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S hip ve Bır~muharriri 

Siirt eh' u MAHMUT 

Umumi !N etriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 
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Heyeti vekile pazar günü Ankarada çok mühim bir içtima yapacak ve 
beklenen radikal tedbirleri ittihaz e ecektir. Başvekil bugün gidiyor .. 

feşviki sanayi kanunu hak. 
kında müfrit devletçi miyiz, 

mutedil devletçi miyiz? 

Boltevik olmıya niyetimiz yoktur. 
Siirt Meb'usu : MAHMUT 

Sanayi Birliği namına vazi- ı tevehhüm eden, endiıeye düteıı 
Yeti izah eden zat diyor ki: vatanda,lann sayısı çoktur. Bu 

"Teşviki sanayi kanunu. dev tevehhüm ve enditenin piyaaa
letle müeasisler ve ıermaye- da, it aleminde, sermayedarlar 
darlar arasında imzalanmıt bir arasında, tahsi teşebbüı saha
tnukaveledir. Bu mukavelenin amda tevlit ettiği maddi ve ma 
hükmü 1942 ıeneıine kadar ca- nevi zararlar güç telafi edilir. 
ridir. Bu hüküm batka kanun- Eğer her vatandaş. Gazinin, 
llrla da teyit edilmitlir. Halbu- İsmet Patanın ve devlet idare
ki bu mukavele timdi bazı ka- sinde i.mil olan arkadatlannın 
tl1ın v .. kararl~rla bozuluyor. ne dütündülderini, ıiyaıi ve ik
Cümhuriyet hükümetinden İı· tıaadi akidelerini yakından bil
tirhamımız bu haksızlığın İza· selerdi bütün bu vehim ve endi 
!'!!Sidir. ÇUnkü bu haksızlık. telere mahal kalmazdı. Maatees 
YıJlmz nefıimize münhaıır kal- süf ne Cümhuriyet Halk Fır
llııyor. gene cümhuriyet hüku- kasının programında devletçili
tnetinin memlekette mühtaç ğin açık izahı, ne de ayni prog
olduğumuz aanayii kurmak yo- ramda iktıaadi politikamız hak 
hındaki idealine rağmen mevcut kındaki mutlak aarahat halka 
hlilli müesseseleri ve fabrikayı emniyet vermeğe kafi gelmi
lnütkülata. atalete uğratıyor." yor. Herkes bilerek veya bilme. 

Filhakika son kararnamenin yerele sebepsiz bir bedbinlik ha 
ahkamı sanayi ile ittigal eden- vaaı içinde boğulup kalıyor. 
lerin acı acı şikayetlerini mu- Her teyden evvel bu kokmut ha 
cip oldu: Kararnamenin ahka- vayı izaleye bakmalıdır. 
ltıına göre hariçten getirilecek Şüphe yok ki, bir memleke-
llıevaddı İptidaiye mühim tak- <Devamı 6 ıncı sahıtede) 
Yidata tabi tutuluyor. Yeni ka-
re.rname eğer bazı mütkülit ya 
Pıyoraa, bunların izale.i elbette 
tnlimkündür. 

Dütünmeli ki, vaziyetin. hi. 
diaelerin tazyikı her gün yeni 
kararlar, yeni tedbirler almayı 
icap ettiriyor. Bu tedbirlerin 
lıepıinde mutlaka iaabet olmaz. 
İıabetıizliği sabit olan kara
rı deiittirmek bir nakiıe değil. 
bir meziyettir. Cümhuriyet ida 
teai bu meziyet ve fazileti dai
'tla göatermittir. Huıuıile ka- I 
tlunu mesnet ittihaz eden ve lı- , 
illet Pata gibi bir devlet adamı
nın riyaset ettiği bir hükümetin 
ke.nunsuz hareketleri iltizam 
edeceğine ihtimal verilir mi? 1 

Falih Rıfkı Beyin 
" Milliyet ,, için 

lıazırladığı tefrika 

Bugünkü cemiyet ve 
tipler hakkında hiciv· 
ler, miltahedeler ve 

tahliller 

--
1 - Sultan Hamldin 

cenazesi, 

2 - Rafet Paşanın İs
tanbula girişi, 

3 - Keriman Hanım 

HadımkiJglJnde, 

Bu Oç hadise arasında 
ne mllnasebet var? 

Bütün bunlara inandıktan J 

•onra, itin realite ve tatbikat 
Cephesini görmek lazımdır. He 1 
llıen söylemeliyiz ki. bu cephe, 1 
hadiseleri uzaktan tetkik eden i 
je .hükümlerini ona göre veren-

1 
erı tereddüde sevkedecek ma

hiyettedir. İtiraf etmeli ki, ba- ' 
:tı itler, hareketler ve kararlar 
tı\utedil devletçi sistemimizi 
batka türlü tefsire müsait bulu Teırinievvelde 
1'11Jyor. Nic;in aaklamalı?. T f "k 

- "lktısadi sistemimiz ta- . e rı aya 
~•rnen değittiriliyor. Devlet- 1 Başlıyoruz .• 
'f~rme nazariyesi altında Bol· ı ·---------• lb./ızme m: ııidiyoruz ?" dive 

• 
Sanayicilerle ismet Pş. arasın. 
daki mülakat 1,S saat sürdü •• 
Paşa bütün müşkülatın Ankarada halle

dileceğini beyan etti ve 
:bir heyetin Ankaraya gelmes~i istedi •• 

Dün fabrikatönerden mürek 
kep bir heyet Nazmi Nuri be
yin riyasetinde saat beş buçuk
ta Dolmababçe Sarayında Bat
vekil ismet Pata Hazretleri ta
rafından kabul edilmitlerdir. 1 

Heyet, son kontenjan kararna
mesile fabrikaların faaliyet iti
barile maruz kaldıkları mü,kü
latı uzun uzadıya İımet Pata 
Hazretlerine izah etmittir. Fab 
rikatörler ıon kontenjan karar
namesinde mevcu~ uıevaddı ip-

FabrlkatiJrler heyetine 
riyaset eden N. Nuri B. 

Başvekil Pş. H:z. mesnl 
bllrolarında .• 1 

tidaiyenin ihtiyacatı sınaiyeye 
gayri kifi geldiğini anlattıklan 
gibi bir çok fabrikalann mevad 
dı iptidaiyeıinin zikredilmemit 
olma11nı da kaydederek bu yüz 
den yüzbinlerce liralık ıermaye 
nin muattal kalacağını ilive et
mitlerdir. 

Muafiyetlerin ilguı tarihi 
olan temmuz 932 den itibaren 
yüksek tarife üzerinden güm
rük resmi ve aynca gümrükte 
yüzde on ve fabrikada gene yüz 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

ıLise muallimlerinin şi

Reüicümhur Hz. dün akJG· 
ma doğru, refakatlerinde mu
tat zeuat bulunduğu halde Sa
karya molörile Boğaziçinde 

bir deni~ tenezzühü icra buyur 
muşlardır. 

,, • : )ı 

Kazım Pı. Hz. 
Büyük Millet Meclisi Reisi 

Kazım Pş. Hz. dün saraydaki 
dairei mahıusalannda meıgal 
olmuftur. Reiı Pı. yı diia Milli 
Müdafaa Vekili Zekai, it Ban· 
kau umwn müdürü Celil B.
ler ve diğer bazı zevat ziyaret 
etmişlerdir. 

Hariciye 
Vekili 

Tevfik Rüttü B. dün 
sefirleri kabul etti 

Kongre toplanırken: (x) işaretll11I TOrk maırıkı 
azamı (xx) Fransız maşrıkı azamı 

Beynelmilel mason 
kongresi dün toplandı 
Kongrede Türk inkılabının 

muazzam ve 
Hariciye Vekili T..,.fik Bey dün feyı•zıı• neticelen• ız• ah edildi Büyükadadan tehre İnerek ditleri 

nİn tedaviai ile Beynelmilel maaon ittihadı 7 
meıırul olmuı, sa· inci koqreai dün .. bah saat 10,30 
bahleyin Tevfik da lıtanbul Mason locaamda açıl. 
Amir B.in Taksim mıtbr. Celae Belçika üatadı azamı 
deki apartımanı- M. Karpantiye tarafından k:üıat 
na giderek orada edilmi,tir. içtima& 35 murahhaa 
Japonya maala· iftirak etmiıtir. Bunlardan 5 i 
hatgUzarı M. Ku- Türk murahhaalardır, 7 a.i Boliv-
mabe ile lıveç ae- ya, Paraguay, lıpanya, Viyana lo-
firi'nin ziyaretle- calarını temail eden ve Türk tabii-
rini kabul etmiş· yetinde bulunan murahhaılardır. 
tir. Fransız ve Belçika murahhaa-

Vekil B. öi- lan arasında ıayanı dikkat ıima· 
leden Üzeri To- far vardır. Bu meyanda M. Maa-
katliyan oteline giderek Milli Mu· say, sabık meclisi meb'uu.n reiol• 
dafaa vekili Zekai B. le yemek <Devamı 6 ıncı sahifede) Jfurahhaılardan bir gurup 
yemit, ve biraz istirahatten sonra •-======~===-----==---=---=-----Framız ıefiri Comte de Cham-
brun'ün ziyaretlerini kabul etmiı
tir. Vekil B. pe'"'embe veya Cuma 
günü Ankara'ya avdet edecekler
dir. 

kayeti yerinde değildir Balk8!1 güreş 
Şampıyonası 

Darülfünun talebesi 
dün galeyanlı 

bir içtima yaph •• 
Maarif Vekilinin Beyanatı 

Bazı muallimlerden ücretli dersleri niçin 
alındı, kıdem zamları ve yeni terfiler •• 

Maarif Vekili Esat Beu 

ANKARA, 6 (Telefonla) -
Maarif Vekili tetkik seyahatin 
elen avdet etti. Vekil Bey tet
kik seyahati intibaları. liıe mu· 
allimleri arasındaki tebeddül
ler, kıdem zamları ve bazı mu
allimlerin uhdelerinden ücretli 
derslerin alınması meaeleleri 
üzerinde bana atideki beyanat· 
ta bulundu: 

«- Bu defaki seyahatim 
tatil devreaine tesadüf ettiği i
çin talebe ile temas etmek, ted
risatı teftit eylemek mümkün 
değildi. Daha ziyade muallim 
arkadatlarımla temas ettim. Ö
nümüzdeki ders senesinde ha
zırlık derecelerini ve mekteple-. 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Dört devletin işti
rakile yapılacaktır 

Şehrimizde yapılacak olan Balkan 
Güref tumuva•ma İftİrak edecek 

olan Yunan Pre1rileri 

Gayet mevsuk menabiden aldı
ğımız maliımata göre İstanbul 
teşrinievvel ayı zarfında bir daha 

l (Devamı 6 ıncı <ahi{ 

Gençlik Vazifesini Yapıyor 
30 Ağustos Zafer bayramı mü- ı kilde Üç saat dnam etmiftir .. 

naaebetile Cümburiyet gazetesin°' Neticede MIUz kitilik bir talebe 
Darülfünün hakkında "Çok acı heyetinin Cümhuriyet gazetesi i
bir lavba" aerlivhasile bir yazı dan.baneelne giderek yapılan hak 
netrettiğini ve bu neıriyabn Darül oız neıriyatm protesto edilmesine 
fünun müderris ve talebeleri ara- ve vyandmlan teeuüriin bildiril· 
sında büyijk bir galeyan ve teeo- meaine karar Tilrilmi4tir. Ve b .. 
sür uyandırdığını karileriınize bil- karar aktam tatbik edilmittir. 
dinnittik. 

Müderrio Muslihittin Adil S.. 
yin vaziyeti tenvir sadedinde sa• 
zetemizde çıkan beyanatı Darülfü 
nun talebeainin hiuiyabna tercü
man olması itibarile, Darülfünun 
muhitinde itidal huıule getirdiji 
halde dünkü Cümhuriyetin bu 
mevzua tekrar avdet etmeıi Üze .. 
rine Darülfünun gençliği araamda 
yeniden heyecan uyalUlllfbr. 

Dün M. T . Talebe Birliğinde 
talebe cemiyetleri murahhaılan 
fevkalade bir içtima yapmışlar
dır. içtimada Cümhuriyet gazete
sinin neıriyatı mü:ıakere edilmiş 

ve v~ .?efriy_at hakaret~i": gö-

•• 
Oz dilimize 
Doğru .. 
Mehmet Şeref B.in 

pyanı 

dikkat bir makalesi 
fJ ncı ıwhf{ede 
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KEMALİZM NEDİR? 
Selanik - Ana/arta - Ankara •. 

Türle köylüsü kadar, Türk 
ıtıklı gençliğinin içine girerek 
bir bir arqbnp eleyeceği bir 
tetkik kaynağı yoktur. 

türürdü. 
Sonra ••••• 
Artık köyde itleyea bir erbk 

kolu kalmazdı. 
Yüksek bir yurt sevgisinin 

kayna,tığı bu tevekkül harab&
leri bir Türk ıtıklısı için bitmez 
tükenmez bir hazinedir. Son 7 
aarın Türk köylüsü, Türk mil
letinin kudreti, enerjisi, yurt 
koruyucusu, Türk bütünlüğü
nün en yüksek saklayıcısı ola
rak ortada dimdik durmuıtur. 

Tufanlar gibi felaketler, be
lalar, saldınşlar biribirini kova 
!ayarak hep Türk köylüsünün 
üzerine atıldığı halde Türle köy 
lüsü içeriden dışarıdan bu : aldı 
rışlara karşı koymut• dayanmı! 
tır. Kırılmış. eğilmemittir. Ver 
miş , almamıthr. Her feyini ver 
miştir.. Hatta malını, canmı. 
ve her şeyini vermiştir. Ancak 
ancak Türklüğünü, Türk duy
~usunu. yurt sevgisini bir da
kika için vermemiştir. 

Türk köylüsü yüksek bir ya
radı !ıştır. 

O, karşıdan, dıtından görüle 
mez, anlaşılamaz. 

Ona bugüne kadar biç kim
se iltifat etmemiştir. Onu bir 
gün kimse düşünmemiştir. 

Sade hakaret görmÜf• yum
ruk yemit ve nihayet (Kaba 
Türk) vasfile tarihin bu kahra
man çocuğu li.yik olmadığı 
adla anılmıttır. 

Zulümden Hakan otağına 
~ikiyete kotan köylü Türk: 

(Saadetlu Hünkar kanginiz 
dir) dediği vakit. o, yetmit as
rın yer yüzünü kaplayan kendi 
tarihine sadakatla sarılarak bu 
gürleyen seste adlin, müsavatın 
manası titreyordu ve onu Otağ 
dan kovdukları zaman artık ku 
rulan devletin de mi.nası kal
mamıştı. 

Sonra ....• 

Türk köylüsü fasılasız, dur. 
m3dan dinlenmeden o teşekkü
lün yalnız istismar edilmit bir 
verimli tarlası. azat kabul et
mez bir esiri, hiç bir hakka ma 
lik oln:ayan bizmetki.n olmak
tan başka bir şey olmamıştır. 
Size onu tarih anlatır. Sadaka
tın, itaatin, dürüstlüğün. çalıı
manın üşenmez, sönmez bir 
varlığı TürY. köylüsüdür. Onu 
tarih tekrimlerle, derin saygı
larla anıyor, şöyle çok İçinden 
bakınız. Anadolunun Türk köy 
lüsünü, şon tarih meydanından 
yok olup giden 0Emanlı impe
ratorluğunda, Türk köylüsü
nün h~yatını, tarihi seyrini, 
şehirliler ve kasabalılarla, dev
let ve hükUmet teşekküllerile 
kar,ılaştırarak derinden takip 
ve tetlcik ediniz ... 

Hayatta yürüyeceğimiz yol
da bize en bi;yük dersi verecek 
bir kültür kaynağını bulursu
nuz. 

Osmar.lı yapmacık teıekkü
lü Türk köylüsünün üzerine 
yüklenmişti. 

Köyde kadınlar. timdi her 
itin batında idi. Öyle bir hale 
geliyordu ki bir ıün Anadolu 
içinde dolatan bilmsn hangi 
maskara §t'Yhİn kulağına küpe. 
boynuna teslim tatı takmıt her 
tekliften, her vazifeden onu mu 
af tutan postlu, arakiyeli, teber 
li, kefküllü kıyafetile birleaç 
serseri köylerden ıeçerken, ka
dınların artık bir erkek teması 
nın ne olduğunu unutacalı ka
dar bütün bir köyün erke'ksiz 
kaldığını görmüt olduklarını 
hikaye ederler. 
Osmanlı tqekkülü. Türkten 

ayrılırken Türk köylüsü, bütün 
bu ağır ve yurt kıran, soy kıran. 
ocak söndüren saldırıılara kafa 
tutarak yetmit asrın onda yaıa 
yan Türk kültürünü korumuş. 
ocağının yıkılan, tütmeyen ba
casının harabeleri önünde ıene 
T ürklüğündeo bir şey verme
mittir. Şehirler ve kasabalar 
Arap ve Acem kültürünün yü
rümneyeıı. zihin ve duyıu bo
zan tazyikı altında her gün bir 
az daha dilinden, duygusundan 
kaybede ede karmakanıık ve 
milletten bqka her feye benze 
yen bir yamn yumru parazit, 
sınıflar t~kil ederken bize bu 
altı asrın Türk köylüsü kartı -
sında gösterdiği manzara fU 
idi: 

Şehirler ve kasabalarda ku
rulan teşekkül sade deruni ha
yata tabi idi. Onda. Türklüğün 
kokuıu bile kalmamıştı. 

Hakim fikir, sade "menku
lat" olduğu için, hafıza kuvve
ti ilim kuvveti sanılıyordu ve 
ilim ise hayata intıbak eden fU· 
urlu bir bilgi değildi. 

Hadiselerin mantıki icapla
rı asla düşünülmezdi, bili.kiı ha 
diseler daha evvel söylenm;ş 
"K ·1" . d 1 avı çerçevesıne uy uru a-
rak tefsir edilirdi. Bunun da 
tabii neticesi olarak ortada bir 
milletin aaliyetini gösteren kül 
tür yok olmuıtu. 

Türkün güzel ve geoit dili 
Arabın bükümlü ve kaideli di
line tabi kılınmış; ne kadar çok 
arapça ve acemce lP.f söylenir
se o rütbe alim, fazıl, şair sayı
lırdı. 

Şehirli, hükumet teşekkülü
ne bağlı kalmıştı. Onun bütün 
kazanç membaı hükUmet paşa
larına, yahut ta ayan ve etrafa 
intisap etmit olmaktan ibaret
ti. "Adalet" nisbi olduğu ka
dar hadiselerin mantıklarından 
doğan kanaatlere bağlı değildi. 
Sade si;but vasıtaları arızalı O• 

lur ve kavle istinat ederdi. "Ki 
tapta yeri" bulunduğu sözü ad 
lin timsali olmağa yetiyordu. 
Ve kimse kanaatinden bahsede 
mezdi. 

( D•vamt var ) 

Güneşin 
Harareti 

lstanbulun f"n kuvvetli sinir 
leri gevşeten yumu,ak ve dütü 
ren muhitinde hünkirından pa
talarına, büyük softasmdan bap 
naibine varıncaya kadar kur
dukları zevk ve tarap alemlerin 
de İsraflı bir iptizal ile yllJadık 
ları ihtişamlı, depdebeli, peri 
muallarında tasvir edilen cev
herlere, iı:cilere, pırlantalara 
altın ve gümüşlere boğulmuı 
o hayatı yaşatan o hazineleri 
onlara tedarik eden hep Türk 
köylüsü idi. 

Bir Alman nazariye
si heyecan uyandırdı 

Pantanm, lzbandıdin vergi 
almak için zincire vurduğu yüz 
lerce köyltiyü sürüklerken boy 
nu zincirde ölenin çıkarılması
nı söyledikleri vakit atının ÜS· 

tünde zulmünün bu kanlı eseri 
ni seyreden mutlaka Osmanlı
nın Boşnak. Arnavut, Arap, 
Kürt, Çerkez, Ulah; Bulgar 
Rum dönmesi, Türk olmayan 
lzbandıt, turnacı, salyanecisi: 

BERL(N, 6 .A. A. - Volff Ajan
sından: Berlinli ilimlerden doktör 
Fricke neşrettiği ilmi bir tetkik ile 
heyecan uyandınnıttır. 

Bu tetkike göre rüMJin harareti 
yalnız nüve"i hararetli ve etrafı bir 
denizle meıtur olan bir yıldızın mu
hitinden ileri gelemektedir. 

Bu nazariye giineıin sathında ıö
rülen hadiseleri hayrete fllYan veba 
ait bir tarzda izah eylemektedir. 

Gemide infilak 

HARİCİ HABERLER 

Almanya silahlarda Hint meclisi 
Açıldı •• musavat 
Karıııklık zuhurun
dan endite ediliyor 

BOMBA Y, 6. A. A. - Hindiatan 
da icrası mutasavver ıslahat baldnn

temin edebilecek mi 
italya Alman noktai nazarını 1 

kabul ediyor. ı 

da müzakeratta 
bulunmak Üzere 
toplanacak olan 
konferansa gid<>
cek murahhasla
nn intihabı bu
auıunun tnüşki.li

ta maruz kalaca
ğı tahmin edil
mektedir, z i r a 
H i n t ittihadı 
kongresinin bu 
konferansa iştira

Fransa henüz cevap vermedi 
BERLlN, 6. A. A. - Volff A

janaından: 
Alikadaı mahafilde temin edildiği 

ne g;;re Almanyanın teslihat saba
smcla hukuk müsavatı talebine dair 
ol•n notasına Fransa tarafrnclan ye
rilec:eık cevap proiP.ıİ , Laus.llnne'da 

Kat't cevabı verecelr. olan 
M. Herriot 

mün"alôt mahremane it.ilif mucibİA
ce alakadar deorietlerle mütavere .,_ 
dildikten sonra tanzim olunacaktır. 

Reomen bildirildliine ıöre M. 
Herriot, mezk:ôr hük:ômetlere Al
man matalibatını bildirilmi, olup 
bunlarm .. erec:eklerini cevabın bu 
hafla içinde gelmesine intizar olun
makta~n·. J.'ranıa kat'i cevabını önü 
müzdeki h•fta zarhnda tanzim .. e 
tespit cdec•ktir. 

ita/ya kabul ediyor 
ROMA, 6. A .A. - Alman sefi

rinin M. Mussoliniyi ziyaret ebne
si neticeoi olan oel&hiyeıtar mahafil, 
ltalyaıvn hukuken varit bulunan,Al
manyarun teslihatta müsavat hakkın 
daki noktai na.zannı teslim ve taıdik 
eylemekte bulunduğunu teyit edi
yor. 

Ayni mahafil, bu meoelenin doğ
rudan doğruya tahdidi teslihat kon
feransının salahiyeti sahau dahilin· 
de bulunduğunu da ili.ve etmekte
dir. 

Yeni bir kararnanıe 
BERLlN, 6. A. A. - ~Almanya

nm iktısadi hayatını galvanize et
meğe matuf mühim bir kararname 
tanzim ~dilmiıtir. Bu kararname, ci
hanın ikt1sadi inhitatın son derece
sine düomü, olduğu veya dü§mek Ü 
zere bulunduğu ve binnetice Alman 
yanı nyeni bir hamlede bulunrnağa 
amade ohr.asına müıaadebah, ola
cak tertibatı almanın muvafık ola
cağı 1R1retindeki nikbinane telakkiye 
istinat etmektedir. 

HükUmein iktıııadi proğramı, sa
nayi icin teshili.t mahiyetinde bir 
takan tedbirleri ihtiva etmektedir. 
Fakat, zavahire rağmen , ziraat le
hinde hiçbir tedbiri ihtiva eyleme
mcktedir. Binaenaleyh hükumetin 
pe kyalun bir zamanda en mühim 
zirai mahsulleri kontenjantmana ta
bi tutmak suretiyle proğramının bo' 
luklarmı doldurmak taoa .. vurunda 
bulunmakta olduğunu ilan etıni,tir. 

BERLIN, 6. A. A. - Volff Ajan
sından: lktuadiyalın yeniden iolihı 
için ilin ve bu!JÜn netredilec:ek olan 
emirname, Alman kambiyoıunun İs
tikrarının mutlak surette muhafaza. 
sı e.ı:ıaına iıtinat eden bir programı 
ihtiva eylemektedir. Ayni program 
takriben 750 milyon marklık büyük 
nafia i,lerini ve ferdi iktisatçılığe 
kudret verecek bir takım tedabiri 
muhtevi bulunmaktadır. 

Nasıl kBl'fılandı 

BERLIN, 6 . A .A.- Reiıicümhu 
run iktısadi lıalkınmaya dair olan • 
mirnamesi hakkında mütalea ıerd• 
den gazetelerle mahfdler, hükume
tin aııl iktisadi proirammı mül&İt 
bir •urette kar,ılamakta ve ka.tiyyen 
tenkit etınemekedir. 

izhar olunan endişeler, umumiyet 
le içtimai siyaoet sahuında derpit 
edilmiı olan tedbirlere müteallik ba
lunmaktadır. 

Katolik kongreıl VB 

Vov Papen 
BERLIN, 6. A. A. - M. fon Pa

pen, katolik olmuına rağmen Esoen 
katolik kongrMinde hazır bulunma
mıfbr. Çünkü kon&reyi tertip eden
ler kendioine ictimada hazır bulun
mumnı arzu edilmemekte olduğunu 
ihbar etıniılerdir. 

ğata lngilterenin ne cevap vereceği 

1 

henüz malum değildir. 
Meselenin yalnız batına. hariciye 

03zırının ve hatta kabinenin hallede
miyeceği derecede mühim olduğu be 
yan olunmaktadır. 

Bilha•sa AJmanyanın yeniden res
mi surette sili.hlanmasından ve Al-
manya Cenevre konferansına mü
meHil göndermediği takdirde bu 

1 
konferansın akamete uğramasından 
endite edilmelctedir. 

Çelik Miğferl'ler ve 

Va/ı umumi ki kabul edeceği 
Lord Willington muhakkak değil

dir. 
Bir takım iğtiıaılar zuhuruna ih

timal verilmektedir. Binaenaleyh hü 
kfunet, bir beyanname ne,retmiıtir. 
Bu beyannamede gayri kanuni ola
rak silah bulunduranlar, bu sili.lıla-

Fon Papen rını teşrinievvel nihayetine kadar hü-
BERLIN, 6. A. A. _ Volff Ajan I ku".'ete tevd·i· etmeğ~ davet edilmek

sından: Bllfvekil, dün Çdik Miif.,... tedır . Bu . muddet _h!tam bulduktan 
liler birliği idare heyetini ve ayni sonra emır.name hılafına hareke .. t ~
birliğe mensup bazı i.zayi kabul ey- denler hapıs olunacaktır. Huıusı bir 
lemittir komisyon gizli silahları aramak i-

BERL(N, 6. A. A. - Volff Ajan çin memleket dahilinde dolaşmakta
sından: Gazetelerin yazdıldanna gö dır. . . . • 
re, Rayittağ mecliıi reioi, heyeti u- . Şımdıye kadar pek o kadar cıddı 
mumiyeyi 12 ey!UI tarihinde içtimaa bır nezaret ":ltında ~luı:ıdurulma-
davet etmek fikrindedir. makta olan lımanlar, şımdı son dere 
uı l il . bl l l bl ce ibtimamla muhafaza altında bu-
"' t ere erın r a e lundurulmaktadll'. 
DANTZIC, 6. A. A. - Volff A- SIMLA, 6. A. A. - Hint tetrii 

janıından: Gazeteler na.syona1-soı- mec.liıinin yeni içtima devreıi Hint 
yali111tlerin arbk naıyonal- Alman valii umumisi Lord Willinrton'un ri 
merkezcil• ve vasat fırkalar azaaın yıueti altında açılmıı ve umumi va
dan mürekkep muhtar tehir hüku- li, memleketin umumi vaziyeti hak
metini himaye ve takviye edemiye- kında mühim bir nutuk söylemiıtir. 
ceklerini beyan ettiklerini yazmak- Mümaileyh, lnıilterenin Hint kanu
ta v~ Hitlercilerin Diyet Meclisinin nu eıasisi hakkında Londrada yeni
feshile yeni intihabat icrasını talep den müzakerat İcrasının zaruri oldu 
ettiklerini bil.lirmektedir. ğu mütaleaoında bulunduğunu be-

Hit1ercilerin bu taleplerinin mu- yan etmittir. 
vaffakiyete isali için .ol cenah mün- Valii umumi, bütün Hindistan fır 
tehaırnın zaruri olan yardımını te- ka1arının teşriki mesai etmelerini ta 
min edip edemiyecekleri henüz qıec lep ebniş ve bunun müzakeratın mu 
bul bulunmaktadır. vaffakiyetle tetevvüç etmesi için za-

Amerika 
Maliy$Si 
Hazine nazın pro
gramı ilan etti 

VAŞiNGTON, 6 .A.A.- Yalan 
da vadeleri hitam bulacak olan dü
yunu umumiye faizleri teahhüdatına 
mukabele eylemek maksadile ve i
mar birlijinin muhtaç olduğu meba 
liğin teminin., matuf balunmak üzre 
ihzar edilen 1150 milyon dolarlık 
ehemmiyetli mali proırr- bazine 
naztrı tarafından ilan edilmi,tir. 

Bu program bazine banknotları Ü 
zet'İnden yüzde üç ve bir çeyrek faiz 
ti ~e 5 sene vadeli 750 milyon dolar 
lık bir meblig, muhtevi bulunmakta 
ve ke:ıalik yüzde bir ve bir çeyrek 
faizli .adeıi 15 Eylut 933 tarihinde 
nihayet bulacıı.k olan hazine faiz ,,,_ 
badetnamelerinin ihracını derpİf ey
lemektedir. 

Bu pro"'°am hali hazırdaki mali 
sene za•·fmda hazine nezaretinin yap 
mış olduku ikinci ehemmiyetli ame
liyatıır. 

Birincisi malUm olduğu Üzre ge
çen bir Atustoata 3SO milyon do
larlık 4 sene vadeli bazine tahvilleri 
nin ihracı muameleıidir ki, bu tah
viller bir l(Ün zarfında mecmuundan 
10 defa fazlaıına mü,teri kaydolun· 
mu~tu. 

Mesai günü 
kurban lan 

NEVYORK, 6. A. A. - Am•ika 
"mesln e-ünü'• ,enlikleri eınaıında 
200 den fazla telef ve yaralı olmuı
tur. 

Telefatın çoiu deniz banyo)ann. 
dan ve otomobil kazalarından ileri 
gelmittir. 250 ki;iden fazla insa.n 
va.ingtonda itfaıye kıtalannın geçıt 
reı.:Oi esnasında tiddetli sıcaklardan 
büyük fenahklaı geçinnitlerdir. 

Çabuk uçma rekoru 
NEVYORK, 5. - Klevland eya

letinde tertip edilen ha.-a tenlilderin 
de bir Amerikan tayyarecisi aklın 
kabul etmiyeceği kadar büyük bir 
sürat elde ederek dünya havacılığı. 
nın çabuk uçma rekorun": kınnıştll'. 

ruri olduğunu beyan eylemiştir. 
Hindistanın mali vaziyeti hakkın

daki mütalealımnı serdeden vafü u
mumi, ahiren meşhut olmuş olan sa
lahın artmıt olduğunu beyan eyle
mittir. 
Afgaılİstan ile Hindiıtan arasında 

tarife itilafnamesi hakkında mumai
leyh, Hindistanda kanunue1aoi teb
dil ye tadil edileceği cihetle, bu mua 
bedenin 6 ay evvel haber verilmek 
ıartile feshine müteallik olan mad
desinin pek mühim olduğunu söyle
miştir. 

Bundan sonra Lord Willington,u 
zun uzadiya silibsız itaatıizlik mü
cadelesinden de bahsetmiıtir. 

Mllslümanlar ve Mecusilt!r 
LONDRA, 6. A. A. - Bombay

dan Times'e bilidrildiğine göre 5000 
müılüman pazar aünü Maleıaon'da 
bir eve iltica etmİf olan 28 mecuıiye 
tecavüz etmi,lerdir. Asayİfİ iade İ
çin Masikden polis takYiye kıtaatı 
gönderilmittir. 4 yaralı nrdır. 

Stresa 
Konferansı 

PARIS, 6. A. A. - Havao Ajan
sından: Merkezi Avrupanı • vaziyeti 
ve Tuna meselelerin karı,ldığı sala
hiyettar mahafili fazla itıal etmek
tedir. 

Umumi mütalea, Stresa konfe
ranıının, siyasi ihtirasatın daha faz
la teıvit edebileceği vok nazik bir 
vazife karııoında bulunduğu mer
ke;:indedir. 

Gazetelerin heyeti mecmuası kon
feranoın malik olduğu imkanlar hak
kında fazla hayale kapılmamakla be 
raber Avnıpa iktisadiytınm yeniden 
ihyıınıı ait meselelerin ehemmiyeti 
hasebilc konferansın 111ahıus ve el İ· 
le tutulabilecek kadar iyi neticelere 
vasıl olabileceği ümidini izhar eyle
mektedil'. 

Müzakereler 
STRESA, 6 A.A. - Beynelmi· 

le! iktıaat konferansının bu sabah 
ki celaeıinde Polanya murahhası, 
ancak iktısadi mesailin tetkikini 
talep eden Alman tezini şiddetle 
tenkit ederek ticaret bilançosu 
kendileri için gayri.müsait olan 
bilcümle zirai memleketleri allka 
dar eden iktısa.di ve mali mesele
lerin seyyanen tetkik ve tezekkü
rünü istemiıtir. 

- Ölünün kokusundan bizar 
olurlar da vergiyi verirler. 

Der ve atını teperek yürür-
d .. ' u. 
Anad~lu köylüsü, Osmanlıya 

vergi verirken köyün öte ucun
dan görünen sarıca, simen. tü
fekli onu Yemen seferine. Ama 
vut seferine götürmek için ge
lir .. Ocağı batından alarak bir 
daha dönmemek üzere aürer ~ö 

CEBELOTTARIK, 6. A. A. -
Kömür bamulesi ile burada bulun
makta olan Carton ismindeki lngiliz 
gemisi taifesinin eluerisi bu sabah 
gemide vukua relen bir infilak neti
cesinde yaralanmqlardll'. İnfilakın 
sebebi meçhuldür. 

Berlin borsasında 
tereff ü 

Nasyonaliot ~azeteler, bunu ıid
detle protesto etmekte ve kongrenin 
katiyen Alman katoliklerini değil an 
cak merkez fırkasını temsil etmekte 
olduğunu beyan eylemektedirler. 

Bu tayyarecinin adı b'.nbatı Du
litldir. Elde ettiği sürat ıae saatte 
471 kilometre 747 metredir. Binbaşı 
Dulitl bu ıür'ati üç kilometrelik 
bir mesafeyi dört defa devretmek su 
retile elde etmi,tir. Fakat Amerika
lı tayyareci, bu tecrübeyi yaparken 
beraberine sürat ölçmeye mahsus o
lan resmi bir boragraf aleti olmadı
ğından dolayi bu muvaffakiyeti res
mi bir ıurette tesbit ve kabul edil- · 
memiştir. 

lngiliz murahhası, tarife muha 
rebelerini (gülünç) diye tavoif e
derek müıpet bir neticeye varma
nın yegi.ne çareıi, milletler ara
sında mübadelatın serbestçe İcra
sına engel olan manileri ortadan 
kaldırmak olduğunu beyan eyle
mi~tir .. 

Tren yoldan çıktı Londrada endişeler 
BERLIN, 6. A. A. - Yeniden PARIS. fi . A. A. - Londradan 

~er~in bon~mı~ ~ !>-ftay~ ait ~- I Havas Ajansına bil.diriliyor: 
nncı celsesined ıyı bir Wliyet ru- A lıT'.anyarur. teslıhat sahasında hu 
nü sörülmüıtür. T•effiie olan te- ı· kuk miioavatına dair olan talebi üze 
mayii&. um11rifı. rina Fransa tarafından yapılan tebli 

Şimdiki kara tayyarelerine mah
sus olan rekoru Fransız tayyarecİ&İ 
Bonneye aittir ve bu rekorun derece 
si •aatte 448 kilometre 171 metre
di 

PARlS, 6. A. A. - Paristen gel
mekte olan sür'at katarı, Marsilya 
varoslarından birinde yoldan çılmııt· 
tır, Telefat yoktur. Yal ruz sekiz ki
şi ağ"ır surette yaralanmıştır. 

iz mirde kadın güzünden feci 
bir cinayet oldu 

lZMlR. 6 (MiUiyet) - Dün l'et:e kadın yüzünden feci 

cinayet o""-t• iki kiti tehlikeli surette yaralanmıı~r. Vak'a f 
surette cereyan etmİftİr: Gece yarısı Avukat Şikati Beyin oğl 
Fethi, maliye memuru Naci ve arkadaıı Veli Beyler Rifat Ef. n· 

kordondaki İstanbul gazinosunun deniz tarafındaki kısmında 
tururlarleen o sırada yanlarından Mükerrem H. isminde 18 yaşı 
da bir gmç kız geçmiıtir. Fethi B. ve arkadaılan bir alem y 

mak makaadile kızı masalarına davet et.mitlerdir. Tam bu esnad 
dört gün evvel hapishaneden çıkan Alatehirli kunduracı Ka 

meydana çıkıyor ve kızı bunlardan almak İstiyor. Berikiler kız 
bırakmıyorlar, Kadri de uzaklaııyor. Fakat Fethi Bey ve arka 

daılan kızla beraber tam arabaya binecekleri sırada Kadri Ef 

genıe önlerine çıkıyor, bu defa da kızı zorla almak istiyor. Neti 
cede iki taraf biribirine giriyor, Kadri kızı almasına mini ola 
Fethi Beyin kamma ve üzerine atılan Naci Beyin de boynuna bı 
çağını saplıyor. Naci Beyin ıiryanları kesilmiş. Fethi Beyin d 
barsakları parçalanmıştır. Her ikisinin de yaraları çok tehlikeli 
dir. Katil cinayetten iki saat sonra yakalanmııtır. 

Balkan ajansları kon/ er ansı 
BÜKREŞ. 6 (A.A.) - Balkan Ajansları kooferansı dün 

burada toplanmıştır. Konferans Balkan Ajansları an.smda istih

barat teatisinin mümkün olduğu kadar teksifi meselesini tetkik 
edecektir. Konferansta, Anadolu Ajansını Umum Müdür Muvaf 

fak Bey temsil etmektedir. Dün akşam Hariciye müstqarı M. 
Tilea konferans azası ıerefine bir ziyafet vermiıtir. 

Pamuk mütehassısları Adanada 
KONYA, 6 (A.A.) - Sanayi mütehaaaıalanndan Denizli

de bulunanlar da dün buraya gelmiıler, heyete iltihak etmiıler
dir. Mütehassıslar dün otomobillerle Sille, Meram ve Dereye gi 

derek buralardaki su kuvvetlerini tetkik etmiılerdir . .Atkf&Dl be

lediye. heyet terefine bir ziyafet vermiıtir. Pamuk mütehauısla 
rından yedi zat bu sabahki trenle Adanaya hareket etmitlerdir. 
Ereğliye uğramaları da muhtemeldir. Maden müheındialeri tet

kikat için bugün Silleye gideceklerdir. Şehrmizde kalan heyet 
bugün de tetkikatına devam edecektir. 

760 mil irtifada 20 gün 
MOSKOV A. 6 (A.A.) - Sovyet Rusyanın tanınmış dağ 

seyyahlarından Adliye komiseri Krylenbo, Ruayanın sathi bahir 

den 760 mil irtifaında en büyük dağındaki Galmo sivrisine çık
maktadır. Kendisine dağ seyyahlarından bir grup refakat etmek 
tedir. Bu çıkış Rus fen akademisi ve turizm cemiyeti tarafından 
tertip edilmiştir. Heyet dağın cümudiyesinde 20 gün kadar bü
tün düryadan tecrit edilmiş bir halde kalacaktır, 

lngilterede işsizlik artıyor 
LONDRA. 6 (A.A.) - 22 Ağustos tarihinde tsizlerin mik

darı 48.046 kişi artmıştır. 

lngilterede grev
lere karşı 

LONDRA, 6. A. A. - Mesai na
zrrı sir Henry Betterton, Ma.DÇM
ter sanayi rrevi ile ali.kadar patron 
ve amele mümessillerine bir mektup 
göndermi,tir. Mektup, muhteviyatın 

dan her iki tarafça malılmat alındık 
tan sonra, n~redilecektir. 

Mesai nazırı, dün Lossimouth'dan 
avdet eden Baıvekil M. Mac Do
nald'a saat 19-15 te Fuston istasyo
nunda, mülaki olmuıtur. Mümaileyh 
Baıvekilc çulhalar a-revinin son va
ziyeti hakkında malUmat vermiştir. 

Riy aziyeciler 
kongresi 

ZURICH, 6. A. A. - Beynelmilel 
riyaziyeciler kongreai , dünyanın bü
tün memleketlerinden gelmiı olan 
800 murahhasın huzurile açılmtttır. 

lngiliz Traide-Unioo 
tarının bir karan 

NEVCASTLE, 6 A.A. - Trai
de-Union'lar konıresi, bir lcarar 
sureti kabul etmi,tir. Bu lı:arar su
retinde ücretleri tenzil eden hüku 
metin bu oiyaaeti yiizünden lıia.ıl 
olan enditeden bahsedilmektedir. 
Bu karar ouretinde hükUmetten 
harp borçlarile tamiratın ilıası ve 
işsizlere iş tedariki için bir tarife
ler maniası vücude getirmesi ta
lep edilmektedir . 

Sof yada bir suikast 
BERLIN, 6. A. A. - Volff A

janoından: Gazetelerin Sofyadan al
dılı:lan ~Umata ıöre, otomobile 
binmit olan bazı meçhul insanlar, 
Bükret sabık Bulıar dçiliii erkanm
dan çiftçi hrkası izaomdan gazeteci 
Michael Pundof'un evinin önünden 
geçtikleri sırada evden çıkmakta o
lau mümaileyhe birkaç el oiWı at
nuılar ve Pundef, aldığı yaralana 
tesirile ölmü,tür. 

Budin'cle •on Osmanlı Valisi ııe müdalii Abidin Pı. nın ihyayİ na· 
mı için bir abide reh:ı;edildiğini haber ııermiftilr. Yulrordalri resimler 
abiJe'yi, k.Uşat merasiminde bulunan heyeti ve Türkiye narmncı nu
tuk aöylayen Reıit Sallet Bevi ııöatermelrtedir. 



Gaz ve benzin fiatlan ihtikirı tahclkkuk eder vaziyete girdi 
Ekonomi ·-------
ihracatımız azalmıyor 

Tere/fa \ 
Gagritabiidir ! 1 

Gaz ve benzin fiat
ları etrafındaki 

tetkikat neticelendi 1 
her gün artıyor 

Ağustosun son on beş günü~de 
ne kadar ihracat yaptık? 

Ticaret odasının cevabı 
tesbit edildi 

Petrol ve benzin fia tlerinde 
ihtikar olup olmadığını ve bunda 
petrol kumpanyalarının oynadığı 
rolü tetkik etmek üzere Vilayette 
teıekkül eden komisyon Ticaret 
odasından bazı malümat talep et
miıti. Oda idare heyeti dün bir İç· 
tima yaparak bu hususta verile
cek cevabı tetkik ve tesbit etmi§· 
tir. içtimada Sanayi müdürü Re
fik Beyin hazırladığı rapor üze
rinde de me,gul olurunuıtur. 

Gümrükler istatistik müdürlüğü 
•iustos ayının ~on 15 günü zarfın~ 
da mühim ihracat limanlarnnızdan 
başlıca ihracat maddelerimizin ihraç 
•aziyetlerini teapit etmiştir. 
Yapılan istatistiğe göre on beş 

&Ün zarfında ihracatımız 2.164.567 
~ralık bir kıymet arzetmektedir. 
Temmuz son on beş günü zarfında
ki ihracatımız 1.492.165 lira tutmak 
la olmasma ııöre $sto•taki ihraca
tnnız 672.402 lira fazla olmuştur. 
Ağustosun son on beş günlük ih

racatını aşağıda göst,..riyoruz: 
Kıvmet 

Eşyanın cinctİ Lira 
l<.oyun ve keci 18.074 
Yumurt~ · 300.418 
lfam t1P•İ 51.955 
Av rlr•ileri 6.196 
't'ür 171.202 
l'if•"k 412.109 
lial 118.233 
Arp" 88.384 
Üzüm 266.236 
ine: 2.034 
Fındık (Kabuklu) 369 

, rKabuksuz) 133.315 
Zeytın yağı 7.307 
l'üıun 355. 113 
PnJ mut 21.013 

, (Hülasası) · 23.264 
Afyon 34.095 
Kereste 4.300 
Paınuk 1.859 
Maden kömürü 149.091 

Temuzun son on beş gününe göre 
ihracatımızın tezayüt ettiği kalem
ler ~unlardır: 

Koyun V<' keci temmuzun son on 
lıeg ı?ÜnÜ içinde 5.808 liralık ihraç 
edildiği halde ağustosla 18.074 lira
lık ihracat vukubulmuttur. Ham de
ri ihracatında 28.624 liralık bir te
zayüt !';örülmüştür. Av derileri ih
>acatı 4.718 yün 152.722 tiftik 
36J.565 balı 16.597 üzüm 262.386 
kabuksuz fındık 114.996 zeytin ya
i"t 4.364 ve maden kömürü 15.503 
u •• fazlalık eöslennektedir. 

Bu= mukabil yumurta ihracatm
dan 62.018 arpı>dan 40..569 kabuklu 
ı.ndıktan 1.330 tütünden 29.622 
Palamuttan 42.899 palamut hülasa
•ıııdan 3.293 afyondan 109.378 ke
'••teden 3.400 pamuktan ela 12.865 
braJık noksan vardır. 

Mısırda münakasa 
Mııor Dahiliye nezareti mühim 

llıiktarda yün, pamuk ve ipek ipliği 
•i ınünııkuaya koymıııtur. 

Ticaret odaıı bu büyük miinabaa 
h İfl:iraklerini alikadarlara hıvsiye 
otrniıtir. 

En çok ihracat 
fındıkta 

Kontenjan kararnamesi miicibince 
İlıraç edilecek mal mukabilinde kon 
t...,ian harici ithalat yapılması hak
... nda vazedilen ahkam piyasada git-
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tikçe ehemmiyetle teıakki edilmek
tedir. Şimdiye kadar ihracat için bir 
hayli müracaat vukubulmaktadır. 
Fındık ihracat mevsimi olmak itiba
rile en cok müracatlar fındık ihracı 
içindir. -

Çekoslovakya 
tütün alıyor 

Çekoslovakya memleketimizle o
lan ticari muahede itibarile bu •ene 
de 2 milyon türk liralık tütünü mü 
bayaa etlecektir. 

Cekoalovak rejisi bu iki milyon 
kilo-Türk tütününü munakaaaya 
koymuıtuı·. Çeko&lavak rejisinin mu 
hayaatı muhtelif mıntakalardan o
lacaktrr. 

Halı için iplik 
Halı fabrikaları sahiplerinden ba

zıları Ticaret Odasına Müracaat ede 
rek halılann ilk katında kullandan 
ipliklerin memlekete serbest girme
si için teşebbüslerde bulunulmasını 
iıtemiJlerdir. Oda meseleyi İkbsat 
Vekiletine bildirecektir. 

Dün gelen 
buğdaylar 

Dün tehrimize Anadoludan 
330, Trakyadan 2 vağon buğday 
gelınittir. 

Paris borsası 
P ARiS, 6 A.A. - Dün piyasa· 

da büyük bir oağlamlık görülmÜ§• 
tür. Açılqta fiatlarda tereffü met 
but olmuı, müteakiben aab§ yapıl
dığında dolayı hafif bir tedenni 
görülmüttür. Maamafih, kapanıı· 
ta tereffü hareket tekrar kendioi
ni göstennqtir. Franııız, ranllann 
da terakki görülmüttür. 

Bankalar eahamınm i.atikameti 
iyidir. Kauçuk eıhamında faaliyet 
vardır. Kömür madenleri eshamı 
sağlamdır. 

fngiliz pamuk sa
nayiindeki buhran 

LONDRA, 6 A.A. - Mesai na· 
zırı tarafından Lancashire pamuk 
.... nayii mümeHillerine gönderil
mit olan mektupta §Öyle deni!· 
mektedir. 

"Baıu müli.ha.zaları, ıizlere 

bildirmeii vazifelerim cümleıin• 
den addediyorum. Şimclilri vazi
yet, birtakım fayanı tee11iif hi.di· 
aelerin biribirini takip etmeıi yü. 
zünden tahaddüo etmİftİr. Patron 
!arla amelenin gerek mütekabil 
menfaatleri ve gerek ammenin 
menfaati namına biribirlerile bir· 
letİP teş,riki mesai etmeleri her za
mandan ziyade zaruridir. Kollek
tif itilafların muhafaza ve idıı.meal 
keyfiyetinin merbut bulunduğu 
prensiplerde hakiki hiçbir noktai 
nazar ihtilafı mevcut olmadığını, 
hakiki ihtilafın bu prensiplerin 
tatbikında olduğunu zannediyo-
rum. 

Hadiseleri tetkik etmek ve bun 
!ardan birtakım neticeler istihraç 
etmek için gerek ücretler, ve ge
rek uzlatına meselelerini tetkik 
eyliyecek hususi komisyonlar tara 
fından ihda11111ı tavsiye ederim. 
Bu komisyonların diğer ünayide 
faideleri görülmÜ§tür. Her iki ta· 
rafın bu meseleleri müzakere et• 
mek için mümkün olduğu kadar 
oür'atle toplanmalarını arzu ede-
. " nm. 

Posta 
Tarifeleri 

Aldığımız malümata nazaran 
dünkü içtimada petrol ve benzin 
fiatlerindeki son tereffüün gayri 
tabii olduğu tesbit edilmiş ve ihti
kar komisyonuna bu şeki'-de ce
vap verilmesi kararlaşbnlmıftır. 

Sıhhiye 
Müsteşarı 

Hüsame~din Bey 
kongreye gidiyor 
Sıhhat Vekaleti Müıtetarı Hü-

sameddin Bey, dün Ankaradan 
şehrimize gelmit
tir. Hüsameddin 
Bey, dün öğleden 
sonra Sıhhat mü
diriyetine gelerek 
bir müddet meş
gul olmuıtur. 
Hüsameddin B. in 
bu aeyahab, son 
kontenjan karar
namesinin bbbi 
mevadda t•lliik e
den kııımmın tat
bikatile ali.kadar Hü•ameddin B. 
olduğu kuvvetle rivayet ediliyor
du. 

Hüaaıneddin B. bir muharriri
mize bu rivayetlerin doğru olma
dığını söyleyerek demittir ki: 
"- Seyahatimin kontenjan it

lerile hiç bir münasebet ve alaka· 
sr yoktur. Marailyada toplanacak 
olan Beynelmilel hıfzıaııılı.ha kon
greoine ittirak ebnek Üzere önü
müzdeki cuma günü buradan ha
reket edeceğim. Kongre altı gün 
kadar devam edecektir . 

Kongrenin hitamında Cene.,.. 
ye giderek aza11ndan bulundu
ium Cemiyeti Akvam hıfzraaıhha 
komiteainin içtimalanna iıtirak e
decefim." 

Filo d&niiyor 
Karadenizde bahman filom .. 

llllD buPn lin>aıunına afttıti bek 
leırnıektedir. 

Adliyede 

Yeni Ağırceza 
Reisi 

lıtanbul ağm:eza mahkemesi
nin yeni reiai Aziz Bey dün maka
mına celmit ve yeni vazifeıine 
başlamıttır. 

Ağırceza reia vekili Nuaral 
Beyin üçüncü ceza mahkemesi 
reiıliğine terfi ettiği ve emrının 
bugün müddei umumiliğe tebliğ e
dileceği söylenmektedir. 

800 Faıist 
Geldi 

Dün ııehriınize Jul Sezar vapn
rile 800 lte.lyan fqist seyyahı gel 
mittir. Bu seyyahların içinde bir 
kııım da Amerikalı vardır. 

Seyyahlar dün §ehrin §ayanı 
temaşa yerlerini ziyaret etmqler• 
dir. 

Bugün tehrimize Bulgarya va· 
purile Brencliziden 47 İtalyan dok 
toru gelmiıtir. Bu doktorlar bu
gün gene ayni vapurla Romanya· 
ya gideceklerdir. Bu doktorlar 
Bükrette toplanacak tarihi Tıp 
kongresinde ltalyanın murabba .. 
!arıdır. 

Yiizlerce fJaııa aayığı balıkhane iJnOnde bekliyor-

Bu sene de bu serveti 
denize mi dökeceğiz? 
Balık bolluğu her tarafı kapladı 
fakat hiç bir şey yapamıyoruz! 

lstanbulda balık bolluğu dün 
de devam elti. Şehrin sokakları 
dün gene balıkla doldu, hemen 
her tarafta yiiz paraya palamut 
bet kuruta torik satanlara rad ge
liniyordu. 

Balıkhanenin önü ve içi dün 
görülecek bir manzara arzediyor 
du. Balıkhane iskeleainin önünü 
dolduran yÜzlerce balık kayığın
dan çıkarılan balıklar balıkhane-

' yi dolduruyordu. Bu kadar balı
ğın nerede, nasıl ve kime sahla ... 
cağı hakikaten merak edilecek 
§eydi. 

Gene bu mevt.imde geçen sene 
de balık bolluğu görüldü. O va
kit gene balıkçılar böyle bütün e-

5 kuru,a torik! 
meklerinin heder olduğunu göre
rek kıvrandılar. Tahiatin bize hah 
teltiği bu serveti iatiımar için hiç 
bir şey yapamadık. Üç, beş tuzla
yıcmm iptidai vesaiti, bir kııımla
nnm yaptığı buzlu sandıklar tabii 
bu iti çeviremezdi. ihracat yapıla 
madı, dahilde satılamadı. Ve, ni
hayet garip olduğu kadar acıklı 
bir şekilde denizden tutulan ba
lık tekrar denize döküldü. ... 

Bu halden memleketin zaran 
çok büyiiktür. Fakat bundan ba
lıkçılann zaran da iıtisgar edil
memelidir. 

Bu acne de ayni vaziyet ba~ göı 
teriyor. Gene bu serveti denize mi 
dökeceğiz? 

Emni~et Sandığına 
borçlu olanların 

malı nasıl satılacak? 

Vakıf paralar idaresi ve Emni_ 
yet sandığı müzayedeleri icra 
vasıtasile yapılmaya başlandı 

Resim haberinde yanhılık var! 

Yeni icra kanıınu mucibince ı ıeıae mal aatıhnq. aibi ........; tahsil 
badema Emniyet aandığı ve Vakıf olan yüzde beti alacaktır. 
!'aralar müdürlüğü merhunab bu Böyle bir teY yoktur. Bu haber 
~dare~ ~~n. aablmıyacak, yanlrttır . .lcra maJ aablmadan ...e 
ıcra daareıı manfetıyle sablacak· icrai muamele ikmal edilmeden 
tir. • . • . . hiç bir harç ve maaraf almaz. Ye-

4 Eylüldeıı ıbbaren her iki ıda· ni kanunda da bu vaziyet değif. 
renin kendilerine mahıuı müzaye mit değildil' 
de ve sah§ nizamları, talimatna- · 
meleri mülgadır. Sonra alacaklı her istediği za. 

man icra muamelesini durdurur 
Bir gazete bu merhunat aatıtı 

1 veya tehir ettirir. 
nm icraya geçınit o m••mm hallr:ı 
miıtazamr edeceğini ve bu zarara Borçlu ile sandık arasında müd 
meydan bırakdmama .. için bir tek detin temdidi veya borcun bir kıs
li hal arandığını yazmııtır. ınının tediyesi suretile bir itilif ya 

Bu gazeteye nazaran müzaye.. pr]ırsa sandık icraya müracaatla 
deye çıkanlan merhunun sahibi muamelenin durdurulmaamı veya 
borcunun faizini vererek müddeti- tehir edilmesini isteyebilir. 
ni temdit ettirmek veya borcun Bu takdirde de icra dairesi ne 
bir kısmını vermek auretile ma- alacaklıdan, ne borçludan hiçbir 
lını satılmaktan kurtarınıa icra harç ve resmi tahsil talep etmez. 

Merkez bankası 
Şehrimizde bulup~n Cümlıuri

yet Merkez Bankau ıd&J"e meclisi 
reiı ve azaaııım mezuniyetleri bit
mek üzere olduğundan yakmda 
Ankara'ya avdet edeceklerdir. U
mum müdür Salalıattin B. birkaç 
giin evvel avdet etmiJtir . 

Bankanın yeni İzmir §Ubeai 
müdür ve memurları da İzmire 
ıı:iımitlerdir. Şubenin ~t mera
simine ait hazırlıklarla ıttiıral edil 
mektedir • 

Dil kurultayı 
hazırlıktan 

Türk Dilini Tetkik Cenıiyetinin 
ilk Kurultayına ait hazniıklara 
devam edilmektedir. Kongrede 
beyani mütalea etmek istiyen ye. 
n.iden birçok münevverler, dün 
cemiyet katibi umumiliğine bizzat 
ve tahriren müracaat etmiılerdir. 
Bu. müracaatlar tevali ebnektedir. 
Yeni müracaat edenlerin iaim1eri 
bugün matbuata verilecektir. 

ihtiyaca 
Yetmiyor 

Eczacılar ve depo 
sahipleri 

ıikayet ediyorlar .• 

Yetişmeyen maddeler 
nedir, ne diyorlar? 

13212 No. lu son kontenjan 
kararnamesi mucibince bu karar· 
nameye merbut F. listesi muhtevi .. 
yatı olan bütün kimyevi müstah
zarlar ve tıbbi alit ve edevatın, an 
cak Sıhhat Vekaletinin müııaade
aile ithal edilebileceği malümdur. 

Yeni kararname, şehrimizde 
Eczayı kimyeviye Üzerine iş ya .. 
pan fabrikalan miqkül bir vazi
yete dü§ürınüştür. 

Üç aylık ihtiyaç olarak göste
rilen azami 400,000 liralık ecza
nın kontenjan harici memlekete 
girmesi kabul edilmişse de bu mik 
tar ecza, ancak bir ayhk ihtiyaca 
güçlükle tekabül edebilmektedir. 

Bu vaziyet kartııunda stoku a
zalan bir kıaon ecza fiatlerinde 
tedrici bir yükselite intizar eden
ler vardır. Dün bu husuıta kimye
vi ecza ve İtriyat Üzerine it yapan 
bazı zevat i)e görüştük. Bu meyan 
da İtriyatçı Nureddin Bey bize fU 
izahatı verdi: 

- Alat ve edevatı tıbbiye, i
çin tayin edilen 10,5 milyon lira, 
bence ihtiyaca tekabül eder. Esa
sen stok olarak kafi derecede tıb
bi alit ve edevatımız mevcuttur. 
Bizim aut iptidai maddelere ibti
yaCDD.1z vardır. Elimizdeki "Pro
duits Chimique" ler çok azalmıt
tır. ltriyatçılar, bunlarsız it göre
tnez1er. 

Eczayı kimyeviye fabrikalan
mız, kendilerine pek lüzumlu o
lan bu maddelerin aerbesçe ithali
ni ve asgari tarifeye tabi tutulma .. 
smı bekliyorlar. İtriyat sanayii, hu 
vaziyet devam ederse taınamen 
duracakbr.'' 

Diğer taraftan Etem Pertev 
fabrika .. aahibi Niyazi B. bilhaua 
ecza, mustahzarat ve itriyat konu .. 
lan şiıe, mantar ve emsali mevad 
dm tedarikinde çekilen mİi§külat
tan tikayet ederek demqtir ki: 

- Müstahzaratımız, bu giditle 
elimizde kalacak. Piyasada tite 
azalmııtır. Hariçten ıişe celp et
menin müıkülab ıuradadrr. Evve
li. şİJe, kararnamenin F. madde
sinde zikredilen alat ve edevatı 
tıbbiyeye dahil midir, değil midir? 
Dahil ise bunun için Sıhhat Veka
letinden müsaade almamız li_:zım 
gelecek. Halbuki Vekalet, tabia
tile tifeleri ali.b tıbbiyeden addet 
miyecek ve bu takdirde de güm
rükte bir sürü mii§külatla kartı
lafacağız. Benim kanaatime göre 
kontenjan harici ithaline müııaade 
edilen 400,000 liralık mevad üç 
aylılı: ihtiyaca mümkün değil ye
tİfme:z. 

Hele bazı iptidai nıaddelere 
ihtiyaç daha faz la dır." 

Eczayı kiııar-iYe fabrikalan 
...e ecza depolan sahipleri, hülı:lİ· 
metimizin almak Üzere bulundu
ju yeni radikal tedbirleri alaka 
ile beklemektedirler. 

Şirketlerde 

Bir gaz kumpanyası 
tatili faaliyet ediyor 

Memleketimizde uzun müddet
ten beri faaliyette bulunan beyne! 
milel petrol kumpanyalarından 
Vacom Oil Compani memleketi· 
mizdeki faaliyetini tatil ebnekte 
olduğunu Ticaret umum müdürlü
ğüne bildirmiıtir. 

Vacom Oil Compani petrol ve 
benzin fiatlerinde ıayri tabii yük
seltme iti ile ali.kadar olan.k hak· 
kında tahkikat yapılan kumpan
yalardan biridir. 

Keriman H. lzmire 
gitmiyor 

Maarifle 

Test usulü 
Yoklama 

Bir daha bu usul 
tatbik edilmiyecek 

Geçen seneyi dersiye içinde Is 
tanbul ilk mektep talebelerinden 
12 bin çocuk arasında test usulü 
yoklamalar tatbik edilmİ§, talebe 
nin umumi seviyesi anlaıılmak is .. 
nilmişti. Aldığımız malümata gO
re bu teat yoklıı.malarını tatbiki 
müspet netice vermemiıtir. Teıt 
cetvellerindeki sualleri yüksek mu 
allim mektebi usulü tedris hocası 
Sadrettin Celi.! bey tertip etmisti. 

Maarif Vekaleti teıl usulünün 
memleketimizde ilk defa İstanbul 
daki tatbikatını tetkik etmiştir. 
Talebe aüal cetvellerini ekseriya 
bo~ olarak ve çok defa da yanlıt 
olarak doldurup verdikleri anla
tılımttır. Yapılan tetkikattan, ..,.. 
rulan •Üallerin seviyeden yiiksek 
ve tümullü olduğu neticesi çıkmıt 
tır. 

Öğrendiğimize göre Maarif Ve 
kaleti talim terbiye dairesi bu u
sulü bir daha tatbik edilmemeıine 
karar vermiştir. 

Liselere talebe 
kabulü 

Lise ve orta mekteplere yeni 
talebe kaydu kabulüne bugün baş 
!anacaktır. Talebe tehacümü ol
mamak için berk.,. ancak kendi 
mıntakasmdaki mektebe müraca .. 
al edeceklerdir. 

Diş şubesine 
rağbet çok 

Darülfünun dit tababeti §Ube. 
sine bo aene çok rkğbet vardır. 
Şimdiye kadar bu şubeye 200 ka
dar talebe kaydolunmuttur. Bu 
yekünun 70 tanesi Bulgariotan ve 
Romanyadan gelen ecnebi talebe
dir. 

Bu rağbet karşıoında laboratu• 
var Te kliniklerin tevsii tekarrür 
ebnittir. Çünkü klinikler ancak 
40 talebenin den görmeaine mü
saittir. Bu sene yeniden askeri dit 
çilik tubesi de ihdas edilmiftir. 

Yapılacak yeni letkiliôt için 
bir rapor harırla.nmıı ve vekilete 
gönderilmittir. 

Felaefe muallimliği 
İzmir kız muallim mektebi ter

biye ve nıhiyat mnallimi Nezahet 
Sabri Cemil H. İstanbul kız lis""i 
felsefe muallimliğine tayin edil
mİ§tİr -

Bu meydan 
Kimin? 

Defterdarlık dava 
açb 

Defterdarlık kadastro mahke
meainde Ferit Nami ve İbrahlııa 
Nami Beyler aleyhine bir dava i
kame etınİftİr . 

Büyiikadada Fişekhane meyda 
nı denınekle muuf 65000 metre 
murabbası bir ana vardır. 

Bu arsanın Ermeni Ohannes 
vere..,.inden metruk olduğu anla 
ıılmııtır. 

Fakat Defterdarlık vazıyet et• 
mek istediği esnada Ferit ve İbrııt.
him Nami Beyler mal sahibi ola· 
rak ortaya çıkmıtlar ve bu malı 
aabn aldıklarına dair 331 senesin
de verese tarafından yazr1ara.k 
kendilerine verilmit bir kağıt ib
raz etmitlerdir. Bu kağıt vesaiki 
tasarnıfiyeden addedilmediği ci. 
hetle defterdarlık Kadastro mah
kemesine müracaatla dava ikame 
etıııittir. Muhakeme ayın on dör
dünde Büyükadada Kadastro mah 
kemeıinde rüyet edilecektir. Güzellik kraliceai Ken-.n ba

nan dün evinden bir yere çıkma· 
Dll§ ve bir çok ziyaretçilerin z'ya· 
retlerini kabul etmitlir. Keriman 
hanımın evi dün gene hiç bot kal
mamıftır. 

Keriman Ece fa:ıla yorgun 
bulunduğundan lzmirden vaki o
lan da ve ti kabul edemiyecektir. 
Kraliçenin lzmire gitmesi ileride 
düıünülecektir. 

Tiearet odasında 

Cevap vermiyenlere 
ceza kesilecek 

Ticaret oda11 icabettikçe ticari, 
hususi bir çok müesseselerden ba
zı rnalümat talep etmektedir. ~Töiııl J,-40.'16 Yır'o'a 
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te'k.ide rafmen Odanın müracaatı 
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kanunen turih edilen takibatın 
yapılmasına karar •ennİ.f ve der. 
hal filiyata geçmiştir. Odanın bu 
gibilerden 5 liradan 100 liraya ka
dar ceza tah&iline selilbiyeti var
dır. 
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Posta vapurculuğunu Devlet 
inhisarına alan kanun 1 O gün son 
ra mer'iyete girecektir. Ayın 17 
sinden itibaren, husu8İ Vapurcu .. 
lar beyannamelerini Den.iz Tica
ret Müdürlüğüne venniye ba§lıya
caklardır. 

Diğer taraftan Seyrisefain ida
resi, seyrüsefer ücurabn ait yeni 
tarife projelerini bazırlamıftır. 
Yeni tarifelerde, güverte yolculan 
nakliyatına ait bilet ücretleri art
tırılmıı, kamara biletleri bazı mın 
takalarda ipka, bazı yerler ic;in 
cüz'i tezyit edilmiıtir. Tarifeler, 
lktısat Vekaletinin tasvibine ar
zedilmelr iizeredir. 

Aşkı Ef. zannettiği misafiri karşısında bulamayınca!! Resimli hikAye 

Erenköy nahiye 
müdürü 

Erenköy nahiye müdürlüğün& 
Nusaybin kaymakamı Halit B. 
tayin edihnittir. 
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\arın umdcsi «MiLLiYET• tir 

7 EYLÜL 1932 
İdarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telcraf adreti: lıL Milliyet 

Telefon Numaralan: 
Ba,muharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ı\BONE ÜCRETLERİ: 
Türkiyf! ıçin Hariç için 

L. K. L. K. 

3 aylıiı 4- 8-

6 .. 7 50 i4-
12 

" 14 - .!8 -

Gelen evrak ııeri venlmez -
Müddeti ııeç- nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbu.ya ait 
itler için müdiriyete miiıracaat 

edilir. Gantemiz illnlann me
ı'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y "tilköy ukerf raaat merk&

zinden verilen malumata ııöre bu 
gün bava açık olacak rüzııar poy
ı·azdan hafif olarak eaecektir. 

6-9-32 tarihinde hava tazyiki 
762 milimetre en fazla sıcaklık 28 
en az 14 santigrat kaydedilmiş

tir. 

FELEKTEN 
Seyahat mektupları .. 

Talih bana 
Gülmeye 
Başladı 

Vlchy 

Gündüz on ikide. alqam ye
:lide sofraya oturuyoruz ..• Ben 
ve benim gibi bet on kiti ilti
maslılar. bahçede yiyoruz. Üst 
tarafı basıkça tavanlı yemek 
salonlarında •.. 

Bahçede bir kaç Fransız ai
lesi var ki; anlatılmaya ve yu
mağa değer hiç bir husuaiyet-
leri yok!.. Masalardan birinde 
bir Mısırlı kan koca var .. Mı
sırlı müıliiman mı bilmem ... 
Fakat kanımı mes'ut etmek 
hususWlda e§İn dostun muave
netine mazhar olduğu pek ba
riz surette anl114ılan erkekte 
karısına kartı tam bir itaat 
var .. Kadın ya,Iıca ve hoppa! 
Bir küçük köpeği var. Bütün 
hoppalıklara bu köpek alet olu 
yor. 

Meseli.: Birine kartı izharı 
hissiyat etmek iıterae ona ba
kıp köpeği öpüyor ... 

Fransızca konu,uyorlar .. 
Erkek yemek ıofrasma otu
rur oturmaz bir saatçi itinaaile 
yemeklerin üzerine kapanı
yor, hanım da gözlerini aça a
ça ve beyaz ditlerini göstere 
göstere hafiflikler yapıyor .. 
Her ikisi de mes'ut görünü
yorlar, bize ne!. 

Masalardan birinde de, ba
na kartı oturan titman ve bı
yıklı bir kadın var .. evvelce de 
yazmıttrm zannederim ... O da 
Mısırlının hanımını görüp hop 
palıklar etmek istiyor. Hiz
met eden yakışıklıca garsona 
itaretler yapıyor, naz ediyor, 

cilve ediyor.. Öyle de yakrtı
yor ki; sormayın.. 

Bu madamm ismi Madam 
Montabout'dur. Ve iki gün i
çinde ahbap olduk.. Bakınız 
nasıl! ... 

Madam Montabout yemek· 
terde meseli. havanın aıcak4-
ğmdan tiki.yet ederken, yahut. 
yemeklerin biraz gecikme.ini 
anlatırken. bana k114 göz yapı
yordu.... Dün akf am yemek 
vakti bahçeye indiğim zaman, 
bir de baktım ki; benim ma
samda ve karşımda Madam 
Montabout oturmuyor mu? .. 
Aman allah ! Şimdi ne yapma
lı!. .. 

Garson tereddüt 
görünce hemen geldi. 
lemi çekti ve bana: 

ettiğimi 
İs kem-

- Buyurun Mösyö! Sizi 
yalmz kalınamak için Madam
la beraber koyduk!.. dedi .. F e
na içerledim amma. çaresiz 
kaldım. "Hayır istemem., di
yemezdim kiı Madamı seli.m
ladıktan sonra oturdum ve ye
mek yemeğe baıladım.. Li.kin 
anladım ki; bu it Madamın hü 
neridir. Mutlaka garsona bir 
kaç kurut vermiştir ve yerini 
değiştirtmiştir ... 

Çorbada ağzını o kadar bo
zuyordu ki; insanın aklına fe
na ıeyler geliyordu .. 

Balıkta kılçığı ağzından a
lırken küçük parmağının man
zarası Orhan Seyfiye bile şiir 
söyletecek kadar bedii bir ter-
di ... 

- Mösyö! Tedavi için mi 
buradasınız? .. diye sorunca ça
resiz vaziyetimizi anlatbk ..• 
Türk olduğumu öğrendiği za 
man yan hayret yarı memnu.
niyet bislerile gözleri parladı
ğım gördüm. Ve ben de sor
dum: 

- Ya siz Madam! •.• 
- Oo ! Ben biraz değiıik-

lik olsun diye geldim .. 
N d "' ikl'ğ•? s ' - e egıt ı ı. umu ..• 

- Hayır!.. Hayat! İtiyat ... 
Adamlar .. her fey .. 

- Madam Parisli mtdir?. 
- (Ağzını büzerek istihfaf 

ifade ettikten soma) hayır! 
(Amyen) liyim!.. 

De-
vam etti .. 

- (Amyen) de iki kasap 
dükkanım var ... Bir apartmıa
nım ve bir kehvem var .. 

Ç k 
.. , 

- o ıyı ... 
- Evet! Li.kin mes'ut de-

ğilim!. 
- Vah vah neden Madam! 

- Çünkü; (Amyen) in en 
meıbur kasabı olan babam beni 
kimseye vermeye kıyamaz
dı. Nihayet bir çok bekledik
ten sonra bize hayvan satan 
bir celebin oğluna verdi .. Bir 
müddet beraber y114adık.. Ta
hammül ettim .. Her §eye göz 
yumdum. Bana ihanet etti, al
dırmadım .. Eve geç geldi. Ba
zan hiç gelmedi. Ses çıkarma
dım .. Lakin nihayet paramı ye 
meğe başladı. Kumara düttü .. 
Muttasıl benden para alıyordu. 
Günün birinde öğrendim ki; 
Benden aldığı paraları mahal
lemizdeki aktarma kızile yiyor
muş .. Artık herkeae gülünç ol
maya tahammül edemedim .. 
(Pol) 11 koğdum. (Kocamın iı 
mi Poldur) . Altı ay var ki ay 
rı yaşıyorum .. Li.kin bir kadın 
ne kadar olsa kadındır .. Narin
dir .. Her ite gelemez.. Vakıa 

Milliyet'in Edebi Romam: 85 
..... 
Olüler yaşıyorlar mı? 

( F ebeli fanta•tİ•ue roman) 

Yazan: Hi)SEYiN RAHMi 

1 Aakeri Bahisler 

Türkün 
Büyük Zaferi 

7 Eyliil 
Ordularımız. bugün dünkil 

cephe emrine göre, ıöyle hare
ket etmitlerdi: 

Bursa cephesinde bugün. 
düımanın tutunduğu (Kazancı 
bayırı) na taarruz için ketif ve 
hazırlık yapıldı ... 

Kocaeli gurupunun (İznik) 
gölü şarkındaki kuvvetleri, 
4 eylulden beri düımanı taki
be batlamrılardr .• 

Bugün bu kuvvetler (İne
göl) ve ıimaline gelmiıler ve 
ili. üncü Kolordunun emrine 
girmitlerdi ..• 

Ill. üncü Kolordumu7<l1n. 
karıısındaki dütman. 3 ve 10 
uncu düşman fırkaları idi ve 
(Ketitdağı) ile (İznik) gölü 
arasında idi ... 

11 inci düşman fırkası da, 
Kocaeli gurupumuzun karşısın 
da (Gemlik) - (lznik) gölü 
arasında idi .. 

Burada, düşman adetçe. bi
zim üçüncü Kolordumuzla Ko
caeli gurupuna; üstün idi ... 

İzmir İstikametinde: 
V. inci Süvari Kolordusu. 

dün aldığı cephe emrine göre. 
Manisa istikametine yürüdü, 
alqam karanlığı bastığı sıra
da (Manisa) §İmali tnrkisinde 
(Saruhanlı) civarına vardı .• 

2. inci ordu; (Adala) ve 
ırarbma geldi., 

1 inci orduı l, il. inci Kol
ordulann ileri kıt' aları ile 
(Turgutlu) ya vardı, ve itgal 
etti •• 

• • 'l' 

Gazi Batkumandan. Büyük 
Erkim Harbiye Reisi ve Garp 
Cephesi kumandanı Pap.lar 
maiyetlerile saat 9 da (Alate
hir) den hareketle saat 11 de 
(Salihli) ye vardılar .. 

A. Rıza 

..--········-··-·········· .... -··-··-··-· 
r;ayet sadık bir kalfam var .•. 
Amma candan bir adam ister •.. 
(İçini çekerek) şimdi evlen
meden beraber y&§ayan birçok 
kan kocalar var. Ben öylesini 
İstemem. Ben bütün servetimi 
eline alacak, beni bir küçük kız 
cağız gibi ho§ tutacak bir ko
ca isterim ..• 

Ben sustum .. Vaziyette u
fak bir garabet görüyordum am 
ma belki aldanırım diyordum .. 
Sükut çok sürmedi ..• 

- Mösyö bekar mısınız? .. 
- Evet! demek hamakatin 

de bulundum.. Gülümsiyerek 
ve elindeki yemek havlusunu 
sinirli sinirli çekittirerek: 

- (Amyen) e gelsenize! .. 
dedi.. . 

Sözün arkasından ne gele
ceğini anladım .. Ve hızla erik 
kompostosunuo çekirdeğini ça
tır çatır ağzımda kırdım .. 

- Vaktim olursa .. diyerek 
gülümsedim .. Yemekten kalk
tık.. Bugün Madam Montabout 
nun tekrar taarruza geçeceği 
zannındayım .. Ona göre terti
bat alacağım... Zannederim 
yemekte dişim ağrıyacak! Ve 
ondan sonra d" yerimi değiştir 
teceğim .. 

FELEK 

HiKAYE 

Bir gün Coupob kaılıTeeiıı
de oturuyordum. Dalgındım. 
dütünceliydim. Bir aralık ar
kamdan gürültülü bir seı: 

- Efendimı ben Amerikada 
her hafta fil avına çıkardım .. 

Hafifçe batımı çevirip. her 
hafta Amerikada fil avına çı
kan adamı görmek istedim. Za 
yıf, sarı. kıaa boylu. çipil surat 
lı bir herif .. Yanında da iki kız 
var ki, aman allah.. Dünyanın 
en güzel kızları hep böyle çi
pil heriflerle mi görüşürler? 
Hem de çipil herifi nısıl hay
ran hayran dinliyorlardı yarab
bi! 

Adamcağız anlatıyordu: 
- Bilir misiniz? Amerikan 

filleri öyle bildiğiniz filler gibi 
değildır. Aman ne vahti• ne 
yırtıcı mahluklardır onlar .. 

Herifin bu kadar ulu orta 
savuşturuşuna doğrusu kız
dım. Kendimi tutamadığım 
için hemen yerimden fırladım 
ve çipil suratlı adamın yanına 
giderek, nezaketle dedim ki: 

- Beyefendi, bir yalan aöy 
le amma. bu kadar kuyruklu 
olmasın .. 

Yüzüme bile bakmadı ve 
tersledi: 

- Sizin üzerinize ne vazı
fe? dedi. 

Hakikaten benim üzerime 
vazife değildi amm'a, sinir bu! 
T ahit cevap verdim: 

- Benim üzerime vazifedir • 
dedim, sen bir defa Amerika'ya 
gittin mi, ondan haber ver •• 

Deyince kadınlardan biri 
gülümsemeğe batladı. Kadı
nın bu gülümsemesi benim le
hime İdi, onun için çipil adamı 
kızdırdı. Çipil adam kızınca 
da ayağa kalktı. Şöyle bir va
ziyet alarak: 

- Efendi. oedi. siz hakaret 
ediyorsunuz. Ben sizinle hesap 
taşacağım .. Ne demek istedi
ğimi anladınu: tabii.. 

- Anladım, dedim, düello 
değil mi? Oy leyse bana kartı
nızı vennız .. 

Yir.e kahramanca bir tavırla 
yeleğinin cebinden bir kart vi
zit çıkardı ve bana uzattı. 

Selamlattık, gidip yenme 
oturdum. 

O kadar korkak bir adam 
değilim ve hatta icap ederse 
en büyük tehlike bana vızge
lir. bekler, bekler, bekler vo eın 
sonunda atılırım.. İşe bakın ki, 
hayatımda da ilk defa düello
ya davet ediliyorum .. Şahitleri 
mi tedarik ettim. Ne olur, ne 
olmaz diye anama, babama 
mektup yazdım .. Ertesi sabah 
erkenden kararla.ştığımız yer
de bulunuyordum. Ben. tahit
ler ve doktor .. 

Aradan at bir zaman geçti, 
humımın arabası gözüktü. Şa
hitler biribirlerile görüştüler .. 
Aradaki mesafe ölçüldü. Fa
kat hıncımızdan biribirimizin 
yüzüne bakmamıştık.. Arka ar 
kaya durduk, or.ar adım yürü
dük. 

Döner dönmez tabancayı 

- Fransızcadan -

kaldırıp hemen nişan alarak, 
atq etmek lazımdı .. 

Birden taıırdım. Allah, al
lah. kartımdaki adam o aktam 
ki adam değil.. O sarışındı. bu 
esmer ... O matruştu. bu bıyık
lı. .. 

Derhal kolumu kaldırarak: 
- Durun be yahu! diye ba

ğırdım. 

Bu Akşam 

MEL EK Sinemasz 
Yeni mevsime başlıyor. ilk filmi: 

İKİ YÜZLÜ AŞK 
(La Couturiere de Luneville) 

Mümessilleri: Madeleine Renaud • Pierre Blanchard 
ilaveten: Dünya güzellik kraliçesinin lstanbula avdeti, 30 ağuıtoı 

Zafer bayramı bütün teferruatile türkçe aözlü olarak gösterilecektir. 
Bu mevsim fiatlarda tenzilat vardır. 

Paraınount filmidir. 
Sonra şahitlere döndüm: 
- Bu adam kim? dedim, 1 • • 1 ZAYi - Galata Gümrüğüne mer-

o aktamki adam değil... iş Ve işçi but Kuru Çeıme antrepoıunclan a-
Şahitlerimin ikisi de bir- • __________ ._ __ _. lınnııı olan 1-62 numaralı ve 17-8-

den: Milliyet bu sütunda İf ile ifçi 932 tarihli iraaliye kazaen zayi ol-
- O akıam mı, bu akıam istiyenfere tavassut ediyor. Jı du. Hükmü yoktur. ilan ederim. 

mı bihneyiz. Fakat kartın sa- ııe ifçi iatiyenler bir mektup- Li.kandeli 
la iş büromuza müracaat et-

hibi odur, dediler.. melidirler. 

O zaman karşımdaki adam İş arayanlar 
da geldi: 

ZA YI - 2704 sicil numerolu araba 
cı ebJiyetnamemi zayi ettim. Yenisi 
ni alacağımdan hükmü yoktur. - Yahu, ben de şimdi far

kına varıyorum. dedi, siz benim 
dayak attığım adam değilsiniz. 
Bilakis hoşuma giden bir hali-
niz var. 

Ve geldi, elimi sıktı. 
Fakat cebimden de sarıtın 

delikanlının verdiği kartı ken
disine gösterdim: 

- Peki. bu kart kimin? 
Baktı: 
- Benim kartım, dedi, o 

menhus herifin suratına attı
ğım kart .. 

- Ya!!!! 
- Herif müthit tıratçınm 

biri ... Kahvede "Ben Rus Kra
liçesinin i.trkı idim', diye hem 
de öyle yüksek sesle anlatıyor
du ki ... 

- Aman. timdi vaziyeti 
anlıyor gibiyim.. Benimle de 
Amerika' da fil meselesinden hı 
nltı çıkarmııtı .• 

- Amerika' da fil ne de
mek? 

- Ne bileyim? Her halde 
kurnaz herifin biri... Bizi biri
birimize vurduruyordu .•. 

"" 'i· "" 

Hüli.sa biz iki düıman o an
da ahbap oluverdik.. Hatta ak
şam yemeğini de beraber yedik. 
Tam ikinci kabı yiyorduk. Ar
kamızdan gürültülü bir ses: 

- Üç gündür dört kitiyi 
düelloya çağırdım. . Hiç biri 
cesaret edip gelemedi .. Eğer 
gelselerdi, vallahi dördünü de 
yere serecektim .. Vaktile ben 
Hindistanda methur Niyagara 
(?) ıeli.l,esini geçerken .. 

ikimiz birden batımızı çe
virdik, yine o herif değil mi? 
Yemeği alelicele bitirerek lo
kantadan çıktık.. Herifle beli. 
ya girmemek için .• 

ÇANAKKALE 
Şehitlerini ziyaret 

15 EYLÜL 
GÜLCEMAL vapurile 

506 - Almanyada yüksek tahsil 
görmüt ve Bolonya konservatuva· 
rından mezun almanca franıızca . . . 
ıtalyanca, türkçe ve rumca liıanlan
na vakıf iyi bir aileye mensup bir 
hanım kız piyano derıi vermek ve 
la~ mekteplerinde musiki muallimli
ği yapmak arzusundadır. Milliyet 
matbaasına müracaat. 

j_RA_D_Y_o___.j 
Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.)- 18 ııra

mofon, 19,5 birinci kısım alaturka 
konser, 20,6 gramofon, 21 Münir 
Nurettin Bey ile arkadaşları, 22 or
keıtra. 

BELGRAT (429 m.) - 20,30 
k<mferans, 21,05 konıer, 22,10 ko
medi, 22,40 gramofon, 22.SO piyano 
konseri. 

ROMA (441 m.) - 21,15 dok
torun tavsiyeleri, 21,45 (Maıkani) 
nin Silvano operası, 23, 15 Kavalye
ra Rustikanadan bazı parçalar. 

PRAC (488 m.) - 20 ıarkıda 
nete, 20,20 flüt konseri, 20.45 halk 
§Arkıları. 

ViYANA (517 m.) - 20,45 kon 
ser, 22,15 orıı. 

PEŞTE (650 m.) - 21 harici ıi
yaset konferansı. 21,15 operanın or
kestrası. 

VARŞOVA (1411 m.) - 21,15 
hafif musiki, 23 dans havaları. 

BERLIN (1635 m.) - 20 lngi
lizçe ders, 21 Laypçik'dan naklen 
ıen havalar. 

Vebaya kartı 
lakenderye'de veba vak'alarr 

çoğaldığından mezkur Liman mu
varedatına Muayenei Tıbbiye ve 
itli.fıfar tetbirleri konulmuttur. 

Mordehay oğlu Niıim 

ZAYi - Mühürümü zayi ettim.Bu 
mühürle hiç bir taahhüt ve borcum 
yoktur. Kadıköy: Rıhtım caddesi 
No 158. Nazmiye 

ZA YI - Tathik mühürümü kaybet 
tim. Yenisini yaptırdığımdan eski
sinin hükmü olmadığını ve bununla 
mühürlenmiı ıenedinı bulunmadraı

nı ilan eylerim. Zekiye Yahya. 

ZA YI - Irandan almış olduğum pa 
saportumu cumartesi günü Beyazıt
tan köprüye gelen tramvayda kay
bettim. Bulan zatın Asma Altında 
18 numerolu Çuvalcı dükkanında 

Y akup Efendi adresine getirdiğinde 
memnun ~dilecektir. 

lıtanbul ikinci İcra memurluğun
dan: Bir borcun ödenmesi için mah .. 
cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 
ev eşyası Kaıımpaşa Hacı Hüsrev 
mahallesinde Araplar sokağında 114 
No.lu hanenin önünde birinci açık 
arttırma suretile 11-9-932 tarihine 
müsadif pazar günü saat 9 dan iti
baren bilmüzayide satılacağından ta 
tiplerin ayni mahalde memuruna mü 
ı·acaatlan ilin olunur. 

Selçuk Kız San'at 
Mektebi müdür

lüğünden: 
Kayıt ve kabul muamelesi 

batlamıştır. 15Eylule kadar de 
vam edecektir. Her gün saat 
10 dan 16 ya kadar müracaat 
kabul edilir. ( 4622) 

ve Otomobil 

Sirgortalarınızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte oian 

•• 
UNYON 

lt.umpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

- Arzedeyim ... Kızınız ev - Deliye meram anlatacak cak bir hadise sebep oluyordu. - Kızım kendine gel... Sa- dır dönen gözlerile bana bak 
lenmemiş bulundukça Sakip o- tın öyle mi? Bütün dünya mü- O da şu idi: kip hapisanenin taş duvarlarını mıyor mu? Nefesim tıkandı .. 
na malikiyetten ümidini kes- tefenninlerinin i.ciz kaldıkları Şehametin yatak odası iki delip te buraya nasıl gelebi- Bağırmak istiyordum.. Tıpkı 
mez •• Fakat evlendikten sonra bu şeye sen nasıl muvaffak ola- pençerelidir. Ve bu pencere- lir? rüyalardaki kabus gibi sesim 
talepte ısrarın ne manası ka- caktın? ler bir taraça üzerine açılır.. - İnan anne. Geldi İnan... çıkmıyordu .. Müthit bir jest-
lır.... - Hadise bu cesaretimi ıi· Genç kız burada dayııile bera- Gösterilen ihtimamlarla le silahını bana sallayınca kor-

- Kızımla sizi rahat bırak ze isbat edebileceğim bir ıe- her yatar.. Şehamet biraz kendini topla- kudan sarsıldım .. Boğazım yır· 
mamak için elinden gelen hain kilde cereyan edeydi görürdü- Şimdi onu dinleyelim: dıktan sonra rüyetini şöyle an tılır gibi oldu .. Çığlığı bas· 
tikleri yapmaktan geri dur- nüz.. . Şehamet anasını görür gör- !attı: tım ... Bilmiyorum defolup git-

- Oğlum .. dedi kapımızın zanamadm? maz... . Ulvi Nadir talebindeki 11- mez çığlıklarını kesmeyerek - Bazı geceler öyle oluyor. ti mi? Hali. taraçada duruyor 
önünde sili.h patladığı gece - Niçin ? - Yapacaklarının hiç bir rarını arttırmakta devam edi- ihtilaçlar için<le kucağına atı- Yüreğime bir sıkıntı basıyor mu? .. Arkasında her zamanki 
sokağa çıkıp ta mütearrızın hak - Çünkü mesele bütün ve tesiri olmaz... yor. Abdüllatif Efendi İpe un larak: uyuyamıyorum .. Bu gece yine liıcivert kostümü vardı ... O ka-
kından gelerek salimen eve hametini el'an muhafaza et- - Kendinizi ve ailemizi serecek bahaneler icadile İ§i - Anneciğim.. Anneci- yüreğim daraldı .. Tavan üıtü- dar büyük bir ürküntüye tutul 
dönebilirsen kızımı sana vere- mektedir.. onun şerrinden vikayeye muk- savsaklıyordu. Bir müddet te ı ğim.. me çökmüt gibi bir yük altında dum ki şimdi nereye baksam 
ceğimi vadetmittim.. - Ne gibi ? tedir misiniz? böyle geçti .. Lakin Şehamet. a ' - Ne oldun yavrucuğum? kıvranıyordum .. Kalktım li.m- onu görüyor gibiyim .. 

- Efendim galiba heyecanı - Sakip birkaç gün sonra - Bundan şüphe mi ediyor ll'asına babasına pek le açıktan - Ah katılıyorum .. Söyliye bayı yaktım .. Uyuyan dayımı Bu ifade karııamda şaıala-
nız mantığınıza galip geliyor... hapisten çıkacak, yine ayni te· sunuz? açığa itiraf ede~iği üzün- miyecegım.... rahatsız etmemek için usulca- yanlar ilk önce Şehametin rü-

- Ne demek istiyorsun? cavüzlere batlayacak .. Yine e- - Bundan şüpheye yerden tübr içinde soluyo~, ~riy~r söy 1 Kolonyalarla kızın damar- cık bir kitap aradım.. Elime · y~yı hakikatle kanttıractlk de-
- Dönemeyeidim.. Tabii i vimizin önünde silahlar patla- göğe kadar hakkım var .. Bu leyemediklerini halı lısanıle on !arını ovarlar .. Eterler koklatır ilk geçenin sahifelerini açtım. recede şiddetli bir kabusa tu-

cesedim sokakta kalacak kızını yacak.. .. iktidarınız hakkında bana vere , lara anlatıyordu.. 1 lar.. Satırların üzerinde gözlerimi tulmuş olduğu zehabına düt-
zı alamıyacaktım.. -Tabii .. Mütecavizin cür'e bileceğiniz teminat nedir? Bir gece yarısı ev halkı de- I - Söyle yavrum söyle... gezdiriyor, fakat okuduklarımı tüler .. Lakin. aşağıki bağrıtma 

Abdülli.tif Efendi içinden: tini kesecek kat'i bir tedbir a- - Tecavüz gecesi sili.h pal rin uylcuda iken Şehametin o- - Korkuyorum... anlayamıyordum. Beynim taş ların tahkikine kotanlar da şu 
Ah ne ali olurdu ne ali... lınmazsa elbette böyle ola- !arken bili perva hasmımın dasında acı çığlıklar koptu.. - Kimden korkuyorsun? kesilmiş gibiydi .. Uyuyama- mütevahhiş sözlerle karşıla§-

Temennisinde bulunduktan cak.... müvacehesine atılışım cesareti Herkes oraya ütütlü.. - Ondan.. mak ... Bir şeyle meşgul olama tılar .. 
sonra: - Onun cür'etini kesecek me İnandırmak için sizi temine - Ne var? Ne oldu? - O kim? mak.. Hayatım böyle devam İki hizmetçi kadın biribirine 

- Benim şartımda rakibiniz kat'i tecıbir nasıl alınır ? 1 kafi bir hareket değil midir? Suallerile biribirinin yüzü- - Sakip.. ederse ben buna nasıl dayana- meydan vermeksizin tıkana. 
le davanızı fasletmiş bulunma- ı - Kızınızı bana vermek- - Evet fakat Sakibi polis- ne bakışırlarken ayni bağrış- - Gece yarısı Sakip bura- cağım? ... Zihnime hücum eden kekeleye şöyle anlatıyorlardı: 
nız lüzumu vardı.. le.... ler alıp götürmemiş olaydılar mala.- ~ıt kattan duyuldu.... da ne arar?.. korkunç fikirlerin ıztırapları Ayşe - Taşlıkta pat pat 

- Rakibim tehdidinde mu- - O zaman meseleyi da- onu ebediyyen bu tecavüzle- Taşlıkta gürültüler oluyordu. - Gördüm .. gördüm.. icinde kıvranırken ... Bir tıkırtı ayo.k seslerine benzer bir gezin 
vaffak olamadı .. Tıkıldı .. Bina ha vahimlettirmit olmaz mı- rinden menedecek bir pişmanlı Evdekilerden 1>ir kısmı Şeha-

1 

- Rüya görmüşsündür.. ~ldu .. Başımı pencereden kal- me duydum .. Uşak selamlık o• 
enaleyh bendeniz hak kazan- yız? ğa getirebilecek miydin?. 

1 

metin yanında kaldı., Diğer kıs - Rüya değil.. Vallahi gör dırdım .. Taraçada kimi gö.- t1asında yatıyor .. İçeri girip ge 
dım.. . - Aala.... - Bu rnuvaffakıyetımden mı taşlığa koştu.. düm .. Şimıli seni nasıl görüyor I düğümü tahmin edersiniz?... :<İnmez .. Herkes uykuda bu vıı 

- Henüz tamamile hakka - Aklım almıyor.. şüphe etmiyorum.. Bu cıi(lıklara inanılmaya- sam öyle ffÖraüm.. Sakip elinde rovelver fıldır fıl- kit taşlıkta kim dolaşıyor?. ·-



Spor 

a k n tenis şampiyo-
- . 

nasına hır nazar 
ynanmış olan oyunların nasıl 

kazanıldığının teşrihi 
~u ayın ikiıinden beri Balkan 

hıı f&mpiyonasa F enerbahçe 
.0ttla.rında oynanıyor. Bütün neı
htnnızda da yazdiğımız gibi bu 

1 
Piyona Balkanları ve dolayı· 

'A-vrupa tenis &lemini çok ya
'0daıı ali.kadar ediyor. Cuma 

1 
nlri; maçlar eliminatoire idi. A-

1 •• en mühim çarpış.malar Pazar 
t~nii yapıldı ve bazı sınıflarda 

.011\i finale kalanlar tahakkuk et· 
'; Ciinün en harikulide maçı da 
'>.şüphe yokki Romen ekibinin 
'tınyan • Chaudoir kombinezonu 
rafından f"limine edilmesi idi. 
Biz burada her maçın safaha-

1\ı karilerimize münekkit gözile 
tjf ve tenkit edeceğiz. 
. ilk maç genç bir duble ekibi
'> olan Treguboff · A. Ferit ile 
~naııistan duble .. kibi olan Ni-

•d~laidis • Stelyos ekibi araaında 
ı. 

Bu maçta bizim genç ekibimiz 
k çalııtı. Ancak, karıılarında 
tılunan Yunan ekibi bizimkilere 

1 >aran çok dal)a tecrübeli olduk 
-••ndan dolayı; bir sete mukabil 
1 &et kazl\narak maçı kolaylıkla 

~ lanınıtlardır. Günün ikinci ma
~· Şiriııyan • Chaudoir kombinezo· 
~le Romen ekibi olan Bunca • Bo-

k~ arasında idi. Bu maçta bizim 
1 •biıniz hakikaten hiç kimsenin 
~hınin edemediği bir netice almıı 
" ı· .Bu büyük muvaffakiyeti aırf 

hti.rıyanın dördüncü aette oynadı
~ Çok fedaki.rane ve bilgili oyu· 

ıu. medyunuz. 
Iİıı Daha iyi tafsilat verebilmek i
ı bu müsabakanın her aette ar
•ttiği veçheyi yazacağız. 

ilk sette Şirinyan • Chaudoir 
~ı, iyi bir oyun tutdurdular ve bu 

ti 8 16 kazandılar. 
1, lialbuki ikinci setde Romenler 
Q ıl kendi oyunlarını gösterdiler. 
, q devrede Romenler ikisi birden 
."leye çıkıyorlar ve orada bir du
l •r halinde gelen topları eziyor
~~dı. Tabii bu sistem sayesinde 
~ 1llci ve üçüncü setleri ı /6 3/6 
t'k>andılar. Romenlerin takip et
; leri bu aiatem (Sistem Ostrali-
1 •ıı) dir. Bu sistem bütün birinci 
ı'nıf duble maçlarında tatbik edi-
4trı ıiıtemdir. Romenlerin bu tarzı 
{kı~fıkları bir zamanda muvaffa· 
~~)etle tatbik etmeleri kendileri-

111 teniste ne kadar ileri olduğu
~~ göatermeıi itibarile çok mü
t 111\dir. Diyebiliriz ki Botez oyna
•/" bu dört oyuncu içinde en iyi 

01e oynıyanıdır. 

1 Dördüncü sette 5/ 2 ile Romen
~·· ileri de iken üç defa maç bol 
s~!betmitlerdir. Bu maç holleri 
~·tı~ıyan • Caudoir ekibi harika 
b~lııııeail~ tavsif edebileceğimiz 
~'.r tekilde kurtarmışlar ve geymi 
~ı~lardır. Müteakıp geyim 
)j Şirinyanın attığı ıerviılerle kola-

1kla kazanıldı. Yalnız bu geym 
~ -tanırken Romenlerin moralle
;•.nirı atağı yukarı bozulduğu hiae
•liyordu. 
Şirinyan • Chaudoir kombine- 1 

:0tıu Bunca'nın da servisini ala- • 
•lt skoru 5 / 5 kadar çıkardı. 

Bu ceymden sonra Romenlerin 1 
'.•tık t.ım manasile aaabilettikle
ti 1!'.Özükmeğe batladı. 
I Oyun temamen bizim lehimize 
~••ak devam ediyordu. Neticede 
b.°lllenlerin aldığı S geyme muka
tıl Şirinyan • Chaudoir ekibi 7 
•Yıo olarak seti bitirdiler. 

it lier iki devlet de şimdi ikişer 
.ı. t kaz nmıf vaziyete girdiler. ! 
1~1 meselenin en mühim kısmı bu I 
tı ka:z;trımaklA idi. S İnci seti 
~ maç da kazanıruı olacaktı. 1 

b Romenler dördüncü aeti kay- 1 
~~ttiklerinden dolayı büsbütün ai- 1 
r''li oynıyorlardı. Maamafih bü- I 
,~ıı bu asabiyet havası içinde sene . 

•aae oyuncuıu olduklarını ispat 1 

'd•bilıyor lardı. 
Bu seti bizimkiler fevkalade ı 

:)'ha.malanna rağmen zorlukla 
~ S kazandılar. Maçı bu suretle 1 

\' -.:ı:anmalr:la turnuvanın en kuv
•tı; takımını elimine etmq oldu. 

b Bundan sonra oynanan Trecu
' •ff • Chaucİoir maçı Tregubof ta· 
d'~ııdan kazanıldı. Ancak Chau-
) •ır bu maçtan evvel yukarıda 

0 
'~dığımız en kuvvetli duble ile 

t )~adıiı için çok yorgun vaziyet
b~ •di. Bu iae mağlubiyet için ki.fi 
•r sebeptir. 

Stelyoa - Şirinyan maçı: 
it" 8u maça ıelince, hemen tunu 
• '"e edelim ki bu maç çok daha 

11teresan olabilirdi. 
~ Entereaan olmamaaındaki ae· 
.,.•p; kartı karşıya selen iki ele
'-ittldan birinin bütün eforunu 
, >f ederek bir maç yapmıt olma
~ diğerinin iae terü taze daha ilk 

6.ç.a, çıkmasıdır. 
tib~ğ~r Şirinyan da rakibi Stelyos 
~ ~ hıç maç oynasaydı oyunu veç 
••ı büıbütün başka olabilirdi. 

) Y alnı7 bunu söylemekle Stel-
0•'u · · b" 1 d • ~ n ıyı ır oyuncu o ma ıgını 

14 ~ediyoruz zannedilmesin. Bi
>okıı bu son iki sene zarfında Stel
~.~ bütün oynadığı turnuvalarda 
t; terakki tti.fini göatermittir. 

0 lük lıi bu oyuncu cok iyi sağ 

vurufa maliktir. gayet iyi voleye 
çıkıyor. 

Eğer sol vuruıunu da aağ vu
ruıu kadar inkitaf ettirebilirse hiç 
ıüphe yokki iyi bir birinci sınıf 
teniııçi olacaktır. 

M. Karaluıı • N icolaid es maçı: 

Bu oyun M. Karakaf Beyin iyi 
oyunu ile batladı ve skor 5 / ı ka
dar yükseldi. Fakat sonra nasıl 
olduğuna bizim de hayret ettiği
miz gibi seti S/ 7 gaybetti. Bunun 
yegane sebebi bu kıymetli teniaci
mizin müsabaka kabiliyetinin ol .. 
madığıdir. Bütün maçlara girdiği 
zaman mağlubiyeti kabul ederek 
oyuna öyle batliyor. Onun içindir 
ki son iki sete baıladığı zaman 
mağlubiyeti kabul etmiş bir tekil
de oynadı ve mağlup oldu. 

Eğer bu kıymetli oyuncumuz 
fazla maça girmek suretile mÜaa· 
baka kabiliyetini de takviye eder 
ae çok iyi olur. 

Papadopoulos ·Sedat maçı: 

Bu maçda da gördük ki Papa· 
dopulos eaki ve tecrübeli bir oyun 
cudur. Ancak son zamanlarda 
ciddi maçlar ve turnuvalar yap· 
madığı gözüküyor. 

Sedata gelince: Çok iyi ve par 
lak bir oyun ile ilk aeti kazandı. 

ikinci sette Papadopulos daha 
fazla mukavemet etti ve bu ıefer 
o seti kazandı 

Müteakip oyunlar havanın ka· 
rarmaaı dolayıaile dün tehir edildi 
ve bu setlerde de Sedat galip gel
di. 

Bundan ıonra oynanacak maç 
lara gelince: 

Bu maçlar çok heyecanlı ola
caktır. Çünkü artık geriye kalan 
kuvvetler yekdiğerlerile müsavi 
kıymettedırler. Bütün kardöfinale 
kalan oyuncular bir kaç tanesi 
müstesna kazanabilecek kıymet· 
tedirler. 

Duble'lara gelince: 

Gördüğümüz oyunlara nazaran 
Suat • Sedat ekibinin kazanmak 
ihtimali fazladır .. Bu çift finale 
kalacakların başında gelmektedir 
ler. 

( Chaudoir • Şirinyan) Nicolal· 
dea • Stelyoa) ekipleri biribirleri· 
ne çok müsavi bir vaziyettedirler. 
Onun için bu maç çok fazla heye
canlı olacaktır. Bizim takımumz 
eğer Pazar sünü çıkardığı oyunu 
o günde çıkara bilirse kazanm.a· 
mamıza hiç sebep yoktur. 

M. 0. ---·------Çar§amba 7-9-1932 
Saat ıs te 

Nikolaideı • Yordanoff 
Saat 16,30 

Treguboff · Sedat 

Cuma 9-9-1932 

Saat ıo da 
Botez ·Suat 
Saat 11,30 

Bunea • Stelyo• 
Saat ıs 

Suat, Sedat • Yordanoff 
Souroudjieft 

Saat ı6,30 

Chaudoir, Şirinyan • Nicolaides 

Cumarteai 
Saat 

& Stelyo< 
10-9-1932 
ıs 

Suat, Botez galibi • Nikolaides, 
Yordanof salibine 

Saat ı6,30 

Bunea, Stelyoı galibi . Sedat, 
Treguboff galibine 

Pazar 11-9-1932 
Final Maçlar 
Oynanacaktır 

Kaza kurşunu 
BOLU, (Husuıi) - Alpacut 

Bey karyesinde feci bir hi.diıe vu
kua gelmiştir. 

Birkaç arkadattan mürekkep bir 
gurup güzel ve neş'ell bir gün geçir 
mek için Alpagutbey köyüne gezmi 
ye gitmişler. Bahçelerden birine o
turup eğlenirlerken bir aralık icra 
kitiplerinden Cemal Efendi tabanca 
sını çıkarıp havaya doğru ateş etmi 
ye baılamıttır. Fakat kurşunlardan 
bir taneıi her naıılıa kazaen arka
sından bulunan arkadatı muallim 
Mehmet Zf'ki Efendinin kanıma i
sabet ederek zavallı gencı kan için
de bırakmıştır. 

Yapılan muayene ve tedaviye rağ 
men zavallı muallim kurtarılamamış 
ve ölmü~tür. Ceaml Ef. yakalanmış
tır ... 

Memleketle 

Müthiş 
Fırtına! 

Deniz birden coştu 
birçok kazalar oldu 

IZMIR. S. - Evvelki cün Malte
pepe ıahillerinde ani olarak büyük 
fırtına çılonıt; birdenbire deniz al
tüst olmuftur. Fırtına k11a bir za
manda o kadar tiddetlenmiştir ki 
denizin ortaStndaki ufak tefek kayık 
lar ortadan kaybolmuftur. 

Dikili tüccarlarından Hacı Adil 
Efendiye ait Seli.metibahriye yelken 
liıi Re,adiyeye gitmek üzere Ba
demliden hareket etmiş; Maltepe •· 
çıklannda fırtınaya tutulmuf; yel
kenli Karakolatlı mevkiinde demir 
atmıya mecbur olmuttur. 

Dalgalar bir aralık okadar şiddet 
bulmut ki demiri kopannıf ve kayı
ğı sahile doğru sürüklemiye batla
mıştır. 

Yelkenlinin kaptanı tayfanın der
hal denize atılmalarını emretmiş tay 
falar tahlisiye ~imitlerile denize a
tılmışlardır. Tayfalar denize atıl
dıktan bir müddet sonra yelkenli 
Georgios adasının timalindeki kaya 
lara çarparak parçalanmrştır. 

Kendisi erkek, 
ismi kadın! 

BOR, S.- Kazamıza merbut Ke
merhiıa .. nahiyesinde çok ~arip ve 
misline henüz tesadüf edilmiyen bir 
hadise ile kartılatılmıttır. Tek bir 
harfin azizliğinden ibaret olan bu ga 
ribe tudur: Kemerhiııar nahiyesinde 
(Hanefi) isminde yirmi bet yatla
rında bir köylü vardır. Bu adamca
ğızın iımi vaktile nüfus kütüğüne 
(Hanife) olarak yazılmıf ve köylün 
de erkek olarak tanınan ve o şekilde 
hayat ıüren genç delikanlı resmi İt· 
lerde kadın olarak muamele görmüt 
tür. Gene adam bu harf hataaı yü
zünden şimdiye kadar ne askere a
hnmıı, ne de vergi vermiştir. Fakat 
son vünlerdo bu hata. bir teaadüf 
eseri~ olarak meydruıa çıktığı için me 
sele anlaşılmıştır. Delikanlı şimdi aı 
kerliğini c~zalı olarak yapacağı gibi 
ıenelerdenberi birikip yüzlerce linı 
tutan vergilerini de ödemek mec
buriyetinde kalacaktır. 

Hapisaneden kaçtı 
IZMIR, S.- Dün Ödemit hapis

hanesinden katilden 15 seneye mah· 
kum Ahmet oğlu Ahmet namında 
bir şah11 firar etmiştir. Jandarmalar 
firari mahkümu aramaktadır. 

Tevkif edildiler 
M. KEMALPAŞA - Kazamı

zın Hamidiye mahallesinden Ali E
fendinin zevcesi Zehra Hanını, ka
zaya bir saat mesafede olan Mecidi
ye köyünde bulunan babasını görmi 
ye gimoiştir. Birkaç gün misafirlik
ten sonra dönüşte İsmail ve Hasan 
İsminde ik sabıkalı, yolda önüne çı
karak Zehra Hanımı dağa kaçırmıt 

lardır, Kadın bağırmış, yalvarmıt,fa 

kat ıerirlere aöz anlatamamıtlır.Bu 
haydutluğu haber alan köylüler Ha
san ve lsmaili yakalamışlardır. Şerir 
ler tevkif edilmişlerdir. 

Kadastro teşkilatı 
ÇANKIRI, S (Hususi) - Bura

da yapılacak kadastro hakkında tet 
kikatta bulunmak üzere Tapu U
mum Müdürü ile kadastro fen me
murları Çankınya geldiler. 

Bu ne canavarlık? 
ADANA - lbrahim isminde bir 

adam Yarımca köyünde oturan mu 
lıacirlerden lsmail ağanm 2S yaş· 
larmdaki kızı Eminenin kendisine ve 
rilmemesinden muğber olarak per
şembe ~ünü akşamı mezkUr köye 

ı baskın yaparak mezbureyi cebren 
götürmek istemiştir. 

Merkum görd~ü mukavemet Ü· 
zerine Emineyi vücudunun iki ye
rinden ajhr surette cerh ve büyük 
hemşiresi kırk yatlarında Fatmayi 
da karnına bıçak aaplıyarak öldür
mü~ vf' firar etmittir. 
H&diıc mahalline Müddei umumi 

muavini Salih, Hükumte tabibi Ha
mit ve jandarma bölük kumandanı ı 
Abdülaziz Beyler niderek tahkikat 
ve muayeneyi yaptıktan sonra avdet 
etmitlerdir. 

Hadiseyi müteakip kaçan katil e
her:ı.miyetli bir surete t~kip edilmek 
te olup bugün yarın yakalanacağı 

fÜphesizdir. 

Şakileri takip 
Saimbeyli, Kadirli ve Kozan ta

raflannda İcrayi şekavet etmekte o~ • 
lan ve bir fiili şeni vak'aıından suç
lu Bizdik oğullarından Musa Ki.zım, 1 

Kozan Jandarma bölük kumandanı 
yüzbaşı Necati Beyin kumandası al
tında bulunan müfrezelerle yaptığı 
müsademe neticeıinde meyten isti
sal edilmiş ve yanında bulunan dört 
arkadaşı k11.çmağa muvaffak olmu~ 
!ardır. Bu şerirler de ehemmiyetli 
surette takip edilmekte olup bugün, 
yarın yakalanacakları ve cezalannı 

Beledlgede 

Kaldınlacak 
Mezarlıklar 

Bunlar için tetki
kat yapılacak 

Şehrin bazı ıerefli ve iılek yer 
lerinde küçük mikyasta metruk 
mezarlıklar bulunmaktadır. Bele
diye buraları tamamen kaldırma· 
ğa karar vermiıtir. Bunun için bu 
gibi küçük mezarlıklardan tarihi 
kıymeti olanlar hakkında tetkikat 
yapılmak üzere müzeler idaresi
nin nazarı dikkatı celbedilmittir. 

Belediye kütüp
hanesi 

Beyazıt medreselerinde açıla· 
cak Belediye kütüphanesi için ha· 
zırlıklar ikmal edilmittir. Kütüp
hanenin küşadı için bütçe beklen· 
mektedir. 

Gayrisıhhi şerbetler 

Şehrin bazı semtlerinde gayri 
sıhhi terbetler satıldığı anlaşıl
mıştır. Belediye kaymakamlıkla
ra bir tamim göndererek sıkı tef· 
tişat yapılmasmı bildirmittir. 

Maaş 
Kırımı 

Banka mütekait
lere para 

vermeğe başladı 

Emlak ve Eytam Banka11 bu 
ayın batından beri mütekaitler ile 
dullar ve yetimlerin maa§larmı 
kırmaktadır. 

Banka bu muameleyi gayet az 
bir faizle, ancak yÜzde birle yap
tığından büyük bir rağbet cörmek 
tedir. ihtiyaçları olan mütekait, 
dul veya yetimler Eylulde üç aylık 
lannı aldıktan sonra bankaya mü 
racaat ederlerse üç aylık niabetin
de yeniden yÜzde bir faizle para 
almaktadırlar. 

Yüzde bir faiz bu nevi itler de 
dünyanın en az faizidir. Halbuki 
şimdiye kadar mütekaidin, eytam 
ve eramilin maaşlarını kıran sar· 
raflar en aıağı yüzde on faiz al
makta idiler. Bu faiz miktarı ba
zen yiizde otuza kad« ıkmakta 
idi. 

Emlak ve eytam Bankasına Da 
rülfünun, Evkaf gibi devair ve 
müeaaesattan mütekait maatı a
lanlar da müracaatla maaflannı 
kırdırmak istemektedirler. Halbu
ki, banka yalnız Maliyeden maaı 
alanların maatların kırmaktadır. 
Eğer bu devair de banka ile anla
ıırlarsa maaıları kırılacaktır. 

600 e karşı 6 
Defterdarlıkta yapılan memur 

ların terfi imtihanları neticeıi cu
martesi günü tebliğ edilecektir. 

imtihana 600 kitinin girmesine 
mukabil münhal 6 dır. Müracaat 
edenler araaında yüksek tahsil 
görmüş yoktur. ..................................... -........... _ 

Bir Kraliçe 
Daha •• 

çeekcekleri muhakaktır. Los Anceles şehrinde güzel 

Bir ölüm vücut için yapılan müsabakada 
. . bu kıı: birinciliği kazanmış ve ı 

Adananın Franıız ııgalınde Fran .. - kr ı· · "l' · 
1 t af d l. "d" 1..... guzel vucut a ıçesı ı an edıl-

sız ar ar ın an po ıs mu ur ugu· . . .. 1. • • . • 
ne tayin edilerek istirdadı müteakip mıştır. Vucut k~a ıçesının ısını 
firar etmiş olan Emin'in Lazkiycde 1 Dorothea Cumnıngham'dır. Ve ı 
vefat ettiği hab~r alınmı~tır. Amerikalıdır 

Pollate 

Şüpheli 
Yangın! 

Beyoğlunda dün 
bir ev yandı 

Dün öğleden sonra saat 16 da Bey 
oğlunda, Mimar sokağında bir ev
den yangın çıkmış ve ıekiz odadan 
ibaret olan evin dört odaaı yandık
tan sonra söndürülebilmi1tir. Yan
gın evin : ~çüncü kat merdivenlerin
den ini bıı- surette çıkmıt ve alevler 
çok geçmeden her tarafı kaplamıt· 
tır. itfaiyenin aüratle lı.i.diae mahal
line yetişmesi sayeıinde, yangının 
başka evlere sirayetine meydan ve
rilmemiıtir. 

Marika. Karnik, Ohanes ve Aziz 
ismindeki eşhasın müşterek tasarruf 
larında olan evin evkaf idaresine 
merhun ve 3000 liraya sigortalı ol
ması fÜpheyi celp etmemittir. Zabı
taca tahkikata devam edilmektedir. 

Tabancayı ne 
yapacaktı? 

Fatihte ,Saraçhane batında ıüphe
li bir surette dolaşan mekinıız ta
kımından Bekir İsminde bir fahsın 
Üzerinde toplu bir tabanca çıkmış
tir. Bekir hakkında tahkikat yapıl
maktadır. 

Bir fabrikada 
yangın 

Dün gece Balatta vapur iıkelesi 
caddesinde bir iplik fabrikaaında,pa 
ç.avra yıkamağa mabıuı makinenin 
kontakt yapmaaı yüzünden yangın 
çıkınıısa da bir mikdar pamuk yan· 
dığı halde söndürülmüıtür. 

İhtiyar hırsız 
Fatihte, Atpazannda bir baraka

nın kilidini kırarak tencere, yorgan, 
fanili. sibi bazı eıya çalan Muıtafa 
isminde 70 yqlarında bir ihtiyar 
hınız zabtıaca yakalanmıttır. 

Süreyya yakalandı 
Ehliyetsiz arabacılık ettifinden do 

layi hakkında :zabit varakaaı tutulan 
Haydarpaşa iakeleıi arabacılarından 

aabıkalı Süreyya arabacılar değnek

çisi Sulhi Ef. nin önüne çıkmış ve: 
" Sen beni krakola haber verdin!!'' 
diyerek Sulhi Ef. yi döğmüttür. Sü
reyya yakalanmıttır. 

Esrarkeıler 
tutuldular 

Unkaparunda, Demiryolu sokağm
da, Y atann hayvan ahırında bazı es 
rark"flerİn bir araya toplanıp earar 
içtikleri zabıtaca haber ahnmıt ve 
yapılan araşhrmada, laınail, Tevfik, 
lbrahim ve Y af"!' isimlerinde. dört 
esrarket cürmü meşhut halinde yaka 
lanmıtlardır. 

Kendisini attı 
yaralandı 

Haydarpatada lamail Sadık iamin 
de birinin arabasının hayvanları ürk 
müt ve arabada bulunn lsmail Sa
dık kendini yere atarak vücudunun 
muhtelif yerlerinden yaralanmıttır 

Poliste 
Dayak mı? 

- -·--

Mahkemelerde 

Hüsnü Ef. döğü e dö
ğüle mi öldürüldü? 

Mezardan çıkarılan adamın 
vücudunda kırıklar var! 

Kurtuluşta Safa meydanında otu
ran Hüsnü isminde bir adamın dö
vülerek öldürüldüğünün müddeiu
"!umiyliğe ihbar edildiğini ve ceae
dın mezardan çıkarddığını, morga 
naklolunduğunu yazmıttık. Morgla 
yapılan otopsi neticesinde HüınÜ· 
nün muhtelif yerlerinde Kırıklar ol
duğu görülmüıtür. Morg raporunu 
bugün verecektir. 

Neşriyat 
Davası 
HDkünıde ısrar edildi 

dürü hakkında ikame edilen müıteh 
çen neşriyat davasına dün birinci ce 
za mahkemesinde devam edilmiıtir. 
Bu dava tatil esnasında ikinci ceza 
mahkemesinde rüyet edilmekte olan 
diğer bir dava ile tevhit edildiği i
çin mahkemeden tatil hitam buldu
'ğu cihetle her iki davanın tefriki iı
tenilmittir. Mahkeme tefrik keyfiye
tini aalahiyeti dahilinde görmemit 
ve doıyalann ağırcez.a mabkemeıi.nc 
gönderilmesine karar vermiıtir. 

Kraliçenin oturduğu 
apartıman 

1 - Bir beyaz Ruıun Pariıte 
kendisini pençereden atarak intiharı Dü~ya gilzeli Ker.iman Hannnın 
nı yazdığından dolayi Haber gazete- \ oturd~gu F'.?dıklıdakı a~rtnnanm 
ıi sahip ve neıriyat müdürü Hasan emvalı ~et~ked"':' oldugu, fakat 
Rasim bey birinci ceza mahkemesin- Serpuhı ısmınde hır kadının bu apar 
de muhakeme edilmiı ve beraet et- tımaru muvazaa ile tasarruf ettiği 
mişti. haber alınarak defterdarlık tarafın 

Temyiz mahkemesi bu beraet ka- dan apartımana tetbiri ihtiyati vaze. 
rarıru nakzetıniı ve muhakemenin dildiği ve dördüncü hukuk mahke
nakzan rüyetine dün birinci ceza , meainde de bir dava ikame olunduiu 
mahkemesinde başlanılmııtı. J yazılmıttı. Ser~uhi ~ birinci h• 

Hasan Rasim beyin vekili irfan kuk mahkemeaıne muracaatla bu tel 
Emin bey mahkeme heyetinden tem biri ibtiyatinin refini iıtemittir. 
yizin nakzına uyulmamasını iıte- Birinci hukuk mahkemesi davayı 
~ttir. Mahk~ h.eyet! bu talebi rüyet etmiş, defterdarlık vekilini ve 
mu~ker~ etmıı ve goıtenle~ esbabı Serpuhi hanımı dinlemİf, neticede 
°'.~cı".'.'yı k~bul eder.ek. eskı beraet tetbiri ihtiyatırun refi hakkındaki ta 
hukmunde ısrar etmıştır. lehi reddetıniıtir. Defterdarlığın aç· 
Ağır cezaya g/;nderlfdi tığı davanın rüyetine dördüncü hu

kuk mahkemesinde devam edilecek· 
2 - Vakit gazetesi n.,.riyat mü- tir. 

Harice çıkarılmak istenen 
tarihi eserler çevrildi 

Tarihi evrakın çıkışından teyakkuza 
gelen gümrük bu sefer ne yaptı? 

lıtanbul gümrükleri batmüdür 
lüğii bir ihracatçının memleket 
haricine çıkartmak istediği bir ta
kım eıya üzerine müzeler idaresi
nin ve Maarif müdiriyetinin naza. 
rı dikkatini celbetmiştir. 

Bundan bir kaç gün evvel bir 
zat ticareti hariciye sümrüğünden 
aleli.de eşya gibi bir takım am
bal.i.jları geçlrmek iıten1İş,tir. Bi· 
dayette hiç nazarı dikkati celbet 
meyen bu eşya gümrükten ;ıeçer· 
ken gümrük memurlarının şüphe 
si üzerine ambali.jları açılarak 
muayenf!lerine karar verltmiştir. 
Bu muayene neticesinde sessiz se-

Tetkikat yapılıyor 

dasız memleketten çıkarılmak İ•· 
tenen bu etyanm tarihi kıymeti 
haiz el yazısı ve me9hur hattatla
rın imzasıl)ı havi li.vhalar ve eski 
devirle<e ait kıymettar çiniler ol
duğu anlaşılmıt ve tarihi evrak 
meselesinden mütayakkız bulu .. 
nan cümrükler başmüdürlüğü der 
hal müzenin ve Maarif idaresinin 
nazarı dikkatini celbetmittir. Bu 
ihbar Üzerine müzeler ve Maarif 
idareleri bu tarihi eşya Üzerinde 
tetkikata batlamışlar ve efyanın 
harice sevki muamelesi derhal 
durdurulmuttur. 

1 ÇOCUK 1 
Canlı 
Ahtapot 

Kalınca bir murabba kağıdı 
evvela ikiye, ıonra dörde, sonra 

sekize kıvırınız. Bu suretle A B 

•• 
Ok üz 
Bağırıyor 

Müddeiunıuı11iliğe bir 
ihbar yapıldı 

Polis müdürlüğü bir kaç gün jlN~)'I 
evvel meıruk bir yüzüğü satın al- ı ~ ı•' , f 
mıı olan ve Nestle tirketinde ça· I , 

1
;-··•; 

Kağıttan. otuz santimetre 

uzunluğunda bir tüp yapıntz. 

Resimde gördüğünüz D nokta

sını kola ile yapıştırınız. Şimdi 

elinizde içi boş uzun bir kağıt 

tüp var. Bu tüpün bir ucunu re 

simde A B noktalarında gördü 

ğünüz gibi yanlamasına kesiniz 

Sonra bir makar.la yanlama kes 

lıtan lbrabim efendi isminde bir , / • ', ı~ - • 
! , 1 " ' 

adamı yakalamıştır. • ~:- ı _ . ..J 
Dün İbrahim efendinin zevceıi ~ 

müddei umumiliğe ve Adliye mü- ~ 1 

fetti~liğine müracaatla zevcine po '--~~:&, ___ :.!~-~:'....:::::;:: 
lis müdürlüğünde tiddetle dayak 
atıldığını ve kendiaile sörütmesi- müsellesi hasıl olur. Bu müıel
ne müıaade edilmedijini aöyleıniJ, 
şikiyet etmittir, müddei umu.mi· 
lik keyfiyeti tahkik etmektedir. 

Bir kad111 t;/ügordul 

Beıikt-..ta Şenlikdede mahalle 
ıinde 7 numaralı evde oturan Sa· 
dettin zevceai Remide hanım dün 
fazla ili.ç istimali neticeıinde ze· 
hirlemniıtir. 

Remide hanım haricen iıtimal 
edilıneıi tavıiyeıiyle verilen bir j ... 
lacı muayyen haddinden fazla iı
tİına! etmiıtir. Zehirlenme pek tid 
detli olduğu ve ölüm tehlikeıi de 
bulunduğu için Remide hanım der 
hal Haaeki hastanesine nakledil-
miştir. 

lese ahtapotun bir ayağını çizi

niz. (Şekilde C) 

Bu ayağı bir makaala kesip 

kıvrılmış kağıdt açaraanız, ahta 

potun vücudü meydana çıkar 

(Şekilde D) 

Şimdi daha büyük bir ince 

kağıt alınız ve ahtapotun ayak 
ları serbest kalmak şartile orta 

sından bir damla zamk veya ko 

la ile büyüğü yapııtınnız. Bu 

büyük kağıt ekran vazifeıini gö 

recektir. Ahtapotun ayaklan 

ekrana yapışık olmamalıdır, ge 

Hazin bir irtihal ne üç dört tane küçük balık ,ek 

T 
.. 1 h b ld k k' H' l linde mukava kesiniz ve onları eessur e a er a ı ı ıcaz 

maslahatgüzarımız Lutfullah Bey da ekranın dibine yapıştırınız. 
Cidde'ye giderken Sovyet (Türk- Ekran amudi duracaktır. Bir 
men) vapurunda ağustosun otu· 
zuncu günü Cidde açıklarında mum veya küçük limba alınız. 
sektei kalpten vefat etmiştir. Hi- Ekranın arka tarafından mumu 
caz hükı'.ımeti keyfiyeti hariciye veya lambayı götürdüğünüz za 
vekaletine telgrafla bildirmiş ve I h t 1 d • 
t · t tm" t' man a tapo un can an ıgını ve 
azıye e •t ır. 

Cesedin tahnit edilerek Türki- küçük balıkları yakalamak için I 
yeye .• ~etirilmesine imkan görüle- kollarının harekete geldigini gö 
medıgınden merhum orada mera· 
simi mahsusa ile defnedilmiştir. receksiniz. 

1 

tiğiniz yerin tam başladığı yer 

den, ikinci şekilde gördüğünüz 
gibi D noktasından bir yarık a-
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çınız. Bu suretle kağıt tüpün 

bu ucu üçüncü tekildeki hali a 

lır. E noktaaında kağıdın kıvrı 
mına göre bir çok müsellesler 
vardır. Bu müselles kağıtlardan 
hepsini kopararak yalntz bir ta 
neıini bırakınız. Bu tek müsel
lesi de tüpün ağzına doğru kı
vınnız. Oteki ağzını ağzınıza 
alarak nefesinizi içeriye doğru 
çekdiğiniz zaman öküz bağırı
yormuş gibi bir ses çıkar. 

··-················~ .. ············-············-··· 
Göz Hekimi 

O~ Süleyman Şükrü 
Birinci sınıl mOtehassıs 
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1 Dil bahisleri 1 ._ ___ _ 
•• 
Oz dilimize dair 

Türk sözlerinin kökü Türk 
soyu gibi daima 

. ; dimdik duran bir varlıktır •• 
Eluiksiz kırk yıl var ... Şu gü

zel ülkede, yalnız Türkün unutul 
duğu, Türkten batka her yafaya
nm ün ve yer buldugu kötü ve 
kara yıllar! 

Abalı kebeli Türk ataların 
elleriyle diktikleri gök yuzune 
yükselmİf ulu Çmar ve Kara ağaç 

' larla aiialü Edirnenin Tavuk or
manında dolaııyordum. 

Tunca kıyısında yeşil dalları
nı suya sarkıbnıt kocaman bir 
.öğütün koyu gölgesinde bağdat 
kurmut. yağız yüzlü, erkek ba
kııh, sevimli Ye yiğit bir Anadolu 
Türkü, kıtladan fırlayarak tura
ya oturmut. yanık yanık bir tür
kü söylüyordu- Yanına sokuldum. 
Yeğni yeğru esen yelden kabaran 
Tunca'nın sularma yayılan bu 
seste acı bir duygunun ııönül tu
tutturan bir inleyifi vardı. 

Güzel yurdunun ye~il çayır
lannı, verimli tarlalarını,, orman 
1ı yaylalarmı Çerkezlere Yeren 
Yıldız baykufunun yurt kıran 
bu yamanlığma kartı Çavdar Tür 
künün kükremiı yüreğinden ta
tan bu türkü, baykutun yüzüne 
tüküren Türkün ne içli bir öç 
ahtını anlatıyordu: 

"Obalar yıluldı, sürüler dağıl
dı,, 

"Ak saçlı nineler ocak11z kal
dı,, 

"Çerknler yurdumuzu yakh 
kül etti,, 

.. Anaları, celinleri ya.fara sal
dı,, 

Beni çok içlendiren bu türkü
yü bir daha unutmadım. Onun
la konuıtum, özlü yazılarmdan, 
bana yaylalarından söz açtı ve 
biraz da kara gözleri yatardı. 

Bu yiğit Çavdar türkü benim 
fU yataYJtta, allmıt yıldan beri 
bir gün unutmadığım Türk kül
tür ve dil sevıisini bana ilk atı
layandır Ye bugünden aonradır 
ki "dilimiz - Türkçe - sevııisi
ni gonlümde Yatatmaya batla
dım. 

Bu 1891 yılı idi. 
Türk dili, Türk tarihi benim 

için arattırma, eleme, çalııma, 
devtirme yeri olmU§tu. 

ilk tokadı bir tarih hoca11n
dan yedim. 

Trakot Türklerile Kara Oğuz
lar bizim Edirnenin Zalıf, Aslan 
lı, Haaova, Şaraplar ••. Askit Türk 
lerinin au tann evi olan "Yene,, 
de bunlarm Büyük Akından beri 
Türk yurdu olduğunu n Trak
yada ya,.dıklannı anlatnuftnn. 
Bu tarihçi. Çanlunlı birisidi .. 
Beni çok hırpaladı. Bütün bun
ların Bizanslı Rum oldujunu, 
Türk denilen karıımıt aoyla bir 
iliıiği bulunmadığını söyledi. 
Genç idim. Dilimi ve tarihimi çok 
seviyordum. Beni okutan yüksek 
bilııili aandıtım bir adamdan 
böyle yanlıt ve ııenç yafta sarıl
dığım yetekten ayıran .özlerin 
çıkmasına dayanamadım. artık kar
tı koymayı kafama aokmu.
tum: 

- Nasıl olur? Bunların atlan 
bile bize anlatıyor ki: Bu yiiit 
adamlar bizim soyumuzun çocuk 
!arıdır. Orhon ağa, Sobot çorba
cı, Baam ece. Oncut ağa, Mete 
Çorbacı, Şamo aia o köylerdeki 
Türklerin atlarıdır. 

Daha iyisi dilleridir. Belki 
araamda bize yabancı selen aöz
ler var. Ancalı: bu sö:zler salt 
Türkçedir, başka dillerle bir bağ
lantııı yoktur. Bunun üzerine be 
ni arlr.adatlarmun önün.de o ka. 
dar hırpaladı, o kadar kınadı 
ki ertesi gÜn beni oraya ııönder 
miye ne babaınm, ne büyükleri
min güci yetti • 

Öz dilimiz ! 
Türk dili, b11ıünkü dillerin 

Üstünde yürüyen, aeniıleyip açıl 
mak için Türk çoc:uklannm onu 
sevmesini, söyl-esini, eski cün
lerini arattırnaaanı bekleyen dip 
diri bir dildir . 

Dilimiz üç büyük tutaaklık 
ıeçirmi., ba binlerce yıl aürmiif
tür. 

Türk sözlerinia kökü, Türk 
soyu gibi dimdik, yerinden kı
mıldamaz, ayakta duran biı- var 
lıktır. 

Bu köklerin değişmemesine ba 
kan bükümlü dilciler, bitiıikli 
dilimizin bu bat tutuşunu bir ek
siklik gibi sayıyorlar. Kökin e
ğilip bükülmemesini Türk sözle
rinin ötekiler aibi ilerleyip açıl
masına engel olduğunu Öne sü. 
rerler. 

Bu yanlıtbr. 
Kökün değipnemesi Türk dili

nin en vüksek koruyucıuu olmuı 
tur. 

Binlerce yıllık tutsaklıkta Öz 
•arlığmı koruyan da bu olmuş· 
tur. Dilimizin öteki dillerin hü
kümlülüğüne brfı bititikleri var 
dır ld, bunlarla İstediğimizi anla 
tacak sözler yaratabiliriz. 

BugÜne kadar aşağı yukan 
lrallandığınuz sayısı yüz yirmi -
yİ c~en bititiklerle at, ayırt at, 
yapğı. bililı:at yapabiliriz . 

Tiirk soyu pi Türk tlili .ı .. 

• ·-

durmadan, dinlenmeden yalnız 
vennit, ülettirmit. batka aoylar 
yarattığı ııibi baıka dilleri de 
kendi sözlerile zengin etmiştir. 

Onüne kattığı aoylarla kayna 
şarak Afrika'da Arab'a, Avrupa 
da Frenge, Asyada lrana kent 
kurmayı öğretirken dillerine de 
M>nauz sayıaız sözler vermiştir. 
Bu dillerden sayılan ne çok .Öz· 
ler vardır ki bunun kökü Türkçe
dir. 

Samrada toplanan Türk çocuk 
ları Araplatan ve lranlılatan 
Bağdatlılarla bir türlü kaynata
madığr görünür .. Bu iki yabancı 
soy, Türkün yüksek babadırlı
iı, kahramanlığı önünde büçül
müş, Ancak onun yenilmiyen gü
cüyle kılıcını kendi kazançları 
adına kullanmıthr ve Türkü di
linde, duygusunda vurmayı da 
unutmamışlardır. Binlerce yıl bu 
iki yabancı soy dili Türkçenin 
nesi varM hepsine ıanlarak onu 
yumrulattırmak için savapnı,tır. 
Kentlerde bu iti çok iyi bataran 
bu yabancı aaldırıtmdan tiksinen 
Türk köyler de toplanınq, Kent 
terden kaçan dil köylerde y&Ja
mıttır. itte binlerce yıl varlığnu 
koruyabilmesi de kökün Türk 
soyu gibi deği,iksiz kalması yü
zündendir. 

Yitirdiğimiz sözlerin bir ço
iunu ayrı dillerden aldığımızı 
aanıyonız. Biraz etecek olur i
sek , biz onlardan değil tersine 
onların bizden aldıkları, kılığını, 
aôylenitini değiştirdikleri anlatı· 
hr. 

Son büyük Türk kurtulut ve 
değitikliğine dek bize verilen 
her türlü düıünce ve duygularda 
Türk dilinin Arap ve Acem ıöz .. 
)eriyle zenginletnıİf olması inancı 
vardır. Bu kötü ve yanlış İnan
mayı attıiDDJz gÜn dilimizin kur 
tulduğu , Öz beyliğini kurduğu 
cündür. 

l,te o gÜn de gelmiıtir. 

Türklüğü saran her kötü ve 
yapmacık, artakalan kuruluşları 
bir atılııta yakı,bldan karanlık 
lara fırlatan, Türk soyunu aydm 
lığa çıkaran son deği,ikliiin yük 
aek ve kurtancı büyük yaratıcı-
11 ,imdi de binlerce yıldan beri 
yanlıt yolda yürütülen, tersine 
götürülen tarihini kurtardığı 
gibi dilini de kurtarmayı ele al
mıştır. Şimdi Türk çocuklarına 
Türk dili için bir sefer etkinliği 
önlemiştir . 

işte "Büyük kurtuluş bayra
mı,. buciindür. 

Artık dilimizin billur kayna• 
tından akan tatlı sözlerini bu
lacağız; artık şimdi binlerce yıl· 
dır beklediğimiz Altın destanı· 
mıZI yazacak ve söyleyecek ıenç 
çocuğumuz ortaya çıkacaktır. 

Artık timdi dilimiz henüz yaka 
aını kurtaramadığı yabancı .Ö:z· 
terin yürütıniyen, anlatmayan, 
reniıletmiyen, olduğu yerde dur
duran buyuruğundan kurtulacak 
tır. 

Arbk timdi dilimiz köylerimi
zin ocak hatlarında çömelmiş 
ak saçlı ninelerimizin dilinde ya 
§Ayan ıözlerini bulacak.. Katık-
11z Türk sözleri binlerce yıldan 
beri süründükleri ıssız, karanlık 
izbelerden kurtularak tarihin 
enıin alanlığmda ııürleyip yayı
lan seaini bütün yaıayanlarm 
lı:ulağma eri.ftirecektir . 

Türk çocukları dilimiz İçin 
ileri ! 

Buyuruğunu büyük kurtarıcı
mız vermi4tir . 

Artık, ,imdi Türke gün doğ
du. 

Edirne Meb'usu 
Mehmet ŞEREF 

• 
Istanbul 
Ankara! --

Hava hatb yakında 
açılabilecek mi? 
Dünkü Cümhuriyet ıazetesi 

Ankara - lstanbul ha•a hattmna 
çok yakında açılacağını bu hatta 
üç tayyare tahsia edildiiini yazı· 
yordu. 

Dün bu huauata kendiaile gö
rüttüğümüz Tayyare cemiyeti la
tanbul tubeai müdürü Fehmi Bey 
bize dedi ki: 

"- lstanbul ile Ankara arasın
daki hava hattının açılması için 
öteden beri bir taaaYYUr vardır. 

Bittabi böyle bir tqebbüa ber nolı: 
tadan çok faydalıdır. Cemiyet 
merkezi umumisi tetkikatla met· 
culdür. Fakat hattın yakında açı
lacağını zannetmiyorum. Çünkü bi 
ze bu hususta henüz hiç bir reıınh 
tebliıat yapılmamlftır." 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Yunanistan 'dı 

İntihap 
Mücadelesi 

Lise muallimler·nin şikayeti 
yerinde değildir 

( Ba~ı 1 inci sahifede) 
rin vaziyetlerini öğrenmek. 
mekteplerde noksan varsa ta
mik ile ikmali çarelerini takip 
etmek gayelerile seyahat ettim. 

liğinin ilme ve irfana kartı bü
yük bir kıymet verdiğini gör 
dük. 40 bin nüfuslu Antepte 
Darülfünun ve lise mezunları 
hatta bütün Türkiyede mevcu
du belki 1 o.ıı i tecavüz etm ıyen 

Az muallim, çok randman hanım hakimlerimizi de gör-

Bilhassa bu defaki seyaha- d~~· Bu. gön}tleı:im Ulu Gaz!· 
timde bir gayem d mevcut mu ı mızın azız mılletıne daıma hı
allimler mikdannıearttırmadan tap ettiği yüksek kültür ve 
daha fazla çocuk okutabilmek yüksekJazilet İçiJ? _. y~tq~ekte 
meselesidir. Bu hususta evvel- olan T urk gençlıgını goster
ce vekaletten tııımimler yapıl- mektedir.» 

mıttır. Valilerle temas ederek /st1tnbuldaki degişihlikler 
bunu tatbik imkanı ve derecele 
ri hakkında bir fikir edinmek 
istiyordum. Ayni zamanda ilk 
mekteplerin ve ilk mektep mu
allimlerin idare vaziyetlerini 
görmek le seyahatimin baılıca 
gayelerinden birisidir. 1,te bu 
maksatlarla Kayseri, Niğde. Ce 
belibe:reket, Gaziantep, Mersin, 
lçel ve Afyonkarahisan vilayet 
!erini dolattım. Bunların her 
birinde muallim arkadatlanm
la temas ettim. Mesleki ve ter
biyevi vazifeleri üzerinde sami
mi hasbuhaller yaptım. 

30 Ağustos günü 

iyi bir teaadüi olarak Gazi 
Antepte bulunuıum 30 Ağus
tos büyük zafer bayrammıız gü 
nüne raatgeldi. Oranın münev
verleri ve kıymetli vatandaşlan 
mızla bayramı kutluladık. Ora
dan ayni günde Kilia'e giderek 
oradaki vat&ndaJlan da tebrik 
ettik. Gazi Antepte büyük mü
cadelemizin en güzel menkıbe
lerini dinleyerek çok mütehu
ais oldum. Bu vak'alar orada u
nutulmaz hatıralar halinde her 
kesin ağzında söylenmektedir. 

TürklJn yüksek hasleti 

Türkün kalbinde yanmakta 
olan millet ve yurt ıevgisi ate.
tinin Büyük Gazinin ilhamlari
le sönmez küllenmez bir suret
te daima alerini muhafaza et
mekte olduğuna dair kanaatim 
bir kat daha kuvvetlenmiıtir. 
Size bu hususta bir misal söyle 
yeyim. O zaman Gazi Antepte 
İfgal krt'aaı kumandanı bir gün 
mektebi ziyaret etmif. Tercü
man vasıtasile memnuniyetini 
bildirerek mektep talim heyeti 
ne bahtif olarak para vermeğe 
kalkmıt. Muallimlerimizin ku
mandanın memnuniyet göster
diğine tefdckürden sonra yük
sek Türk milletinin kendilerini 
beslemeğe daima hazrr Ye muk 
tedir. olduğunu söyleyerek 
bu bahıiti kabul ebnemiılerdir. 
Avdet eden kumandan ertesi 
gün bir otomobille dört büyük 
sepet teker paketi göndernıit
tir. Bunları mektep çocuklarına 
hediye etmiştir. Bu defa da ço
cuklar almamıtlar. Hatti içle
rinden bir çocuk: 

- Efendi, dün cephelerde 
siz bizim babalarımızı kestiniz. 
Bugün bize şeker veriyorsunuz. 
Bu şeker biZe ağu' dur (zehir
dir) demiştir. 

Bu hibralardan biri de şu
dur: Milli Mücadele devrinde 
işgal kumandanı Antep halkına 
teslim olmalarım emretmiş ve 
buna ali.met olarak telırin orta 
~mda Türk tarihinin timsali ha 
)inde yükselen kalenin bürçle
rinden bir;.ne büyük bir beyaz 
bayrak çekilmeaini iıtemiş. Ga
leyana gelen Antep halkı kale
ye çıkmıtlar, kunduracı Me· 
mik İlminde biri büyük bir 
Türk bayrağlDI o hürce dikmiş. 
Kumandan şehri bombardıman 
etmiş, bir çok tahribat yapmıto 
fakat milli Türk bayrağı bür
cün üzerinden indirilememiı. 
Bu vak' anın kahnmanı olan 
kunduracı Memiği ifi başında 
ziyaret Ye tebrik etmek duygu 
sunu yenemedim. Yerini arat
bm. Maatteessüf geçen sene ve 
fat ettiğini haber aldım. Bu 
vak' al ar eskiden olduğu gibi bu 
gün dahi bütün medeni ilemde 
sulh ve müsalemet ve yüksek 
medeniyet fikirlerini kendine 
rehber edinmit olan büyük ve 
asil Türk milletinin icabında 
milletini ve memleketini koru
mak Ye muhafaza etmek için 
sönmez bir atqle kalbi yanar 
bir kuvvet ve kuvvet kaynağı 
olduğunu gösterir misallerdir. 
Her yerde Türk münevver genç 

---·•- .. ro-ri 

Bundan sonra Vekil Bey ba
zı lst:.nbul gazetelerindeki ye
ni ders senesi kadrolarındaki 
tebeddülat hakkındaki neşriyat 
tan bahsederek şunları tesbit 
etmiştir: 

1 - Bu ders senesi zarurete. 
inzıbat komisyonu kararına ve 
;ahıi talebe müstenit olmaksı
zın hiç bir muallimin yeri değiş 
tirilmemiştir. Fazla nakil yapıl 
dığı söylenen lstanbuldan bıle 
yalnız sekiz muallim diğer vila 
yetlere nakledilmiştir. Bunların 
dördü inzıbat komisyonu kara
rile. ikisi idari zarurete binaen. 
biri sınıfının lağvına mebni na
kil ve biri de zevcinin bulundu
ğu yere ve talebi üzerine tayin 
olunmuttur. 

2-- Kıdem z.amlan, kanunun 
tesbit ettiği şerait altında zam 
görnıeğe müstahak her mualli
me yapılmıştır. Ancak 1617 
numaralı kanunun ve bütçenin 
tesbit ettiği kadroda kıdem sı
rasile hariç kalan ve zamma is
tihkak esbeden 278 muallim 
Resmi Gazete ile de ilan edil
diği gibi mafevk derecelerde 
münhaJ oldukça terfi edecekler 
dir. 

3- Bu sene yeniden orta ted 
rİHt kadrolarına iltihak eden 
Avrupada hükUmet hesabına 
tahsillerini ikım•I etmİf yeni 
muallimler· r~lettirmek içia 
ücretle bazı muallimler uhdesin 
ele buJunan ·ili.ve dersler ahnmq 
tıı. Esasen bu ücretli dersler 
bir müktesep bak teıkil etmez. 
ihtiyaca göre verilir ve alınır. 

4 - Galatasaray lisesi müclü 
rü Fethi Bey istifa etmit değil
dir. 

• 
ismet Pş. 
Lozandaki 
Gibi işbaşında 

(Bıtı ı inci sahif~de) 

tin hayati meseleleri mevzuu 
babsolduğu zaman tedbirlerin, 
fedakirbklann ağırlığı dütü
nülmez. Milli mücadele senele
rinde yeni Türkiye. bunu her 
milletten c!aha ziyade kendi ha 
yatında tatbik etti. Asıl mari
fet. fedakarlıkların, fevkalade 
tedbirlerin hududunu zaruretle 
re göre ölçebilmektir. Unutma
malı ki, hayatın her sahasında 
muvaffak olmanın muhtelif a
milleri vardır. Bu amillerin ba
tında cesaret· ve emniyet ge
lir. Derler ki: 

Bir tacirin. bir iş adamının 
para kaybetmesi mühim bir fey 
değildir, itibarını kaybetmesi 
oldukça mühim bir teydir; fa
kat emniyet ve cesaretini kay
betmesi, her teydir ! 

Niçin saklamalı? Biz. muhit· 
te bu muvaffakıyet amilinin. 
emniyet ve cesaretin :.ınldığmı 
görüyoruz. Maneviyabn bozul
duğunu seziyoruz. HükUınet 
erki.nile, fırka teflerile. bilhas
sa devletin ve hükumetin en bü 
yük şeflerile mütemadi temaa
lanmızın verdiği iman ve ilham 
ile vatanrlaşlara temin edebili
riz ki, ortada emniyetimizi. ce
saretimizi kıracak kadar mut
lak bir sebep yoktur. Memleke 
tin siyasi ve iktısadi gidişini 
gayri tabii bir cereyana götür
mek hiç kimaenin aklından geç 
miyor. Lüzum•UZ yere sabırsız 
!anmak beyhudedir. İsmet Pa
ıa; Lausanne ve garp cepheain 
deki dikkat ve z.ekisile İf başın 
dadır. Bulutlanan havanın dü
zelmesi ve ic!dialanmızın tabak 
kuk etmesi İçin uzun müddet 
beklemeyecei;z. 

5iirt Meb'usu 
MAHMUT 1 

~ i ' ' . ~ ' l .· -

Beynelmilel 
Mason 
Kongresi 
Dün toplandı 

(Başı 1 inci sahifede) 
rinden M. Grouııier, mustemliki.t 
valilerinden M. Estete, Belçika 
üstadı azamı M. Karpantiye, M. 
Vanderlied, Yunan masonluğu na
mına M. M;.el Mavro, ve M. 
Jorj Yorgalaki, Yugo•lavya namı
na M. Meliceviç ve M. Tamiç, Mı
sır namına Fehmi Pf. ve Mıaır'ın 
Madrit sefiri Kadri Bey, v.s. var· 
dır. 

Celse açılınca evvela intihap 
yapıldı, ve kongre riyasetine Mua
tafa Hakkı B. intihap olundu. 
Mustafa Hakkı B. bir nutuk irat 
etmiş ve nutkun fransızcaya mü
tercem sureti umum ki.tip tara
fından okunmuıtur. Üstadı azam 
Mu•tafa Hakkı B. nutkunda bey
nelmilel mason ittihadı konvanla
rmın tarihçesinden, faydalarından 
bahsettikten sonra Tür iyeye nak 
li kelam ederek Büyük Gazinin 
memlekette yaratmış olduğu bü
yi.ık inkıli.ptan, kanunu medeni· 
den, yeni harflerden, kadm vazi
yeti hukukiyesindeki inkitaf ve 
tek8.mülden ve harem kelimesinin 
artık tarihe karışını, bir efsane ol
duğundan bahıetmiştir. 

Bu nutku müteakip beynelmi
lel mason ittihadı idare heyeti rei
si ve Belçika lİstadı azamı M. Kar 
pantiye konvan tarafından Gazi 
Hz. ne bir tazim telgrafı çekilme
sini teklif etıniş, bu teklif murah
haslar ve samiler tarafından bü
yük bir sevinç ve alkışla kabul e
dilmi,tir. 

Bundan sonra taşradan gelen 
tebrik telgraflan okunmuştur. Mü 
teakiben beynelmilel ittihadın ma
li raporları okunarak tasdik edil
mİl Ye birinci celseye nihayet ve
rilmiştir. 

İkinci cel e 

ikinci celse öğleden sonra sa
at 15 de açılmıf riyaset makamı 
Türk Üstadı azam muavini Ratit 
B. tarafından İfgal edilmiftir. 
Ruznameye ııeçilerek muhtelif 
milli maaon t..,ekkülleri arasında
ki mukavelelerin ve tahkim uaul• 
leri esaslarının tesçili kabul edil
miıtir. 

ikinci celse de saat 17 de niba
:yet bulmuttur. Fransız murahhas
lanndan M. Grauaaier vaki olan 
beyanatında koncrede muhtelif 
memleketler mabfellerinin dahili 
tetkilatına ait meselelerin müza
kere edileceğini söylemit ve Türk 
maaonlan arasında hasıl olan ih
tilafın müzakere edilip edilemiye
ceği hakkındaki suale fU cevabr 
vermittir: 

- Biz timdiye kadar böyle bir 
meseleye muttali olmadık. Esa
kongre bir memleket maaonlan •
ra1mdalı:i dahi ihtiliıflara ula mü
dahale edemez. Fakat herhanıl 
bir loca bize bu busıuta bir mü
racaatta bulunduğu takdirde, biz, 
meseleye mudahale mahiyetinde 
olmamak tartile dostane bir hal 
sureti bulmağa çalıım2. Konııre 
bilhaaaa muhtelif memleketler 
mason tetkilati araaında mevcut 
ihtilaflarm halli ile meşgul olur. 
Falı: at, bu tekilde de, aliıkadarlan 
evvelce aralarında anlatmağa da
vet eder, ve bir hal ıureti buluna 
madığı takdirde meseleye muda
hale ederiz. 

M. GrouNier bundan sonra Al
man masonları tarafından vaki O• 

lacak bazı mühim ifıaatm tetkik .,. 
dilip edilmiyeceği sualine cevap 
vermek istememiş, yalnız: "Belki 
kongre'ye böyle bir mesele tevdi 
edilmiştir" cevabmı vermiftir. 

Dün alqam Tokatliyanda mu• 
rahhaslar ıerefine bir ziyafet ve· 
rilmiştir. 

Gazi Bz. n~ arzı tazimat 

Konıırece Gazi Hz. ne çekilen 
telgrafm sureti tudur: 

Rei.sicümhur Ulu Ga:ı;i Hz. iM 

Dolmabohçe: 

Milletler araımdaki Maıon Bir
liği yedinci kon•anınm latanbulda 
toplanına11 müna.aebetile bür ve 
layik Türkiyemizin büyük kurtarı
cısının sağlık ve saadetinin de••
mı ve yurdumuzun refah ile yük
aelmeai, maddi ve manevi terakki .. 
si yolunda ııörülen muvaffakiye
tin temadisi temenniyatına hürmet 
ter ve candan alkışlarla müttefi
kan karar verilm.it olduğu maruz 
dur ulu Gazimiz. 

Konvan reisi 
Muıtafa Hakkı 

Belçika üstadı azamı ve beyne) 
milel Maaon ittihadı icra heyeti 
reisi M. Karpantiye tarafından da 
Gazi Hz. ne franuzca bir telıraf 
çekilmittir. Telgrafın türkçe sure· 
ti ,udur: : 

Geni Muıtala Kemal Ptqa Hz.. 
Dolmahahçe Sarayı: 

lıtanbulda toplanınıı olan bey
nelmilel Maaon Birlii:i Rei~icüm. 

Başvekil dün 
Fabrikatörleri 
Kabul etti 

(Başı l inci sahıfede) 

de on vermek auretile fazla re
sim veren fabrikaların bir de 
mevaddı iptidaiye buhranına 
maruz kalmalarının memleket
te oldukça bir varlık teşkil eden 
memleket sanayii için şayanı 
dikkat bir keyfiyet olduğunu ve 
bizzat kendilerinin açtığı sana.
yi yolunun ayni kuvvet ve aza 
metle yürüyebilmesi için bugün 
kü şekilde ittihaz edilen karar
ların mühtacı tadil olduğunu 
ayn ayn B&Jvekile İzah ve taf
sil etmişlerdir. 

İsmet Paşa Hazretleri ken
dilerine verilen bu izahattan 
memnun olduklarını, bu mese

lenin Ankarada halledilmesi 
icap ettiğini ve fabrikatörler
den mürekkep bir heyetin An
karaya gelmesi lazım olduğunu 
ve fahrikatörlerimizin vatani 
mesailerinde eskisi gibi gene ça 
hşabileceklerini beyan buyur-

muş ve heyet B&Jvekil nezdin 
de bir buçuk saat kaldıktan 
sonra ayrılmıştır. Perşembe gü 

nü birlik merkezinde bir içtima 
yapılacak ve vaziyet sanayi er
babına izah edilecektir. Bu içti 
ma münasebetile birlik atideki 
tebliği neşretmektedir: 

Birligin tebliği 

İstanbul Milli Sanayi Birli
ğinden: 

F evkali.de mühim ve müsta
cel mesailin müzakeresi için se
kiz eylUI perşembe günü sabah 
saat dokuz buçukta bilômıım 

birlik azasının birliğe tetrifini 
rica ederiz. Vaktin ademi mü

saadesine binaen mektup göo
derilemeınittir. 

Balkan güreş 
Şampiyonası 

(Başı 1 inci sahifede) 
beynelmilel tehir olacaktır •• 

ilk Balkan f&Dlpİyonası memle 
ketimiz toprakları dahilinde tenia 
çiler tarafından yapıldı, bunu 
ıüretçilerin yapacakları bir dife
ri takip edecektir. 
Türk Güret Federasyonunun Bal 

kan de•letlerinin hepsine birer 
mektap yazarak onlan bir Balkan 
f&Dlpiy- için tebrimize davet 
ettiğini evvelce ceoe bu aütunlan
auzda yazmııtık. ~imdi bu müra• 
caata cevaplar aelmeye batlamıı
tir. Ba Balkan fAmpİyonasma Yn
coalavya, Romanya, Yunanistan 
ve Türkiye ittirak edecektir. 

Beynelmilel Güreı kavaidine 
nazaran bir f&lllpiyona olabilme
si için asgari üç devletin iftiralı: et
mesi §Arttır. Binaenaleyh dört 
devlet teraiti kabul ettiğine naza
ran Balkan güreı şampiyonası 

resmi bir surette yapilabilecek de
mektir. 

Yu&'oslavlar geleceklerine res· 
men bildirmitlerdir. Diğer devlet
lerin de bugün yarm cevap verme
leri muhtemeldir. 

Gelecek devletlerin ııüretçile
rini af&iı yukan biliyoruz. Bunla
ra nazaran bizim en zayıf bulun
duğumuz kategori 56 lı:ilo dir. 

Ondan başka sınıflarda muvaf
fak olmamız çok kuvvetlidir. Bu 
udide daha mütemmim maliimat 
alır almaz karilerim.ize vereceğiz. 

lıtirak edecek Yunan güreşçile
rinin resmini koyuyoruz. 

Meksika kabinesi 
MEKSIKO, 6 • A. A. - Reis M. 

Rodriguez, yeni kabinenin tetekkül 
etmit. olduğunu iliın eylemittir. Ka
bin iki mı1i · t iıza bu
lunmaktadır. 

hur Gazi Muıtafa Kemal Hz. ni 
hürmetle selamlar ve Türkiyenin 
manevi ve fikri terakki ve inkifa
fmı ve refahını hararetle temenni 
eder. 

icra heyeti reiai 
Karpantiye 

Koncre tarafından Baıvekil 
ismet Pt- Hz. ne çekilen telgraf 
da şudur: 

Liderler bütün k 
vetlerile çarpıfıy 

ATINA, 5. - Bütün fırka lid 
ri ıimdi intihabat propagandasil 
raretli bir .surette me,guldürler. 
tün liderler sôyledikleri nutuk! 
hiribirlerinin icraat ve siyasetle 
çürutmektedirler. 

Muhalif Fırka liderleri Başv 
M. V enizelosu israf yapmak! 
ham etmektedirler. Buna mu 
M. Venizelos kendisini ,iddctle 
dafa ehnekte, meauliyeti daha 
.,.iki kabinelerin fena siyaset! r 
yüklemektedir. 

Dahili vaziyet hakkında M. V 
zelosa cöre en esaslı mesele re 
meodesidir. M. Venizelos nutkun 

" Eğer rejime karşı fena bir 
savur besleniyorsa ne ben, ne de 
du bunu kabul etmiyecektir!" d 

M. V enizelosun bu nutkuna 1 
ve Ziraatçi fırkasının lideri M. 
panaıtasiyu, kendi gazetesinin 
tunlarında ve terakkiperverler fır 
sının lideri M. Kafandan• Pirede 
rat ettiği nutkunda ce..ap verdi! 

M. Papanastaaiyu, M. Venize 
su diktatörlükle itham ediyor; 
diktatörlük temayiiliitının memle 
ti facialara sürükleyebileceğini sö 
lüyor. 

Cihan mali 
Ve iktisadi 
Konferansı 
CENEVRE.,~A.A.-M.M 

Donald. Lauıanne konferansı rei 
Donald, Lausanne konferansı rei 
ııfatile milletler cemiyetinden ci 
mali ve iktisadi konferans mütah 
nıları ihzari komisyonunun Cenev 
rede toplanmasına mezuniyet vf'ril 
ııeaini ve Milletletl r Cemiyeti Um 
mi Katipliğinin bu komisyonun ki 
beti vazifesini teminine müsaade 
dilınesini rica ettiği ve mezkW- k 
misyonun ilk İçtimaı Eyliilün nı 
ahiri zarfında akdedebileceğini ib 
eylemiı olduğunu cihan mali ve i 
tisadi konferansı içtimaa davet ede 
clevletlere tebliğ eylemittir. 

Mısırda mahkft
miyetler 

KAHiRE, 8 A. A. - Sıtkı Pat 
ile arlı:adqlarını hamil olan treni 
berhava etmeğe teşebbüs etmİf olan 
5 tethitçi 8 ay ile 15 sene arasmd 
tehalüf eden hapis cnalanna mah
kiim ec)jlmitlerdir. 

Hatıralarda oldoğu veçlllle, bom
ba trenin ıreçmeUıdea biraz nvel 
infilak etmit, yolun hasara uğrama 
sına, bir ııencin telef olmaaına ve 
bir diferinin yaralanmaorna sebebi
yet .. ermi, idi. 

Tfitün encümeni 
çalışıyor 

Tütün inhisarı kanununQ,.. ta
dili.t icra .. na memur encümen, 
mesaisine devam etmektedir. En
cümene, bazı Vilayetlerce yen.i
den bazı aza intihap edilmiftir. 
Encümence, Ostro-Türk, Herman 
Spirer tirketleri direktörlerile di
ğer bazı tütün tacirlerinin kanu· 
nun ticarete müteallik maddeleri 
üzerindeki mütalealan İstima e
dilmiıtir. Bundan sonra encümen 
sür'atle mesaisini ikmale çalıta· 
caktır. Tütün kongresi heyeti u
mumiyesi de ağlebi ihtimal cumar 
teai günü toplanacaktır .. 

Ankara'n1n en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

• 
AKBA 
l\ıtap evı ve kırtasiyecılik 

Ana( arta lar ca,!dcai 
J clerc.ın : 33 77 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve mektep levazımı 

~er türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör i1leri 

'.Etem PC!tev ıtl'iyatı 

Kütahya çinileri 

BOfıJekil lımet Pı. H:ı;. ne: 1 !il••·---------· Milletler arasındaki Maoon Biı- D O K T O R 
liği yedinci konvanının lstanbulda Ü Ü 
topl•nmuı münaaebetile hür ve r .d 1 N Ş K R 
layik Türkiyemizin •e zatı devlet C ..ııili hastalıklar mütehassısı 
!erinin refah ve saadetleri temen- Her ııün öğleden sonra lstanbul 
niyatmm arzına müttefiklln karar Türbe Babıali Caddesi No. 10 
yerilmiş olduğu maalihtiraın arzo- Te!efen 2,26~2 
lunur efendim. Reis 

'Mustafa Hakkı 
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Ankara Nafia 
Ba !!L d• ev• ~--· __ pnuuen_•Lgmacuı 

Birinci medde- Becleli ketfi (21745) lira Ye (J) lmnftu 
ilıaret olan (Anh,. - i••s+.1 rohuMaW) (32) m ı f• hl eb 
IDuk&yej aemı tuilaİ8dea itİlıaND 140 pn ...... ilııRlal eılil
ınek üzere ..e kepah zarf uealile 1-9-932 teribfn •ea 22-9-932 ta 
rihine lrJar 21 süa ., ... de ........ ye k..tm~ıtur. 

ikinci _ ... _ Mit. eL-ya iktW.n feaıll ... iti.an ..ıt
lerini iebat edenler bina! olunur. 8- ipil ID;=+aeera clelail 
olmak iıterenlerin: 

.• . ,, -, ....... ... _.... Satma'-• k••· u.ı.n l 
.... _ Cimi 

llOOO Ot Açık 
141340 ,, ıc..-
... Sa .... 

108000 " " 

Ayn ayn prte&m ılwle ..._ 
=hı•len 

M...U. Kwndealıtı .._h ibtiyea içia ,.. ... .+ mik-
tarları yuıb ot .. M - 11 Eylll m .-ıırıbe ... 141 -
340 kilo otun k ı .. •rfı Mat 14,30 .. 41ferlnri aleal 9m-•
ıelen ... t IS t• 17 ye keder icra eılilec:ektir. Taliplerin e...ı
tereiti enlemek üzere her ıüa ve mün+-Y• ittirek edecekler in 
mıaeyyen saatinden en-el teld"ıf mektuplennı Ye teminetlerile a
çık müaekeaeye ittirak içia Merkez K. SA. Alma komi•y-• 
müraceetlen. (13) (4283) 

. T 
-· ·= - :....-- ~ - --

iŞ V. ~-~~~RET 1 1 ,__,,__ 3 anca koloni• Banlan o... .... 7 -- .... ywlı ._ ____________________ _, 

ve Avrupa •ıllia ••ı.rilo lııi,-lii •
- J p EL n .--lı o ·,,.a1r 
.......... ., .... 1 .. _.. -.... ,,, __ - .... 
.. ,ı•a tlıııi.i ... ı...netlerilo -. 
Lıal •• ı .. yalan Att•aıa• iıi 
fWih ,..ıyoruz. • lmıf ı iıl • 
-- ,.. lıirez ela ,......ya ihti)'llS .. 
ati oı.ı.. Bepr 7iiz lira yeya 6ıha 

fezle - .,._. ittiak od .... 
aranız ticaret n mümıip ..... 
...., twia edıc ii· 

Tal'ı la;,., Galata, Yükaelı: ııw.. 

....,-ıı· 'teeM deAliBete-' 

K.0. Y• 1. iııııci fırka lat'elen bpalı zarfla münekeaeye lııon. 
ihtiyacı için 22050 kilo --- .... tur. llaeleei 21/9/ 932 pa
•• ı kömürü puerlaje konmllf- zert.i ırünii aeet 15 teıfir. Şut 
her. ihalesi 7/ 1/9111 ~ n 1 i ı• 1 iAi) 1 ia 
sünü saat 15.30 dır. Ş.m"-.1 ller sün \a • 7orıwww, tüp. 
yi •'-k ieteJenleria her sia lerin Yekti mıaeyyenirclen eyyel 
ye İh819f• iıttiıü e•ı ...... Kcıaye'de Kolonlu satın .ı..a 
ıle ...Jdi 1;7••de lı • komisyonuna müraceetlen. · 
yonıamuza müreceetlen. (754) (729) (4456) 
(4608) • • • 

• • • Çatalca müatelıkeaı mewfö. 
cıiıa 111_.. ..... Munıma 
l8lip '" edrimdea puarlıiı 
7/ 9 932 çarpmbe ıünü ... , 

A - Bedeli ketfin yüade yedi ~tu olen 1630 lire M lm
rut Vilayet 1darei HuMJ•i;r•i Lreb.na l>enlca1e tovdi ettiklerine 
.. meldıuacer+' ' ..,. Mi hblv... birlbin S • t 
mektubunu yııbut Millt eeh e= mukabili MuhaHIJei ltuauaiye*. ••• , rır-lllr? n1: 

ıw.t tMuı--us eenelik 
~I İef8Pİ olan bulsur· .,_ 
deyeğ, pirinç. up eti. koyun 
eti; tuz; teker; çay, sabun. bi
ı-., ÜPÜ- ... fualye, •o
hut. patates; mercimek; sirke. 
salça, zeytin, kuru aoien; ar
pa; semen; ot. gez 25/ 1 /932 
den itibe.- 20 sün müddetle 
puarlılde münelrasaye lroamllf 
tur. ihalesi IS/ 9/ 932 pazar 
günü aeet 14 dir, Taliplerin y
mi muayyeninde Mardin Sa. 
AL. KOM. ne müraceetlen. 
(756) (4610) 

16 dadır. Şartnameyi &ör-'c 
.._,._._ llnr sin Ye •eleye 
ittirak edı c ılsleriıı vakti muay
yeninde komiayonıamuze rnüre
c:aatlen. (753) ( 4807) 

elınecak ilmühaberi ibraz etmeleri lizımdır. 
8 - Ticaret Odume mukayyet olduldanna ve itiben mali

lerine ait bir vesika ıöatermeleri icap eder. 
C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikelanru yenrri ihale

den en az sekiz ıün evvel Vilayet Betmüheadialiğine ımtererek 
münakasaya dahil olabileceklerine dair ye bir ehliyeti fmniye 
vesikası elmalen Ye yahut ellerindeki vesikanın zirine terh ver
dirmeleri iktiza eder. 

Bu üç ,artı tmıemen haiz ot-yenlenn münakasaya iftirek 
leri f&yenı kabul olemeyaceğmden teklif zarftan eç.ılmıyerek ken 
dilerine iade adil 1 catir. 

Üçüncü madde - Müıakeae evrakı ketfiye ve ,eniti mah

Merkeıı: LeYezımma merhat ı nede Merkez K. aatmalme ko-
.... , et ilııti,Wi i&ira 2500 ki- misyonuna müreceetlen. 

lo sez yeiı 20 ton arpa iki ıert (43) (4523) 
A•rnMe puerhkle aatm eJu.- • • • 
cektır. Pezerlıklan 7 Eylul 932 Ordu ihtiyacı için 300 kilo 
Çertemba ııünü saat 10 de Top balar perçin çivisi pazarlıkla 
hanede merkez kumenclulriı elmacakbr. Pazarlığı 11 .Ajus
satm alma komisyonunda bat- tos 932 pazar günü ıut 14 te 
leyecektır. Taliplerin ıartneme komisyonumuzda yapılacaktır. 
lerini ıörmıek için her gün ko- T eliplerin evsaf ve ıeraiti enle 
misyona müracutlen ve itti- mek ve nümuneaini görmek üze 
rek için de Tekti mueyyeainde re lıer ııün Ye muayyen aaatin
burr bulwımalan. (59) ( 4636) de de teminetlarile birlikte Mer 

• • • kez K. satın alme komiay-ne 
Kilo su•eame t8Yfikea icra _...,.___,_._,r. • 

~ 3000 Men:ialek 
· müracaatlen. (40) (4521) 

• • • Dördüncü =eddı -Talipı. 661 mım0alı =i=eb•e -
6000 Den 

ihale kanununun ı 11 -ddesi mucibince ihaer edecekleri lra- 200 Mısır 
palı zarfı 22-tG tarih Ye perfftnbe ıran& aut 15 e kadar Yıl&- 200 Buğde) 
Yet Daimi lnciimmi Reialiğine makbuz mukabilinde te.-di ede- 100 Pirinç 
ceklerdir. Fen T etbibt lllektelıi si-

Betinci medde - Münakasa 22-9-932 tarih ve pertembe si vercinleri ihtiyacı İçin yukarda 
nü Ankara Vill•eti Daimi Encümenincle-laceldlr. yanlı yemler puarlılde ubD 

ı ı-r- elmenk+D'. P.....ı.tı 8 Eyli! 
Altmıcı medde - Evrakı kflffiye '" projeyi sö.-k '"'1• 932 p_.....w,. sünıii ... t 10 a 

deM ziyade melU.met almak isteyenlerin her sün Ankara Viltye T nphenecle Merks Knm•g d n 
ti Nefie Batmiihmdi•lifine _,.a Enciimeai Daimi kalemine mi hlı aebn elma -Uycmunda ic
ı.utlen ilin ol-r. (4648) re kılmecakm, Tarıplerin ize-

-----------------------ı hat almak için her ıün Yepuer bia iıttkcıık için de -nen 
Yeklinde komiay-d, huır bu
lunmıalen, (58) (48.15) 

lstanbul Emniyet 
Müdürlüğiindem 

Otomcıbil '" mot6rlercle kullanılmak üzere bet ill eekiz bia 
lrilo benzin ıııübeyeuı al- münek.ueye çıkenlmııbr. Taliple
rin ter•iti enleDKk ilsere idare Komisyonuna ye mıiinekueye it
tirak için 28-9-932 tarihine müaedif Çer19mhe sünü ••et 15 de 
Viliyet Defterdarlık Dairesinde müwtekkil nıübeyee komisyonu 
ne mürecaatlen ilin olunur. (4619) 

• • • 
Dikim m ihtiyacı için 145500 

çift =-aciye fermejüpü 
zarhlde elmecektrr. Pıuarti. 
11 e,-161 93Z puar sünü sut 
ıs te ıu-n,. ...... _. yepde
c:ektır. Taliplerin evsaf Ye fili" 
it ..e nümu-ini ıönnek iisere 
her sün Ye paarbk ıüDüncle 
de t-inetlerile birlikte T ophe 

Ordu ihtiyacı içia 12.0 kilo 
Beryomin pazarlıkla satın elma 
calıtır. Pazarlığı 21-9-932 çer
fftlDbe sünü ••et 14.30 a Top 
heeede Merkez KmMn+nbjı 
aetmalme komiayonande icra 
lalmecektır. Taliplerin t•rtae
-ini aörmek ipil "-i•ymıe 
miinıceatlen Ye if tirek içia ele 
muayyen Yeklinde komiayoacle 
hazır bulunmelan. 

(61) (4638) 

* * * Harp Akedemiei ihtiywıcı için 
1200 kilo sabun 1200 kilo üzüm 
iki fftl'tauııecle puarhlda ..... 
elmpc•kbr. Puerlrlıılan 13-9-
932 sah ııünü uet 14 te Tophe 
aecle mwkea le- nılenhp sa
ba elma komiayommcla icra la 
bn-cekbr. Taliplerin tertneme 
!erini ıöınıek İçİn komiayoııa 
miinıceatlen ve iftirek için de 
muayyen vaktinde komi.yonde 
hlızll' bıalımmelen. 

(S7) (4634) 
. 

la-"ul ikiDci iMa --s.ı--ı let•nbal lıepnci icra -.arl..P., 
dan: Adrea: lr•=-hal+ Ketalcilw elan: Me' Acleriaa.ra 1500 lira 
caddeai,..M a m+; l•ı Kır •ı' '• 1 lılrinci deılscede Vuil 
ta.iyeftlmdafttp K .... ...-._. 
zafiri p.......... Kal ... df tfrlııedı 

V .. ıı,. rıl. terllfı +n ipotek e
ılil.. " ı emma 2845 Hm 1ııymet 
tıılıtir ..... Ka 11 r,. ZAtü -

Mersin Viliyeti Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürliiğiinden: 

t 1 1 .. K=I 2 ,_""' cacl 
ıl . • ..w .. -· •• ,... 14 
611/ll,,.M-M-l/4- alıı... 
2845 •• 1 iıı..t ...... at .. 

Mersin memleket huteheneainin 77 kal- _.._ ihtiyacı 
211832 puer tini ... t - bette puerhk .uretile O.ele ı•lıce
ğinclen talip olenlenn tereiti anlamak üzere Mersin Vilayeti Ea
cH==jpe münıceet etmel.i ilAn oluaıar. 

htMIMıl iWıoci ... ... .... 
dan: Acın.: Siıiıeciıle Ntır ...... 
Jj numarecla lıuıi: tllıPJ t- ı Pioa 
ıian ......... : Bali de ismi "" adaeai 
yaztlı olau alnı iflüı açılcp taafiye
niu adi telolde yap:ı-ma k.arcr ve 
ri?mi, olduiandan: 1 - Miifliain 
alacağı olan yeya mallarında ilılib

l:ak iddiaımde haıu-nlarm ..... 
,.. icldilcnm ., ... ililllln lıir •J' ... 
de eyıwui ramiye utii._ ....,, 
üzere ber ... - 13 ._ 18 e b
olar Sulta-b-tte valô adliye W
uncla ic:AJ'İ YUife .._ iPıiMi iflia 
dairesine ıelec ek alac:eldermc .. ,.. 
tetliı ıneleri ve aeuet ..., defter ailai 
delilleri ..... ıoe ioe hanların a..ı ,..., 
,. ne ·•• ' suretlerini veımll•i: 
2 - Mifliae borçlu olaulann ,..._ 
nda yazıl olan müddet içinde ....,._ 

rı mikdunu yabıu Lm ı.;.,_ 

lııareı..tia - ı:.-u mu Y- ta 
kilıoıt Ye -liyete ujrayacalılııın 
bilmeleri; 3 - Müfliaiu -· · u• 
nakit ve taln-ilib ye HUD • aal 
k~ nrilum bw ne surede ehr 
.. ol111n ellerinde bahıudunalar ia
• ..S.. i.a- ...._,,. _.'. 
....... lıauJanu iiasindelıi ....... 
n ..W- bl L tatile • ........ 
.,.. mi•Jıt ~ ... .,. www '• 
rl weaınezlene -,; takıı.t ,,. me ... ~ ...... ,........ .. .... 
lw *4f2 ~ LoH.-c+n ..ı. 
rum Lalamldannm hili ni; 4 -
16 E,liU 9ıS1 ,_, 1 .-a -t 
14 te yuLanda yazdı olan illa. ida
resinde alacaklılann ilk iç6-da ha
zır tı..lu ları ,.. ınüfliaiu ..a.te-
rek borçlcıl.-ile Lefillaiain w bor
cu t L Pil eden uir kimselerin iç
mMde hazır lıulımmcğa heLlart ol
daia ilb oltJDUr, 

• • * 
Kapalı zarfla münakasaya 

konan K.O. Ye 1. Fırka kıtee
lının YPf sebzesine verilen fiet 
komisyonca heclcli layikmde ıö 
rülmeditu.cı- puarlıie lı:mt
muftur. ihalesi 7/ 9/ 932 çer-
~:.:; saat 14.30 dadır. 

almak iatiyenlerin 
her ııün, ihaleye ittirek edecek
lerin •ekti mıae)'7'a1İnda komia 
yona miireceatlan. 

(757) (4628) 
••• 

Çatelı:a Mlilın•• mg,ı.:;. 

.... ık_, lıaa ·=· . ~ 
len fiet ıa-;,,._ badeli lap. 
kında ıörülmediiinden puerb 
ie konmuttıar. ihalesi 7/9/ 932 
çerpmbe günü aeeat 16.30 cla
tbr. fhel ye ittinık dı celr• ıi.e 
Yekti rmayyminde komiay
müraceatlen. (758) (4629) 

• • • 
Niide~kıt'a 

ha bir --'ilr ihtiJllCI olan 
(90000) kilo uiır eti kerelı 
zarf 11a11lü ile miinekeaeye vaz 
olunmuttur, ihalesi S.9-932 ta 
rihine müaeclif perteJDbe ıQnü 
aut 16 dadır. Şertaam.ini 
ıönnek isteyenlerin her sün ve 
•••••• ,. ittink edeceklerin 
Niğde müstakil aabn elma ko
miar-ı- müreaatlan ilia 

-.-.tan-bal-lki-..... -.-icra---mıfun-----· olunu. (70~). ~424.l) 

dau: T-- üç W. dört Jiia lira ..,_t takdir ...... uz •• , .. Si-

D&Dpafa)'t atik -ı.a:ı-iniu HM fu 

ru11 ............ lıliııı ..ı.i •, 39 mii
ı-.... 41 ,.ai ııe,»-1,41 ---ıer 

* * * Birinci fırka embenadeki 
3500 un çayelı pazarlıkla satı-
1-lrtrr. lhaleei 14 Eylil 932 
çerpmbe aünü ... t 15 Mıılir • 
Şertnemaiai almak iltey ısale 
rin ber .-, ve pazarlığa ittirak 
oi ı -'derin de Yakti mıaane
ninde komiaymıwnuı:e miirKe
atlen. (718) (4392) 

•• * 
Ankeradeki kıtaat ve miin

-t için 750000 lrilo od1111 ka 
palı zarf ıaaulile münek...,.e 
lson.muttur. hel.ei 1 Tetriı=ieY
Yel 932 T. cumerteei rilnil ••
et 15 te yapılacaktır. Şartname 
')'i .. 1 iet8)eıı 1 la ... sün. 
ihaleye ittirek edeceklerin Yek t 

ti mıaeyyeninde komisyonumu- ı 
ze müracaatları. (762) (4673) 

* * * 
1 Ye 3. Mıahabere alayları • 

ile Çatalca Müatehlı:em Mmn ! 
ıiter · • ai için 11 kalen lıut ' 
~ puarhlde .. 1 ••Y• ' 
"--.ı.r. Jbeieei • 9 132 per ' 
pmbe ııünü aeet ıs tedir. Şart ' 
.. !Jİ pncelc nteyenlerin . 
........ ' lııta ittinık .de- . 
c:ıelrlaia nlrti -•)Yer· de ko · 
miayoea mür•c•etlan. 

(761) (4672) . 

* * * . 
Tıredeli kıtaatı için 82000 . 

kilo ekmek kapeh nrfle müne- ! 
kasaya konmuttur· llaelesi 26- , 
9-9:12 puartelı ıünüdür. Şart : 
ar•eeini ıönnelr isteyenlerin . 
·- ,.. ihl ,. it&.lı edeca : 
leria Yekti muayyeainde Tire- i 
de aetmelme komia7onuıı. mü · 
rec:eatıen. (759) <4670> r 

* * * 
. 

Çatalca nriiatalıkem 1DeTki : 

Baıw.Unıl ....... .,... ....... 
lnıliu iflia llÇllıp t r., · ,. ,.. 
lalde J 1 b ........ 'l=iı al
clutwıılım: 1 - MiiflUdln .ı.c.tı 
olan vqa ..ılanada iatihlaılı: idclia
ımcle lıul....ıanu .ı.c.ı. ve i~ 

11111 lıloa ·= h lıir ..,. içluıle en-
... _.,. il ........... 

rafı IWılııı "'· uia ....... ~ -------------------------1 .. _,, ._ ....... odalcn 

Kolonlu Ye müeHeaeb lata 
eh hayY-tı için 412 ton arpa 
kepeb zarfla münakasaya kon
IDUfbrr. hıalesi 21-9-932 çer
pmbe ııünü ...a ıo,30 dem. 
Şartnameyi almak isteyenlerin 
her &iin taliplerin vakti mıae1-
yeninde Kolordu aetm .ime ko 
miayoaune unıiir-alan. 

lateetmın 3500 ln,o kuru eoien . 
eleBi nı.lill,...qa laı •• ıtıır. 
lllal-i 21 9 9.12 ~ aü
nü aeet 11.30 dadır. Şertaeme 
Jİ almak iatc1enlerin her aün 
i~eleye ~ eftu!'lerin vak ! 
ti -.n ı. ıla ._...,_. mii ., 
recutlın. ( 760) ( 4671) ; 

lawsiauatlll - ıa ...... 
hıı ' il wlıi ....,.. • • h 

~ .... -- ildm:i ........ 
...... , ••• 'h_ .. ,tetta_ 
ı.n " .- ... .ı.ft&' siPıi c?ıı7..t 
ber - iM ......._ ...ı nya maaad 
f.lr w• tkziui ........ım~ 2 - Mlf 
... ~ ....... ,· ı.ı.,.... 

olan müddet içinc?ıı lıorçlan milrduı 
IW )Wcln ' 1 '-~ha• da 
ceza kanunu D'C 

1 
• 1° teW!.et 99 

tnetaliyete ...... , 1 1 = 1 

, lı 

ri; 3 - Mllfliaia ............. ..ı.it " 
................ rl ••• ... rt5 
ewikmı ............ ..... 
e?lerl •ı Wua• b iat. plıa ia 
t. ....... ...-.11Ziıııaıı al-. ... 

...... -· jeti. 'hı 
1 

·- ..... -: ..,...,.. ....... _,. a,.,, 
._,_..._.. ı·v • .,._ • • qu www :: = • 
.. _,. 7 11 1 ... ,., .. ııi-

ei1e sol tlımfı Rum lıllMal .., -
.... ... ..... Mle'5 Mes; '• 
IC s kıw • ' ' .._ 
.--...ı.K' 1 F- J'aln 

• 1 lı =e•+t iti auifl• -
bmwmı lıiriuci mçık artbı- Mtice
ainde e1w=Mı ÜS J • dt 2CJIO lilta 
lıedelle kııluuı ; ........ mctiui ..... 
IDlllDlt olclafundeıu ilıiud mtba
ll-lo-9.11 ...... çPI"! s ......... 
14 ten 11 ,. ..._. '"' ' ' bi. 
~, rıl ;' ••• dlv ' "79 ta 
• ec'h'ctk. Aattıawoa iftiralı: i
p. ,.... ,_ lııapılı t ..... 

su• ıılnur. M Liir ıınıılanu miiıtıoi 

-- ihalesi tarihincı- - itle7a 
- ....... ..ım --_.. rii-
- nııiıtwl,. aittir. Milp ·- -
---- 119 -= ... 
..................... ııicilaile Nlıit -" 
~·o'&. 'lkıla ..... 
M', .. irlil* ..... ·tip•.ı 
...... ,, - ... , ? fais 

" ımaarift dair oloa ........ i-

Gedikpqa'da Jandarma Satınalma 
Komi•yoaandam 

Niimu• ·ri ...pi&. ellifer adet yatak ye yastık Yiizünün pa
zerlıp 11-9-9.1!,..... sibl6 Rat - bette 1ep1lec:ektrr. TeS:'ı 
rİD mmk6r ıünün muayyen ... tinde komiay- müreceetlen. 

(4163) 

İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

- Mektebimiz dahilinde açılan ona mektep kadrosunda mül
p Ç..Jı ulitq ile diier mekteplerden neklm ıeleıı -..ır Ye 

m-Uimladea adresleri -ıum olmayan Ye Pfairde isimleri yazı 
b bulunan :&eYftt ile mıaeUİID mektebi bütün muellimlırinin Ey
lilün 10 - cuınıırteai piiii ... t 10 ela mektep'9 hazır ..... •• 
len ehemiyetle rica olumv. 

CevJıt. HaClli. Eaia. Tecettinı, Seira. Eıa-; 
Nemi; i:net; AliıJdiaı Beyler-Dr. Suat Hamm. 

... vkbn - at lııalu""'9+kça 
~ h·hfeea dtt ..hnam hehc k 
..... hili...-i; 4 - 17-8-911 ca
lllert.U giai - 14 .,...... ,.. 
... olan iflh clej E ;,.ı. e1 'Me 

Devlet Demiryolları idaresi ilAnlan 1 lia teriSüucSıın itıı..- 20 ,a.. içi. 1 
de ewrila uıialıitelerile lıildiı mel.eri 
• > • ._. lıelde baLlan t.pu ıılr • 
ciÔerile aalıit olmeyular eatq ı.e.ı.. Heycierpqe geçidinde bul- 188 No. lı .a;;kk•a aleni mü 
~ .. ,......._...., Uriç Lııbrbır. zayede ile Ye bir - -~••ııle icara ftrilecektir. Müaa7ede IS
A,.:• . .'. w -~~ =:• S..:,-:;': 9-932 tarihine müaedif Pazar günü saat 15 te yepıbıcekt.r. T •-

l'la • io_I' + -- ""''e 'lıın 
... müfliain ,,, .. -·· 1 ... 
flll.;ainnlocırcutl ..,..__.. 
kimı lıaiu içtim da ı..- ......._. 
ia lıaldan elıluia ilim ol.....- • 

tiplerin ~....:.ı..' ~__.- t-ı-._ _ .. 'etti..liı.:-.t. bu1r bu• u~ 
...ıa; ......... ,...-·--~ ..ım.li: ---- ,...,._ ·--.. --~ ~ 
;.ı.,..ı.ia 932-1773 dosya -- len limmıılrr. Ba ...... ta feda ..ıtmat almak iate,..ı~ Hey-

- wuile --.ıiJ'atimiae miiracall clupep Ger Müfirlüjüme miiracMtla buna müteallik tertname 
lıt bi ..ıı,. iLiMi laıılaek deıire etmeleri ilin oluuur. • lere 15 kul'Uflıak pul yeplftırarak imza etmeleri ye 200 lira ı.ai-

aind&I: Ra-t uıiıliriJ'91i 1111111- ------------ Mt ehsllile miaa,.le .,ı ·· dı itlen ı nekamnd ..._ ..._ 
IDiJW'= ••u K=alndada 3 .._...ı. !!lm••••••••••?lll!! melen ilin olunur. (4658) 
h ı•ı aaLia Galatade ffaY)'&I'........ G&s ffeldml 
• M .......ı. yu+erede tiiccar- Profellr Dr. ESAT 
.... Malı-t Ziya B .,. • -- (Bab J') A k rld ,. N 60 e,Wii eı.e.ı. ............... ılıılayi 11 ı n ara c• •>• , o. 

ınü-il..,ı.ia ~ .... de 11 
lıuluumedıiı ol lıoptaLi ..,.....ı.attau -----------
anlıııdmet .,. llli•+i , ı ihi- 1ııPe1ıi D o k t o r 
.. ,.nı laılıal söriiJmelde ol ı..pı.ıa Hafız Ce 1 
dayp L-zuheli mahkeme elin.....__ ma 
siue talik lahudıiı Mide müddeti La 
aaniyeai whuda cnap ...nı.a.-it 
•e .. lırere ynmi taW.ı"btm 20-10-
932 -t 14 ._ ;e;• en lıir •J' miid
-.. iliueu telıliii- talıkikat hilıim 
...... Larar verilmit olduiauclan 

Dahili)'e haatahlrl•n 
mütehusıaı 

Ce=s '- ·- _... ta..aia iiJe,L 

- .... (2,30 - s.; lıaılar ı .. 
taubalda omu.,.oı.u.ı. 118 ~ 
nlı bu..ui ........... .ı.nıili ....... 

~llJot ...._ cı1mek üwe i1ia o- lıldan _,_ •e te.ı.Yi eder. T• 
..... W-: ... • .. Z23tl. 

idaremizin bir senelik .. lıkçı mÜfftlDbeaı lhtiJ'ICmnı temini 
makeYflle ile bir müteahhide ihale edilecektir. Taliplerin tereiti en 
lemak Ye muayyen olen ııüne keder teklifatta bul11Dmek ii&ere 
12-IX-932 pazartesi ıünü öileye keder Hayderpqe metezeame 
müracutlen ilin olunur. (4662) 

H. P. daki Şimendifer meh1'i telelıui ihliJecab için teda
rik edilip ahiren mektebin Nddi doleyıaile bir kısım elde kalan 
150 Kı. keder sade y•i• kmıa üzim, larmm biber, Ye ııeinı ııibi 
4 blmı enek lıi)mğa,... ..sıılecektrr. 

MüzeJede IS.IX.9:11 e.•n m;;.edif pel"f-'he sünü .,.t 
14 te icre lah•c""'v. Tallp cılenlann tayin edilm slD,,. ı tte 

-·· 
ff. P. -juuıaamll~n illnolunar. (.-S) 

*iiılaill -hdd ,. iç ...... ilD 

(712) (4314) 
• • • . 

ııfiLMnm yan11 pareye çe..n:...:ı ü 

zere arttum.aya vu:edilmittir. 1 .. 10-
932 tarilaiue müaaılif puwtelİ .-;i 
- 14 ... 18,. ....... dai •ı Pııi
rluci aç.ı. arttam.ac icra ıım-ı.. 

tır. Aılbı_,a ...... .....,.. i ı sen 

1 - E._it saram- içiıs 
1 000000 kilo od.. kepeh wf ı- Naim Va..-w...-

.... --- ........ ,illeti-- uu™e ..;;n•b·•~• .............. lnnir llir'at pnte• 
tur. ihalesi 15 Erlil 932 terilai (ZO Saat) ha ı1 •n o1au aç lıia dört ,.m Lira 

Dlll ,;iade ,.- lıcaçWia nü.lıet' •• te 
miuat eLçea; ..........ı.; liznndD'. 11.ı. 
lan tapo aicillerile ..Wt olıuayaa ipo 
teldi ah *darla ili- cJiLa ...... 

nn, irtihıL ?uıLkı ..ı..iplerinin ı.. &.ak 
lermc ..., huıuaile faiz Ye __,. 
cleir olau iddielarını tarW ?" d D 

iblloreu ,.ı..i pa arfmcla ......... 
mi 1 "t hriil lıirlikte daireye lıldir
:niıleri liznndır. Abi laalcle ........ 
tapo aicillerile ealıit olme,...ıer sa 

ne müaeclif pe...-be ıQnü sa- Liib 

ye l"'i='·n Ye valaf icueei ....... 
riye aittir daha fule nmltİmat ..:....ı. 
iate,...ı.iu 10-9-93Z tarilüıMPI. iti
..... ..._., 1 ........... 

luuclunalacelı: olan arttırma .-e-
-ıiıiueoe "" 932-981 ....-alı do9psı-
ua ....... ı1ra .. =t1a amhalli a ' '" rm ev .... he•w uwhtewi bloaalllmı• 
wziJ'9l ... taiıclri ..,_ rqı ... 
........ , ... ::-;ilin ........ 

et 10 de yepdec:ektrr. 
2 - T eliplerin ıertnemeyi 

sörmek ve almak üzere her ıün 
münekeaeye ittirak etmek iate 
yealerin de aJDi ıün ft saatte 
Eıhanitte Aakerl Setm elaae 
komisyon- mir-etlen. 

(716) (4350) 
• • • 

Polatlıdaki kıtaat baynnatr 
için dört aylık 220,000 kilo er 
pa lıapab ırufla mi ı ka•ya 
lme•ıqtar. llaaleni14 1132 çar 
..-. ıürıü aeat 16 dem. Şut 
llAIDe7i aönnek iatey-1erin her 
sün komiayonıamuze, taliplerin 1 
vakti mıaeyyeniııcle Polatlıcle 
Topçu Alayı S.tz ime llırlı 
~ 1 - naireecetlen. 

(717) (4351) 
• • • 

yerli fabrikalar - .. .r•tm
den ısooo metre lnıld ıeulte el 
bi.elik \ • nh aarfla mil 1 1 

lıteulıal ..... ;....; icra--ı.ı.- rka•yaı.- ;ta. llııalewi 17 
i +u Bir Nı;? ~ Eylel m tuilaiDe miiııe1'if cu-

• 1 • L,_ •artewi sinü saat ıs te --de-
"...,. çav: •• _. Tel '--'- J-r 

" ll-9- c:ak+ır. İpaerİn fftrlneme Ye 
............. .,... ... - 7 •• - ••. .-!:: ,,._,_,_ .. m cwwwwi aiııA aut 15-17 La- --~ -.. 
c1ar Cemıla .,... cac1a inde ŞnEaıt sün Ankara Merlıes Setm•lme 
fi. aoLaimde 4 No. Fam. N...., komiayoma mürecaatlan. 
han- lce • •• 2 ci eçak mthr- (719) (4353) 
- _eti,le ••+ .. .. ........ • • * 

Menilft J ki lat'etm lllllllilı: 

deu: Bir laorc:uu öii •ılenawMIİıi icia ... 
caz ye.,...,. çevı? • ' :& 

laıziuo eu- TG: 1 ı ae s.,.ri S.. 
&ıiu karpan.ı. •IU .. 
M 1 met ef...ıi K ' ı 1 • ı1r 
18... .... . • .- 17 .. iliLrı 
,,_ Pıiıriaci .-ulbıw www Ilı -
ti· .. , 1 t'•: 1 = .,.. 1 d .. 

--mit 'Swı illa.:.-. 

ibtiyea olan 14720 kAıt çekir
debis kana imim -*"•1m•y• 
kon ... lbelııei 2'/l/llSZ 
~ IÜDil -t ll.30 .. 
dlr. Evsafı kc-riey-mmd• 
wwwıwttua. Taliplerin Menise
da Ataa .... kmıiaı C4mü 
rec:eaıtlen. (728) (4456) 

• * * mc..,. ... w lıllaatm • ·- . . _. __ 1aooa ı.a.. '• -

ADNAN .... .. 
::UPerşembe 
aialsi Galata ,.mamıtp• saat 

lml 18 .. harelıcde doina 
lZMlR'e 

,,. ,._. a"ı• ı ı . ., eiıat 

14 1/1 • ... 1 ık it? s '-a •• 
.... ..... Nailil i'9 (İldrılll , 

c- iik.. ele ~f-a , 
.... No.12 J 1 ..... ._t 
--T.ı. B:0'.1941. --. ' 

M ._ -• Geleta U,,U 
....... -· ... A. .,..._. ' 'ı: 
.. ......,... ... 2.1741, 

TRABZON POSTASI 
( CUllHURtYET ) 7 Eylll 
Çaqamlıe 18 .... Galata 
nhb-clsa kallrar. 

• Talaten •;., tuepil de ..;.tar 
.... adil il ft Wl!let'' ...... • 
Li ...... liuai Mtiıliriyeti - . 
; • • jet&,.ı M&ıit olaa • 191 
, • • · 1928 trilıı .,. 715 Ncalı i1ıı- ' 
tinı ................... ...,... ı 

' 

. 

' 

- '-1 ..,..ı.ut -. ıai?nıiiaı ' 
clea mukiir ihtiraJI uıtıu üuell,. 
yalmt i.tie. ~ -· 1 .... .. 
- zevaba labıılıa?'da B t; 1 a a 
.ı. Tat Hamuda 43-48 •• . 1 ıll 
lıiİil HANRI WALTER ISTOlt E-
~ 1 7 • , . • , • ....:.::. 
rMJC • • 4• • 1!" .• · ._ 
"=-= . 
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Vakit geçirmeyiniz.. Zira lıayıt muamelui 10 eylüle 
kadar dnam edecılı:tir. 

Genif programlı bir İtalya seyahati, 
Her ıürliı cababı lstirabaı, Lloyd Triestino'nun lıllrl ekspres postası 

buaa mukabil Sonderece ehveniyet. 
Bari sergisini ziyaret etmek fırsatını 

kaybetmeyinizL Gezilecek şehirler: 
Pire, Brendizf, Bari, Roma, Napoli, Pompei, ve avdette 
de Pire ve Atina gerilecektir. }'azla ızabat almak isteyenler 
Bcyolfundı Tepebaşındı Kau lıalya binasında · ltalvan mi!H turizm 

mümeS1llllg!ne mürıe1at edebilirler. 

Tarsus American College 
Amerikan Erkek Lisesi 
Tedrisat 4 Tef. Evelde başlar. 

Tam devreli lise olduğu Mıaıif velı:Alttince tasdik edilmiştir. 

Türkçe, fnııUlsce, Franaısca, San'at, Ticaret. 

Leyli lleret 250 lira, Nehari ücret 50 liradır. 
Kayıt muameleııi yapılmaktadır. 

lstanbul Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - MüeHesemisde bir orta mektep kısmı açılmııttır. 2 -
Ba kısmm bu sme için birinci ve ikinci aınıflanna talebe almacak 
tır, 3 - 15 Eylft.I perfembe alqamına kadar namzet kaydına de
vam edilecektir. Girmek tartlannı öğrenmek iıteyenler her gün 
m*td>e müracaat edeltilirler. (4466} 

Tayyare Cemiyeti 
mübayaat Komisyonundan: 
Şarıı.me.i veçhlle 1933 -i için piyango müdürlüğüne 

ait 10,000 ndet takYim tabettirileceğinden tab' a talip olacakların 
pey akçeleri ile birlikte 10-9~32 cumartesi günü saat IS te: 

Kna: Şartnamesi veçhile 52 ton yerli maden kl!nıürü mü· 
bayaa eclll.ec.etinden itaya talip olacaklann pey akçeleri ile bir
liktıe 12-9-932 pazartesi ıünü saatlS te piyango müdürlüğünde 
mütetalddl Tayyare Cemiyeti mübayaat komisyonuna müracaat. 
lan. (4645) 

Polis Müdiriyetinden: 
Muhtelif nevide 8036 adet defterin tab ve tedidiyesi ilenen 

lllıÖllakaaaya çıkarılmıttır. Taliplerin teraiti öğrenmek .ve nümu 
nel.ıri ıörmelı: !bere idare komiıyonu kalemine ve münakasaya \ 
ipirak için ele yevmi ihale olan 14/9/ 932 tarihine müHdif çar- ı 
fUDM ıtmö aaat IS te Vilayet defterdarlık dairesinde mütetelc
ldl müMyaat komisyonuna müracaatları ilin olunur. (4368) 

Edirne Vilayeti 
Encümeni Daimisinden: 

Edirne mıntaka Hn'at mektebine muktazi tezgah, mengene 
ve saire sibi malzeme münakasaya çıkarılmıttır. 11/9 932 Pa
:ı.a.r sünü ilıaleai yapılacaktır. Taliplerin tartnameyi ve malzeme i 
liateaini ıönnek üzere Ankara ve lstanbul'da san'at mektebi 1 

müdürlüklerine, Edirne'de de Daimi Encümene müracaatları ve 
münakasaya iftirak etmek üzere de 176 liralık teminatı muvak- J 

kate mektuhile ihale ıünü saat 15 te Edime Vilayeti Daimi En- J 

cümenincle bulunmalan. (4390} 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Kijyü MeYkii Cinai Mikdan Muhammen K. 
Polonez Argatbqı Ni- Çalılık ve 350 dönüm 350 lira 

kolka tarlaıı fundalık 1 

Yukanda cina •e evsafı yazılı Emlaki milliyeden bir kıt'a 
çalılık mülkiyeti sablmak üzere müzayedeye çıkarılmıttır. 20 

. Eyl(ll 932 tarihinde ihalei kat'iyeei icra kılınacağından taliplerin 
yevmi mezk6rda saat 2 de Beykoz Malmüdürlüğüne müracaat-

Kız 
Erkek 

fatanbuı 

Türk Lisesi Leyli 
Nehari 

Şehzade batı F eyxiye Caddui A Ç J L D J Ana, İlk, Orta, Liıe 
Vidiıı.l.i Tedik Pap konağında •nıflarını havidir. 

Dertbane, yemekhane ve yaıakhanelerlode kaloriler ve asri bütlln tesisat mevcut olduğu gibi mükemmel 
sıhhi şartlan da haizdir. Ecnebi llaaolanna tzaml ehemmiyet verilir. Fransız n Alman mürebbiyeleri vardır. 

Talim heyeti en güzide müderri• ve mualliml.rden mürekkeptir 
Kayıt ba,laınışbr. Cumadan mada hergün 9-18 kadar müracaat edilebilir. 

Telefon: 23746 

)ı. Nitantafmda tramvay cadde•inde 

Mabeyincilik ve Şekayık sokağında Halil Rifat Pş. konaklarında ·---
Şişli Terakki Lisesi Fransızca-İngilizce 

ve Almanca 
kurları 

Ayrı 
Teaia tarihi: 53 sene evvel 1819 tarihinde Selanikte 

Kavıt muamelesi: Hergün 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat Pş. konağında yapılır. 
ayrı binalarda kız ve erkek talebeye mahsus leyli teşkilatı mev- .----• 
cuttur. Leyli ve nehari ücretlerinde mühim tenzilat yapılmı,tır 

Talimatname gönderilir. Telefon: B. O. 2517 

Saraçhaneba,ında Münir Paşa konağında 
Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - .Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif vekileti celilesioia 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmiş olan mektebimizde talebe kaydına 
başlanmıtbr. Ecnebi liaanlarma ilk sınıflardan itibaren başlanır. Nehari talebe mektebin 
hususi otomobil ve otobüılerile nakledilir. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

• muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

Feyziye Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektep, tedrisata 17 Eyllll 932 Cumartesi gllnll batlıyacaktır. 
2 - Tecdidi kı;;yıt et,ırmeyen talebenin 15 Eylül Perıembe gtınü akpnıına kadar tifabi 

veya tahriri müracaatları liıımdır. 
3 - Mektep hakkında iıaa edilen ve tahriren bildirilen garip mutalaaların varid olma

dıvı tabii o!mald" istihfafla kar~ılanma~ı lazımdır. 

atbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

lan. ( 4399) 1 .,.m;;;;;;;;;;;;;;e;;;;ii:!;;;;;e;;:=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;!;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;m'll ·~ 'ıl Dr. IHSAN SAMI 

Merzifon Amerikan Kız Mektebi Gonokok Aşısı 

- ~ • • ' • r 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci keşide 

11 Eylül 1932 dedir. 

BDJ~k ikraıniJe 35,000 tira~ır. 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat vardır. 

- - " ..__ ·-

Kayıt ve kabul 27,28 Eylül Salı ve Çartamba günleri Belıoğukluğu ve ihtilatlarına 
devam eriecek, 29 EylüMe tedriHta b~şlanactktır. kartı pek tesirli ve taze atıdır. 

.. -----• Beyoğlu - Tünelbatı - Yeniyol 41-----· 
Kız ve ALMA. N L ı• SES ı• ve Ticar~t 
Erkek mektebı 
fam devreli Llae • Orıa Ticaret mektebi . Liıan öğrenmek için ihzari 

11nıflar. Tedriaata 12 Eylfil Pazartesi ba§lanacakbr. 
Kayıt muameleıi: 5 EYLÜLDEN iTiBAREN Cuma ve Pazardan maa
<la her gün aaat 8 den 12 ye kadar, nüfuı tmereai, qı k.Bğıdı, sıhhat ra 

poru, tasdikname veya şahadetname ile müracaat edilmesi. Fazla tafıililt 
için mektep müdürlüğüne müracaat veya Beyoğlu 4941-4942 ye 

.. ________ telefon edilmesi---------

---· ... -· ...... --·-·· ...... ,. -········ ·---· ··--· --

Oivanyolu Sultan Mahmut tür
besi No. 189 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük ec

zahaneıi karı11ında Sahne ıo
kağında 3 numaralı apartıman
da 2 numara. 

a 1 
Kullanınız sütünüzü arttırı 

Çocul{lann kemiklerini 
Kuvvetlendirir 

Son Hafta Büyük 
AT YARIŞLARI 

9 Eylül saat 15 te Veliefenclide yapılacaktır. 

Mevsimin en mühim yanııdır. 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
Pazardan başka her gün ötleye kadar kayıt yapılır. 

---• 17 Eylülde derslere başlanacaktır. ----ı 

Cilt Letafeti GÜZELLİGIN Esasıdır 
Yüzü güneş ve terin tahribatından korumak için 

Beşir Kemal Letafet Suyunu Kullamnı 
Deposu: Sirkecide BEŞİR KEMAL ve MAHMUT CEV A 
eczanesidir. 

Emlak ve Eytam Bankası ilanları 

Taksitle satılık çiftlik, bostan 
mesire arsa ve voliler 

EHs 
307 

Mevkii ve nevi 
Heybeliada Çamlimanı 9-11-13 numaralı bos
tan ve harap iki bina. 

Temina 

252 
284 

343 
258 
327 

275. 
Beykoz Tokat çiftliği. 4370. 
F mdıklı Molla Çelebi mahallt":ai Molla bayırı 
Hray arkası sokak cedit 8 No. arsa 199S m.m. 798. 
Burgazaduı Halik volisi. 27S. 
Büyükada Kaminoönü voliai. 500. 
Büyükada Dil mesiresi. 1000. 

Balida muharrer emlak sekiz taksitle satılmak uzere müza 
yecleye vuedilmittir. 

1 - Müzayede (kapalı zarf) usuliledir. 
2 - İhale birdir ve kat'idir. 
3 - ihale 12/ 91 932 tarihinde Ankarada idare Meclisimiı 

huzurunda icra edilecektir. 
4 - Talipler Şubemize müracaatla mufassal §&rtnamemizİ 

alarak teminat mektuplarını teklif mektuplarına rap· 
tederek ihale gününden evvel Ankarada Umum Mü· 
dürlüğümüze göndermeleri. (4426) 

Mütekaidin Eytam ve Eramil 
Maatabmn iskontosu 

Hazinei Maliyeden maat almakta olan Mütekaidio, Eytam ,e 
Eramil maatatıntn kinunuevvel 932, kiounuaani, tubat 933 ay· 
lıklan Bahçekapıda Eml&k ve Eytam Bankaaı İstanbul ,ubesin· 
ce iıkooto edilecektir. 

Zat maatlan sahipleri: 
1 - Bir defaya mahsus olmek ve müteakip muamelelerde de 

istimal edilmek üzere oümanesine tedikan Noterlikten imza ve 
mühür taıdinamesini. 

2 - 1,bu aylara ait maqlarm ita mikdan mezk6r aylara ait 
kuponlar arkasına Malmüdürlükleri tarafmdan tasdik eclilmif 
cüzdanı. 

3 - Ma&f beratını, 
hamilen bizzat veya vekili kanunilert müracaat edecekler. 

Birden fazla vekaleti haiz vekiller ve sarraflarm mürcaab kabul 
edllmiyecektir. (4S16) 

Nısfı taksitle sablık 
mağaza ve hane 

Aksarayda Horhor caddesinde 220 metro murabbaı bahçeti 
olan ve altında kereste mağazaaı bulunan zemin kat üzerine bir 
katlı kiğir 12-14-16 numaralı hanenin 13 Te,rinievvel 932 tari· 
binde kat'i ihalesi icra edilecektir. Dördüncü icra dairesinde 
932-389 numaralı müzayedesine i,tirak edenlerin uhdeeinde kal· 
dı:ğı takdirde ahkimı mahsusa dairesinde ikrazatta bulunulacağı 
illn olunur. ( 465S) 

Kiralık çiftlikler 
Küçük Çekmece civarmda Tahtakale ve Turan da dahil ol· 

-ı.: üzere Alibey çiftliği müzayedeye konulmuttur. 
1 - Müzayede kapalı zarf uıuliledir. 
2 - icar müddeti üç senedir. 
3 - Müzayedeye ittirak için Bankamızdan tarlname almal< 

ve teklif mektubuna leffetmek lazımdır . 
4 - ihale 29-9-932 perfembe günü saat on albda yapılacak· 

tır. 

S - Çiftliğin esiri senelik kirası beş bin liradır. 

1 
Fazla tafsilat için §Ubemize müracaat ve teklif mektupları· 

1 

om o gün saat on altıya kadar tevdi olunmaaı. (4654) 

Ankaı"a Nümune Hastanesi 
Battabipliğinden: 

Hastahaneye mübayaa edileceği ilan edilen 127 kalem alili 
cerrahiye ve rontken ampulü ve teferrüatının münakasa müddeti 
görülen lüzum üzerine 11 Eylul 932 pazar gününe kadar on be~ 
gün daha temdit edildiğinden talip olanların yevmi mezkurıl' 
saat birde hastahanede müteşekkil komisyona müracaatları. 

(4661) 

MİLLiYET MATBAASl 


