalnız memle-

Son senelerde en fazla ucuzlı- ketin ve halkın refah ve menfa. 
yan maddeler yiyecek ve içeceğe ati için çalışan bir devlet ada.
müteallik gıda maddeleridir. Bu-
gün gıda maddeleri geçen senenin mı elbette bu tetkiki yapacak 
ayni günlerine nazaran tam yüz. ve hükmünü verecektir. O hal
de 6 derecesinde ucuzdur. Hatta de bedbin olınağa lüzum yok
gıda maddeleri bir ay evveline tur. Piyasayı ve muhiti kapla
nazaran bilt' ucuzlamıtlır. latatia- yan tereddüdü izale etmek ba
tiklere nazaran ırıda maddelerin- sit bir karar meselesidir. Haya
den bir ay evveline nazaran et 5, tında çok büyük kararlar ver-
patatea 1, taze sebzeler vaaati 5, 1 

M. Venizelosun Çaldarise cevabı 
ATİNA. 5 (A.A.) - M. Venizelos bir nutkunda fırkasınııı 

rejim meselesi hakkındai noktai nazannı izah ederek demiştir ki: 
"M. Çaldaris teklif ettiğim 10 senelik mütarekeyi maatteessüf 

kabul etmemittir. Yunan milleti, yüzünden büyük acılar ve fela
ketler çektiği bir ailenin Yunanistana bir daha avdetine müsa
ade edemez." 

Yunan hariciye nazırının nutku 
ATlNA, 5 (A.A.) - Hariciye Nazırı M. Mihalakopulos 

Kalavsitada söylediği bir nutukta hüki'ımetin takip ettiği harici 
siyaset ile Y unanistana beynelınilel bir sükun temin etmiş oldu• 

ğaııu ve bu sayede ordu ve donanma tahsisatının büyük kısmını 
müsmir mesaiye sarfetmekte ve askerlik müddetini de bir seneye 
indirmeğe imkan bulduğunu söylemiştir. 

Yüksek beden 
terbiyesi 

Bir aydır Ankarada bulunan 
Maarif vekaleti başmüfettişi 
Selim Sırrı Bey evvelisi gün İs 
tanbula gelmiştir. Ankarada ye 
ni açılacak Yüksek Beden ter
biyesi mektebi hakkında izahat 
almak üzere dün bir muharriri
miz kendisini ziyaret etmiştir. 
Selim Sırrı Bey şunları söyle
miştir: 

"- Ankarada Gazi enstitüsü 
yakinında Maarif vekileti tara
fından vücude getirilen yüksek 
beden terbiyesi mektebi bu 

sene açılacaktır. Mektep leyli 
ve meccanidir. Tahsil müddeti, 
en az bir sene muallimlik et
mit ilk muallim mektebi me
zunları için altı sömstri yani 
üç ıene. lise mezun1an ile Gazi 
enstitüsü ihzari sınıfını bitir
miş olanlar için iki senedir. Bu 
mektebe girmek isteyen gençle 
rin haiz olmaları iktiza eden 
evsafı ve ,artları ihtiva eden fiş 
ler bilumum maarif müdürlük
lerine gönderilmiştir. Bu sene 
yalnız erkek tubesi açılacaktır. 
Evvelce Beden terbiyesi kurala 
rını bitirmiş olanlann mektep
ten ne tarzda istifade edebile
cekleri teıbit edilıniqir. Spor 
l.ulüplerine mahsus tatil kurala 
rı açılacaktır. 

Yüksek Beden terbiyesi mek 
tehi Maarif siyasetimizin mu
vaffak eserlerinde nbiridir." 

iki mütehauıs 
geliyor 

Maarif V ekiileti tarafından Anka
raya daTet eclilen mütelııua11 Ma
dam Dr. Beril Parker Ankaraya 
müteveccihen N evyorktan hareket 
etmi4tir. Darülfünun mezunu ve Kin 
dergarten (Çocuk mektep, bahçe n 
terbiyesi) teıkilitı mütehauıaı olan 
bu kadm, Ankarada üç ıene kala
caktır. Bu kadın mütehaaaıı Ankara 
da bir nümune Cinler Garteni teıia 
edecektir. 

Bu kadın mütehassısa iki Ameri· 
kalı daha refakat etmektedir. Plas
tik itlerinde müteha1111 olan Dr.Şe 
ham da Türk.iyeye ııelmektedir. Bu 
zat Türkiyede iki ay kalacak ve 
harbi umumi mallllleri hakkında 
tetkikatta bulunacaktır. 

Bu din 
Abidesi 
Küıat resminde R. 
Saffet B.in nutku 

Budin kalesinin 1686 n •İn• 
de Türkler tarafından i~gali hatı· 
rasını tezkır için Budapefte'de bir 
abide rek:ı:edildığini ve 2 eylulde 
kfi4at resmi yapıldıfını yazmıştık. 
Küıat resminde Macar Harp Mü
zesi müdurü M. Caınille Agghazy 
tarafından 1686 muhaaaraımın· 
dan bahis bir nutuk irat edilmit, 
Comte Paul Fetetitch abicle hak· 
kmda izahat vermi,tir. B ndah 
sonra sabık nazırlardan ve Turan 
cemiyeti reisi M. Julca Pekaı· biı 
nutkunu ınuteakip abide çı ıı 
ve Türk ve Macar mar,ları çalı-ı· 
IDl§br. 

Müteakiben Budapefte sefiri· 
ıniz Behiç Bey hazuruna teıekküı 
etmit ve Türkiye Turing ve Oto· 
mobil klübü reisi Retit Saffet B 
tarafından bir nutuk irat edilmit
tir. Retit Saffet B. nutkunda iki 
aıil muhasım mllletin hatırasına 
rekzedilen abidenin ku~adında ha 
zır bulunmak Üzere vaki olan da· 
vele teşekkür ederek demİftİr ki ı 

"Buııünkü mutekabil münaseba 
tmuzda bu mütterek abideyi tari· 
hin kat'i bir dönüm noktası adde· 
diyorum, Macar istiklal arzulan 
TürkJerde daima samimi makea
ler bulmutlur. Muhtelif tezahurat 
el'ln Türk ve Macarların ırki han 
lanndan, liıanlanndan, milli ürf. 
!erinden en az kaybettiklerini ve 
kendilerini, ihata eden büyük ec· 
nebi nufuzlarmın temsil kuvvetle· 
rine kartı müdafaa ettiklerini 
göstermektedir." 

1 KtlçBk haberler ' ..._ __ _ 
• Evvelki ııün Eminönü malmü· 

dürliiğü nıasalanna 5988 evrak ırel
miı. bunlardan 578 zi ikmal olun· 
mUJ, 5410 Ü ela dünkü muamelata 
devreılilmiıtir. Bu müımelerin heare 
ti fayanı dikkat ııörülmektedir. 

Maarif cemiyeti 
• 

pıyangosu 

Maarif cemiyeti latanbul mu· 
meaail\iği tetriniıani baıında bir 
eıya piyangosu tertip edecektir. 
Piyangoda otomobil, ev e,yası ,,., 
ıaire vardır. 

latanbul Tali Mübadele Komis 
yonıı işlerini bitirmek Üzeredir. İs
tanbul Rumlarına verilmekte olan 
etabli vesikası tevziatı hitam bu
muflur. Bu sebeple komisyondaki 
Yunan murahhası M. Siyotis, dün 
ak~am lıalya vapuri\e Atina'ya 
avdet etmiştir. Yunan hükilmeti 
masrafta tasarruf için tali komİ&· 
yona yeni bir murahhas ttayin et
miyecek, me.ycut itleri kimilen 
ikmaline kadar Yunan murahhaı
liği vazifesi, Yunan murahhaa he
yeti mufavirlerinden M. Pikeon 
tarafından ifa edilecektir. 

nohut 7, soğan 4, sade yağı 15, miş ve tatbik etmit o an B&§-

ZA YJ - Kız Ameli Hayat mekte
binden almıf olduğum tasdikname
mi zayi ettim. Y enisi.ni çıkan.caiım 
dan eskisinin hükmü yoklar 

Melahat 

zeytin yağı 2, ıeker 2, pirinç iki, \·ekilimiz için mesele o kadar A.merikada bulunan Türk-A.meri
makarna 1, peynir 1, zeytin 2, karışık ve miiJkül olınaz. Va- kan Dostluğu Cemiyeti miimeaaili 
kahve 10, meyveler vasati 6 ku- tanda,larnnız vaziyete vuzuh olan Mr.Jenninga te bu heyet meya 
ruş ucuzlamııtır. Bu tenezzül bir verecek ol"n yarını beklemeli- nındadır. Mr. Jenninııs Amerikadaki 
ay zarfında az değildir. Buna mu dirler Türk talebelerine daimi ıuretıe mii latanbul üçüncü icra memurluğun 

lstanbul Rumlarına 
tevziat 1 

Etabli lstanbul Rumlarrnm İa· 
de edilemiyen mallarına mükabil 
Yunan hükUmetinin komisyon em
rine vermİf olduğu 150 bin l ... iliz 
liraaırun tevziine devam edilmek
tedir. Şimdiye kadar alikadarlara 
40 bin lngiliz lirası tevzi edilmit
tir. 

-·-••••••••••••••••--•••••••--•-••••n••••••••• 

teplrede matbu ihbariye varaka 
lan bulundurularak bunlar ha. 
demelerle c!evam etmeyen ço
cukların velilerine tebliğ ve ce 
zalar hususi m.uhaaebeler tara
fından tahsil olunursa çok fay 
dalı olur. Hatti ademi devam
lar ıaat itibarile cezaya bağlan 
malıdır. Yoksa mezkur kanun
la devamın teminine tamamile 
imkin bulunamadığı anla~ıl
maktadır. 

Ragıp KEMAL 

kabil balık ve ekmek fiatleri yük. Siirt Meb'uıu zabaret ve muavenetle bulunmakta dan: Kadıköyünde Moda caddeıin-
selmiştir. MAHMUT dır. Memleketimizde mühim temas- ele Arif pll!& sokağında 3 numaralı 

1931 temmuzuna nazaran 1932 lar yapacaktır. hanede mükim iken elyevm ikamet· 
temmuzu sonunda yani bir aene 
zarfmda mahrukat fiatleri de f gilu meçhul bulunan Cemile hanı· 
yüzde 5 tenezzül etmiıtir. Buna nbisarların tevhidi Yeni neırtgat ına: 
mukabil aydınlatma maddelerin- inhisar idarelerinin mülhakat teı- Fethiyede mükim Celaı Şükrü Be-
den petroı fiatıeri yükaeımiııir. kiıatmm t ..... hidine iit yeni ı.ac1roı.... Konf eranslanm yin ı.ıanbut ikinci noterliğinden ı ... 

Diğer taraftan iatatiatiklere na- nn peyderpey tatbikına devam edil- Sellin Sırn Beyin Radyoda söyle- zim olunan 11+932 tarih ve 179• 
zaran lstanbulda birçok intaata mektedir. lzınirde tevhit kadrolan, eliği konferanslar bu isim altında 6216 numaralı senetle matlubu olaJI 
rağmen ev kiraları 1928 senesin- eylulden itibaren tatbika batJIUUDlf, bir kitap halinde baaılmııtır. dört bin liranın mu masraf ve fais 
den b-ri hiç inmemİftir. Halbuki Çanakkalede inhisarlar Müstakil mü 
ev kiralan hayat pahalılığında dürlüğü teşekkül etmİftİr. Kocaeli 1 İşç 1 tahıili talebile İta ettiği takip talebi 
başlıca amildir, ve kiraların bu- Tütün, Tuz ve Müıkirat idareleri 1ş• ve i üzerine adreoinize gönderilen ödem• 
günkü vaziyete göre çok İftnıeaİ teıkilatı da birlqtirilerek Kocaeli • • emrin~ mübatiri tarafından verileo 
kabildir . lnhiaarlaı· baımüdürlüğü faaliyete 11.--...,;----------• ı mqrubattan mezkur adreıde olmatlı 

imtiyazlı tirketler elinde bulu- ' geçmiıtir. Kocaeli Batmüdürlüğü- Milliyet bu •ütunda if ıJe itfi iınıza halen i.kametııihınızın m~ 
nan elektrik ve terkos Ücretlerinin nün tqekkülü üzerine Adapazarı i.tiyenlere taıJCISSUf ediyor. lı 
yüksekliği hayat pahalılığında en Müskirat ve lzmit Tütün Başmüdür "" ifçi Qtiyenler bir mektup- hul olduğu anlaşılmaaına binaen ili· 
mühim birer &mildir. Bugünün bat lükltti Iiğvedilmiılerdir. la lı bürollUllG müracaat et- nen tebliğat ifaıına karar verilmit-
hca masraf kapısı vesaiti nakliye ................................... - ......... - meliclirler. tir. Tarihi ilindan itibaren bir af 

ücretleri görülmektedir. Vesaiti Bu mahzurlar izale edilse hayabn iş arayanlar zarfında müracaatla fllYllRI kabul 
nakliye fiatleri bugünkü aeraite bugünküne nazaran daha çok u- bir itiraz dermeyan etmez ve onu ta• 
nazaran çok yüksektir ve daha cuzlıyacağı muhakkaktır. 506 - Almanyada yüksek tahsil kip eden &ekiz gün zarfında borc~ 

Buna rağmen hayat ucuzla- ııörmüı ve Bolonya konaervatuva- . 
çok ucuzlaması lazımdır. Vesaiti maktadır. Ticaret Odası istatistik nndan mezun almanca. franıızca, ıediye veya borca kafi mal ve .. ,,. 

ki. ·· ti · · -k kı··· · 1 ·· k ı· nJ ı"rae etmedigı .. niz taktirde hakkrnızd9 na ıye ucre ennın yu se ıgı terine nazaran geçen sene temmu.. ıta yanca, tur çe "e rumca ısa arı-
yalmz bir masraf kapısı olarak zunda latanbulda bet nüfuslu bir na ,.iJnf iyi bir aileye menaup bir gıyaben muamelatı icraiyeye devadl 
kalmamakta ayni zamanda hayat- aile 137 lira 83 kuru,Ia geçinir- hanım kız piyano derai vermek ve olunacaiı mezkur ödeme emrinin t,. 
ta kullanılan her maddenin nakli- ken bu senenin ayni ayında 135

1 

ku mekteplerinde musiki mua~li?"i- liği makamına kaim olmak üzer• ;,. 

Ye ücretlerinin yüksekliği dolayı- lira 61 kuru,Ja geçinmeu kabil gö ği yapmak arzusundadır. Mıllıyet 
sile fiatleri yüksek kalmaktadır .• rulmektedir matJ.aasına müracaat. 

15n olunur. 
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Maarif Vekili 
Celilimize 

Deniz 
- Türk ed<'bİyat tarihinin - en 
-ı sek v 1kuf ve ihatalı münferit 

u.tadı: ( ibnülemin Mahmut Kemal) 
B_yefendinin cidden emsalsiz ve 
muazzam bir eseri olan ve bir kaç 

ı ld i - lstanbul'daki tarih encüme-

25 

Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1 
Ton Benzin:: Kapalı zarfla münakasasr: 28 Eylul 932 Milliyet M s 

3 iincu kolordu 1 
ilanları ·--İzmitteki kıtaat için kapa! 

zarf usulü ile 31160 kilo beya. 
peynir münakasaya konmuş , 
tur, İhalesi 7 9 932 çarşambı i 

400 
çarşamba günü saat 11 de. 
Adet Yün battaniye: Açık münakasası: 28 Eylul 932 HER NEVİ 
çarşamba günü saat 14 te. 

nince - baıtırılan (Son asır Türk 
şairleri) nin mabait. mütemmim ve 
p k mühim kısımlarının, bu sene ve 
l~Icti celilelerince henüz tahsisat ve 

40 Ton Mazot : Açık münalı.asası 28 Eylul 932 çarşamba ı 
günü saat 15 te. 

Mecmua Duvar Afişleri I günü saat 15 tedir. T aliplerın ! 
vakti muayyeninde İzmitte 2: ! 
ncü fırka satın alır.a komisyonı i 
na müracaatları. ( 688) ( 4182) j 10 Ton maden yağı: Açık münakaaası: 28 Eylul 932 çarşam 1 

ba günü saat 16 da. 
1·ilememeıi yüzünden neırolunama- • 

• 
* * * Konyadaki krtaat hayvanatı 

dığı, _ derin teessür!... ile duyul- Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukarrde cıns ve 
mu~tur. mikdarı yazılı levazımın hizalarındaki gün ve saatlerde münaka-
_ lntiıarı: anca,'< - kemalli ':".'üellifi 1 salan icra kılınacağından şartnamelerini görmek isteyenle~n 

~ın hayatıle kaım - çok muste~na her gün ve vermeğe talip olacakların da teminat makbuzlanle 
ıtfani bir ınazhariyet ve muvaffakıye b" l'k .. k .. · d K d D · L 

1 bil k bô 1 'h deg"er ır ı te muna asa gun ve saatın e asımpaşa a enız evazım l mıı: o a ece y e cı an , ı 

ulvi bir (muhallede) nin - feyizli komisyonuna müracaatları. ( 4613) 1 
ve nurlu menbaından - istifade va

di ,inde, alelhusus gelecek tetebhü ve T 1 f B •• d- ı- ğ •• d 1 
tenevvür aaırıar•mız ensaıinin küı- Van Posta ve e gra aımu ur u un en 
liyyen mahrumiyeti gibi, hakikaten 31-8-932 de ihale edileceği evvelce ilan edilmiş olan Bitlis -
Pek acı ve telafisi imkansız bir za- Diyarıbekir posta sürücülüğü bin iki yüz lira bedelle pey altına 
ı·arın vukuuna mahal kalmamak ve d 1 h' 1 ld • d k 1 1 alınmış ise de bu be e fa ış görü müş o ugun an müna asa -
bir an evvel D"frİ ikmal olunmak ed 1 b 

Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

nın Eylul 932 den 1 kinun 93< 
nihayetine kadar dört aylık iht 
yacı olan 372000 üç yüz yetmi~ 
iki bin kilo arpası kapalı z rl 
usulü ile münakasaya konul. j 
muştur. 18 Eylul 932 pazar gü. ı 
nü saat 15 te ihale edilecektir ' 
Şartnamesini görır.ek istiyenle 
rİn hu gün komisyonumuza, 
taliplerin de vakti muayyen ve 
saatinde Konya' da askeri satın 
alma komisyoı:una müracaatla 
rı. (7ll) (4313) 

9-932 den itibaren bir hafta temdit edilmiştir. Teklif i ecek eüzere icap eden tahai&atın hemen i-
tası esbabının iıtikmaline müııaade del muvafık görülürse 7-9-932 de ihalei kat'iyesi icra edilecektir. 

• • • Her Müesseseye Elverişlidir. 
•e inayet buyurulmasıru, - türk Taliplerin Başmüdiriyetimize müracaatları. (4618) 1 Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Haydarpaşa ve Gümüşsuyu 
hastaneleri ihtiyacı için 40 bin 
700 kilo koyun eti kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. lhale-ıtiir ve edebiyatının 30 senedenberi 

taaliıine ça)ıf8D belli ,baılı bir ph
siyeti - sıfat ve selibiyeti ile ve 
gayet ehemmiyetle - büyük kıy
ınetıinashğıruzdan - istirham ve 
intizar ederim. Baki tazimatımdır e-

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

İstanbul İthalat Gümrüğü Müdürlüğünden ! 
Adet Nevi Marka No. Kilo Cinai eşya : 

1 Sandık S Bili 26.200 Dolu sinema filmi 1 

Adres: ANKARA Caddesi• si 17-9-932 ccmartesi günü ıa-
at 11 aedir.Şartnamesini almak 
istiyenlerin her gün ve münaka 

MI.LLleYET K•t K saya iştirak edeceklerin de vak 

iendim. ..........: 
1 Çuval Bili " 31 Hurda bakır mermi ko j 

vanı • 
. 1 ap ısını ti muayyeninde komisyonumu-

1 za müracaatları. (714) (4316) 
Üakiider 

Filorinah NazU11 
1 
3 

latanhul dördüncü icra memorlu- 1 
iundan: T-.ıına b"f bin lira kıy 1 1 
met taktir edilen Üsküdarda Yeni 1 
mahallede Selami Ali efendi mahal- 1 
leainin mezarlık karşısı sokağında 
( Bajlar batından Hayc1arpaıa,_ si
decek tramvay caddesi üzerinde) ye
ni 33 n.....,..ı, ,_. balaçe ahpp a

hru ha•İ ki.rgir müeeddet fırının te 

ıaanu açık artırmaya vazedilmit o
lu p 24-9-932 tarihinde ıartnamesi eli 
vanhaneye talik edilip 10-10-932 ta
l·İ.hine müaadif pazartesi ıünü saat 

14 t•n 16 ya kadar açık artırma au
tetile satılacaktır. Artrrmaya İftiralı: 

2 

1 

1 

1 
1 

3 

Çuval 
Parça .. 

" 
Adet 
Paket .. 

" 
,, 

Sandı!( 
Adet 

Kap 

Bili 
Bili 

6026 
Bili 

" 
iM 

Bili 

MM 

100 

s 
Bili 

,, 

" 
" 

89181 
Bili .. 

,, 

30 
1,500 
2.700 

40 
14.500 
S.200 
0.000 

Defne çiçeği 
Radyo aksamı 
Oto motör aksamı 
Demir motör parçalan 
Radyo 
Şekerai.z Püdriivi 
26 adet donadılmıt ka 
dın ıapkasr 

57 0,000 1 adet donadılmlf ki
iıt fapka. 

Bili. 0.000 21 adet donadıhmt ke 

9415 1&500 
Bila 1.250 

çe şapka. 
Elektrik etY• 
Müstamel sun'i ipek 
saçak örtü 
Çürük lıindistan cevizi 

s~ lada yazılı olan eşya 17-8-932 tarihinden itibaren sablaca 
ğından taliplerin 6-9-932 çarşamba gününe kadar lıtanbul İtha
lat Gümrüğü Satış Komisyonuna müracaat eylemeleri ilan olu
nur. (4144) 

felefon: 24310 24319 - 24318 1 • •• 
_M ı 1. Muhabere alayında mev
p cut 100 araba gübre mevkii mü-

- zayedeye konmuştur. ihalesi 
Adliye 'P •Eylülün l - 15 ine kadar 

Vekaletinden: ı 1 BERLITZ Mekteplerinde 
--,1619; 932 Salı saat 15 le komis-

yonumuzdadrr. Taliplerin vakti 
muayyeninde 3 K. satın alma 
komisyonuna müracaatları . Bi!ümum icr_a d~i~e~eri ile YENi KURSLAR AÇILIYOR 

Aynıyat Muhasıplen ıçm tabet . . . 
tirilecek olan ( 67) kalem evra- Fran,ızca, lngılızce, Almancı, ltaı ..-ancı, l<panynka \. ~-
la matbua ve defatirin tabı bu- Bir Meccani Tecrübe Derai alanız 
susu münakasaya çıkarılmlJ ol- l<ranhul: :ı~.ı. istiklal. <·adde>i 
makla t•rtnamesi veçhile mu
hammin bedelinin 'ro 7.5 nisbe 
tinde (265) lira teminatı mu
vakkate akçesinin cİepo edilme
si veya bu miktara ait Banka 
mektubunun ibrazı lizım geldi
ğinden taliplerin yevmi ihale o
lan 21 Eylül 932 tarihinde Ve
kalette mütqekkil Mübayaat 
komisyonunda hazır bulunmala 
rr ve ıartname ile nümunelerin 
İstanbul Müddeiumumiliği ile 

1 İst. Mr. Kumandanlıq-ı Sahaalma kom. •l:\'l!~rı 
Saat 

10000 metre Sargılık bez aleni münakasa 1 T. evvel 932 14 te 
50000 metre Tülbent gaz " " " " 14.JOda 

5000 kilo Pamuk saf kapalı zarf " " " 15 le 
5 kalem Filim aleni münakasa " " " 16 da 

(743) (4536) 

• • • 
Tıbbıye mektebinde mev

cut 41 kalem köhne eş
ya satılacaktır. ihalesi 10--
9--932 cumartesi saat 
15 le komisyonumuzda yapıla
caktır. Şartnameyi almak iste
yenlerin her gün, ihaleye işti
rak edeceklerin vakti muayye
ninde 3 K. salın alma komisyo 
nuna müracaatları. 

(744) (4537) 

··~ K.0. ve 1. inci fırka kıt'aları 

İçın yüzde 7,5 teminat akçesi alınır. 14 
Müterakim v ... si, belediye, vakıf i
careıi müıteriye aittir. icra ve iflU 
kanununun 119 uncu maddesine tev 
fikan haklan tapu aicillerile sabit ol
ıruyan İpotekli ala~aldıllll' ile diier a 
lalıaclaranın n irtifa hakkı salıiple
tinin bu haklarını ve hususile faiz 
ve ma,arife dair olan iddialarını i

Vekilette mübayaat kcmisyo
İstanbul ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden 1 ~undan istenilmesi lüzumu i-

lan olunur. {4515) 

Ordu ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarı yazılı Sıhhiye 

malzemesi hizalarındaki tarih gün ve saatlerde ayrı ayrı dört şart 
namede satın alınacaktır. Taliplerin tartnamelerini görmek için 
Tophanede Merkez kumandanlığı satmalmıa komiaycmuna her 
gün ve ittirak icin de muayyen saatlerinde komisyonda hazır bu
lunmaları. {60) ( 4637) 

ihtiyacı için 22050 kilo man
gal kömürü pazarlığa konmuş
tur. lbalesi 7/9 ·932 çarşamba 
günü saat 15.30 dır. Şartname 
yi almak isteyenlerin her gün 
ve ihaleye ittirak edeceklerin 
ele vakti muayyeninde komis
yonumuza müracaatları. (754) 

l&n tarihinden itibaren yirmi san 
İçinde evrikı müabite ile bildinnele
ri lazımdır. Akai balde hakluı tapu 
ıicillerile sabit olımyıuılar sabf be-
. elinin paylaıınaaından hariç kalır

lar. Alikadarlann itba maddei laıma 
niye ahkamına söre hareket etme
leri ve daha fazla maliimat almak is 
tiy•nlerin 932-78 doa,. numarasil• 
ınemuriyetimize müracaatlan ilaa o

lunur. 

lstanbol ikinci icra -urlıığun
dan : Bir borçtan dolayı mahcaz ve 
Paraya çevrilmesine karar •erilen tu 
hafiye "IYa&J 8-9-932 perfftnhe ırü
nü ııaat 11 den 13 arasında Galata
•arayda yerli mallar pazarı fevkinde
ki direde ikinci arttırmıı auretile -
tılacağmd:m taliplerin yevmü mez
kür ve saatte -'ıallinde bUD" bu
lunmaları ili.n olunur. 

Dr. TAŞÇIYAN 
Zührevi ye bnli h•ıtalıkler. 

:Eminönü, Köprüı.a.ı R..-cliye cacl
de•i, Hüaeyin efendi han.. 

Sl:. YRlSEF AIN 
M~rkez acenta: Galııta ıtllpril 

'>•şı B. 236J. Şube .t.. ltrı..J 
\lühllrdarsade hail 2. 5740. 

İ'll\<lİR. PiRE - ISKENDE
RIYE POST ASI 

IZMİR) 6 Eylül ulı 11 de 

TRABZON POST ASI 

( CUMHURiYET ) 7 Eylill 
Ç:ıqamba 18 de 

lZMİR - MERSiN POST ASI 

( KONYA ) 7 Eylül çar
şamba 10 da Galata nb
hmııd:ın kalkular. 

AKTARMACILIK 
feth"ye iskelesinde yük

me ve boşaltma müteah
hit! gi 10/Eylül/932 tarihin
r' e s:ıat 16, 30 da ihale 
e:li"mek üzere mahallinde 
ünakaıası ilin edilm'ştir. 

Ta pl~rin s~yrisefain mü
a '•d~a komisyonuna veya 

Feth:ye Seyrı~efain acen
t ·!iği~·· ı:r.ürat.aatları. 

Adet Kap Marka No. Kilo Cinai etY• 
3 S. AC CO 16/18 535 Parlak plak imaline 

1 
1 

1 

ı 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

69 

1 

23 

.. .. 
" 

Sepet 

Kap 
Sandık 

Kap 

Paket 

Paket 
Paket 
Parça 
Paket 
Paket 
Sandık 
Adet 
Kap 

" 
Balya 

Çuval 

.. 

JS 
VP 

ZF 
DLV 
Bili 

F L' 

Bili 
6390 

Bili 

.. 
.. 

LS 
Bili .. 

18665 
Adres 
Bili. .. .. .. 
.. 
.. 

2 
1 

1567 
Jlili 

,, 

" .. 
.. 
.. 
.. 

5151 
Bili .. 

29 
Bill .. .. .. .. 

H 

.. 

45 
50 

104 
3,400 

19 

4.200 
3.450 

10,350 
4.800 

100 

2.600 
1.200 

27.SOO 
1,070 

lo.600 
10 
o 

18 
30.500 

2897 
1480 

14 

1088 

mahaus bakır levha 
Zati etY• müstamel 
Adresli bot gramofon 
iğne kutusu 

Cililı mukaYva 
Müstamel hezaran aa.n 
dalJL 
Muhtelif mum çiçek 
zurufu sepet sandık. 
Matbu mukavva liste 
Yangın söndürme ali
b eczuı. 
Müstamel tekerlek par 
çuı. 

Selloit tarak ve toka 
nümuneai. 
Çelik çubuk 
Liatik ayakkabı 
Ağaç pencere kanadı 
Dolu gramofon plağı 
İpek mensucat 
İspirtolu lolcer esansı 
Ut (çalgı) 
Lokomotif resmi 
Çiy kahve 
Sargılık kanoviçe. 
Sargılık mensucat 
Kasarsız pamuk men
sucat parçalan. 
Jut İp parçaları 

Balada yazılı 22 kalem etY• yirmi gün müddetle müzayede
ye vazolunarak 10/9/932 tarihinde cumarteıi günü lstanbul it
halat Gümrüğü sahı ambarında bilmüzayede satılacağı ilin olu
nur. (4252) 

KARADENiZ POST ASI 

VATAN 
Vapuru 8 EylUI 

Perşembe 
ırünü ak"'°" Sirkeciden h....ı..t
lo Zonıroldak, 1 nebolu, Sam
sun, Ordu, Gireaon, Trabzon, 
Rize ve Hope'ye ıridec:ektir. 

Fazla tahilit için Sirkeci Y eı. 
kenci hanmdaki acentalığına mü
racaat. Tel: 21515 

BiR 
ış 

MONTöR 
ARA YOR 

Buhar makinelerinden, motörler, 
değirmen ve elektrik ve köprü qı.,_ 
riııden anlar sayet eyi bir Alman 
montörii it arayor.Vaki olacak talep
ler için Eakitebir İstasyon cİYarnı
da hirleıme sokaiı 16 numaraya 
müracaat. 

T~~fbi Mehmet Rifat 
Paris Darülfilntınundan mezun. 

CıP;aloğlu, Sıhhi apartıman No 7 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi haatalıklar tedaviba
nesi Karaköv Börekçi fmru sıraaın-

latanbol dördüncü İcra -arlıı
ğundan: Sisak Ferit efendi varisleri 
Din Toclori efendiye olan borcun
dan dolayı Tef•en mefrui ArnaTiit
köyiinde Kilise aokai&da atik 4,4 
miilı:etter 6 cedit 14,14, 2 lllUIUU'ah 
tenii intikalli mukadd- bahçe i
le laf ocafı ahır ve ahtap kahnba 
ne ye kicir ahır ve tarla mab•lli 

kırk """ cün müddetle müzayedeye 
konarak 2500 lira bedel ile talibi üh 
tesiade olup bedeli müzayede hadi 
li.yikinde görülmediğinden bir ay 
müddetle temdidi müzayedeye kon
mu.ıtu.r. MezlfUr mahalin umum me
sahaai tapu raporunda beyan edildi
ii veçhile 25 dönüme iki evlek l 77 
artın terbünde olup metreye tahvi
linde bu miktar 23528 metre murab 
basi derununda 41 metre terbiinde 
bir kat ahaap kahvehane ve zemini 
taı döıeli ürgir ahır mevcut olup 
bunun mesahası 59 metre murabhaı
dir. Ve bunun •ai tarafına müaadif 
18 metre murabbaı tebiinde ııakfi 

münhedim diğer bir ahır ve 23 met
re murabbaı diğer taı ahır ve bir 
kümesi vardır. Bahceye ayazma ta
rafrndaki kapıdan girilclilıte muatal 
bir tat ocaiı. bir boıtan kuyıuu di
jj:er adi bir kuyu ve bayir olan itı... 
bahçenin cüz'i bir kıomı arasında set 
duvarları elli kadar İncir, 4 kiraz, S 

kaysi, 1 viıne, 6 ay..., 2 bad-., 6 
nar, 3 armut, ve etrafındaki yüz 
kader findık ve iki !eylik ağacı mey 
cul olup etrafı dikenli tel ile muhat 
tir. Mezkür bahçenin sülüaan der<>
ceaindeki kıımı mezru olup diğer 
kımıı ıra)'l'İ .nezru iae de umumu ka 
bili ziraattir. Hududu bir tarafi Ya
ni tarlaaı bir tarafı dere patika yolu 
ve tarafirabü tariki im ile mahdut
tur. Derununda 1 mart 932 tarihin
den itibaren 55 ay müddetle ve aene 
de J 10 lira kira ile Dimitri efendi 
aakindir. Kıymeti muhammenesi ta
mamı 5875 lira olup talip olanlar 
kıymeti muhammeneainin yüzde onu 
nispetinde pey akçelerini olarak 
921>-6291 dosya numaraaile 6-10-
932 tarihinde oaat 17 ye kadar 4 
üncü icra memurluğ-una müracaat 
eylemeleri ilin olunur. 

Dr. HORHORUNI 
Zührev 1 ve Bevli hastalıklar 

tedavihaneıi - Beyoğlu Mulen-

* * * 
Kilo rak için de muayyen vaktinde 
3000 Mercimel< komiıyonda hazır bulunmalan. 
6000 Darr (17) ( 4308) 

200 Mısır • • '* 
200 Buğday MerkezKumandanlrğ1na mer 
100 Pirinç but müesıeaat ihtiyacı için 
Fen Tatbikat mektebi gü- 13.000 kilo yapıncak üzümü iki 

vercinleri ihtiyacı İçin yukarda şartnamede pazarlıkla satın alı 
yazılı yemler pazarlıkla satın nacaktır. Pazarlığı 7-9-932 çar 
almacaktır. Pazarlığı 8 Eylul ıamba günü saat 10 dan 12 ye 
932 Perşembe günü saat 10 da kadar Tophanede Merkez K. sa 
Tophanede Merkez Kumandan tın alma komisyonunda icra kılı 
lığı salın alma omisyonunda ic- nacaktır. Taliplerin ıartnamele 
ra krlınacaktır. Taliplerin iza- rini görmek için komisyona mü 
bat almak için her gün ve pazar racaatları ve iıtirak İçin de mu 
lığa ittiıak için de muayyen ayyen vaktinde komiayonda ha. 
vaktinde komisyonda hazır bu- zır bulunmaları. ( 41) ( 4522) 
lunım•ları. (58) (4635) ~ "' • 

.,. .,. "' Gülhane hastahanesi ihtiya-
Merkez Levazımına merbut cı için iki yüz yirmi bet 

müessesat ihtiyacı için 2500 ki- kilo beyaz yağlr boya pa
lo gaz yağı 20 ton arpa iki ıart zarlıkla alınacaktır. Pazarlık 
namede pazarlıkla satın alına- 10 EylUI 932 cumartesi günü 
caktır. Pazarlıkları 7 Eylul 932 · saat 10 dan 12 ye kadar icra edi 
Çarşamba günü saat 10 da Top lecektir. Talip olanlar niimune 
hanede merkez kumandanlığı sini görmek ve teraitini anla
satı:n alma komisyonunda baş- mak üzere her gün ve pazarlık 
layacakbr. Taliplerin tartname günü de Tophanede Met'kez K • 
lerini görmek için her gün ko- komisyonunda teminatlarile bir 
misyona müracaatları ve işti- likte bulunmaları. (4572) 
rak için de vakti muayyeninde * * * 
hUIJ' bulunmaları. (59) ( 4636) İstanbul Dikim Evi ihtiyacı 

Merkez Kumandanlığına için dört muhtelif renkte 800 
merbut müesseaat ihtiyacı için metre çuha pazarlıkla U-cak 
30,000 kilo bulgur aleni müna- tır. Pazarlığı 10 Eylul 932 cu
kasa suretile salın alınacaktır. martesi günü saat 15 le Topha 
Münakasasr l 7 Eylul 932 cu- nede Merkez Kumandanlığı sa
martesi günü saat 14 ten 17 ye tınalma komisyonunda yapıla
kadar Tophanede Merkez ku- cakbr. Taliplerin evsaf Te ıera 
mandanhğı satınalma komisy0- iti ve nümuneyi ııömıdı: üzere 
nunda icra kılınacaktır. Taliple her gün ve muayyen saatinde 
rin şartnamesini görmek için ı de teminatlarile birlikte komis
komisyona müracaatlan ve itti- yona müracaatları. (55) (4574) 

Tayyare Cemiyeti 

{4608) 

Kolordu kıtaat ihtiyacı için 
60000 kilo un mevkii münaka
saya konmuttur. Pazarlığı 7-9-
932 çartamba günü saat 15 te
dir. Şartııameyi almak isteyen 
lerin her gün ihaleye iştirak e
deceklerin vakti muayyeninde 
komisyona müracaatları. 

(750) (4580) 

Çatalca müstahkem mevki
nin 84000 kilo fırın odununa 
talip çıkmadığından pazarlığı 
7 /9/932 çarıamba günü saat 
16 dadır. Şartnameyi görmek 
İsteyenler her gün ve ihaleye 
ittirak edeceklerin vakti muay
yeninde komisyonumuza müra
caatları. {753) ( 4607) 

Çatalca Müstahkem 'Ilevki
inin altmıt ton samanına veri
len fiat komiayonca haddi liyi
kmda görülmediğinclen pa.-:arlı 
ia konmuıtur. ihalesi 7 9 i\32 
çarıamha günü aaaat 16.30 dıo.
dır. İhaleye iştirak edeceklerirı 
vakti muayyeninde komisyona 
müracaatları. (758) (4629) 

... ~.,. 

Kapalı zarfla münakasaya 
konan K.O. ve 1. F rrka kıtaa
bnın yat ıebzesine verilen fiat 
komiayonca haddi liyikında gö 
rülmediğinden pazarlığa kon
mUftur. lbalesi 7/9/932 çar
ıamba günü saat 14.30 dadır. 
Şartnameyi almak istiyenlerin 
her gün, ihaleye iıtirak edecek
lerin vakti muayyeoinde komis 
yona müracaatları. 

(757) (4628) 

mübayaat Komisyonundan: ıspartad:ki ~rt':ı ihtiyacı i 
Şartnamesi veçhile 1933 senesi için piyanro müdürlüğüne çin 1202201 kilo odun kapalı 

ait 10,000 adet takvim tabettirileceğinden tab'a talip olacakların zarfla münakasaya konmuştur. 
pey akçeleri ile birlikte 10-9-932 cumartesi günü saat 15 te: ihalesi 27, 9 932 sah günü sa

Keza: Şartnamesi veçhile 52 ton yerli maden kömürü mü- ~t 14 nldir._ Şahrtn~eyi g~h·rm1 ek 
. . . · k 1 · ·ı b' ısteye enn er gun ve 1 a eye bayaa edıl.eceğinden itaya talıp olacakların pey a çe en ı e ır- . f k ed ki . d k . 

. ..d .. 1 ..... d •t ıra ece erın e va tı nuı 
likte 12-9-932 pazartesi günü saat15 te pıyango mu ur ugun e ayyeninde Isparta satın alma 
müteşekkil Tayyare Cemiyeti mübayaat komisyonuna müracaat- ! komisvonuna müracaatlar. 
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• 
' E. Neş'et Kinin K 

• 1 e Beher komprime 0,25 gr. 11! kinini havidir. Çok zarif bit şekilJe tüpler içinde piyasaya çıkmıştır. Soğuk algınlığı Ompnme en grip, baş agnsı, sıtma nöbetlı~d~ ki.nin alacağınız zaman ~aima E. Neş'et .kininledni isteyiniz. Al'!'an 'yanın en meşhur 
kinin fabrikası olan Zlmmer ltinıni ıle yapılmıştır. E. Neşet markasına dıkkat edıniz. Deposu: Ankara caddesı 88 Son Hafta Büyük 

AT YARIŞLARI Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
1 Eylül 1932. Vaziyeti 9 Eylül saat 15 te Veliefendide yapılacaktır. 

Mevsimin en mühim yarışıdır. 
AKTiF 

Kasa 
Alım ufi kilog. 
Banknot 
Cfaklık 

Dahildeki llahablrler 

{1.768,898 

Altın safi kilog. 3,!47,415 
Türk U111ı 
Hariçteki Mubabirlen 

Alunı tahvlliiabll Sırbut döyizlft 

Hazine Tabvlllerlı 
Deruhte edilen evrakı naktlye brfılıtı 
Kanonun 6 ve 8 inci maddelerine ıevfttan 
veki ıedlyaı 

CUzclan 
Senedıt 

Eıhım ve { Deruhte edilen nrııkı nakdyı 
TahvU•ı brtılıl1 ( idbırftıymetlc ) 
Esham v~ Tahvilat 

Alba herine aY8118 

Hl9Mdarlar 
Maht.Uf 

Leyli ve Nehari ~ 

Ura 13.685.907,02 

• 10.358.030,-

• 388.418,36 

1 L~ra 4.567.755,81 
1.894.773,111 

1 
Ura 158.748.56ıl,

"- 2.«1.563,-

1 

Ura S.510.325,-

• !7.125.825,
" 955,000,-

Yekaa 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
Boia:riçi • Araavutköy - Çifte Saraylarda 

Ana 11nıfı • .ilk kııım - Orta ve Liae unıfları 
ICayıt için her sG.n mektebe mUra~-t edilebiltr. 

Telefon: Bebek 210 

Beyoğlu İngiliz Kız Mektebi 
Beyoflu İngiliz Kız Mektebi 19 EylUI Pazırteai günü tecl

riaata balayacaktır. Kayıt muamelesi için her gün cuma ve pa
u.rdan maada aaat 10 dan 12.30 a kdır mektep müdiriyetine 
mürcaat olunm11L 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli ketfi (22893) lira (3) kunıttan ibaret Ankara.
latanbul yolunun Ayq • Beypuan kraımları arasında (15574 
m3) tq ihzan kepalı zarf uaulü ile münıkısayı k:onulmuıtur. 

2 - Yemıi ihale 15-9-932 pe11embe günü saat (15) te Vi
liyet Daimi enc:ümemiııde yapılacaktır. 

3- Talipler münak11a kanunu mucibince bedeli ke,fin yüz 
de 7.S olan (1717) lira (3) kuruıhık teminat mektuplarım ib
razla münakasa iıtirak edebilirler. 

4 - Kqif, ı•rtname ve aıir evrikını tetkik etmek iatiyenler 
her gün Bapnühendialiie müracaat edebilecekleri ilin ohmW". 
(4554) 

Maarif Vekaletinden: 
Bütün reami ve husuıi Türk Lise ve Ortamekteplerile mu

allim mekteplerinde EylOlün 17 inci cumarteai ııünü tedrisata bat 
!anacağı ilin olunur. (4480) 

Konya Nafıa Baım6hendisliğinden: 
Bedeli ketfi (41793) lira olan Ye 24/8/932 tarihinde ihalesi 

icra kılmacak bulunan Konya - Beyıebir yolunun (9000) metro
luk Bıiırsık boiazı kıamınm tamiratı eaaıiyesi talipler tarafın 
dan Yerilen tddifet haddi liyik ııöriilmediğinden bu kere pazar
lık auretile ihıleai 7 Eylul 932 tarihine kadar on bq gün müddet 
le temdit eclilmiıtir. 

Talipler 661 No. b kanun Ye münakua ıeraiti umumiyesi 
ılıkBmmı tevfikan 7 EylUI 932 çart1nıba ııünü aaıt on bette En
cümem Viliyette hazır bulunmalan ilin olunur. (4451) 

Yüksek Mühendis Mektebi Kaydı Kabul 
Muamelesi: 

Yüksek Mühendis mektetbinin 932 - 933 tedris seneai kaydı 
kabul muameleaine 1 eylUI 932 perıembe ııünü aaat 9·dan 22 ey-
161 932 pertembe günü aaat 16 yı kedır cumadan maada her ııün 
aaat 9 ile 16 araamda Dolmabalıçede Gümüısuyundı mektep bi
naıındı devam edileceği ılikadıranm malilmu olmak üzere ilin 
olunur. (4441) 

Nafıa Vekaletinden: 
150 ton yerli çimento kapılı zarf uaulile münakeaaya konul

muıtur. Münakasa 21-9-932 tarihine müaadif çı11ambı günü sı
ıt 15 le Nafia vekiletinde mübayaı komisyonunda icra edilecek 
tir. 

Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektuplarını. temi
natı muvakkate ve ticaret odası veıikalarıru ayni gün ve saatte 
komisyona vermeleri lazımdır. Taliplerin münakasa tartnamele
rini latanbulda Haydarpatada Liman itleri müdürlüğünden, An 
karadı Malzeme dairesinden tedarik edebilirler. ( 4423) 

·-

Lira 

14.432.355,38 

6.4152.~1!9,72 

PAS IF 

Sermaye 
Tedavüldeki Banknotlar 
Deruhte edilen evrakı naktlye ı-Lira 158.748.563,-
Kanunun 6. n 8 inci maddelerine tevfikan 
vaki ıediyıı • - 2.441.563,-

Derohtc edlltn evrakı nıktiyc bakiyesi 156.307.000,-
Kartıhğı tamamen ılun olarak tedavüle vız e4iloo ~ l:!,r.!__ ~688.589,98_ 

Vadesiz Tevdiatı 
85 Döviz mevduab 106.239, 

Muhtelif -
.JS6.307.000,-

Lira 
15.000.000,-

164.995.589,98 

7.779.557,59 

5.37 3.659,l!O 

34.587.738,49 

8J.591.150,-

l.17ll,3!ô 

4.59 J.876.76 

4.2«. 1 !0,20 

1!27. 7 36.545,i6 Yekiiıı ı 227.736.545,26 

lpekiş 
Krep Damur'lan 
245 kuruttan 
itibaren 
aablır. 

* Ayni ayarda 
Anups 
kumıtlannın 
en ucuı:u ise 
Dart liradır. 

bkoato haddi % 7 altın üzerine avans % 5,1/2 
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• Kız ve erkek ·- Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 
lLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA V1D1R. 

Bütün sınıfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESİNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi. Pazartesi, Çarf'lmba ııünleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 
ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZİ ARKASIND.A 

·-------- Telefon: 22534 ________ ... 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

15000 kilo Zeytin açık münakas111: 14 Eylul 932 çarıamba gün' 
saat 14 te. 
15000 " Yerli toz şeker: kapılı zarflı münakas111 14 Ey 
lul 932 çar91mba günü aaıt 15 te. 

Ambar ihtiyacı için satm alınacak teker ve zeytinin şartnam 
!erini görmek istiyenlerin her gün ve münak11aya ittirak edecelı 
!erin münakasa gün ve saatinde muvakkat teminat makbuzlaril 
birlikte Kasımpaşa'dı Deniz Levazım satmalma komisyonun• 
müracaatlan. ( 4291) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

185 Roda muhtelif Lif ve tel balat: Açık münakısası 7 Eylı'll 
932 çarıamba günü saat 14 le. 

5000 kilo Elvan üstüpü: Açık münakaaası 7 Eylul 932 çar
tamba ııünü aut 15 te. 

5000 kilo Beyaz üıtüpü: Açık münıkasıaı 7 Eylul 932 çar· 
tanıba günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı malzemenin hi• 
zaamda ııöaterilen tarihlerde münakııaları icra edileceğindeıı 

f1rlnamelerini ııörmek iatiyenlerin her gün ve vemieğe talip <>' 

lacaklınn dı münakaaa gün ve ıaatinde muvakkat teminat malı 
bu:ılarile birlikte K111mP1fa'da Deniz Levazım satmalma ko
miıyorıwıı müracaatlan. { 4087) 

KAPPS AJmaa kitapçı, Alman kitaplan en 
ucuz aatar, Beyoilu, lıtildil cadde

Iİ 390, laveç Mfareti Juorıısmda. 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Semti Mahalleei Sokağı Kapı No. Nev'i 

Kadıköy Raaimp&f& Oton ef. A. 2 defa mükerrer 46 sırf müllı 
29. 27 c:eclit maa dükkin hant! 

Mliftemllitı: Zemin birinci ve ikinci kıt altı oda mııtbıh• 
ild aofı bodrum, tııhk. kileır, iki hali. ve çatı ar111. 

Müttemilitı ve bulunduğu y~ yukandı yazılan maa dükkiıt 
bııııenin mülkiyeti bilmüzayede ıatıbia çıkanlmıttır. Muhanı• 
men bedel 3000 liradır. 25 Eyllll 932 pazar ııünü ihale yapılacak 
tır, Taliplerin pey akçelerile müracaatlan. (4621) 

Heybeliada Sanatoryomu 
Baıtababetinden: 

Heybeli aanatoryomu için lüzumu olan 2250 kilo Adına daı 
malı pamuğu aleni münakaaa ıuretile mübayaa edilecektir. Y ev• 
mi münakıua 11 Eylul 932 pazar lfÜPÜ ıaat 14 te Galatada Kar• 
mustafı pata ıokeiında İatııııbul limanı ıahil ııhhiye merkezinde 
mütqekkil komiıyonundı icra edileceğinden ıartname ve nümıl 
nelerini ııörmek iıteyen taliplerin mmur merlc:ez levazım me
m•luiuna müracaatlan. ( 4631) 

.............. ~.ı ........................... , 
.Tayyare Cemiyeti lstanbul 

Şubesinden: 
Lileli apırtıınanlanııın ıark cihetindeki araa üzerinde bulu• 

nan ye Tayyare Cemiyetine ait olan iki yüz küsur arıbı tış il41 
yü:ı küıur ambar kum pazarlık ıuretile aatrlacaktır. Talip olan' 
lann Eylulün sekizinci pertembe ııünü ıaat on dörtte mezkiif 
apartımanlardaki idareye müracaatlan. ( 4646) 

İstanbul Ticaret ve 
aanayi Odasından: 

1 Eylulderı evvel ıiparit edi
lip eylul içinde kontenjan hari
ci çıkanlıbilmeai için Odaca 
mukıveleainin tasdiki talebi ile 
vaki olan müracaatlırdın 7443 
numaradan 8003 numaraya ka
dar olanlll'Jll hemen Odaya mü 
racaıtlın ilin olunur. (4633) 

lstanbul Ticaret Müdürlüğünden: 

İstanbul Süt Müstahsilleri ve 
Sütçüler Cemiyetinin 

10/9/932 cumarteai günü idare heyeti intihıb. yapılacaktır. 
O gün esnaf reylerini vermek üzere cemiyet merkezine kadar ııe.
lerek kızançlanndan olmamak için intihap heyeti mahsusuı ce
miyet merkezinde intihaba bıtlayarak aaat 10 dan 12 ye kedar 
Beyoğlu ve saat on üçten on bete kadar lıtanbul cihetlerindeki 
süthanelere gelerek esnafın reylerini toplayacağı ve aaat onı)bya 
kedar dı Galata postaneai karııımda Adalet hanuııdaki cemiyet 
merkezinde intihaba devam edileceii alikadırlıra ilin olunur. 

liseler Alım Sabm 
Komisyonundan: 

Meşhur Pehlivanköy 
HAYVAN VE EŞYA 

PANAYIRI 

Komiayonumma merbut mekteplerin kuru meyvı. kesııı' 
feker, hayvan yemleri ile Çamlıca krz mektebinin sebzesi ve Ga' 
latasaray, Kabatq, Kandilli, Erenköy, Çamlıca mektepleriıtİ~ 
ekmekleri kapalı zarf uaulile mevkii münakasaya ve komisyonıı· 

İatanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa muza merbut mekteplerin ekmek kırmtılarile yemek artıkları 
Komisyonu Riyasetindem kepah zarf uaulile mevkii müzayedeye konulmuttur. 4-10-931 

Tıp Talebe yurdu için lazım olan 847 metre yerli malı lici- tarihine müıadif salı günü saat 16 da ihale edilecektir. Talip '; 
de bir hafta müddetle açılacağı ve vert kumat olbaptaki tartnamesi veçhile ve 27-9-932 salı gün~ lanların yevmi mezki'ırda Cağaloğlunda Maarif dairesindeki ı..~ 

Her ıene Eylülün 19 uncu ııünü a
çılmakta olan Pehlivanköy hayvan 
ve qya panayın bu sene de 19-9-932 

gelecek muhterem esnaf ve tüccara- saat 14 te aleni münakasa suretile ihale edilmek üzere münakasa 1 sder Alım Satım komisyonuna müracaatlan. (46ZO 
e- ya konulmu§lur. Bu baptaki tartnameyi görmek ve fazla izahat 

1 
I nın her türlü istirahatleri temin 

dildiği ilan olunur. almak isteyenlerin komisyona müracaatları. (4627) MiLLiYET MATBAAS 
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