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Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
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Buhran 
Karşısında 
Milletler 
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2İyeti hakkında Cemiyeti Ak- = 
V&m tarafından fllYaDI dikkat ::= • _ 

bir eser netredilmittir. Her §i t t • 4 H t • • ı •• •• t 1 = 
i:~~~:~~E~:~:~7.Edd~: ı. - eye ı ve ı e pazar gunu op anıyor •• ı 
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::r~:v~=:;.~~~~~~;:~:tE.:~ Başvekil, Celal Beyle birlikte Son kararnamede ilk 
fevkinde olan bir meselenin d•• k A k • • Gazi ffz. t d•ı Jd 
:~h:İ:fb:e~~~:~::l;r:;~r~:;: Un 8 şam ll araya gitti Otomobille Flor- 8 ) yapl J •• 
hüratından bahsedilmektedir. yaya gittiler, 
Fakat her n:emleketteki teza- • 
hürat nihayet ayni buhranın Mustafa Şeref Beyin istif ası kabul edildi, trenıe döndüler.. ihracat komisyonlarına üçgün 
ayn ayn tecellilerinden ibaret- b J k Reiıicümhur Hz. dün akşam o- l h b •ı 
tir. İstihsal teşkilatsızlanmış- Celil Bey pazar günkü içtimada u unaca tomobille Dolmabahçe sarayından evve a er verı -
tır. Fiatlar düşmüştür. Ticaret ayrılarak Taksim, istiklal caddesi • b • • k ld ld 
şirazeden çıkmıştır. Beyne!- ı tarikile lstanbut cihetine geçmiı- mesı meC UrJyetJ a Jrı ıaa 
rnilel tediyat müvazenesini kay Heyeti Vekile çtimaında Piyasanın Ve Memleketin terdir. Gazi Hz. Edirnekapıya ka-

betmiştir. işsizlik çoğalmıştır. U J"k d V J k k Ed"} k dar ıritmişler, oradan da Davut· 
Her memlekette vergiler hal- mumİ tısa İ azİyetİ et İ 1 ece tir paşa çiftliği tarikile Floryaya geç 
kın tediye kabiliyetinin fevkin- b mişlerdir. Reisicümhur Hz. Flor-
de bir seviyeye çıkmıştır. Bir Celal Beyin gazetemize eganatı yadan Edimeden gelen posta tre-

çok memleketler tarafından nine rakip olarak yolcular araam-
bu müşkilatın halli için alman B ek"l t p H 
tedbirler, bilakis buhranı art- aşv ı smet aşa z. ev da Sirkeci istasyonun11 teşrif et-

velki geceyi Dolmabahçe saı-a- mişlerdir. 
tırmağa yardım ebniştir. yında geçirmiş ve dün Reisicüm 

Eserin mütaleasmdan ah- hur Hz. ile görüştükten ve arzı 
nan ders şudur ki, buhran hiç veda ettikten sonra Heybelide
bir memleketin buhranı değil, ki biraderlerinin köşküne git
şamil bir cihan buhranıdır. Ve mişlerdir.Başvekilimiz, akşama 
hu nazarla tetkik edilip te bal- doğru, motörle Heybeliden Pen 
line doğru bu yoldan gidilme- diğe geçmiş ve saat 18 de Hay
dikçe yani beynelmilel bir su- darpaşadaııı hareket eden trene 
rette el birliği ile çalışılmadık- oradan binerek Ankaraya avdet 
ça, bundan kurtulmanın imka- etmişlerdir. Vali Muhittin, Po
nı yoktur. Muhabere ve müna- lis müdürü, şehrimizde bulunan 
kale vasıtalarının tekamülü, vekiller ve bazı meb'uslar, di
llıEmıleketleri biribirine yaklaş· ğer erkanı mülkiye ve askeriye, 
tırmış, aralarındaki iktısadi ra- İsmet Paşa Hazretlerini Pen
hıtalan takviye etuiş, dünyayı dikt,en teşyi etmişlerdir. lktı
küçültmüştür. Hiç .bir hadise sat vekaletini deruhte edeceği
cihan buhranı kadar memleket- nıi ilk defa haber verdiğimiz İş 
lerin iktısadi birliğini tebarüz Bankası Umum Müdürü Celil 
ettirmemiştir. Ya hep beraber Bey de Başvekil ile birlikte An 
kurtulacağız, ya hep beraber karaya gitmiştir. Şehrimizde 
batacağız. bulunan vekiller de bugün ve 

Cemiyeti Akvam tarafın,. 
dan neşredilen bu dikkate şa
Yan eserin ihtiva ettiği haki
katler karşısında nazarlar tek 
rar sonbaharda toplanacak olan 
cihanı iktisat konferansına çev 
rilmittir. Filhakika telgraf ha
berleri de konferans için hazır
lanılmakta olduğunu bildirmek 
tedir. İngiltere, Fransa. Al
!llanıya, İtalya, Japonya. Ameri 
ka ve Belçika mümessillerinden 
tııürekkep ihzari bir komisyon 
hazırlıklarla meşguldür. Kon
feraneın ruznamesini bu komis 
yon tesbit edecektir. 

Başvekil ismet Pş. trende .. 

şılmıştır. Onun için Musta- j Celal Beyin lkti-
1 fa Şeref Beyin istifası ta- sat vekilliği 
hakkuk etmiş ve kabul edil 
miştir. Binaenaleyh Celal 
Beyin vekaleti bir emri va
kidir. Hatta Pazar gilnüne 
kadar Celal Beyin vekaleti 
ali tasdika iktiran etmiş ola 
cak ve yeni vekil,pazar gün 
kü Heyeti Vekile içtimaına 
İştirak edecektir. 

lktısat vekaleti Mahmut Ce 
lal Beyin ilk vekaleti değildir. 
lktısat vekaletinin ilk defa ola
rak ihdasında Celil BeyillJ mü
him tesiri olmuştur. Ve bu ve
kalet ihdaı edildikteıi s011ra Ce 
lal Bey, vekil ohnuttur. Bu sı
ralarda Hariciye vekaletıi vekil
liğinde bulunmuş ve bilihara 

(Devamı 6 mcı sahifede) 

Donanmamız Karade
nizden dün avdet etti.e 

Büyük Reisin trenle avdet et
meleri yolcular arasında derin bir 
a:evinç uyandırmı§tır. 

Gazi Hz. Sirkeci istasyonunda 
hnlk tarafından tezahüratla karşı
lanmışlar ve otomobillerine bine
rek saraya avdet buyurmuşlardır. 

İşler 
Bitiyor 

Mübadele de kat'i 
tasfiye yakınlaştı 

Komisyon reisi M. Ander-' 
son'un beyanatı 

M. Anderson 1 
Muhtelit Mübadele komigyonu 

itleri kat'i tasfiyeye yaklaşmakta
dır. Komiayon reiıi M. Anderaon, 
bu munaııebetle, komisyon işleri 

Şayanı temenni olan nokta 
!Udur ki, bu defaki cihan iktı
sat konferansı bundan evvelki 
konferanslarm akıbetine uğ
ramasın. 1928 Cenevre konfe
ranımdan beri toplanan iktısa
di konferanslarda daima müte
hassıslar ayni dertleri teşrih 
etmitler. mütekabil tahdidatın 
2arar verdiğini ve beynelmilel 
taksimi amale münafi olduğu
nu iddia ederek devletlerden 
ınütekabil müsaadekirlıklar 
talep etmişlerdir. Fakat ayni 
ınütehasaıslar memleketlerine 
döner dönmez, meseleyi yine 
Yalnız dahili politika gözile 
görmüşler ve tahdidatı günden 
&Üne arttırmışlardır. Samiımi 
anlaımağa en büyük engel de 
bu hal olmuştur. 

' hakkında ıu beyanatta bulunmuı 

Gerçi Amerika, konferansta 
lıuhranın amili olan borçlar ile 
gümrük tarifeleri gibi iki mü
hiıu meselenin müzakere edil
tııesini terviç etmiyor. Fakat bu 
iki meseleye temas edilmedikçe 
buhranın halline doğru adım a
tılmayacağı muhakkaktır. 

Tamirat meselesinin hallin
den sonra birçok milletleri 
tahammülfersa yükler altında 
tutan borç meseleleri halledi
lecek işlerin başında geliyor. 
Binaenaleyh yalnız 'harp borç
ları değil, bütün beynelmilel 
tediyat meseleleri konferansın 
esulı mevzuunu teşkil etmeli
dir. Onlara bir çarei hal bulduk 
tan sonradır ki, devletler müte
kııbilen yekdiğerine karşı kapı
ları açacak ve hiç olmazsa, da
~~ az sıkı bir surette kapayan 
0ır ola ıı: • • 

iktısat t1ehilliği tahakkuk 
eden Cellil Bey (lzmirı 

yann Ankaraya avdet edecek
lerdir. 

Mustafa Şeref B. 
istifa etti 

Diğer taraftan Must'afa 
Şeref Beyin vaziyeti sıhhi
yesinin, İktı,at vekaleti gi
bi bu aralık pek ağır bir ve
kaletin umurunu tedvirde 
devama mani olduğu anla-

Filo İstanbul halkı tarafından 
büyük tezahürlerle karşılandı 

İki haftadan beri Karadenizde \ •ahilini dolduran .halk hafif bir · 
bulunan ve Karadeniz limanları- oeyirle ilerleyen fıloyu alkıılamak 
mn hemen hepsini ziyaret eden fi- ta ve selamlamakta idi. Filo Dol
lomuz dün baıta Yavuz olmak ü- mabahçe önüne 11elince toplara
zere limanımızdan geçmiıtir. Eoa tarak Reisicilmhur Hz. ni oelam-
sen filomuzun dün Boğazdan geç- ladı. 1 

mesi beklenmekte idi. Bunun için Bundan sonra yoluna devam 
halk sahillerde daha oabah erken·- eden filo Kızkulesi önünden ge- 1 

den beklemekte idi. çerek, Adalar önünden lzınite doğ- ! 
Filo saat oabah dokuzu geçe- ru ilerledi. Filo Gölcüğe gitmiş- 1 

rek Boğazdan girdi. Boğazın iki tir . _ I 
.... 

olan 19 uncu asırdaki mutlak 
aerbestii mübadele değildir. 
Bu. artık tarihe karışmıştır. 
Fakat bugünkü gibi tamamile 
mümanaatçı bir iktısadi siya
setin de bütün dünyayı izmib- • 
lale sürüklediği inkar kabul et
miyen bir hakikattir • 

(Devarm 6 rncı sahifede) 

ROM 
Falih Rıfkı Beyin 
" Milliyet ,, için 

hazırladığı tefrika 

Bugünkü cemiyet ve 
tipler hakkında hiciv· 
ler, miltahedeler ve 

tahliller 

1 - Sultan Hamid in 
cenazesi, 

2 - Rafet Paşanın İs
tanbula girişi, 

8 - Keriman Hanım 

HadınıkiJyünde, 

Bu üç hadise arasında 
ne münasebet var? 

Teşrinievvelde 
Tefrikaya 
Başlıyoruz .• 

Köylü, tüccar ve sanayicilerimiz aleyhine 
kararnamenin ihdas ettiği vaziyet nedir? 

Dün ihracatı tesbit komisyon
lanna gelen bir emir ihracat üze
rine son kararname ile vazedilen 
tedaJ.ir Üzerinde yeni bir tebed
dül husule getirmiştir. 

Son kararnamenin ta)imatna~ 
meai kararnamede tasrih edilen 
dokuz kalem ihracat eıyaamı ih· 
raç edecek olan tacirlerin bu ihraç 
keyfiyetini üç gün evvel ihracatı 
teobit komisyonlarına bildirmeıini 
amirdi. İhracat eşyasını ekseriya 
ani sipariılerle aevketmek mecbu 
riyeti hasıl olduğundan bu üç ~ 
lük teehhur ihracatcdan büyük 
bir müşkülat karşısında bırakmak 
ta idi. 

Dün gelen tamim de bu üç gün 
müddetin kaldırıldığı, ihraç oluna
cak eıyanın ihracından her hangi 
bir müddet evvel komisyonlara ha 
her verilebileceği bildirilmektedir. 

Bu haber iktıudi mehafilde 
büyük bir memnuniyetle karıdan-
mıştır . , 

Sanayiciler neden 
Şikayet ediyorlar 

Kararnamenin kiJylii ve 
sanayi 

aleyhine olaıı tarafları 

Son kararnamenin ticaret ve 

Nizameddin Ali Bey 
sanayi ileminde doğurduğu tered 
düt ve enditeleri ortadan kaldır· 
mak için Cümhuryet hükUınetinin 

<Devamı 6 rncı sahlfede) 

İlk mektepler tedrisa
tında değişiklik olacak 
Müfettişler kongresi çok mühim 

kararlar ittihaz etti 
Rapor Vekalete gönderildi, kararlar 

bu sene içinde tatbik edilecek •• 

ilk ıedrlsat müfettişleri içtima halinde •• 
lıtanbul ilk tedriıat maarif mü

fettiıleri kongresi nihayet bulmuı
tur. Kongre 20 ağustostan 5 eylüle 
kadar devam etmİ§tİr. P•zartesi, 
perıeuıbe hariç, diğer günler sabah 
ve akıam olmak Üzre ıründe iki cel
se akdedilmiıtir. Kongl'eye 28 ilk 
tedrioat müfettiıi ittirak etmiıtir.Ba
zı celıelerde muallim mektepleri 
müdürleri ve tehrimizde bulunan 
mmarif müdürleri de hazır bulunmuı 
lardu. içtimalara maarif müdürü 
Haydar B. ve maarif müdür muavi
ni muallim mektebi uıulü tedris 
muallimi Hıfzırrahman Raıit bey ri 
yaset etmiılerdir. 

Kongrede ne giJrüşüldü? 
Kongrede gayet esasli mevzulara 

temas edilmlı ve tedrisi, terbiyevi 
bir çok meıeleler görüıüll!'l'ek, ilk 
mektepler faaliyetini daha müsmir 
ve aalim bir mecraya sokımk için 
mühim kararlar verilmi ir. Bu sene 
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Reichstag meclisi 12 Yunanistan'da 

Çaldaris 
. Eyl~lde açılıyor İstifa istiyor 

Bari sergisinde ma
mulatımız beğenildi Yazan: Edirne meb'usa Mehmet Şeref 

"işareti aliye" bir hukuki Türk köylüsünün müdafaa et- I 
mes'uliyete tekabül etmemek tiği bir kaleyi aylarca saran 
şaı-tile bütün memlekette ve yirmi otuz misli düımanın taar
herkesin başı ucunda asılı bir ruz ve zaptetmekten aciz kalma 
kılağlı kılçh. Şehirlerde hep hi sının sırrı da budur. Türk köy
kim olan korku idi. . lüsü yeni hayata. yeniliğe as-

Alman harbiye nazırı diyor ki: 

Bu o kadar sari ve her ma- la yabancı kalmaz. Yalnız onun 
haileyi titreten bir kudret idi çekindiği ve sakındığı samimi
ki her hareketin kaqısında ilk yetsizliktr. Aldanmak ihtirazı
çekinme duygusunu veren kor- dır .. Bundan çok tiksinir. 

"Şarki Prusya kendisini teh_ 
dit albnda görmektedir,, 

ku idi. Bu heyula altı yüz yıl Şıarı mer!lik olan Türk köy 
şehirleri dolaşmıştır. Şehir te- lüsü namertler elinde pek çok 
şekkülünde, hükumet pafa ve hırpalandığı için şehirliye dar
kadılarile onların tevabiinin ö- 1

1 

gın ve küskündür. Çünkü şehir 
tesin_d«:. bir de eşraf ve iy~n te- li onu daima al~a.tmı?' .samimi 
şekkulu vardı. Bu teşekkul de, ve mahrem muhıtıne ıkı yüzlü
Türk teşekkülü değildi. lükle girerek kendisini küçük 

Fransa ne cevap verecek? 

Eşraf ve iyan büyük ziraat görmüş. istismar etmiş ve onu 
sahibi ve çiftliklere malik idi. hak sahibi tanımamıştır. Türk 
Onlar sürülüp ekilecekti. Atar köylüsü bu sebepler neticesidir 
ise hu, zeamet, timar ve va- ki yalnız sükut etmiş ve devlet 
kıf şeklinde taksime uğramış- 1 teşekkülüne kartı derin b;r kin 
tı. Büyük çiftlikler, arazi ayan j ve gayz beslemiştir.. Gittikçe 
•e eşrafın elinde idi. Çarşı, bu dar rr.uhitine çekilerek hatta 
da bir başka türlü Türk köylü- otoriteye isyaneden takilere yar 
sünün belası idi. Onda eski dım etmekten çekinmemiıtir. 
Türk harislerinin yüksek ve Muhitinde o kendi işini görür
büyük nakliyata müstenit ti- ken köye yaklaşana aşircı, mül 

' caret fikri yoktu. Y alnu:, arap tezim, vergici, zap•iye, hacizci 
kültürünün Türkte yumrulaı- memurlara kartı ~usmuı• beli 
tırdığı "kisiplik" kanaati var- defecler gibi istediğini yaparak 
dı .. Miskin bir kanaat idi .• Vic- ana asıl içyüzünü. hayat yüzü
dan ve fikirden doğma bir ka- nü göstermemi,tir. 

PARIS, 7. A. A.- Salahiyettar 
mahafü F ranaız hükümetinin tesli
hatta müıavata ait olarak Almanya 
tarafından tevdi edilmiı oln muhtı
raya hafta sonundan evvel cevap ve 
remiyeceği kanaatindedjr, 

Önümüzdeki perşembe veya Cu
ma günü toplanacak olan nazırlar 
meclisi verilecek olan cevabın muh
teviyatını tesbit edecektir. 

fngilterenin l'azigeti 
PARIS, 7. A.A.- H. Herriot,dün 

lngiltere maslabatgazan M. Camp
bell'i kabul eylemiştir. 

Maamafih1 1 ngilterenin ittihaz e. 
deceği vaziyet ancak gelecek per
şembe cünü Londrada akdedilecek 
nazırlar meclisinde teıbit olunabile
cektir. 

Reichstag toplanıyor 
BERLIN, 7. A. A. - Havas a

jaııamm muhabirinden: Reicbstac, 
bu ayın 12 İnci pazartesi pnü. bü
kü.metin beyannamesini dinlemek 
üzre toplanacaktır. Cumartesi cünü 
mareıaJ Hindenbourıı", Raybiştac eli 
vanı azaıını kabul edecektir. 

naat değildi .• "kisp" ise dünya Bu hiç bir JeY vermeyip sa
ticaretinin mefhumuna girme- de alıcılar da onlarla o kadar 
miş. yalnız gündelik kazancı meıgul olmamışlardır. Köylü
[yevmi nafaka] anlamaktan i. den istediklerini aldıktan sonra 
baret kalmıştı. onunla uğraşmayı fazla görmüş Bu iki ictimaın kat'i bir ehemmi-

Şehirlerin ve kasabaların, terdir. yeti olacaktır. Filvaki bu hafta n.i-
hayetinde merkez fırka11 ile Naziler 

hele lstanbulun ucu bucağı Şehirli ise. alış veriıte köy- arasında gerek Almanyada ve cerek 
yok o sonsuz israflarma, eğ- lüyü mütbit ağının içine aldığı, Prusyada bir parlamento koalioyonu 
lencelerine "sürre" yetittiren onu daima aldatarak. bin bir vücude getinnelı: malı:aadile bir iti
yalnız bu yıkık yurtlara çekil- türlü hilelerle soyduğu için 0 da lif hasıl olacağı tahmin edilmekte
miş kendi öz Türklüğünü koru köylü ile menfaat yüzünden dir. Prusyada Eylülün 21 inde Land 
yarak yaıayan köylü Kli.. çok yakından alakalı olması li· tag içtima ettiği zaman siyah-esmer 

koalisyonu tarafından müzaheret e-
Bu kadar asırlar bu kadar zım iken, temin ettiği faydayı dilecek bir Nazi reisi intihap edebil-

hücumlar kartısında Türk yı- elde edince o da köylü ile asla ınesi muhtemeldir Fakat her iki fır
kık köyünde ve tarlasında nasıl uğraşmamıtbr. ka da harekete ıı:eçmek için Alman
oldu da varlığını korudu? Bu Şu halde: Köylü gene kendi yada vaziyetin tanzim edilmesin.i 
gaddar muammayı halletmek samimiyetile başbaşa kalmak- beklemektedirler, 
lazımdır. tan başka bir şey yapamamıştır. Almanyaya gelince; orada btt-

Türk köylüsü ula iştirakçi Zaten köylü, şehirlinin dilini an 1 şey Hindenbour(un ittihaz . ed~ 
değildir., Cemiyetçidir. Onda lamadığı gibi araplatan acemle battı_ b~ekete bağlıd":. .M~şa"'!~-

dil . ·ı d k"' 1.. .. leybın bir merkez Nazı bukumetinin 
büyük akından yerletmiş biç şen ~azı 1 1 e e 0 Y. ~n~n as teşekkülünü kabul edip etmiyecqi 
değitmeyen ve gittikçe kökle- la alakası yoktu .. Bu dilı hıç an ve madem ki bir ekseriyet mevcut
§ip yerleşeııı bir ruh vardır ki: lamayoruu. tur, bu ekseriyet fon Papen hükü-
0 da yürüdüğü tarihi yollarda Sehirlinin yapmacık dili ile metinin arkaımda abzı mevki etme
rast geldiği bin bir güçlüğü yen aöyfenen. yazılan acelacayip lidir. deyip demiyeceği malum de-
mek. o çetin akının karşıama şeylere karşı köyde salt türk- ğildir. 
diktiği engelleri yıkmaktan ile- çe yaııyordu. Her halde merkez fırkası ile Na-

ziler arasında hiaıl olacak bir itilaf, 
ri gelen ırki ve ruhi kudrettir. Türklüğün bütün kudreti M. Yon Papenin vaziyetini haleldar 
Yoksa: Türk milletinin üstüne köydedir. Bizim her şeyimiz edecek ve mumaileyhe yeni int.iha-
çöken bu bin bir muaibetten bi köydür. battan hir şey beklemek ümidine ka 
risi bnka bir milletin üstüne pılmaksızın Reichstait hemen fes-

~ Sapan ve kılnç! Asırlar asır- h -'- bu · · d kal _b 

Çökmüt olsaydı çoktan tarih etm.,,. mec nyetın e ac,....ır. 
1- bu diyarm hakimi olarak iş-

meydarundan silinip giderdi. Jemiı, bunu ancak köylünün ko Miidafaa hakkı 
Türk köylüsünün en yükaek lu kullanmıthr ve bu aebeple- ELBING (Şarki Pruıya) 7.A.A. 

fıtratı muhafazakirlık gibi gö- dir ki Osmanlı İr&peratorluğu Volff Ajansından: 
rünen cemiyetçiliktr. Onda bi- köylüyü yalnız bu iki it için a- Bir Alman fırkaaının talimlerini 
'b" · d 1 b müteakip matbuat mümessilleri bu n ırıne can an ge en ir ao- ramı•tır. Ba•ka bir gün onu ~ .,. zurunda beyanatta bulunan milli mü 
kulganlık vardır. Şehirler ile hatti düşünmemiştir bile!. dafaa nazm ceneral fon Schleicher, 
kasabalarda Türk kültüründen Asırlarca Tüxk köylüaünün şunları söylemiştir: 
uzaklaşan Türklerden gördük- · · •• h . " Sar ki Prusya eyaleti kendisini 
1 f ona temın ettıgı arp ganımet- I b'lh · t hd't it d .. kt d' eri ena muamele Türk köylü 1 . den b. h bbe . . b"I b ı assa e ı a ın a gorme e ır. 

b b enn ır a sırıt ı e u Bu itibarla su iki <1kkın mutlak su
sünü iri irine daha ziyade yak yıkık köyün bir tek damını ta- rette zaruri olduğu ıı:ayri kabili in-
laştırm.ışır. Bir köyle mahdut mir için vermemiıtir. kirdır. 
tarla sahibi köylülerin arasın- O ld tt. _. bü' .. k ı _ Munzam hiçbir sarfiyata ib-
da hiç bir tarlaya malik o~ nun e e e ıgı yu za- tiyaç ııöstenneyen asri bir teslih 
yan köylü de ayni bak ve mua- ferlerin temıin eylediği zengin- tarzı, 
meleye mazhar olur ye daima liii İptizal içinde bir israf ile 2 - Eyalet halk ıicin, bilfarz ls
meci denilen imece ile yoksulla aç sözlülükle yiyip bitirmittir. viçrelilerin kendi memleketlerini mü 

dafN edebildikleri gibi topraklarıom 
ra mutlaka bir tarla ekilir •• Ça- Bundan ötesine kanımadığı müdafaası imkinırun temini. 
pa iıleri, köyün gütme itleri on- için köylüyü alabildiğine soyan • Her memleketin taarruz muvace
lara verili~ ... Hul.~a cemiyy~ 1 etraf ~.-. .. ay~ köyde kalanı da besinde kendi müdafaa edebilmesi 
hayatının ııtin.kçılikten değil alıp gotürmUftür. hakkı Almanyaya ela bahtedilmeli-
yardnn esasından ııelen bir te- Meseli yedi yüz yılda Ana- dir." 
sanüt ve tea'l'iin fikir ve hisaile / doluda bir köyde bir mektep iktisadi programı etrafında 
İt görülür. Türke naasallat yapmak. bir köy yolu düzelt- Havaı A-

l b 
ı__ Jd 1 oh BERLIN, 7. A. A. -

o an ya ancı ımsurıann sa ı- mek, köy ünün t umu, tarlası, jansından: Kararname ile neıredi-
ntlarından Türk köylüsünde bağı ve bahçe.ile, yahut salgın len ve hükümet tarafından tanzim o 
mukavemet ve müdafaa kın- hastalıklarile. ya hayvanlarile lunan iktisadi program, milli iktin
veti çok pek çok artmıttır ve meıgul olmak lıükUmet tefek- diyat için ıı:elecek 6 ay zarfında mec 
b ku · ki li kül muu 3 milyar marka yükselen bir 

u vvetetır · mil • tarihimizi " ünün hatta rüyasına bile gir meblağ sarfını derpiı eylemtktedir. 
tereflendiren methur müda· memiştir. Bu miktardan 750 milyonu nafia 
faaları yaratmqtır. Beş yüz < Devamı var ) i.Jlerini ve bir buçuk milyarı da affet 

( • ı hiyettar görünen mahafilin verdi-

IktısadAl ve Mal"'ı Hafta ği bükümleri kaydı ihtiyatla te-
lakkiye mütemailiz. . 

"-"----------------------------"' Tecrübe ve müşahede sittikçe 
Cihan iktıaadi buhranının niba- atokunun çofahnamaaı Te nihayet 

yete ermek üzere olduğuna dair, emniyet ve itimadın artmaaı yü
Avrupa ve Amerika gazetelerin- zünden menkul kıymetlere rağbe
de, son zamanlarda, sık sık bahU tin tezayüt Ye bilnetice fiatlerinin 
Ier görünmeğe başlamııtır.. Buh- yükselmeai haaulanru bu ali.met
ranm inki,afmı, seyrini ve iniki- lere mi.&al olmak üzere zikretmek
aatıru bidayetten ı,.,ri tetkik ve ta· tedir. 
kip eden Berlin "lnıitut de la Con Kli.aik iktısat ilmi hakikaten bu 
joncture" Ü, neırettİğİ son ÜÇ ay- gibi ali.metleri buhranların hita• 
lık raporunda, cihan piyasaların mma birer ..,,,,,,.re olarak adde· 
da temayülün esaslı bir snrette der; fakat ıimdiye kadar buhran 
değiştiğini ve buhranın en had lar nihayet bir kaç ay surer ve 
devresinin geçtiği kanaatini tak- mahalli olurdu; halbuki bu sefer
viye edecek ilk ali.metlerin ufuk- ki buhran üç senedir devam edi
ta belirmeğe bqladığıru beyan ile, yor ve cihanıümuldur. Dünyanın 
"deflation" un durması, fiatlerin çehresi değistiği, insanların ve 
.J1mumi t~ffüü, Amerika ve Av- devletlerin düşünüı tarzlarında -·-

fU hakikate ispat ediyor ki, bir 
milletin iktısaden terakki ve inki
tafı ekseriya diğer bir veya birkaç 
milletin tedenni ve inhitatına va
bestedir. Tıpkı bir mar.arun etra· 
fmda toplanan oyuncular gibi. 
Bu oyuncular daima mahallenin 
ayni adamlanndan ibaret bulun
dukça, ne kadar çok ve yüksek 
oyun oynasalar, para gene arala
rında kalır; heyeti mecmuası iti
barile ne kir ne de zararlan olur. 
Fakat araya bir yabancı girerse, 
if değişir; bu yabancı bazen so
yar fakat ekseriya soyulur. 

Sınaı memleketler timdi bu ya
bancı oyuncuyu bekliyorlar; fakat 
o: "ben yalnız kendi mahallem-----··- ........ _... . ......... 

dilen ver~i miktarları karşılığına tah 
sis edilecektir. 

Milli nıilis teşkilatı 
EERLIN, 7. A. A. - Havas mu

habirinden: Tekrar silahlanmak hu
susundaki Alınan metalibatının baş
hca noktalarından biri lsvicre ordu
su nümunesine tevfikan milli bir 
milis kuvveti teşkilidir. 

Fransızların mütalealdrı 
PARIS, 7. A. A. - Fransız hükü 

met ve diploması mahafili, Alman 
muhtırasının Almanya tarafından 
ne,redilmeıini mü~ait bir surette 
kar,ılamıştll'. Hatta bu mabafil, Al
manyanın bu tesebbüsünü vaziyeti 
tenvir eder mahiyette telakki etmek 
tedir. 

Cevap neşredilecek 
PARIS, 7. A. A. - Fransa hükü

meti Alman muhtırasına vereceği ce 
vahı, Alınanyaca bu cevaba ıttıla bi 
sıl edildikten sonra neşredecektir. 

Bir arbede 
BERLIN, 7. A. A.- Berlin ma

hallelerinden birinde komünistlerle 
müfritler arasında bir arbede vukua 
gelmittir. Zabıta nümayitÇileri ayır
mıt 2 komünistle 55 Nazi tevkif 
ve bir takım silahlar müsadere et
miştir. 

Matbuatırı nıutalaaları 
BERLIN, 7. A. A. - Volff a

janaından: 
Almanya hariciye nazırının tahdi

di teslibat hakkındaki beyanatiyle 
milli müdafaa nazırının aarki Prus
yadaki aıkeri manevraİarın hita
mında vaki beyanatı hakkında müta 
lealar serdeden Dtt Tag ıı:azetesi di 
yor ki: 

'' Her iki nazır. bu beyanatlarında 
bütün Alman milletin.in kendi nok
ta.i naz:an vapma.ğa azmetmiı olduğu 
Alman noktai nazarını '8Y&nı mem
nuniyet bir vuzuli ile tasrih elmİf· 
leı·dir. 

Müdafaa Nazınnın ıarki Pruıya
da bilhassa tehdide maruz olan bir 
tes21düf eseri değildir." 

" Germania", Alman hüklimeti
nin muhtıragını tevdi etmekle gir
miş olduğu yolda onu milli şerefi 
muhafaza etmenin ilk ve esaslı ıartı 
milli emnüseliunet ve teslihat saha
sında hukuk müsavatı olduğu fik
rinde bulunan her Almarun takip &

deceğini yazmaktadır. 
" Deubche Allt(emeİne Zeitung", 

"kırdan zincirler ,. un?anlı bir ma
kalede diyor ki: 

« Alman metalibatı, pek mutedil
dir. Bütün de•letler arasında tahdi
di teslihata en ziyade mütemayil o
lan devlet yine Almanyadır. 

Vorvaerts gazeteıi diyor ki "Mub 
tıranın nesri bir zaruret halini ikti
sap etmiştir." 

Berlin~r Ta.o:eblatt, bu anda muh
tıranın nesrinden t{ayet cihanı Al
man metaliba.tmın Fransız gazetele
rinin isnat etmekte oldukları mahi
yette olmadığına ikna emekten iba. 
ret olduğunu yazmaktadır. 

Cihan 
İktisat 
Konferansı 

LONDRA, 7. A. A. - Cihan iktı 
sat konferansının Noele kadar tehir 
edilmesi icin Amerika tarafından ya
pılmıt olduiu söylenilen teklif hak
kında resmi 1 n~iz mahafilinde ma
lümat yoktur. 

Maamafib , iktısadi konferansa ait 
ihzari mesai için oldukça uzun bir 
zaman llıım olduğundan konferan
sın beklendiği veçhile teşrinisanide 
toplanmıyarak 15 kanunusan.ide toP
lanrnası takdirinde bu bal hayreti 
mucip olmıyacaktır. 

Cüınhuriyet Merkez Bankası
nın 1 eylül 1932 tarihli bilanço
sunda bir evvelki hafta vaziyeti
ne nazaran fU farklar görülmekte 
dir: 

Pasif kı&mında vadesiz tevdiat 
yekı'.inu 111 ,600 lira fazlaaile 
7, 779,557 liraya, döviz mevduab 
da 2,062,856 lira fazlaaile 
5,373,659 liraya baliğ olmuştur. 

Aktif kısmında külçe altın mik
tarı 69 buçuk kilo tezayüt ederek 
13,016 kiloya ve bunun mukabili 
ile beraber kasa mevcudu ve dahi 
li muhabirler nezdindeki alacak 
30,894,884 liraya çıkmıttır .. 

Mevkii tedavüldeki banknotlar 
miktarı geç.en haftanın aynidir. 

Esham ve tahvilat 
lstanbul Menkul kıymetler ve 

• • 

Muhalefet M. Veni
zelos aleyhine 

bütün hızile çahtıyor 

BARI, 7 A.A. - Anadolu A
jansının hususi muhabiri bildiri
yor: 

ret ederek; "bu güzel simaya a 
cak böyle bir fon yakışır" demiş 
tir. 

Dü~ İzmir incirlerini de ço 
takdir etti. 

M. Jlfussoiirıi'nin nutku 

Beynelmilel sanayi tark aerci
si dün Dük de Aosta tarafından 
merasimle açıldı. Bari askeri, mül
ki faıiat erki..ru hazır bulunuyor-

A TINA, 6. - Kraliyetçi ahali du. Sergiyi açtıktan sonra Dük de 
fırkası reisi M Çaldaris, M. Venize- Aoata pavyonları gezmeğe baıla
los aleyhine teıebbüslerine devam e- mıştır. Üçüncü pavyon olarak 
diyor. Türk pavyonunu ziyaret etmİftİr. 

M. Çaldaris ,bugün reiıicümhuru Bari konsolosu Vahit Bey, ihracat 
ziyaret ederek M. Venizelosun efka ofisi mümessili Akil Beyler tara
ri umumiye Üzerine tesir İcra etmek fından karşılanarak kendisine em
ic;n daima ordunun müdahale ede- tiamız ~ak~ı?da liz011 gelen iza-

BARI, 7 A.A. - Şark pana 
bu sabah 29 milletin i4tirakiyleı 
Dük Aosta, Nazır Grollalauza 
diplomatlar, ecnebi heyetleri, hü 
kô..met erki..ru ve rüesası ile keai 
bir ziyaretçi kütlesi huzurund 
küşat edildi. 

- • · d hat verilnuştir . 
cegın en bahsettiğini ve bu bareke- ı Du"k hal 1 • ki' 

Merasim esnasında Nazır Cro 
Ja]auza serginin dahilinde bulu 
nan yeni telsiz gıaf Bari istas
yonunu da açarak radyoda M. 
Muuolinin nutkunu okıımuştur .. 
M. Mussolini bu nutukta Bari pa· 
nayırını Şarki Bahrisefitte vt! 

şarkta ltalyanın muslihane şekil· 
de yapılmasına vasıta olması gibi 
bir rol ifa ettiğini tebarüz ettire· 
rek panayrnn parlak bir mnvaffa 
kiyet elde etmesi için tenıcnniyat 
ta bulunmakta idi. Nutuk samimi 
tezahurata sebebiyet vermiştir. 
Panayıra 609 u ecnebi olmak üze 
re 3662 firma iştirak etmektedir. 

· b. k bl"k · .... , ı arımızı, ıpe ı ma-
tı.n ır çc te ı elerı davet edecegı mulatmuzı fevkalade takdir ede-
nı anlatmış, memlekette sükun ve bu rek dedi ki: 
zurun iadesi için M. Venizeloıun iı "Türkiyenin garp sanayiinde 
tifaıını ve yeni İntihabatı daha fazla çok muvaffak olduğunu ve hemen 
l'mniyet ve itimat telkin edecek o· ayni derecede mal yetj,tirdiğini 
lan muvakkat bir hükC.met tarafın- memnuniyetle görüyorum." 
dan İcra edilmesini istemittir. ~.~~~ Gazi Hazretlerinin hey-

. • .. .. . ... . kelı onunde durarak Kanonikanın 
Reısıcumhur bu teşebbuse verdıgı yaptıg" ı heykel" f k ı· d takd' 

Mv -ı "tihb. ıevaae ır 
cevapta. . enıze osun ın a at ı- etmiş ve Kanonikan n d t ld · b ·· · d . 1 OS U O U• 
çın ug-un ıcap e en zıman ve tenn ğunu söyledikten ıonra Gazi Haz. 
natı bebıedip etmediğini, fakat ken- retlerinin heykelinin arkasında bu 
disinin bilmesi İcap e.den bir şey var 1unan kıymettar ipekli halıyı İfa· 
sa o da fırkaların fevkinde durma
sı lizım geldiği keyfiyeti olup, şim
diki kabineyi İstifaya icbar edemiye
ceğini, fakat bu te,ebbüsü başvekile 
bildirmekle iktifa edeceğini söylemiş 
tir. 

M. Çaldaris, gazetecilere beyana
hnda, reiıicümburun neticei tetebbü 
satına intizar edeceği ve ona göre 
vaziyetini tanzim edeceğini zikreyle
mittir • 

• 
Iranda 
Kürt şakileri 
fran kıtaatı şakiler
le müsademe etti 

Taarruza uğrayanlar 
arasında 

llıl konsolos var 
BAGDAT, 7. A . A. - Reuter A

jansından: Kürt f&kileri bir dağ yo 
!undan ceçmekte olan birçok kiti· 
den mürekkep bir tüccar ve yolcu 
kervanına taarruz etmiılerdir. 

Yolcular, yardıma da~et edilen İ
ran ordusu kıt.aatc ile haydutlar a
rasında vuku bulan bir müaademe
den soRTa muhakkak bir ölümden 
kurtulmuılardır. 

Şakiler ayni günde 20 kadar oto
mobilden mürekkep diğer bir kereva 
nı Kangvad ci•armda tevkif etmq
ler ve kervan halkından 2 ecnebi 
konsolosla diğer bir yabancıyı bila
hare fazla bir fedyeinec:at almak 
makoadile muhafaza etınek istemiş
ler ve bunlardan batka bütün yolcu 
lan serbest bırakarak kervanı yai
ma etmi, bulunmakta idiler. 

Konsoloslarm ikisi de Ceınahiri 
Müttahidenİn Tahran ve Kudüı kon 
soloslarıdır. Diğer yabancı da bir 
Amerikalıdır. Her üçü de buraya nı 
sıl olmu!lardır. 

Stresa 
Konferansı 

STRESA, 7. A. A. - Volff A
jansından: lktısadi ihya komiteelnin 
dün sabahki ictima cel .. i esnaaı...ı. 
Alman murahhası M. Posse, esaslı 
meselenin zirai müıkülleri hallet
mek noktasında temerküz ettiğini 
ve bunan da wmuni bir tarzda mali 
meselelerin hallini intaç edecqini ve 
herıeyden .,...,eı zirai memleketler 
halkının iftira lrudrtini talı:riye et
mek İcap ettiğini beyan eylemittir. 

M. Mac Danald'ın 
gözleri 

LONDRA, 7. A. A. - Batvekil, 
bugün !!'Öz doktorunu kabul etmiş
tir. Doktör, Baıvekilin gözlerinin 
vaziyetinin sayam memnuniyet o). 
duğunu söyİemİ§tir. 

tezayit bir tekilde devam etti. A
merika piyasalarının iyiliğe doğ
ru temayülü Avrupa Boroalarmm 
da harekete gelmesni intaç etti 
ve bundan tabiatile lstanbul da is 
!ifade eyledi. Kupon müzakeratı
nın iyi bir neticeye raptedileceği 
hakkındaki kanaatler çoğalmakta 
dir. lktısat vekilinin değqmeai ih
timalinden bahısla cazetemizin 
dünkü nüshasında intqar eden ha
vadia de ticaret mehafilinde hüa
nü teair icra ehniıtir. 

Bu muhtelif i.millerin tesiri al· 
tında Ünifiye gerek Pariate ve ge
rek burada yükselmektedir. Ge
çen hafta 53 Y, kuruıta kalmıı i
ken dün sabah 58 de açıldı ve ak
şam 56 % da kapandı. 

Anadolu tahvillerine gösteri
len mütezayit rağbet de zikre 
~ayandır. Büyijk bir müessese ta-

Halepte müsademeler 
devam ediyor 

HALEP, 7. A. A. - Halepte vaziyet gittikçe fenalaşmaktadır Hallı 
ıehir içinde nümayitler yapmakta ve hükUmet kuvvetleriyle nümayişçiler 
arasında müsademeler olmaktadır. Üç ölü birçok yaralı vardır. Zenginler 
'ehri terkederek Antakya vesai.r yerlere kaçmaktadırlar. 

Vatanilerin tevkifin.i protesto için Hama, Humus, Balebekte de mağa
zalar kapanmıştır. Bu ıebirlerin halkı tevkif edilenler serbest bırakılma· 
dıkça dükkanlarını açmıyacaklarıru bükümete bildirmitlerdir. 

Ayağından yaralanan vataniler rüesasından İbrahim Hanana ameliyat

tan sonra hastahaneden evine yürüyerek gitmiş ve bu münasebetle sokak. 
!arda halk tarafından vatanperverane tezahürat yapılmı,tır. 

Türk dili kurultayı için 
racaat eden zevat 

•• mu-

ISTANBUL, 7. A. A.- Türk Dili Tetkik Cemiyeti katibi umumili 
ğinclen bildirilmiştir: Eylülün sonunda toplanacak olan ilk kurultayda izi 
olmak arzugu jle müra<.aat eden muhtf'rem zevabn isiml~ri neıre de
vam ediyoruz: 

Abdulcebbar Bey, muallim. A. Cafer Bey, Darülfünun müderis mua

vinlerinden, Ahmet Hilmi Bey, avukat Ahmet Saki Bey, sabık An
talya meb'usu, Ali Muzaffer Bey, profesör, Ali Sedat Bey, muallim ve mu 
barrir. Ce .. •t Hakkı Bey, muharrir. Cevat Rüıtü Bev. iktısat vekiloti nq· 
riyat müdürü, Enver Kemal Bey, muallim, Faruk Nafiz Bey, muharrir1 

muallim. Fuat Bey, sabık Konya meb'usu, Hakkı Ate! Bey, divanı muha
sebat mürakiplerinden, Hayrettin ilhan Bey, muallim, Hüseyin Kazım B. 
muharrir ve muallim, Ihsan Rıfat Bey, lsmail Habip Bey, muallim. lsmail 
Hakkı Bey, muallim, lomail Muştalı: Bey, muharrir, Köpriilüzade Meb· 
met Fuat Bey, Müderris. Melahat Hanım, muallim, Nezahat :l•bci Cemil 
Hanım, muallim, Orhan Rıza Bey, muallim ve muharrir, Peyami Safa Bey, 
muharrir, Ragıp Rıfkı Bey, luğatçı ve muharrir, Ruıeni Bey, Sabri Cemil 
Bey, muallim, Sabahat Hanım, muallim, Dr. Saim Bey, müderris , Selimi 
İzzet Bey, muharrir, Şeref Bey, Edirne meb'usu, Vala Nureddin Bey, mu
harrir. 

Bundan evvel n"!rolunan ilk listede tıp fakültesi profesörlerinden Dr. 
Fahrettin Kerim Beyin ismi tertip hata11 olarak Fahrettin lskender Bey 
olarak neşredilmiıtir, keyfiyet teshib olunur. 

Graf Zepelin döndü 
FRIEDRICHSHAFEN, 7. A. A.- Wolff Ajanıından: 

balonu cenubi Amerikaya yapmış olduğu seyahatten avdet 
hah buraya vaul olmuttur. 

Graff Zepelia 
ederek bu sa-

Bulgar kabinesinde değişiklik 
SOFY A, 7. A. A. - Mouchanoff kabinesinde bupn bir tebeddül ol

muıtur. Nafia -ı çiftçi fırkasından M. Yorclanof iatifa etmq ve yerille 
ayni flrkanm kitibi umumisi M. Dimof tayin edilmqtir. 

Aydının kurtuluş bayramı 
AYDİN, 7.AA - Aydın kurtuluıunun 10 uncu yıldönümü bugün 

emsalsiz tezaharatla tes'it edihnqtir. Bütiin kazalardan ve köylerden halk 
bugünü kutlu1-k üzere kafile kafile şehre dökiilmiittür. Saat 9 da ordu 
muzun Aydına siritini temsiledea merasim yapılllll! ve müteakiben bütün 
balkın iştirakiyle spor sahasından hareket eden zafer alayı sokaklardan 
geçerken çoıkun tezahurata vesile olmuıtur. Aydin nq'e ve heyecan için
de çalkalanıyor. 

Adana iktisat mıntakası 
MERSiN, 7. A. A.- lktısacli vaziyet ve mevkii nazarı dikkate alma

rak Adana iktısat mıntakası merkezinin Menine nakline karar verilmittir. 

çok sermayedarları bu kağrtlar· 
dan mübayaat icrasına ıevk eyle .. 
mittir . 

Kapan!§ fiatleri ıunlardır: 
Aluiyon 19,90 
Oblisaıyoıı 33,55 
Mümeuil 33,60 
Hydarpap 36 
İstikrazı dahilinin nominal fia. 

ti 96 Y, dur. 
İş Bankalan da 9.20 lirada fiat

lerini muhafaza etmektedirler. 
Tramvay 45,50; Bomonti 22; 

İttihat Değirmencilik 22,75; Şark 
Değirmençilik 2,50; Reji 4,40; 
Rumeli Şmendiferi 4,20; Terkoa 
32; Telefon 15,25 etmektedir. 

Arslan çimentolar yüluelmit· 
tir; 10,40 liraya talip vardir. 

Mısır Kredi F ons iyeleri geçen 
i i muhafaaa etmek 

1886 tertibi 157,50 lira 
1903 " 87,50 .. 
.1911 " 85,50 " 
Altın iki kunıt kadar yÜksele-

rek 924 ku""ta kaldı. 
• * • 

Bir kaç ~ünden beri Borsa oa• 
tonunun kapıaı haricinde, havlnla, 
icra marifeile ve müzayede au.re· 
tile gayri mübadil bonoları satıl• 
maktadır. Fiatlerin 27 kurut ka· 
dar çıkbğmı bu münasebetle öi· 
rendik. 

Bir kaç sarrafın yedi inhisaı' 
ve ihtikannda kalan bu gayri mü· 
badi! bonolan alım aatonmm, e..
ham ve tahvilat gibi, hükümetin 
nezareti altında badema Borsad• 
icrası için her taraftan temenni iz· 
har olunmaktadir. 

Böyle br tedbirin pek muvafı• 
olacağını mütalea eder ve maka· 
matı aideıinin nazan dikkatrDI 
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Gaz Kumpanyaları Şiddetli Bir Rekabete 
Ekonomi 

Gaz kumpanyaları 
arasındaki tröst! 

kumpanyalar Anadolu'da yer 
yer sahş teşki. 

latı yapmaya karar verdiler 
Kırkağaç üzümlerinin ihracı 
de hazırlıklar yapılmaktadrr. 

için 

Çuval fiatı artıyor 
mu? 

İhracat qyamızm ihracı esnasın
da lizrm olan çuvallann ithali depo 
zito usulile yapılmaktadır. Tekrar 
ihraç edilmek üzere memlekete gi
ren cumalar için gÜmrÜk idaresine 
kıymeti kadar bir depozito verilmek 
te ve bu çuvallar içine ihraç eıya11 
konularak ihraç edilirken reıim ia
de edilmektedir. 

\ Posta vapur. 
lan inhisarı 

Ayın 17 sinden 
itibaren beyan

nameler veriliyor 
Huauai vapurcularm, ayın 17 

ainden itibaren beyannamelerini 
lstanbul Deniz Ticaret Müdürlü
gune vermiye batlıyacaklarım 
yazmııtık. Mezkt'.ir tarihten itiba
ren 2 ay zarfında beyannameler 
kabul edilecek ve ondan sonra ıe
çecek bir ay içinde de bu vapurla
nn muayene, tefrik ve muvafık 
görülecekler mübayaa olunacak
tır. Bunun için evveli, lıtanbul 
Deniz Ticret Müdürlüiü heyeti 
fenniyeainin de iıtirakile Vekalet
çe kurulacak bir komiayon, huau
ai vapurlardan posta vapuru ev .. 
safında bulunanlan ve bunlardan 
da seyrÜaefere kabiliyetli olanlan 
ayıracaktır.. Ondan sonra Loit 
kumpanyası mühendisinin riyaae· 
tinde ikisi hüklımel ve ikiıi vapur 
culr tarafından seçilecek 5 kitilik 
bir komisyon, aeyrüııefere kabili
yetli ve posta vapuru evsafını haiz 
vapurlara kıymet koyacak, bunu 
müteakip hüki'ımetçe mübayaat 
yapılacaktır. 

Mason 
Kongresi 

Ağırceza 
Reisliği 

Kongre dün ikinci t Aziz B. dün mah- \ 
içtimaını yaptı kemeye çıktı ve 

ilk hühmünü verdi Beynelmilel Mason ittihadı 
kongreai dün miizakerabna de
vam etıniıtir. Dün sabah aktedi
len celaede ruznamede mevcut me 
aeleler müzakere edilmi~ murah
haslar öğleden sonra tehirde bir 
gezinti yapmıflardır. Bugün de 
sabah tehirde bir gezinti yapıla
cak ve öğleden sonra müzakerata 
devam edilecektir. Yarın murah
haslar terefine husuai vapurla A
dalarda bir gezinti tertip edilmit· 
tir. 

Dün Katibi Azam Mehmet Ali 
B. gazetecilere fU izahatı vermiı
tir: 

Ağırceza mahkemesinin yeni 
reisi Aziz Bey dün mahkemeye 
çıkmıt ve ilk k::. 
rarı bir mhküm 
mevkufun tahli
yesine hükmet· 
mek olmuştur . 

Maznun Tütün 
inhisarı memurla
rından Seyfettin 
Beydir. ihtilastan 
evvelce Ağırceza-
mahkemeıinde 

mahkUm olmuş, 

fakat temyiz bu 
mahkiimiyet kara- A%u Bey 
nnı bozmuıtur. Dün bu davanın 
nakzan rüyetine tekrar Aiırceza 
mahkemesinde başlanılmlf bozma 
kararına uyulmuıtur .• 

Maznun ittiba karan verildik
ten sonra mahkemeye bir islid•• 
vererek tahliye talebinde bulun
muş ve levıi tahkikat için de İcap 
eden veaaiki hazırlamak için mu
hakemenin talikım İstemittir . 

Serseriler 
Çalışhnlacak 

Şüphe altında 
bulunanlar 

tespit ediliyor 
Zabıtaca fÜphe altında bulun

durulan ve bir it yapmıyan ıerae
ri bazı kimseler belediye tarafın
dan teabit edilmektedir. Belediye 
bu gibi ıerııerileri sulh mahkeme 
!erine ııevkedecek ve mecburi ça
lıştırma karan alacaktır. Bu ııer
ıeriler kann tokluğuna belediye
nin muhtelif iılerinde kullarula
caklardır . 

VllAyette 

ihtikar evrakı 
Bekleniyor 

Ticaret odasının giJnde
rece(jl cevap bekleniyor 

Gaz kumpanyaları ibtilrinna ait 
evrak henüz ticaret odasından vili
yetteki ihtikar tetkik komiayonuna 
gelmemiftir. Evrak geldikten sonra 
komisyonun içtima gÜnÜ tespit edi
lecektir. 

Belediyede 

Cuma 
Ruhsatiyesi 

Ruhsatiyeler yeni 
müsteciri ere 

devredilebilir mi? 
Cuma ruhaatiyesine tabi olan 

bazı dükkanlar diğer müstecirlere 
devrettikleri vakit cuma ruhaatiye 
ıini de beraber devrettikleri ırörül 
mektedir. Halbuki cuma günleri 
açık olan dükkanlar malum ve 
mahdut olduğundan devir muame 
leainde nıhaatiyelerin meımu ola
mıyacağı kaymakamlıklara tamim 
edilmitlir , 

İki mektup kayıp 
Trabzon ile Erzurum araunda

ki Namervan kazası Belediye riya 
aetine ve malmüdürlüğiine lıtan
bul belediyesi tarafından gönderi 
len iki taahhütlü mektup kaybolmuf 
tur. Mektupların içinde bazı lü. 
zumlu evrak olduğundan Beledi
ye kaybolan mektuplar hakkında 
poıta idaresinde tetkikat yaptır
maktadrr. 

Petrol kumpanyalan arasında 
llıevcut tröstün dagıldığı haber 
Verilmiıti. Bu hususta piyasada 
~Ptığmuz tahkikata nazaran, bu 
ı· ınpanyalar araaındaki trüat, fi-
1 bir anlaıma mahiyetinde, bun

dan 15 - 20 gÜn evveline kadar 
devam etmiıtir. Bu fili anlatma 
~eticesi olarak, bir kumpanyanın 
lrakya ve Anadolu'da kuvvetli 
!e,kilitı mevcut olan yerlerde di
ter kumpanyalar faaliyette bulun 
llııyorlardı. Fakat fazla mal aar
fetrnek iati.yen kumpanyalar, niha 
Yet evveli lıtanbul piyaaaaında 
lid.tetli bir rekabete girişmişler, 
lıu rekabeti Eıkitebir'e kadar ci
•a·· piyasalara da sirayet ettirmit 
leı dir. Bu rekabetin yakında Er
>:urum'a kadar sa.baıım geniflete
~ği muhakkak addedilmektedir. 
~uınpanyalar, bu rekabet sevkile, 
l•mdi gerek ıehrimizde ve gerek 
1.ııadolu'nun muhtelif yerlerinde 
1 •tı ı teıkilitı vücude getirmiye 
'•r kuvvetlerile atılmıılardır. Bu 
:iiınleden olarak, ıimdiye kadar 
~hrimizde mahdut mmtakalarda 
"-tıı tetkilitı olan kumpanyalar 
da, rekabet baılaymca teıkilitmı 
tenişletınektedir. 

Son ııfuılerde piyasada çuvalların 
bu depozitolu kabulü muvakkat şek
lile ithalinin ilga edileceği hakkın
da bir f&yıa deveran etmeğe başla
mıştır. Bu gibi ahvalde çok hassas 
olan piyaaada bu haber ıuyu bulun 
ca çuval fialleri derhal tereffüe baı
lamıştır. 

Mevcut huauai vapurlardan sey 
rüaefere kabiliyetli ve posta vapu 
ru evsafını haiz bulunanların 11 
parçadan ibaret bulunduğu tah· 
min edilmektedir. Bu suretle aa
hn alınacak vapurlann bedeli, 
Tahlisiye idaresinin fazlai ha .. li
bndan elde mevcut paradan teı
viye olunacaktır. 

"-Öteden beri muhtelif millet 
ve memleketlere nıensup masonla
rın meslek ve cayeleri etrafında 
görütmek Üzere bir tehirde toplan 
malarına konvan veya kongre de
nilmektedir. Bu toplanışlarda ba
zen büyük localar, resmen birer 
murahhas heyeti göndermek sure
tile kendilerini temsil ettirirler. 
Bazen de büyük localann resmen 
iştiraki olmaksızın bir memleket 
büyük locasına mensUp zevatın 
teşebbilllerile beynelmilel içtima
lar tertip olunur ki bunlardan bi
rincisine "konvan,,, ikincisine kon 
gre tabiri alem olmuş gibidir. Bun 
dan evvelki senelerde bir takım 
mason kongreleri aktedilmiştir. 
Fakat şimdi lıtanbul'da konvan 
akteden "Aa.&oeiation Maconni
que lnternationale"ın ilk konvam 
1921 tetrinievvelmın 19 undan 23 
üne kadar Cenevre'de loplarunıf
tır. Bu ilk konvanda Türkiye'yi 
müderris Muılahettin Adil B. tem 
ail etıniıtir. ikinci fevkalade kon
van gene Cenevre'de üçüncü kon 
van da eylul 1924 d; Brükselde, 
4 üncü büyük konvan gene Brük
selde letrinievvel 1925 le toplan
mı~br. 12 eyli'ıl 1926 da da ıulhu 
muaalemet tezaburatı için Belgrat 
ta bir İçtima yap•lmıştır. 

Heyet keyfiyeti uzun müddet 
müzakere ebnİf neticede mevku
fun 500 liralık bir kefalet verdiği 
takdirde tahliyesine, ibraz edece
ği vesaiki ihzar için de muhake
meyi baıka gÜne talika karar ver
mittir • 

Çekirge mücadeleai 
lngiliz filosu 
Geliyor 

I Piyaaada, petrol ve benzin fiat 
""i da ıöyledir: 

Kumpanyalar, bakkallara, §İm 
diye kadar kilosunu 21 kuruıtan 
l>~trol, 27 kuruş 10 paradan ben
~ın veriyorlardı. 15 günden beri 
•uınpanyalar, faturalarında gene 
~I kuruı gösterdiği petrolun kilo
'llndan bakkallardan 20 - 20 1 ~ 
lturuş almaktadırlnr. Bakkal! ;, 
lt,,ınpanyalarm bıraktığı bu fark• 
ltendi hesaplanna kir e,tmektedir 
ler. 

Bu sefer de 
Vagon yok 

flziimlerimlzl ı•e yaş mey
ı•eyi ihra<; edemiyoruz .• 

A.vrupaya ya, üzôm ihracatı için 
''1ri t~ebbüıler gittikçe fazlalaşmak 
~dır. Yalnız üzüm sevkiyatmı ken
~ kattında olduğu gibi diğer ,ebe
.elerde de naklini temin eden Şark 
llırıendiferleri idaresinin kili miktar 
4- taze meyve nakJine mahıua vago 
Q~ olmadığı anlatdmıştır. Hatta bu 
~zden Almanyaya ihraç için ha~ır
""'an bir takım ü:zümler sevkedıle
llıeden kalmıştır. 

lnkiıaf etmeğe bqhyan bu ihraca 
lı •ekleye uğratmamak için ihracat 
Dfisi kumpanyadan vagon lemin e
~esini iatemiıtir. 

Aydin havaliıinden de taze üzüm 
İlıtacı için teıebbüıler vardır. Hatta 
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ihracat mevsimi içinde çuval fiat
lerindeki bu tereffü ihraç efyamız i
çin çok muıir olduğundan Ticaret 
odası derhal dün telgrafla iktisat ve 
kiletine müracaatla bu şayianın as
li olup , olmadığım sormuştur. Gele
cek cevaba büyük bir ehemmiyet at
fedilmektedir. , 

Yumurta ihracatı 
Gelen malumata nazaran ltalya 

hükumeti ltalyaya ithal edilecek yu
murtaların beher tabutuna 145 liret 
gÜmrük reami vazebnİttir. 

ltalya, yumurta ihracatmuza baş
lıca mahreçtir. Bu itibarla lta!yanın ı 
vazettiği bu yeni resmiden yumur
talarımız çok müteessir olacakhr. 

Bir sergi açılıyor 
l ngilterede Laystr şehrinde 7 teş

rinievvelden 15 teırinievvele kadar 
devam etmek Üzere bir serıi açıla
caktır. 

lngiltere ıelareti ticaret ataff!sİ 
lstanbul ticaret odasına müracaatla 
alakadarlann i,tirakini tavsiye et- 1 

miştir 

incir rekoltesi 
Hazırlanan bir rapora ıöre Eie 

iktisadi mıntakasmm ihracat madde
lerinden olan incirlerin 1932 rekolte 
ai 28-30 bin ton olarak tahmin e
dilmektedir. Mıntakanm ıeçen sene 
rekoltesi 28 bin ton ve evvelki sene 
rekoltesi de ?5 bin ton idi. 

Özüm rekoltesi 
Eğe iktısadi mıntakaaının ba,lıca 

ihracat maddelerinden biri olan ü
zümlerimizin 193:! rekoltesi 50-52 
bin ton tahmin edilmektedir. Mın
takamn geçen sene rekoltesi 26 bin 
ton idi. Mmtakanm evvelki sene re
koltesi de 35 bin ton idi. 

Pamuk ve buğday 
NEVYORK, 7. A A. - Federal 

ticar~t nezareti pamuk ve buğday 
stoklan fiatlarınm yükseltilmesi 
programını kabul etmİ$tİr. Bu su
retle 1933 senesine kad•r piyasa h;ı 
rici kalacak olan pamuk miktarı 2 
milyon balyaya yükselmektedir. Bu 
program:, hükUmetin başlıca zahire
lerin fiatlannr yükseltmek icin itti
haz etmiş olduğu ilk tedbir olarak 
telakki edilmektedir. 

At 
Yarışları 

Yarınki yarıtların 
hususi bir 

ehemmiyeti vardır 

Yanşa girecek hayvan
lardan Yıldırım 

Y ann Veliefendide at yant
larına devam edilecektir. Bu ya 
ntlar hakkında malumat ber
veçhi atidir: 

Birinci koşu: 

932 de yarıt kazanmamıt yer 
li ve arap ve taylarına mahsus
tur. Buraya altı tay yazılmıttır. 
Bizce bunların en kuvvetlisi De 
!itidir. ·- .. ... ·-

İkinci koşu: 

Betinci konvan 26 kanunuevvel 
1927 de Pariste içtima ehniştir; 
altıncı konvan eylul 1930 da Brük 
ııelde toplanmıştır. 

Men>leketimize >eyyah celbine 
ve burada bir taknn kongreler ak 
tine gayret ettiğimiz bir sırada 
1932 konvanınm lstanbul'da top
la.nınaaı Türk mawnluğu için, şe
ref verici bir hadi.sedir. Bundan 
maada Mübeccel inkılabımızm ya· 
rattığı umran ve terakki eserleri
ne, her biri memleketlerinde mü
him içtimai ve ıiyaai mevki aabibi 

1 olan ecnebi masonlann fa.bit olma 
11 ve beynelmilel içtimalarda Türk 
ün hak ve kabiliyetini İfirttinneğe 
vesile olmak noktasından da çok 
ehemmiyeti haizdir . 

Buraya ırelen murahhaslar 
Şarkta insaniyet bekçiai ve mede
niyet yapıçm, liyiklık ve Toleran 
ce musameha müdafii olan bü
yük Türk milletini yakından tanı
mak fırsatını elde edeceklerdir." 

C. H. F. balosu 
C. H. fırkası lotanbul teşkilatı 

run me'Y sim kır balosu bu aktam 
Y alovada verilcektir. Balonun mü 
kemmel olabilmesi için bütün ha
zırhklar ikmal edilmittir. 

932 senesinde yarış kazan
mayan yerli ve arap at ve kıs-ı I 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-!!!!!!!!!!!!·!!!!· ~ 
raklara mahsustur. Bu koşunun 1 müşkül olmasına ragmen hızım 
mesafesi 2000 metre olup sekiz favurimiz Pazar ile İstromboli
at \e kısrak koşacaktır. Karaca' dir. 
bey, Biga. Sosığırlık tarafların j Beşinci koşu: 
dr.n ~uvvetli atl~r bu ~anşı koş 

1 
Bu koşu yerl! .-e arap atları-

mak uzere gelmışlerdır. ı nın er. büyüklerıne mahsus ve 
Dördüncü k~u: r mesafesi 3000 metredir. 
lngiliz l't ve kısraklarına Mesafenin uzunluğu biribiri-

mahsus 2400 metre mesafeli ve • le boğu,acak olan ve şimdiye 
handikap yarıııdır. İştirak ede- kadar kendini gösteren bu ka
cek atlar >'f" sikletleri şunlardır: badayı atlar yarışın sonwıa doğ 

ltalyan 
lstromboli 59, Pazar 56,5 ru yola çıktıkları :ıamar. son 

doktorları Odapanste 56, Jan Habler 55.5 kuvvetlerini sarfedeceklerdir. 
Ledi Tak 55, Lale 47 kilo ile Halim Beyin bu yarışta memle 

Karara kaldı 
Prens lyazın badisei intiharrru 

neşretmekten ıiıçlu Cümhuriyet ga
zetesi neşriyat müdürü Abidin 
Daver bey evvelce ikinci ceza mah
kemetıinde muhakeme edilmiı ve be 
raet ehniıti. Temyiz mahkemesi bu 
beraet kararını nakzehnistir. Dün i
kinci ceza mahkemeıind.,; davanın 
nakzam rüyetine bqlanmııtır. 

Gerek Abidin Daver bey, gerek 
vekilleri irfan Emin ve Vasfi Rqit 
beyler mahkemenin ilk kararının uy 
ğun ve isabetli olduğunu söylemit
ler kararda israr edilmesini istemiı
lerdir. 

Mahkeme heyeti bu hususta karar 
tefhimi için muhakemeyi başka gü
ne talik etmjştir. 

Maarifte 

Avrupadan 
Gelen 
Muallimler 

Bu sene Avrupada tahsillerini ik
mal ederek memleketimize avdet &

den 15 ıenç lioe muallimi lstanbul, 
Ankara, lzmir liseleri arasmda tak
sim edilmi,tir. 

Haydar B. Ankaraya 
gidiyor 

Maarif müdürü Haydar B. bugün 
Ankaraya gidecektir. Haydar B. la
tanbul ilk tedrisat muallimleri kad
rosunu götünnektedir. Maarif mü
dürü Ankarada bir hafta kalacak ve 
vekaletle diğer be.zı işler hakkında 
temas edecektir. 

imtihanlar bitti 
Avrupaya tahsile &idecek lise me

:zunlannın musabaka İmtihanları dün 
bitmiıtir. Dün son olarak tarih coi
rafyadan imtihan yapılmıflır. 

Netice bir hafta sonra anla,ılacak
tır. 

Türk dili 
Ahmet Cevat B. bu akaam Halke

vinde Türk diline dair bir konferans 
verecektir. 

Musiki san'atkarlan 
cemiyeti kongresi Dün Bulraria vapurile 47 ltalyan koşacaktır. Pipere 63 5 kilo .-e- 'ketin en büyük atlarından olan 

doktoru ~ehrimize gelmiştir .. Bü~- rilmi.şti sahipleri bu ~ikletle at Peruz ile Hakanı koşturmakta-
reşte toplanacak Tıp konırresıne ı•- l J k d k" 1 · T ·ı Ald 1 M ki ' J ı . k d---ı. ,_ bu d kt 1 b ' arını oşturup yormamak lüzu ır. Ra ıp en ayyar ı e er stanbul uıi • san at an ce 
ıra e """"" o ... n o or ar u- k . ld . . • · f · • H k J"k k • • · gün ayni vapurla Köslenceye gide- m.una _anı o uklarından kur- vıştır. Bızım avonmız a an- miyeti sene ı ongresını önü -

ceklerdir. ne etmı~ler ve kcşturmayacak- dır. müzdeki çarşamba günü saat 
lardır. Kilo farklan netice üze- Yarınki koşuda çifte bahis on üçte C. H. F. Be~lu kaza 

Mısır f" • B d rine l~'!1am~n e.mil olduğundan ikinci ~e üç~nc:ü ~oşular üzeri- merkC2i salonlann a akdede-

Viliyet ziraat müdürü çekirge mü 
cadelesini tetkik için Y alovaya git
miıtir. 

İşbaıında 
Bulunmıyanlar 

Adliye ve diğer bazı davairde me
sai zamanlannda vazifeleri başında 
bulunmıyan memurlar hakkında tah 
kikat evrakı tutulmuftur. Bu evrak 
berayi tetkik vilayet idare heyetine 
gönderilmiştir. 

Keriman Eceyi 
Ziyaretler 

Keriman Ece, dün de evinden bir 
yere ayrılmamıt ve ziyaretçileri ka
bul ehnittir. 

Bunlar meyanmda Boludan ıelen 
iki muallime de bulunmaktadır. 

Keriman H. ın 

teşekkürleri 

ISTANBUL, 7. A. A. - Dünya 
güzelli Keriman Halis Hanım mem
leketimiz ve A vru panın birçok tehir 
!erinden her giin yüzlerce mektup ve 
telgraf almaktadır. Kraliçeye gelen 
bu mektup ve telgraflarda kendiai 
hakkında iltifatkir cümleler bulun
makta ve muvaffakiyetinden dolayı 
tebrik edilmektedir. 

Keriman Halis Hanım, bu gelen 
tebriklere ayr• ayrı cevap vermek 
imkiruru bulamadığından teıek
lcürlerinin iblağına Anadolu Ajansı
nın tavaaıutunu rica ebn.İftİr. 

Dünya gÜzeli ayni zamanda MİH 
Univera Turquie adresile AYnlpanın 
birçok şehirlerinden namına ıelen 
tebriklere de müteşekkir olduğunun 
Havas Ajansına ibliğnu Anadolu A 
jansından aynca rica etmiılerdir. 

Doktorların 
tabelaları 

Tababet kanunu mucibince tabe
lalarında rekli.m mahiyetinde yazı~ 
lar yazmak memnudur. 

Bu tabelaların şek!; kanuniye ifratı 
için oda tarafından ie;<b edenlere teb 
liğat yapılmıt v bu tekildeki tabe
li.ların düzeltilmesi İçin verilen altı 
ay müddet bitmiştir. Gayri kanuni 
bir şekilde olan tabelalar tema
men değiımiş bulunmaktadır. 

Oda, bundan maada aidat b.>rçları 
nı vermeyenleri de mahkemeye ve
recektir. 

Kulüp reislerini 
davet 

lıtanbul Mıntakaaı Riyasetinden: 
T. 1. C. l. Umumi Merkuinıiz 1 in
ci reisi Aziz Beyefendi mmtakarru
za mensup kulüp rüesaaile göriitmek 
arzuıunu izhar buyunnuılardır. 
9-9-1932 cuma gÜnü saat 1() da 
Halkevine teşrifleri kulüp rüesasın. 
dan rica olunur • se ın ursa a 1 favurıyı katıyetle seçmek bir az ne tertıp edılmıtt•r. decektir. 

I\1ısır ıefiri Aptü1melik Hamza B ........................... , ,,,, ................................ ~ ................................ ,,.,, ...... - .... ,.. ........... ~-••••••·••'"'•"0"'"'',...."••••••-• ......... 

bir ka~ g~n .kalmak Üzere dün Bur- ı Aşkı E"./
0 

kb k d" • f 
saya g•tmı,tır. '}, ocağı tutuşturaca ' en ısı tutuıtu. Resimli hikaye 

irtihal ve 'f etfin 
Viyanada vefat eden, Yol ve 

Yapı Limilet Şirketi müdürle
rinden Murat Zade Mehmet Be 
yİn mahdumu Niyazi Bey mer
humun cenaze namazı bugünkü 
perşembe günü ikindi namazını 
müteakıp Beşiktaşta Sinanpaşa 
camiinde kılınacak ve Maçkada 1 
Şehitler kabristanına defııedile 

,.....--- 1 

" 

Filo buradan Romanyaya 
gldecek 

Eylülün 16 ımda limanımıza bir 
lngiliz hafif filosu gelecektir. Fılo 
akfamll kadar limanımızda kalacak 
ve aqam üıtü Romanyaya hareket 
edecektir. 

Filo kumandanı ıelırimizde valiyi, 
kolordu kumandanınr ziyaret ede
cek, bu ziyaretler vali ve kolordu 
kumandanı tarahndan iade edilecek. 
tir. 

Bir Fransız 
Gazeteci 

-- +--

M. Jean Rodes siyasi mD
lnkatlar yapmaya geldi 

Fransız gazetecilerinden M. Jean 
Rodes. "Petiı Pariıien" gazetesi na
mına siyasi anketler yapmak üzere 
tehrimize gelmittir. Perapalas otelin 
de otunnakta olan M. Jean Rodes 
bize diyor ki: 

- Ben otedenberi Türkiyenin doı 
!uyum. 1906 aenesinde buraya ırel
dim ve senelerce kaldım. O zaman 
"T empa" cazetesinin muhablri idim. 
1908 inkılabı ve yeni idare hakkında 
interesan anketler yapnıqhm. 1912 
de Balkan harbinde Türkiye otdu
ıunda gazeteci olarak bulundimi. O 
devrin Türk ricali ile samimi temasla 
nnı vardır. Balkan harbini müteakip 
Çine gittim. O zamandan beri 20 
sene ıeçti. 1,te dün ilk defa olarak 
tekrar memleketinize geldim. Türki
yede bir zamanlar uzun müddet O• 

turmuı olmama rağmen Yeni Tür
kiyeyi tanırım diyemem. Çönkü ara
dan 20 sene gibi uzun bir müddet 
ıec;ti. Türkiyede de her teJ değitti 

Burada Reiıicümhur Hz. ile Bat 
.. ekil lsmeıP, . ve diğer hükılmet ri· 
cali tarafından kabul buyurulmaklı
ğımı rica edeceğim. Bu mulikatlar 
bir l{azeteci için pek iatifadeli bir 9f!Y 
olacaktır. Biz Fransızlar Türkiyenin 
aaırdide bir dostu olduğumuz iddia
smdayiz. Anketlerimi bu dostluğu 
göz önünde bulundurmak suretile ya 
pacağnn," 

Yunus Emrenin 
Mezar taıı 
Bulundu 
Gelen malümata nazaran Yunus 

Em..-in mezar U.ı Ankara müd
dei umumi muavinlerinden Fuat, ve 
Buna müddei umumi muavini Ferit 
beylerle Bursa Şevrole acentesi Bür 
banettin bey tarahndan Buraada E
mirsultan civannda karanhk bir yer 
de bulunmuştur. 

Bur•a aulan 
Buraa Belediyesi aıcak, soğuk ••

lan mütebas.,.Jara tahlil ettirmek
tedir. 

Karacabey'de teker 
fabrikası 

Şeker fabrikasmnı yapılması için 
ismet Pata Hazretlerine Karacabey. 
den bir heyet gitmİftir. 

Seyyahlar 
Geziyorlar 

Evvelki alqam Giulioı Ceaare n
purile tebrimize ıelmit olan 860 
ltalyan seyyahı dün camileri ve mii 
zeleri gezmitlerdir. Seyyahlar bugün 
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12 
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Gelen evrak ıreri v•ilmez -
Müddeti ıreçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriycte müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinlann me
s'uliyetinl kabul etmez. 

BUGONKO HA VA 
Y qilköy askeri rasat merke

zinden verilen malümata nazaran 
buj[Ün bava elueriyetle açık ola
cak, rüqir timalden esecektir. 

ı 
rür ve 87 senedir yaşadığına na 
zaran da bu işi iyi gördüğü an
laşılıyor, 

Vichy gazetesine ve aldığım 
malılrnata göre Vichy'de beş 
tane tiyatro ve müzikhol ve 
beş tane de sinema vardır .. Da
ha tiyatrolann hepsini gezme
ye vaktim müsait olmadı. Yal
nız bir revü ve bir de müzik 
hole gittim.. Revüde hakim o
lan unsur dans ve (kızlar) de
nilen müteaddit dansözder. mü 
rekkep takımlar ... 

J Müzikholde de canbazlık 
! ve (Jonglaııe) denilen müvaze 

ne hünerleridir. 

Maahaza her ikisinde miza
hi f&J"kılar var .. Ve bu mizahi 
şarkıların kısmı azami politika 

' . . 
[ 

ya aıttır. 

Kih tahdidi teslihattan, lcıih 

1 
I talyadan, kih M. Herri-ot' dan 
bahsediyorlar .. Bütün bu eğlen 
celerin perde aralannda yanda
ki salonlarda (Bol) denilen nu 
mara oyunu vardlr. Seyirciler 

derhal oraya dökülür. Bu oyu
na en ziyade ihtiyar, genç ka
dınların ve genç erkeklerin tut 
kun olduğunu gördüm .. Bu o
yunda bir daire etrafına doku-

Dünkü tazyiki neaimi 762 mi
limetre, aza.mi hararet 28, asgari 
ıs derece idi. 

za kadar olan adetler iki defa 
sıraaile yazılmıştır. Yer genit 

1 ve çukurca siniye benzeyen o
••••••••••••.. yun tablasının içme bir listik 
.------------.. ! top fırlatırlar. Bu top o adet-

FELEKTEN 
Seyahat mektupları .. 

Hareket! •• 

lerden hangisine çıkarsa o ade 
de para koymuş olan sekiz mis
li alır .. Bundan ba,ka tek ve 

çift rakamlara koyanlar yalnız 
bir misli kazanırlar.. .. 

Vaktile bir mühendis dos
Vlchg tum bana bu çeşit olyunlarda 

Yichy'de mıevsim esna_sı~da J mutlaka kazanmanın usulünü 
yanı 15 mayıstan 15 letrmıev- öğretmişti. Bu usulü size anla
vele ka~~r her gün çıkan ve tayım ... Bir kere tek rakam şan 
15 teşrınıevvelden. ~4 mayısa sı üzerine gitmeyeceksiniz .. 
kadar haftal~k °".tış~r edı:n Mutlaka, ya tek ya çift oynaya
Journal de Vıchy ısmınde bır caksınız. Meseli çiftler üzeri
gazete vardır ki; baş tarafında ne bir frank koydunuz ve kay
yazdığına inanılırsa tamam bettiniz. Bu sefer yine çift üze-
87 inci senesini yaşamaktadır. rine iki frank koyacaksınız. Yi
ı3u gazetenin fiatı ekseri F ran- ne kaybettiniz bu defa ikinin 
aız azeteleri gibi 25 santim iki mis:i dört frank koyacaksı
yani bizim para ile iki kuruş- nız ... Yine kaybettiniz. Bu se
tur. Dört sahife çıkar. Bütün fer dördün iki misli sekiz frank 
murderecatı Vichy'de verilen koymalısınız .. Mühendise na
tiyatrolar, sinemalar. konserler zaran dört defa üstüste tek
~e ır..ızikhol numaralarını hi- rakam çıkmasına imkan yok
kaye ve ballandırmaktan iba- tur ... Olsa da gaybettikçe. kay
ı·ettir. Yegane taze haber ola- bettiğinizin iki mislini koyarak 
rak ta 23 ağustos tarihli nüs- ilk kazanışta bütün kaybe~_ik
hasında bizUn. ltalyadan bir lerinizi kazanırsınız .. 
milyarlık bir istikraz aktettiği- B f"ki 1 b d t k k . u ı r e en e e ra am-
mız ~azılıdı~. lara iki frank koydum kaybet-

Bır vaktım olursa bu enıte- f B ef d.. f k k 
re.an gazetF,yi ziyaret etmek is ı dım. ':1 5 ker b 0 ;:. ran doy
tiycrum. Y eknazarda Vichy ga um yıne ay e ım ve on an 
zetesinin bu hali belki biraz gü s?nra koymadım. Ya mütema
h.ınç gelir .. Lakin kazın ayağı dıyen kaybedersem ... 

öyle değildir: " " " 
Vichy'de sabahleyin saat Dün akşam meşhur Fran-

~·nda Pariı gazeteleri okuyabi- sız artisti Madame Secil So
lirsiniz. Ondan sonra ~ıras~le ı relle. bu~a.da .Mo_liere'~ ~eg~rı: 
öğle ve akıam gazetelen gelır- apprıvoısee ısmındekı pıyeaını 
ler. Çünkü Fransa payitahtile oynadı. Bana gitmek nasip ol
bu küçük sutchri arasında gün madı. Çünkü biletler evvelden 
de Vichy: den Parise on bir, Pa- satılmış .. Ben bu altmış beşlik 
ı·isten Vıchy'ye altı tren var- kadının yalnız bizim memleket 
dır. !erde olan tumeainde müfteri 

Buna mukabil Paris gazete bulduğunu zannediyordum. Li 
!erinde Vichy'deki tiyatrolar kin burada da seyircisi var.Hem 
hakkında tabii hiç bir malumat iki türlü ... Birisi altmış iki ya
yoktur. Yerli yabancı Vichy'de şında hali yorulmayan bu ka
<Jturanlar bir tiyatroya, bir si- dını tıpkı Zaro ağayı seyreder 
nemaya gitmek isterse buna ait gibi görmek, ikincisi onun san' 
malumatı nereden alabilir. lıte atını tatmak! ... 
Vichy gazetesi bu vazifeyi gö- FELEK 

Milliye.t'in Edebi Romanı : 86 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Felsefi fantıutique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
Belki hırsız, hırsızlar .. Ben A- dan gece yarısı bizim eve ıyı 
ııadollu kadınım.. Hınız düş- bir niyetle gelmediğini anla-
nandır.. Düşmandan kork- dım .. O bana silahını sallarken 
marn .. Kaç tr..neıin!n üzerine ne istediğini soracaktım. Ek
vardmı kaçırttım .. Amma ihti- zabert durmayıp bağırıyor
yat lazım .. Kalktım. Kulağımı du: - Kapıyı kapa.. Kapıyı 
k.tpıya verdim .. Dıtarıyı dinle- kapa .. - Ben aldırmadım ... Ni
yorum. Ekzabert de uyandı dö- hayet o da dö,eğinden fırladı 
~ekten soruyor: - Ne var Ay- yaı:ııma geldi .. 
Je - Hırsız - Dedim.. Ekzabert - He koıtum .. 

Ekzabert söze atıldı: Lambanın aydınlığile gördüm 
- Hınız diyincek hEmen ki .. Sakip Bey taşlıkta piyasa 

içimden bir şey hırrrrr etti .. ı edor .. Elindeki irovelver kara 
Ah mega korkarım hınızla ağzile bir yılan başı gibi salla
oyun olur hiç? Kaçırtamazsan ı nor.. Ah bir kerem bum ider
ya öldürürsün ya ölürsün! ae düşüp baygın kalacağım .. 

Ayte - Sus anlatayım.. Hemen Ayşeyi çektim .. Kapıyı 
Lambayı yaktım .. Oda kapısı- ittim. Sürmesini koydum .. 
nı açtım .. ltığı dışarı tuttum... Bilorum ki bu divane genç bi
Biri geziniyor .. Gördüğüm si- zim için değil, küçük hanımın 
ma pek yabancı değil.. Lici- aşkına gelmiştir .. lrahmetli a
vert kostümile bizim küçük ha nam bana der idi ki işık diva
n:mın eski yavukluau Sakip neden on defa d'lha azğındır ..• 

- . ~ • rL.."' • •• • :o,. 

MlLLlYET PER EMBE 8 EYLÜL 

1 • 1 Askeri bahlsler 1 • 1 

Türkün büyük zaferi 
-10 uncu yıldiJııüuıD münasebetile-

8 Eylül 
Bugün akıama kadar Baıku

mandan1ık ve garp cephesi karar
gihlarına gelen raporlar, ordula
nmızın bugünkü hareketlerini fÖY 
le hulasa ediyorlardı: 

A - Bursa iatikametinde: 
- (Kazancı bayın) aortlarında· 

ki ili. Üncü düşman kolordusu 
(ıreri çekilme) hareketini koru
mak için zaman kazanmak mak
aadile İnatla direniyordu .. ili. ün
cü kolorclumuz, da bu dütmana 
cesaretle aatdmyordu .. Bugün ak 
ıama kadar süren bu ( vuru~ma) 
neticeıinde askerlerimiz düşman 
mevzilerine iyice &Okulmuş bulu
nuyorlardı. 

B - /:;smi.r i.sti.kametinde: 
Manisa muharebesi: V. inı~ı 

.süuari kolorJuau: Dün akıam ka
ranlık bastığı srrada (Manisa) 
§İmali ıarkisine varmq fakat ka· 
ranhk bastığı ve (Manisa) da lwv 
vetli düşman piyade ve topçuıu 
tarafından tutulmakta olduğu i
çin Maniaaya girememiıti. 

Bu sabah, ortalık ağardığı ıı
rada (Salihli) deki batkumandan 
lık kararri.hına " ( Maniaa) nın kı
zıl alevler iç.inde yanmakta oldu
ğu, ve süvari kolordusunun da 
(Manisa) yı kurtarmak için düş
mana aaldrrmakta bulunduğu" ha 
beri geldi .. 

Süvari kolordusu, (Manisa) yı 
kurtarmak Üzere, dÜ§mana dof· 
ru akm etti; tam (Gediz çayı) 
run kıyısına vardığı zaman düı
man ateıi sağanağı ile karıılat· 
mıştı .. Süvarilerimiz, bu ateı sağ
nafına bakmadan ölüme atılı
yorlardı .. Sanki onlar, önlerine 
gerilen düımanı çiğneyerek, yan
makta olan güzel Maniıaya, su 
yerine kendinlerini atarak söndür 
mek isteyorlardı .. Türk süvarisi
nin bu hızı, bu kahramanlığı kar 
ımnda, düıman daha fazla daya 
namadı; bozuldu ve yüzlerce ölü 
ve eıir bırakarak çekildi .. Süvari
lerimiz de, (Manisa) ya girdi .. Ve 
bu ıuretle bu cihetteki düşmanın 
aon tutumu da bitmiı oldu .. 

* ~ • 
- Bundan sonra, süvari kolor

dusu: Karargahı ile 14. üncü for
kaaı (Menemen) Üzerinden (Kar 
şı yaka) ya 1. ve 2. inci süvari 
fırkalarını da (Nif Kemalpaşa) 
- (Burnuva) - (lzmir) yolile 
lzmire yürütmek karar ve emrini 
verdi .. 

- 2. inci süvari fırkası; bu em
re göre, hareket etti ve akıam 
karanlığı bastığı S1rada, ( N if · Ke 
malpaşa) - (lzrnir) yoluna var
dı .. Dütmanın o yoldan çekilmek 
te olan 1 piyade alayı ve bir ba
taryada nibaret bir kuvvetine ye
tiıti, çattı .. Burada düıman, lzmir 
yolunun kesildiğini görünce gece 
karanlığından ve arazinin sarplı
ğmdan istifade ederek bulundu 
ğu bir kedikten çekilebildi ... 

- 14. üncü süvari fırkası da 
ova cihetinden, düımanı takip e~ 
derek (Menemen) e kadar iler
ledi .. 

• • • 

Bunlar da (Turgutlu) dan hare
ket ettiler ve akıam (Nif=Kemal 
paıa) ya vardılar ... 

• * • 
lıte bu suretle ordularomız, ile· 

ri kıt' al arı ( lzmir) in kap111na, 
ilk hedefleri olan, (Akdeniz) İn 
kıyısına dayanmıf; fakat o sırada 
karanlık bumıı, (Güzel lzmir )" İ 
ve (Akdeniz) i görmek için, ya
rın sabah günetin doğmasını bek
lemek za.-ureti hasıl olmuı bulu
nuyordu ..• 

- G!Oce Salihli karargabmda
yız .. Kalplerde sızlayan bir ağrı, 
yüreklerde ağrıtan bir sızı vardı: 
Acaba "lzmir" i yanmadan, ya
kılmapan kurtarabilecek miyiz? 
Bu sorgu, bütün yüreklerde ağn· 
bir çeki ta,ı gibi asılı duruyordu .. 

* * • 
Saat tam 22 ye doğru idi. Garp 

cephesi telsizi bir telgraf alıyor
du: Bu telgraf : 

''/zmirdeki itilcil devletleri kon 
soloslarının ( / z.mir) in Türk or
duauna teslimi halı.lı.ında mü.zalre 
reye ômade olduklarını ve hangi 
gün, nerede mülakat edebilecek
lerini." soruyordu .. 

Burada dikkatle duralım: 
Bu telırrafı 8 eylül 1922 de ya

zanlar, o tarihten tam Üç buçuk 
yıl evvel, IS mayıs 1919 da 
(Türk) e sormadan, sormak lüzü 
munu duymadan, (İzmir) e Yu
nan ordusunu çıkaranlar ve Türk 
vatan.na salanlardıl !. l,te bir tab 
lo ki ibretle dolu!.. Evet, bu tel
graf, tam 40 ay, (Türk) e kar,ı 
birlik bir düşman alemi, birlik bir 
husumet cephe•i tqkil ederek, 
Türk vatanını parçalamak Türk 
milletini esir etmek hayali peşin· 
de birle~mİ§ olan, Avrupanın ga
lip ve mağrur devletlerinin niha
yet Türkün iradesi önünde eğildi· 
ğini gösteren ikinci bir delil idi! .. 

* * • 
Türk b&Jkumandanı, bu telgra 

fa verdikleri cevapta, "9 ey/Ulde 
[Nif (Kemalpa§a)] da mülakat 
edebileceklerini., yalnız bir yan· 
lıılığa mahal kalmamak üzere, 
murahhasları getirecek otomobil
lerin beyaz llcima takmalarını" 
bildirdiler .. 

Hakikaten 9 eylôlde Türk baı
kumandanı, (Nif Kemalpafa) 
da, mülikat için söz verdikleri yer 
de, ve vaktinde hazır bulunuyor .. 
!ardı .. Fakat mülakatı isteyenler 
orada değillerdi ı Çünkü artık (iz 
mir) in Tiırk oı·dusuna tealimini 
konuşmağa da hacet kalmamıftı. 

Yarınki yazımızda görüleceği 
veçhile, ordularımız, 9 eylôlde iz. 
mir rıhtımında idiler .. 

A. RIZA 

Yeni neşriyat 

Holivut 
Holivut'un 8 eylUl nüıhaaı in. 

titar etmittir . 

ZA YI - Ali Salih ismindeki mühü 
rümü zayi ettim. Yalnız kırmızı Ho 
roz şirketine 40 lira borcumdur.Baş 
ka kimseye deyin senedim olmadığı 
ilin olunu .... 

1932 
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En son sistem sesli \·e s "5z.u 
mJ.knele le techiz edilm'.ş 

Saadet 1 

- Fransızcadan - 1 

Bir gün Suzy'yi annesi yanı- hayet anladı ki, imkanı yok, \ 
na çağırdı: söyleyemeyecekti. 1 

- Kızım, dedi, artık yatını Bir gün Maurice ile karşı I 
b.atını .aldın. ~atalla~ yi.r~i ~ki J karşıya otururken durup durur / 
sındesın. Senı Maurıce ıçın ıs- ken ağlamağa başladı. Nisanlısı 
tiyorlar. Zaten ben de aranızda şaşırdı: • ) 
mütekabil bir muhabbet olduğu 1 - Ne oldun Suzy? Bana mı 

Asri Sinema 
Bıı a~şam açılıyor. 

ilk program: 

Harem Esrarı 
(Le Mystere du Harem) 
Tamamım İspanyolca sözlü 
ve şarkılı zengin ve muh-

teıem Snperfilm. 
Mümessili: 

DON JOSE MOJİCA 
nu hissediyorum. ı canın sıkıldı.Bir şey mi yaptım? 

Suzy gözlerini önüne eğdi: Bu sualin karıısında Suzy'-
- _ ;Anne. dedi, be~ evlenmek nin hayalinde canlanan peri~an il • • l 
ıstemıyorum. Ben sızden koca bir levha vardı. Orman, ağzı iŞ Ve işçi 
filan istedim mi? 1 içki kokan adam, bayılma .. De ,._ ____________ _.J 

- İşte buna şaştım. Hem se di ki: 
viyoraun, hem evlenmek istemi - Hayır Maurice. sana hiç ~i.l/iyet bu sütunda İf ue İffİ 

ıatıyenlere tavauut ediyor. lı 
yorsun, bu nasıl şey? canım sıkılmadı! Seni o kadar ve ifçi iatiyenler bir mektup· 

- İşte onun için, sevdiğim seviyorum ki.. la lı büromuza müracaat et· 

için evlenmek istemiyorum. _O halde niçin ağlıyorsun? melidirler . 

.,. .,. .,. - Hiç.. İş arayanlar 
Müthişti bu iş amma, Suzy .,. .,. " 

d • 1 d V k h 506 - Alınanyada yüksek tahsil 
ogru .söy eyor u. a ıa aya- Bir gün Suzy'ye annesi dedı görmüş ve Bolonya konservatuva-

tının sonuna kadar bekar da kal ki: rından mezun almanca. franS1zca, 
mak istemiyordu. Şöyle ihtiyar _ Kızım, bana öyle geliyor İtalyanca, türkçe ve nımca lisanlan· 
lığa doğr~ ya~lıca bir adama ki bir az da ciddi konuşmak li- na vakıf iyi bir aileye mensup biı 
varıp ev ıtlerıne ve çocuk ana- 1 hanım kız piyano dersi verm•k ve 
lığına hasretmek İstiyordu. O- 1 zım .. Vakıa evlenmek yaşmda- kı~ mekteplerinde musiki muallimli. 

· · k b.. 1 b" . d" 1 sın amma, ben nedense bu Ma- i>i yapmak arzusundad1r. Milliyel 
nun ıçın anca oy e tr ız ı- . ,. b ... . matbaasına müracaat. 
vaç mümkündü. Sevip, sevile- urıce ı egenmedım. Ne parası 
rek evlenmek, yarabbi re güzel, varmış, ne de dolgun maaşı .. 
fakat ne gayrı mümkün şey... Eh, biz de zengin insanlar de
Evet, ortada müthiş bir sır. bir ğiliz. Sen bilmez misin, aile e-
mani vardı. vinde geçimsizlik parasızlıktan 

~· ,,. .,. çıkar. Beride seni bedbaht göre 

İki sene oldu. Suzy arkadaşı ceğime. Maurice'ten vaz geç. 
Emilie ve diğer arkadaşlarile Elbet daha iyi bir kısmet çıkar. 
birgün tenezzühe çıkmışlardı. Suzy memnun: 
Kırlarda gezinti ne güzel olu- - Nası! istersen anne .. Ben 
yor. O kadar ki vaktin geçtiğin sana ilk sorduğun zaman ne de 
aen bile haberdar değildıler. Bir miştim? Ben evlenmek istemi
aralık Suzy ve Elie daldıkları yorum. 
orm,anın içinde yapayalnız ~at- / Annesi kızının Maurice'ten 
mış:ardı. Yolu bulup. eve don- aynlmağa bu kadar çabuk razı 
meg~ ç.al.ışırken arkalarından olacağını hiç tahmin etmiyor
demır gıbı eller kollarını tuttu- du. Ağlayacak, sızlayacak zan
lar. Bidayette her ikisi de ar:;a 

1 
nediyordu. Halbuki Suzy bu ha 

daşları şaka yapıyorlar zannet- 1 bere ad,.ta sevindi. 
mişlerdi. Fakat başlarını çevir-

F akat Suzy'nin yalnız yüzü 
dikleri zarr.an, traşları bir karış gülüyordu. İçi öyle mi ya? Bir 
uzamış insanlar gördüler. Ağız d k lb" M. • · · k 1 
1 d k k ·h b" . . e a ıne sorun. ını mını a 
aın an çı an erı ır ısputo b. ı b k 1 · • 

k k b d l ·kı · . d 1 ı nası. ur u uyor, nasıl ezılı-o usu, urun e 1 erını a a- d 
dı. 1 yor u. 
Düşünün, ormanda yalnız kal Bütün bu ıztıraba rağmen 

mı~ iki genç kızla şu adamları.. mes'uttu. Artık M~uı·ic~'le ~e
Suzy bayıldı. Facianın artık üst I raber geçen tatlı gunlenn hatı
tarafını hatırlamayordu. Acı ' rasını bozacak tehlike kalma
bir macera gecti ve Suzy utan- 1 mıştı. M~th!ş sırrını ya mezara 
cından bunu kimseye, hatta ne yahut ta ıhtıyar, senem bir ko
anasına, ne babasına açmama- canın kucağına kadar götüre
ğa karar verdi. Sadece uzun 1 cekti. Evet, Suzy mes'uttu. 
müddet kaybcluşunu izah için 
yolu kaybettiğini ve evde geç Beyoğlu birinci sulh hukuk h.ikim 
kalmak korkusu ile bayıldığını 1 liğinden: Sabıkan Ortaköyde, Dere-
söyledi. boyu sok>ğmda 69 No. lı hanede mü 

~ ~ 'i- kim Dinıİtri E. kızı Madam Katrina 

507 - Hususi piyano dersleri. 
Tecrübeli bir Madmazel, bamm kız
lara huıuıi piyano dersleri vermek 
arzusundadır, arzu edenler Milliyet 
İf bürosunda L. rümuzu ile müra
caatları rica olunur. 

508 -- Husuıi fransızca dersler. 
Şehadetnameli ve tecrübeli fransız 
muallimi tali ve idadi kız mekteple
ri talebelerine fransızca derıleri ver· 
mek ar7.usundadır. Milliyet iş büro· 
sunda M. rumuzu ile müracaatlaı·ı 
rica olunur. 

1 
RADYO 1 

Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 or

kestra. 19,S Vildan Niyazi Bey he 
yeti, 20,5 Y esarİ ı\sım Bey, 21 or· 
kestra, 22 gramofon ile neşriyat. 

BELCRAT (429 m.) - 20.30 set 
konseri, ?1 doktorun tavsiyeleri,21,5 
Lübliyanadan noka. 

ROMA (441 m.) - 21 haber ve 
plak, 21.5 Rus musikisi, 23.20 aske
ri bando. 

PRAG (488 m.) - 20 konsn, 21 
Burian tiyatrosundan naklen bir 
piyes. 

ViYANA (Sl7 m.) - 20,50 
kestra, 23,05 akşam konseri. 

or-

PEŞTE (SSO m.) - 20 orkesb"a 
22,30 spor haberlerini müteakip ca-z 
bant. 

VARŞOVA (1411 m.) - 21 ak
tam konseri, 23 danı havaları. 

BERLIN (1635 m.) - 20 memle
ket haberleri, yeni gramofon plakla 
rı, 22 Şiiler gecesi . 

2. inci ordu: (Adala) (Akhi
sar) (Soma) istikametinde yürü
yüıüne devanı etti.. 

1. inci ordu: 1. ve il. inci kolor 
duları ile (Turırutlu) hizasına ka
dar felmiıti .. 

Hayatta her tedbirsizin batı· ya ; Aleksan oğlu Mikael Alekaan
na bu neviden felaketler gele- }"an E. ile ~ayian mutasarnf olduğu 
bilir. Fakat dütünün ki Suzy nuz Boğaziçinde, Dereboyu cadde
tedbinizliğin felaketini geçir- sinde kain e>ki 29 ve yeni 27 No.lı 
dikten sonra, en sevdiği bir a- 1 m_. •afa; •:·sanın izalei şuyuu zım

---------------ı damla evlenemeyecek vaziyete mnda Mikael E. tarafından ikame o 
ZA YI - Ali ismindeki mühürümü ı d · 

İstanbul 2 İnci icra memurluğun 
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 

paraya çevrilmesi mukarrer bir adet 
Bianki marka ve 01484 numerolu 

muhtaci tamir otomobil 11.9.93~ ta · 
rihine müsadif pazar eünü saat IQ 

dan itibaren Melek sineması aık;\sır 
da Bayram sokağ·nda 27 numaral• 
garajda açık arttırma ile ıatılaca

ğından talip olanların ycvmü mez· 

kıirda 931-5192 c!osya numarasın> 

himilen mahallinde ha7.ır bulunmalı 
rı lüzumu ili.n olunur. 

( zmir) in işırali için, baıku
mandanlık ve garp cephesi karar· 
giblarında kararlaıtırılıp garp 
cepheai emrile birinci orduya teb· 
liğ edilen emre tevfikan şu ted
birleri altında: 

düşmüştü. Lakin aşk her şey- unan avanm yevmı muhakemesin-
zayi ettim. Ayni mühürle emniyet den kuvvetlidir. Bir defa nişan- de İspatı vücut etmediğiniz cihetle 
sandığından başka biç bir yere deyin lanırsa ve her şeyi nişanlısına bakkımzda sad1r olan fıyap k'IJ"&rl· 
senedim olmadı~ı ilin olunur. bütün sam.imiyeti ile anlatırsa, nın ilanen tebliğine karar verilmi, 

1. ordu, 8. inci fırlrayı doğru
dan doğruya kendi emrine aldı ... 
Ona (lzmir) in işgali için emirle 
rini ve talimatlanru verdi .. Daha 
evvel ıüvariye yardoncı olarak at 
1ı piyade kolları tertip edilmişti. 

ZA YI - ikamet tezkeremi zayi et
tim. Bulup getiren memnun edilecek 
tir. Ak•İ takdirde hükmü olmadığı
nı ilin eylerim. Arnavutköyünde 
Mumhane sokağında 17 numerolu 
hanede ltalyan tab'asmdan Ciyovani 
Cinovizi. t 

nül koyanlar da oldise de bu muhalattan sayılamaz ... 
kadar kıyağına rastlanmadım.. - Nasıl girer efendim? 

Şehametin bir sinir buhra- - Canbaz gibi pencereler-
nile beraami hayalit görmüt den birine tırmanarak .. 
olması tahmin edilebilirse de Hemen o günü hapishane. 
iki hizmetçi kadının birden müdüriyetine müracaatla mah
ayni şahsı ayni kıyafette rüyet pus Sakip Cemalin dün gece 
!erine ne denir? Hadiseyi kat'. hariçte görülmüş olduğunu ha
iyetle ret güçleşiyordu... ber vererek tahkikata girişir. 

Acaba Sakip Cemal hapisa- ler ... 
neden kaçmış mıydı? Şimdi Müdür birçok kimseleri 
dışarıda serbest mi bulunuyor ve gardiyanları sıkı sıkıya ıs
du... ticvaptan sonra şu cevabı ve-

Sabahleyin aile arasında bu rır: 
dava sürülürken Ulvi Nadir - Bu sözünüzü gayri varit 
geldi. bir iddia olmak şeklinden diğer 

Garibeyi anlattılar .. O, he- surette telakki edemem .. Çün-
men şu cevabı verdi: kü buradan bir mahpusun gece 

- Ben vak'ayı o kadar ga- dıtarı çıkıp ta gezerek tozarak 
rip bulmuyorum .. Sakip Cemal tekrar içeri girmesinin ihtimali 
ı,;ece yarısı buraya gelebilir?. yoktur .. Rica ederim .. Böyle a
Gelmiştir? sılsız işaatta bulunup ta mü-

Abdüllitif Efendi mütehay düriyet aleyhine şüpheler uyan 
yir bir bakışla: dırmayınız ... Sakip Cemal içer 

- Nasıl gelebilir? dedir. Müddetini tamamlama-
- Bas bayağı... dıkça buradan bir yere kımıl-
- Bas bayağı ne demek? dayamaz ... 
- Hapisaneden kaçıp gel- Abdüllatif Efendile Ulvi Na 

miştir? dir müdürün tekdir suretinde-
- Kapılar kapalı evin içine ki bu cevabına muhatep olarak 

na11l girdi? 1 dışarı çıkarlar .. Efendi sorar: 
- Hırsız, ve yahut diğer 1 - Aldığımız bu kat'i ceva-

~~- - J 

erkekler de nihayet bu kadar olmakla yevmi muayyeni muallakı o 
kalpsiz ve merhametsiz değil- lan 29-9-932 tarihine musadif per
dirler ya .. Ve hakikaten bir gün ıembe günü saat on buçukta aaale
nişanlandılar. Fakat nişanlan- ten veya vekaleten Mahkemede İs
dıktan sonra Suzy de heyecan patı vücut etmediğiniz takdirde hak 
ve korku gittikçe artıyoı·, nişan kınızda ırıyaben muhakemeye de
lısma sırrım itiraf edebilmek vam olunacağı tebl~ makamına 
cesareti gittikçe azalıyordu. Ni kaim olmak üzere ilan olunur. 

- Yine eski dediğimi tek
rarlarım ... 

- Yani? 
- Sakip Cerr.al para züğür 

tü değildir .. Bu anahtarla etra
fındakilerden bir kaçını ifsa
d;ı, iknaa muvaffak oldu.. Ge
ce ininden çıkan canavar gibi 
dışarıda döndü dolaştı .. Saba
ha karşı yine deliğine girdi ... 

- Bu sözünüze kat'iyetle 
ananayım mı? • 

- İnanmayıp ta ne yapacak 
sınız? Ya üç dört kitinin gece 
ki rüyetlerini ret ve inkar ede 
cekainiz veya benim bu sozu
mü tasdik.. Hadisenin biı· üçün 
cü ihtimal tekli bulunabilir 
mi? 

- Kim bilir? 
- Kiım bilir ne demek efen 

di hazretleri? 
- Akla daha türlü türlü 

ihtimalle• gelebilir? 
- Bir tanesini lutferı söyler 

misiniz? 
- Sakip Cemale (dedoub

lement) isnat olunduğunu hiç 
duymadınız mı? 

- Ayni şahsın ikileşme-
si ... 

- Evet ... 

şey mi bu? çıksın ... Bence müsavidir. Na-
- Bilmiyorum-. Ruhiyatla sıl edip edip te şu çıkıyor ya, 

iştigal edenlerin müşahedeleri- İşte beni korkutan budur.. Dün 
ne girmiş bir hadise imiş.. gece bize yaptığı tehdidi diğer 
-Evet ben de bu garip hadise daha müthiş şekillerde tekrar

yi bazı romanlarda okudum. Bu layarak bizi rahatsız etmekte 
ikileşme ayni şahsın benliğinde inat gösterirse halimiz neye va 
viki oluyor .. Yani ayni şahsın racak.? 
ilk benliği zail olarak onun ye- - Onun bu iz' acına karşı alı 
rine bir ikinci şahsiyet kaim o- nabilecek tedbirlerin hepsine 
luyor •. Fakat bu subjectif bir baş vurmaktan geri durmayız .. 
hadisedir. Biz o §ahsa objec. - Şöyle böyle tedbirlel"lt 
tivement baktığımız zaman o- bu beli başımızdan defolur ahi 
nu yine hep bir tek adam görü- lir mi? 
yoruz... - Hay hay efendim .. 

Bir tahıs ayni tekilde ikile- - Nasıl tedbir a:acaksınız? 
tip te biri burada kalsın öbürü - Onu da ben bilirim .. 
dolaşıp dolatıp da gelsin bu O ııeceden sonra Sakıp Ce-
iki parça yine yekvücut teı- malin elinde silahla yine evin 
kil etsinler. İtle bu kabil ola- karanlık sofalarında dolaştığı 
maz .. Bu rivayet eski zaman ke hakkında patırtılar oldu amma 
ra.mıetlerine ait masallar kabi- kendisi ilk apparition'nu gibi 
!indendir.. vuzuhla seçilemedi .. 

- Benim böyle garibelere Aile halkını saran korku gil 
pek aklım ermez.. Şimdi beni tikçe müz'içleşiyor, Ulvi Na
dütündüren ıey başka bir kor- dir onların ka'.plerine kuvvet 
kudur... vermek için bazı gecelerini cra 

- Nasıl korku? da geçirmeye mecbur ohıyor. 
- Bence müıbet bir hal var.. tuhaf tesad;;f Ulvinin kaldığı 

Bu uğursuz oğlan hapishane- ! aecelerde gürültü kesiliyordu .. 
den çıkıyor. ister ikiye bölü-
nüp te ister tam vücutla ıksın. Deua 



İktibaslar 

• 
aı 

ze 
Mickievicz'i 

ir ediler mi? 
Yahudi dostu büyük Leh şairi 

Türkiyeye niçin gelmişti? 
- Varşoı•ada t:ıkan Viadomoscl Literackle'den-

A.dam Mickewicz'in hayat ve 
fa.a.liyeti her zaman earar içinde 
tOateriJiyor. 

Ahiren Ruch Literacki ismin
.S.ki mecmua, miralay Berdnar
~:Zyk'nin ağzından büyük §&irin 
•liiınünü nakletti. 

Berdnarczyk bir sabah saat 
0~a doğru Mickiewicz'in evine 
tıttiği zaman şairi yatağında u
•anınıt gördü. Hasta aabahın al
lııından beri ızbrap içindeydi. 
A.k~anun dokuzunda J&ir ölmÜt· l .. il. 

Doktor 
Miralayın söyledikleri içinde 

tn ziyade nazarı dikkati celbeden 
ley Lehli doktor Debicki'dir. 
llıı doktor hutayı muayene ettik-
letı sonra, söylenilen ali.imden 
hastanın koleraya ufradıfını 
~e kendisi için yapacak bir şey 
"almadığını aöylemif. Hatta bir 
defasında kendiıinden haatanın 
ra.nına gitmeıi rica edilmi,, fa
k7\ doktor gitmemif. Demİ.f 

- Başka bir haıta olsaydı, 
L >e.almemnuniye giderdim. Fakat 
rıa.sta maruf bir insandır ve te
davi etmek imkan11zdır. Belki 
de ölünce , öldürdüğümü zanne
derler bulunabilir .. ,, 

O zaman miralay Berdnarczyk 
~abanca11nı çıkarmıf Ye demiş 
ııtı: 

- Eğer gelmezsen, ıeni kö
~•k gibi öldürürüm. 

Bu tehdit karAısında doktor 
l'a~t olmuf. Faka·t henüz nefes 
~lan haıtanın evinde, bir aJ&· 
tı bir yukarı dolaşırken ıöyle 
&ôyfeniyormuı: 
. - Beni de ne diye buraya ge-

11•diler?. Bu adam artık ölmliş
lc~r. Hiç bir ümit yok. Sonra da, 
t•:vecekler ki, hastayı ben zehir
•diın. 
Eğer bunlar doğru iae, haata· 

111n yatağı batına çafnlan dok· 
l~_rıın ıu hareketini gene garip 
~01"tnemek mümkün değildir. 
eir doktor tasavvur ediniz ki, 
~a•tasını zehirlemiş olmak itti-

a.nundan korkuyor. Hastası 

~a kim? Adam Mickiewicz.. Ak-

k
' vehleten fU geliyor. Muhak· 
ak bu doktor büyük taire kar

tı bazı inaanların bealedikleri ni
YetJere vakıftı. 
b .. Son defa öğrendim ki, huıuıi 
uyük kütüphanelerin birinde 

'on derece gizli tutulan veaaik 
tlra.ıında Mickievicz'in zehirlene 
rek öldürüldüfüne dair bazı ka
htlar var. 

Bu vesaik ortaya çıkarrlmadık
~. Üzerinde münakata etmek 
"-:rli müıkill olacaktır. Bugün 
r•Pılabilecek teY, miralayın aöy
•diği teyler etrafmda tahliller· 
ıle bulunmakbr. Bir defa tairln 
0 zaınan içinde bulund~funu .ha
!ttlo.nıak lazımdır. Bugun Mıck-
1•wicz insana bir peygamber gibi 
toriinllyor. Halbuki kendi zama-
1\ında muhiti inıanlar ve dolayı
•lı., entrikalarla doluydu. Bil
~ ... gayet nazik siyaıf bir mey 
lc!i •ardı. Hatta öldükten sonra 
bıt.,, çok kimseler müteveffanın 
ralitika hayatını kapalı kelime
~·ı., tenkit etmitlerdi. Muhak· 
~k olan bir fey var: Mickle

"'•cz bütün tflt'bbilllerinde yal
llızdı. Bunun için de muhtelif 
t~idelere menıup olanların her 
d 1rini ayn ayn rahatıız ediyor-
u. 

Yahudi Lejlgonu 
t.lickiewicz latanbulda otur

lııuıtu. Orada da yahudi lejiyo
bt.1 ile sayet sıkı münasebetleri 
~ ... dı. 
l Maliimdur ki, Mickiewicz 
1855 aeneıi eylülünün 11 inde 
•tan.bula gelmiıti. Reıunen Fran 

••• • . af d ~· tnaarif nezaret• tar ın an va-
ıf~ ile tavzif edilıniftİ . Cenup 
~·~leketlerindeki Slav medeni
~\t•rıi tetkik edecekti. Fakat ha
~ atte kendisini gönderen preno 
ı 1..rtoryıki idi. A11I vazifeıi de, 
-p.' t.ırıiyeti kabul ederek Sadık 
,_, •ı~ iımini alan Michel Gzaylı:o
tı:"• ile ceneral Zamoıki'yi telif 
lı; ~e çalrtmaktı. Bunlann her 
lı 11 Ruılara kartı müttefiklerle 
ı:•betınek için Oımanh kazak-
1 .. •1 te,lı:iline memur bulunuyor-

•dı. 

1' Bu seyahatte Mickiewicz'e 
d~O.naız muaevilerinden fayanı 
ı '"'kat bir tip, Armand Levy re
>at•t ediyordu. Bu gencin bü
lıi babaaı Meç'li bir yahudi, 
~ r lı:atolik kızına tutulmuı ve 
ı,, ••1•tiyanlrğı kabul ederek, bu 

• a evlenmitti. 
lı,ı,Fran11z tabiiyetinde bulunan 
~\. •aı, Napoleon ordularında 
d,.:J>11ıın11, o da bir hiriatiyan ka-

t. evlerunİ.fti. 

~.ı(~·~and da Fran11zdı ve te
ıl;,· Udu itibarile katolikti. Ken· 
~e ~~ Yahudilikten ancak iımi 
~•tt •r kaç dıuııla da kan kal
•le t'" Fakat bir gün Mickiewicz 
lıud·?•th ve pir kendiıinde ya-

1 •k hislerini u:vandırdı. 

Mwa'nın milletinden olmak 
ve Fran11z tabiiyetine düımek, 
ne müthit feyl Çünkü Mick
iewicz yahudiliğe kartı çok mer
buttu ve Franıızlardan iğrenir
di. Nitekim Levy ıair öldükten 
ıonra da onun fikrini takip et
ti. Tekrar yahudilife avdet et
ti. Ve hakiki bir muaevi olarak 
öldü. Koyu bir ıiyoniıt olmuıtu. 
Filiotinde bir yahudi hükiimeti
nin kurulmaaı onun için gayei 
hayaldi. Bu imanı telkin etmek 
için de ıarktaki bütün Yahudi 
cemaatlerini dolatırdı. Bu vazi .. 
yette Mickiewicz'in yanındaki 
rolü eararenıiz görünürae ıayaru 
hayret değildir. 

fatanbulda Mickiewicz bütün 
vakitlerini, mükemmel bir asker 
olan Sadık Paşanın çadırmda 
1reçirirdi. 

Yahudilik ve Lehistan 
Bir gün bir geçit resmi yapı

lırken, genç muaevilerden mürek 
kep bir gurup nazan dikkatini 
celbetıi . 

Bunlar Ruı ordusundan kaç· 
mıı, eıki Üsera idiler. Ve gönül
lü aıfatile Kazak bayrağının al
tma girmiılerdi. 

Birden ıairin kafasına bir fi
kir doğdu. Ayni zamanda hem 
muaevilik hem de Lehiıtan dava
sı namına Ruıya ile muharebe 
edecek bir Yahudi lejiyonu vü
cude getirmek .. Tabii Türk dava
sı namına da ... 

Levy'ye daima şöyle söyler
di: 

- Sen de şimdi Kazak ala
yına dahil oldun. Museviler mil
let halinde yeniden hayat bul
mazlarsa, Lehistan için ae1i.met 
yolu yoktur. 

Şair, müatakbel Lehiıtan hü
kU.meti kurulduğu zaman muae .. 
vilere tam bir hukuk müsavatı 
bahtetmeği de düşünüyordu. 

Diyordu ki: 
- Musevilerin Lehiatanı ter

ketmelerini istemem. Zira Le
histanın museviler le birleşmesi, 
evvelce Litvanya ile yapılan as .. 
keri ittifak gibi, ciimhuriyeti kuv 
vetlendirecektir. 

Ondan sonra, Oaman1ı hükü
metinin müaaadeaini İstihsal için 
tetebbüıler başladı. Levy, lıtan
bulun zengin bangerlerinden 
Camond'u da kendi davasına il
tihak ettirmefe muvaffak olmuı 
tu. Hatta Pariıte Rothıchild'e 
de müracaatta bulundu ve bu 
müracaatı hüonü kabul gördü. 

O tarihlerde Osmanlı hüku
meti Rothochild'den bir iıtlkru: 
kopannağa bakıyordu. Bu iki 
i~i telif etmekte muvaffakıyet ih
timalleri çoktu. 

Rothschlld, Kudas Pren11l 
Fakat Oıımanh hükılmeti ••

kit kazanmak için İti sallıyordu. 
Elini hamura sokmaktan çekini
yordu. Kendi tabiiyetinde olan 
Yahudilerin ıunarmalanndan kor 
kuyordu. O vakite kadar 011DaJ1 
lı İmparatorluğu dahilindeki 
Yahudiler milli davaya kartı ala
kasız bulunuyorlardı. Maamafib 
Rothochild ile de pazarlık devam 
ediyordu. 

Gzaykowaki'nin yazdığı hab
ra1ara nazaran, Rothscbild'ler 
Oımanh hükümetinden Kudüaü 
aatm almağa çabalıyorlardı. Ku
dü& ve havali.ainde prens unvanile 
hakim bulurunak iotiyorlardı. 

A vrupanın katolik mahafili 
iae gözünü Türkiye'ye doinı aç· 
m19tı. laa'nın mezarının bulun· 
duğu mukaddeı yerlerin bir Ya· 
hudi krallığı haline girmeıinden 
endite ediyorlardı. 

Türkiye'nin müttefiki olan 
Fransız hükômeti, bütün kuvveti 
ile buna mani olmağa çalıfıyor .. 
du. 

1855 &enesi teırini.evvelinin 
26 11nda birden bire Mickiewicz 
bir kaç ıaat devam eden bir ra· 
habızlıktan sonra öldü. 

O öldükten aonra, Levy vazi
fesine devam etti. Fakat Rum
larla muıalaha aktedilince, Muse 
vi lejiyonunun Türkiye için artık 
ehemmiyeti kalmamıştı. Bina· 
enaleyh teıebbüa te ıuya düt· 
tü. 

Şimdi bu vaziyeti Mickie-
wicz'in muaıırları noktai nazarın 
dan tahlil edilir. Yirmi oeneden 
beri büyük şairin ıiyaıi talihi 
sönmÜftÜr. Birçok vatandatları
nın nazarında, Mickiewicz ha
yatı şüpheli, eretik, bir adam
dan Pariı'teki ltonferanslarında 
demagoji yapıyor, diyorlardı. 

Müslümanlığı kabul etmis bir 
Czaykows!<i'nin doıtu bir Mick
iewicz Hilil'in hizmetine girmİ§, 
muaevi lejiyonu yapıyor. Arzı 
mukaddesin mübayaaaı için ban· 
gerlerle müzakeratta bulunu
yor. Lehistanı Yahudilerle kur
tarmağa çalrııyor. Bu kadarını 
Lehiıtandakiler hazmedemiyor 
!ardı. 

Şairin haıtalıiı .zamanında 
Dr. D~bicki'nin muammalı tavrı-

MiLLiYET 

Douglas F airbanks'ın 
oğlu nasıl yetişti? 

Muvaffakıyetine sebep baba
sının şöhretinden ziyade 

kendi san'at ve kabiliyetidir 

· di. Çocuk anasında kaldı. Ter
İ>iyesi ve tahsili İçin anasıBerth 
Sally çocuğun babası ilan hay
li mühim bis para da almıflı 
Fakat bu para talisiz ıpekülas
yon yüzürıden az zaman içinde 

..__ .. _~~- eridi, gitti, o suretle ki ana o-
J(Q(:ük Douglas ğul adeta sefalet içinde kaldı

Dünyada, bilhassa sinema 
diinyasmda insanlarm talileri 
hayli garabetler izhar eder. Ba
karımız, bir küçük amele kızı. 
günün birinde devlet kuşu kon
muı-- Basit bir figürant olarak 

ite batlar. nazarı dikkati celbe. 
der, Hoollyvood'a çağırırlar. 

Arkaamdan dolgun mukavele
ler, kürkler, otomobiller, köşk
ler, çiçekler.. Yahut bir genç 
amele, kollarının adalesile na
zarı dikkati celbecler, ufak bir 
filmde kendiaine rol verirler, o 
da rolünü berıimaer. arkasın

dan daha mıühinıce bir rol daha 
derken yol açılır, meçhuller i
çinde kaybolan ismi beynelmi
lel bir şöhret alır .. Küçük Doug 
las F airbanks için vaziyet hiç 
te böyle değildi. Hollyvoodun 
en maruf ismini tafıyan bu im
tiyazlı çocuğun karşısında bü
tün kapılar kendiliğinden açılır 
lar, başkalarına yollarını kapa
yan miniler onun karşısında 
kendiliğinden zail olurdu. F &· 

kat ihtiyar Douğlas kadar ma

ruf bir aktörün çocuğu olmak 
ta kolay bir şey değildi. Stüdyo 

. lara baş vuran diğer gençler 
halk safından isimlerini kurla-

lar. Yaşamak için Parise geldi
ler. Amerikalıların çoğu tP.aar
ruf mecburiyetinde kaldıkları 
zaman hep böyle yapıyorlar. ve 
sinema kralının oğlu da, ba,ka 
)arının zanrettiği parlak ve 
muhteşem bir çocukluk devresi 
geçirmedi. 

Jarıson lisesine gidiyor, fran 
sızca öğreniyordu. Bilihara 

fransızca öğrenişi, sesli film 
meydana çıkınra işine de yara
madı değil.. 1923 te tamamile 
parasız kalınca. sinemada inti
sap etmeğe karar verdi. Çocuk 
luğundan beri kendisini t&1111-

yan Jesse Lasky F airbanks is
mine reklam yaparak bir film
de baş rolü verdi. Böyle birden 

bire yıldız sınıfına irtika etmek 
büyük bir bati oldu. Film hiç 
bir muvaffakıyet kazanmadı ve 
mukavele dostane bir şekilde 
feshedildi. Gerıç Doullu tekr.ar 
Parise geldi. Gere parasız kal
dı, yevır.ü cedit ve rızkı cedit 
geçinmeğe başladı. Babası oğlu 
nun hattı hareketini hiç beğen 
miyordu. İstiyordu ki tahsiline 
devam etsin.. Hatti sinemaya 
ginnek için kendi isminden is
tifade etmesini mer.etmeğe ka

dar varmıştı. Baba, 1924 olimpi 
yatlarını görmek üzere Parise 

rıp sin~may~ mal edincey~ k~- geldiği zaman. oğlun~ bü~ün 
dar çetın mucadeleler geçırdı- ricalarına rağmen. fıkrinden 
ler. Küçük Douğlas için vakıa caym9dı. Nihayet babaaı biraz 
böyle bir ,ey olmadı. Fakat o I yumpdı, yardım etmese de hiç 
da babasının oğlu olduğundan 1 olmazsa mini olmayacağmı va 
değil, ancak kabiliyet ve istida- detti ve genç Douelas ~öyle 
d · d b" · kt•· .. böyle bir yol parası tedarık et

ı sayesın e ır sıneme. a oru I t'kt A "k d ·· d·· 
• •u• • • ı en sorra men aya on u 

olabıldıgıni ısbat ıçin hayli L k • · da b def .. .. • . . . " ve as y nın yanın u a 
muşkulat çektı. Kendıaı Doug- küçük rollerle işe başladı. Fa-
las F~irbanks'ın ilk karısının kat meşhur 1925 buhranında 
çocugudur. Anası vı: babası ay haftalığını yan yarıya indirdi
rıldıl<ları zaman ıekız yaşında ler. O zaman müstakil bir aktör 

nın ıebeplerini bir az da bu ha
leti ruhiyede aramalıdır. Şim
di kütüphanelerin tozlan albnda 
yatan vesaik, eğer yarın ortaya 
çık.anlıraa, bir az o .zaman Jl:!ick
iewicz'in lstanbulda naaıl öldü
iünü anlayabileceğiz . Onu ha
kikaten zehirfodiler mi 7 

olmak üzere Lasky' den aynldı. 
işte o devrelerdedir ki, Stella 
Dallaa filminde ilk hakiki mu
vaffakıyeti kazandı. Fakat on
dan sonraki çevirdiği filmlerde 
rollerine ehemmiyet vermiyor
du. Sadece bu işi çok para ka-
zandıra · 

Fransız sinema 
yıldızlar•ndan 

biri yaralandı! •• 
ANGERS, • (A.A.) - Fran 

sız sinemasının maruf yıldız- ! 
)arından Madame Odf"tte Flo
relle'in bizzat kullanmakta ol 
duğu otomobil diğer bir ara
ba ile müsademe etmiştir. 

Mumaileyhanın bu kaza ne 
ticesinde kaidei batniyesi çat
lamıştır, vaziyeti tehlikeli ve 
ahvali sıhhiyesi vahimdir. 

Spordan sinemaya 
Bazı artistler de var ki, sine 

maya spordan gelmişlerdir. 
Bunların içinde bir tıonesi de 
Jarınette Ferney'dir. Der ki: 

Rintintin bir boşluk bıraktı 

- Ben sinemaya golften gel 
dim. Hollyvood'da golf oynu-
yorduk. Oyuncular arasında Rintintln 
Maurice Cevalier, Charles Bo- Sı"nemanın zelca·sı"yle m..:. 

d L d " --. köpeğe mevzu dahilinde rolünü 
yers, An re uguet var 1• Bir hur ko""peg" ı· Rı"ntı"nt"ın o··ıdu·· .. h 
d f d · ı·· · atırlatmak ve yaptırmak ko-

e a a sınemacia sen ta ıını Ajans telgrafları bunu meşa- lay iş değildi. 
tecrübe et" dediler. hı"rd

0

en bı"rı"aı· o""lmu·· ş gı"bı" haber O vakite kadar kırk iki film 
Küçük Douglas ile beraber, verdı"ler. Eh, hakı"katen bu co""h · · 1 R" 

b f · ı f") Y çevırmı, o an ırtintin'i sesli 
ir 1 m çevirdim. Bu 1 m ça- rete layık bir köpekti doğru- film cıktı diye. kapı dı~rı et-

buk çevrildi, on iki günde bitti. su .. Değme insanların kazana- mek büyük bir insafsızlık olur 
Ondan sonra iki film daha .. Si- madığı parayı kazanıyordu.. du .. Nitekim bu insafsızlık gös 
nemaya merakım ve alakam Bu köpeğin de macerası hayli terilmedi ve Rintintin'den sti
arttı. Beş ayı Hollyvood'da geç gariptir. 
mıek üzere Amerikada kaldı- B" def • h t " b" . . d b "" .. _,_ ır a umumı arp e cep 
gım ır ser.e ıçın e, ulun lt:ı<· h d b 1 d O d h l" !"fi " b . d .. l e e il un u. ra a ay 1 
1 ere rapgm~n d '.endı. . auskısa a 1 faydası dokundu. Ve gösterdi

tuttu ve anse on um, ya n- 1 ği zeka eserinden dolayıdır ki. 
da Paris stüdyolarında çalııaca R" t" t" •· "h t · k ... . . ın ın ın ı nı aye ınaan a -
gım. Jeanette Femey ıyı bir törlüg" u .. ne k b ı tt"I B k·· 

ld k d .. b" a u e ı er. u o 
sporc:u o . uğu a ar ıyı ır mu peğin İsmi daha o zamanlar, 
ganmyedır. cephede bulunduğu vakit kon-
...................................................... muştu. Sinema ilemi ismi de. 
rak telakki ediyordu. Bir aralık ğiştirmeğe lüzum görmedi .. 
John Barrymore kendisine dik Bir gün Amerikan ordusuna 
s iyon dersleri vermeğe başladı. mensup yüzbaşı Lee Dımean 
Çok geçmeden tiyatroda oyna- köpeği gördü, beğendi, aldı 
masını teklif ettiler. Parası o ve avdetle beraberce alıp gö
kadar yüksek olmamakla bera- türdü. 
her, küçük Douğlas teklifi ka- 1 Rintintin'in başka bir arka
bul etti. Fakat az paraya muka daşı daha vardı .. O da zeki bir 
bil azim bir muvaffakıyetle mü · köpekti .. Fakat yolda öldü .. 
kafatlandı. O zamandır ki Joan Rintintin Amerikaya varın
Grawford ile evlendi. Bu güzel ca, bir stüdyoya girmişti. Der
kızla bu güzel delikanlının dü- hal bir sahne vaznnın nazarı 
ğünü kadar Hoolyvood'da popu dikkatini celbetti .. Derhal film 
ler bir düğün olmamııtır. Mer- 1 !erde baş rolü alan Rintintin ö
m.ualar Joan ile Doug'un resim 

1

. lünceye kadar kabiliyeti san'. 
)erile. tercümei hallerile dolmuı atkiranesinden bir şey kaybet
tu. Bu yazılardan neler, neler • medi. Ne kadar çok film çevir 
öğreniyorduk. Öğrendik ki diğini biliriz.. En son olarak 
D 1 k "O"" "d" " oıug as anaına g.an ıye Taburun medarı iftiharı,, diye 
hitap edermiı. Çünkü karısı bir bir film çeviriyordu ve tam 
erkek çocuğu gibi yartılmıt film çevrilirken, zavallı köpek 
imiş .. Öğrı:ndik ~i kar~ ~~a a- paraliziden gümledi .. 
ra~annda bır nevt kutdilı ıcat et Bütün aktör köpekler ara
mııler.. Konuıtukları zaman. sında Rintintin kadar meıhur 
kendilerinden batka kimse ne olanı yoktur .. Vakıa ona kartı 
konuttu~lar_mı anlayamazmıt. bir hayli rakip te, çıkarılmadı 
Oğrendık ki Doug bütün evin da değil... 
içinde soyunurtnııf. Ayak kabı- Bunlann içinde Pal, Peter 
ru yemek odasında, şapkasını ve saireyi zikredebiliriz. 
yata~ odasında, pantalonım.u Sesli film çıkınca. köpek ak
merdıven batında, çorabını çatı törlerin hemen hepsinin karrier 
altında _çı~arırmış. Masajı çok leri mülhit bir darbe geçir
severmıt• ıpekten rop dötambr- mitti. Mikrofonun icapları 
lara bayılırmıf .. Bütün t.eferrü- dolayısile, müşkülat hemen gay 
at~. ~~rkes _hani har~! okuı!ı. ri kabili iktiham br hale gel
Kuçük Douglas aynı zamanda mitti. Her hangi bir iıaretle 
şiir ve makaleler de yazmakta-
kroki ve resimler yapmakta, mi 
ni mini heykelcikler vücude ge
tirmektedir. En ziyade istediği 1 
ağır rollere baılamakbr .. Şimdi 
Hamleli oynamak istiyor. 

. ızıl sarfı yıldızlardan: 
W ynne Gibson, Nnnaz 
Caroll, Alice Vhife 

fade çarelerine bakıldı ve bu 
yolda muvaffakıyet te haaıl ol 
du. 

Hollyvood' da her artistin 
ağızlarda dolaıan bir çok ma
cerası vardır. Rintintin bunla 
rın fevkinde dolaşıyordu .. 

Rintintin öldü. Fakat şiın
di onun yerini tutabilecek a
yarda bir oğlundan bahsedili
yor. Fakat acaba Rintintin'in 
oğlu babası gibi muvaffak ola 
cak mı, Kimse zannetmiyor. 
Çünkü Rintintin kendi neslin
den beklenmiyen insani bir 
zeki gösteriyordu. Onun için 
hatırası unutulmayacaktır. 

Cür'etkar sinemacı 
BERL1N, 6 (A.A.) - Al

manyanın maruf tayyarecilerin 
den U det, Groenlandın en ıssız 
rnıntakalarından birinde bir ta
kım marızaraları filme alırkec 
gayet cür'etkirane bir it yap
mıştır. Mumaileyhin telsizl e 
şimdiye kadar veraıit olduğ• 
gayet naku malumata nazara 
Udet, bu tehlikeli macerada a. 
kalsın tel«!f olacaktı. Hayatın. 
son derece olan soğuk kanlılığ ı 
nıı medyundur. "ruhlarımaı 
kurtarıntZ" namındaki bu film, 
hemen hemen tamamile ikmal 
edilmiştir. Bu eserin aineıma 
mevsiminin en muazzam eteri 



Muhabir mektubu 

1 

Bir koltuğa kaç kar
puz sığdırılabilir? 

Keşan'da hayat çok ucuzdur 
Halıkanlı'lar yerleştirildi 

Keşan'da belediye caddesi 
KEŞAN: Keıan bir çiftçi ve 

rençper memleketidir. Mahsulat U-
' zunköprü ve Gelibolu üzerinden 

naklolunur. Evvelce vesaiti nakliye 
Ücretleri okka '-!ma kırk para iken 
buğdaym okka11 15 ve arpanm 10 
kuru"' ... tılıyomıu,. Şimdi bu fiat
lar çok düıtüğü halde vesaiti nakli
ye ücretleri % 60 çıkmııtır. ki bu 
hal tüccarı sanmaktadır. 

EğeT ki Muariz körfezindeki lb
rica limanına bir ıose ve bir de iıke 
le yaptlmq olsa bu sıkıntı ve darlık 
ortadan kail.ar, tüccar da kendi.ini 
loplar, halkın da refahı daha ziyade 
artar. Bundan '-!ka da lıtanbula 
kadar varilmekte olan 4 kurut nakli 
ye ücreti (60) paraya tenezzül eder 
ve bu iskelenin hinter)andL Edirneye 
kadar imtidat edeceği gibi Y unanis 
tana da ihracat çok kolay olur. Maa 
baza bu lbrica meaelesi maka
matı iliyeye de bilmünasebe arzedil
miı olduğundan ıose İnşasına bat
lanmıı ve uzunluğu 30 kilometre o
lan bu yolun 15 kilometresine tesvi
yei türabiye yapdmıflır. 

UCUZLUK. 

Ekmek 8,6 ğa, kuzu 50 ye, tere
yağı 70 '°' süt 8 ze buğday ilii.sı 9 a 
arpa 4,5 ia, mısır 6,5 ğa, ve yumur 
ta elli paraya sablmaktadır. Burada 
70 kuruta verilen nefis te.-eyağlar 
lstan"bulda 300 kuruta alınmaktadır. 
Malkarada da yağ pek ucuzdur. Ay 
ni yai Kanuniinelde 110 kuru~adır. 
Bu ftırlmı sebebi ise Trakyadaki bay 
YBnat lıolluiudar. K"!"Dda bu kıt 
(16.000) hayvan telef olmuıtur. 

HALIK.ANLAR 

Haliün qiretiıulen bu kazaya 35 
hane ....ı.oiuDllRlf ,,. her bir hane 
ayn ayn köylere itkin edilıniılerdir. 
Kendilerine arazi ve ev verilmiı İHı 
de ziraate vllaf olmadıklanndan köy 
lüler lıuıdarm ııraziıini emece sure. 
tile ziraat ederek yardım etmekte 
ve onlan betlemektedirler. 

K.EŞANLILARIN KARA GÜN 
LERINDE ÇALIŞANLARA 

YAP/LAN MEZALiM 

Y;.......ıılar burada bulunduk· 
!arı müddetçe köylerde çok itkence
ler yapmıtlar ve halkı alil bırakacak 
derecelerde dövmüıler ve paralarııu 
almı,lardır, Memleketlerini müdafaa 
ve ırzlanuı muhafaza için uğra:ıan 
yerlilerden Hafız Avni Efendi ile 
Hafız Emin Efendiyi ve Abdülhak 
zade Halil B.le Hacı idris Efendi
yi ve bunlarla benber 32 vatanpet"
ve.- Türkü Dedeoılğacına nefeylemek 
babanesile götürürlerken Keıana iki 
saat mesafede ıehit ebnişlerdir. Trak 
ya Paşaeli cemiyetinin bura şubesi
ni idare eden Mehınet zade Hasan 
Bey Hacı Ahmet zade Mehıne, Po
mak Ali ve müftü Ratit Efendilerle 
Rıza pehlivan ve Hayri ağa bilaba
ra müdafaai hukuk cemiyeti namile 
vatanın kurtarılmuı için bütün var 
lıklarile çalıımıtlardır. Bunlardan 
Hasan Bey ile biraderi 32 gÜn firar
da sezmiıler, 17 giin sazlıklarda giz 
lenmişler ve 3 gÜn aç kalmıılardır. 
Yuruuılılarl., birlikte giden yerli 
rumlar Türklerin mallarını yağma 
etmitler n baynnlarile arabalarını 
sürüp götürmiiflerdir. 

MAARiF 

lki•İ merkezde olmak üzere 
umum kazada 21 mektep, 38 mu 
allim mevcuttur. Bu sene 15 ders 
hane aç.ılmı~ ve 700 den fazla ka 
dm ve erkek okutulmuttur. 

YERLi MALLARIMIZ NE
DEN SATILAMIYOR? 

Halk yerli mallar kullanma
ia pek mütemayildir. lstanbulda 
Meliha Avni hanım tarafmdan 
radyo ile verilmif olan konferans 
lann Trekyada büyilk bir hüsnü 
tesir husule getirdiğine tahit ol
dum. O hanım kızın gramofon 
pllıklanna alınını§ konferansları
nı herkes tekrar dinlemek ioti
yoroa da mf'Yk\ır plaklardan bu
raya gönderilmediğjoi teessürle 
haber aldım. Gerek Trakya ve ge 
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cağından milli tasarruf cemiye
ti erkirunın mezkur plakları mec 
canen her tarafa göncfermeai 
temenni olunmaktadır. 

Burada Manifaturacı Muhlis 
B. in dükkanında yerli döşeklik 
ve Japon diınilerinden daha 
ucuz ve koyu renkte dokumalar 
gördüm. Meğer ki bunlar lzmi
rin Kadrköyünde yapılmakta i
mi,. Bizim memleketimizde böy
le mallar çıkarken neden dola
yı bili hariçten bu mallar gel
mektedir? Suali İn&anın ak ima 
geliyor. Burada çok mühim bir 
meaele vardır. Ecnebi fabrikala
n tüccarlanmıza kredi yaparak 
vereaiye verdikleri halde bizim 
fabrikatörler peşin para istiyor .. 
lar. Tüccarlarımız da iııe külli
yetli para bulunmadığından dola 
yı bilfarz yabancı fabrikalardan 
vereaiye ile mal getirbnektedir
ler. itte en büyük sebep budur! 

MAHKEME iŞLERi 

Ketan mahkemesindeki me· 
mur ve ki.tip noksanlığı yuzun
den matlup faaliyet gösterileme
mektedir. Halkın mahkemeden 
tiki.yetleri yokaa da icradan çok 
müttekidirler. İpsala kazasile (E 
nez) nahiyesinin adli itlerini de 
bura mahkemesi görmektedir. 
Mrntakai kazaiye vaıi olduğu bal 
de bütün mahkeme itleri iki za
bıt katibinin elindedir. Başkati
be İtten el çektirilmittir. Bir bat 
ki.tip ayni zamanda icra memu· 
nı, noter muavini, emanet ve ey· 
tam memuru, ayniyat muhasibi 
vazifeıini görmektedir. 1:11 

MAHSULAT 

Ketanda ııenevi: 400,000 kilo 
keten tohumu, 500,000 kilo kut 
yemi, 500,000 kilo ala yağlı su-

-· 300,000 kilo pala.mut, 4,000, 
000 kilo arpa, 3,000,000 tane yu 

murta, 30.000 kilo mazı, 40 000 
kilo hathaf tohumu yetipnekt;dir. 

Ragıp KEMAL 

Veremle 
Mücadele 

Beynelmilel mücade 
le konferansı açıldı 

LA HA YE, 1. A. A. - Batvekil, 
valde kraliçe ile kraliçenin zevci 
prensin huzurunda beynelmilel ve
remle mücadele konferansını açmıı
tır. 

Mümaileyh. bir nutuk irat ederelı: 
verem afetinin Felemekte tiddetiııi 
kaybetmİ§ olduğunu aöylemiJtir. 

1901 senesinde bu yüzden vukua 
gelen vefiat 10.000 kiti '-!ma yüz 
de 19,00 idi. 1931 senesinde bir nis 
bet yüzde 7,33'e dü,müştür. 

Mümaileyb, elde edilen terakkiya 
ta rağmen veremenin tehlikeli !Hr a 
fe olmaktan çıkmamıt olduğunu ve 
bu afetle mücadele etmek icin ta
harriyata devam edilmesi ıa;,ım gel
cliğini beyan etmi,tir. 

Bu konferansın mesaioi büyük bir 
ilmi kıymeti haizdir. Elde edilecek 
her müsbet neticeden bqeriyet müs
tefit olacaktır. 

Müteakiben konferans reisi F ele
men.le profesörlerinden Holm ile u
mumi kitip Fransız müderrislerin
den Lean Bernard söz almıılardır. 
Baş vekil tarafmdan yapılan kabul 

rasimeainde 30 memleketi temsil e
den 700 kiti bulunuyordu. 

ttalya ayan reisi 
Berinde 

BERLIN, 7 A.A. - Volf Ajan 
sından: Meme! a zisini ziyaret 
etmiş olan lıalyan ayan mecliai 
reisi M. F ederzoni bir müddet kal __ ,_ :: .. 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
İlk mektepler 
Tedrisatında 
Değişiklik 

(Başı 1 inci sahifede) 
ki kongre çok mucibi memnuniyet 
neticeler vermiştir. İstanbul maarifi 
mesaisinin gayet mükemmel oldu
ğu anlatılmıştır. Kongrede ilk içti
malarda geçen seneki kongre karar
larının tatbikatı etrafında görüşül
müş, müfettitlerin raporları, muta
lii.aları. dinlenmiştir. Geçen bir sene 
çinde ünite ve toplu tedrisat faaliye 
ti üzerinde durulmu§ daha muvaffa 
kiyetli neticeler alınmak üzere tami
men değil tecrübe halinde bu sene 
de devamı tekarrür etmistir. Bu &e 
neyi dersiye başmda her .mı.takada
ki muallim kümelerile temas edildik 
ten sonra umumi pli.nın ihzarına ka 
rar verilmiştir. Gene bu planla ala
kadar olan tek defter tutulma11 usu 
!ünün de bu sene İçin bazı mektep
lerde, tamimden evvel, tecrübesine 
karar verilmiştir. Tek defter tutul
ma usulünde mevsimler nazarı dik
kata alm.ıı.caktır. Alfabe derslerine 
geçen sene ehemmiyet veri.lmi:t ve en 
yeni tarz ve vasıtalardan istifade e
dilmişti. Alfabe hocalarının bol tec
rübe yapabilmelerini temin için ay
ni bocanın ilk sınıfta iki sene kalma 
sı ve neticenin gelecek sene sonun
da tetkiki tekarrür etıniıtir . Bina 
ve bahçesi genit ve müsait olan 
mekteplerde çocukların uzun tabur 
halinde değil, kendi kendilerini İn
dirip çıkarmağa alıttıracak bir tarz
~? idaresi tekli muvafık görülmüş
tur. 

Ders planlan yapılırken yakın mu 
bitin hususiyeti narazı dik-
kate alınacak, yakmdaki pa-
zar yerleri, müessesat. iktisadi ha
yat, çocuklara tetkik ettirilecek, mü 
şabedelerinin takviyesi göz önünde 
tutulacaktır. Geçen sene sınıf kutüp 
haneleri sene nihayetine doğru te
sis edilmişti. Bu kütüphanelerden ta 
!ebenin daha çok istifadesini temin 
için bu sene kitapların artırılması, 
dera kitapları haricinde faydalı ki
taplar bulundurulması ve kütüpha
nelerin idaresinde talebenin alaka
dar edilmesi, çocukların okuduklan 
kitaplara dair velilerin nazarı dikka
ti celbedilmeai tekarrür etmiftir. 

Bundan ~ka yeni tedris ve ter
biye meselelerinde rehberlik mahiye
tinde ve seneyi dersiye İçinde açıla
cak bir kurs plim ihzan ile bunun 
vekalete bildirilmesine karar veril
mitlİr~ 

Geçen seneki iıler meyanında ta
lebe el itlerine ait sergiler meseleai 
konuşuldu. Önümüzdeki sene sergi
lerin daha cok alaka uyandıracak 
bir şekilde olması ve taşradan gele 
cek muallimlerin de gezmesini te
min için tedbirler alınması tahtı lıa
rara alındı. Bundan sonra talebenin 
umumi beden ve havas ölçüleri ya
pdırken 11hbiye müfettişlerinin ve 
mektep doktorlarmın mutalii.asmın 
alınarak karar verilmesi muvahk gö 
rüldü. 

Muallimlerin k• ndi kendilerini 
ilerletmelerini ve hazırlamalarını tf>. 
mİn için mıntakalarda mutalia bir
likleri vücuda getirilmesi toplantı
lar yapılma11 lüzumlu g&rüldü. 

Derslerden bu seneki kon....,.ı.. 
yalnız li ... n dersleri tedrisatı görü
§üldü. Lisan derslerinin toplu tedris 
le alakadar olarak ve bir vahdet ha
linde plana konarak tedrisi faydalı 
olacağı neticesine varıldı. Tahrir der 
sinde çocukların inkişaflarmı, müıa 
badeden istifade, serbeat tahrir, ço
cuklar tarafında y~anmıt mevzuu
lara dllİr yazı yazdırmak aayesinde 
temin etmek imkanı ııörüldü. imli 
meselesinde muhtelif tipteki çocukla 
rı tatmin etmek için yanlacak keli
melerin basari, sem'i, ve ha.raki inti
balardan istifade ederek yazdırmak, 
ve doğru yazmak mümaresesine e
hemmiyet vermek, talebeyi lisan 
derslerinde Jügattan serbest istifade
ye alı~tırmak esasları kabul edildi. 

Kıraat tedrisatmda mümkün ol
duğu kadar bütün parçaların okun
ma., ve muhtelif küçük kitaplarm 
takibi, neşeli kitapların talebeye tav 
oiyesi usullerinin takibi tebarrür et
ti. 

Gramer tedrisatında fazla konde
cilikten kurtulınak ve kabilse lisan 
tedrisatı icinde mezcetmek, misalle
ri toplu tedriı mevzularmdan zen
ginleştirmek ve kabil olduğu kadar 
çocuğu misaller üzerinde diifündür. 
mek esasları liizuınlu ı:örüldü. 

Güzel el yaz1sma ehemmiyet atfet 
mek ihtiyacı üzerinde duruldu. Ya
zı tabloları esası dahilinde çengel
siz. düz, sarih ve resim uılübundaki 
yazıdan baflamak ve inkişaf safaba
tini takip ederek okunaklı ve güzel 
bir yazı yazdınnağa çah,mak husus 
lan tahtı karara alındı. Bu şekilde 
güzel yazıya tevafuk eden her tara
fı ayni geni,likte çizgiler çıkaran 
Rediz uçlarından istifade edilmesi 
muvafık görüldü. 

Lisan tedrisatmdan ezber ve in
ıat deuleri şekillerinin sene batında 
yapdacak içtimalarda görütülmesi 
tekarrür etti. Bundan bafka beledi
ye ile tetriki mesai edilerek tatil za. 
manlarmda talebenin iyi vakit geçir
mesini temin için çocuk hahçeleri 
ihdası faaliyetine yardımı edilmesi 
tekarrür etti. Halk okuma odal•n 
istihbaratı görüıüldü. 

ilk mektepler talimatnamesi üze
rinde duruldu. Faal Türk ntandaıı 
için tedrisat, inzibat, cephelerinde.. 
mek!ep idare.sinin çalıt~ ş~kill~ 

• 
Sanayiciler işler 
Neden şikayet Bitiyor 
Ediyorlar 

(Başı 1 inci sahifede) 
eoaslı tedbirle.- almakta olduğuna 
dair gazetemizin ilk defa ortaya 
attığı haber piyasada, um.umii bir 
memnuniyet tevlit etmiıtir. 

Bilhassa iktısat Vekaletinde 
vuku bulmak Üzere olan tebed
dül, son kararnameye ait bütün 
müşkilatı ortadan kaldırılacağı
nın ilk müjdecisi gibi kartılanmış 
tır . ~ 

Temas ettiğimiz :ııanayi erbabı
nın memnuniyeti bilhassa daha 
mütebarizdir • 

Sanayiciler diyorlar ki: 
- Mevadı İptidaiye ithalinde 

sanayi erbabına serbesti verilirse, 
fabrikatörlerin fazla mal getirte
cekleri ve bu suretle de döviz si
yasetimizin aleyhinde bir vaziyet 
ba&ıl olacağı iddia ediliyordu. Böy 
le bir ihtimal kat'iyyen varit de
ğildir. Kücük bir misalle İzah e
delim: Mu.afiyetlerin lağvından 
evvel bir deri tüccarının yüz bin 
kilo deri tedarik etınek için beher 
kilosu için vasati 25 - 30 kurut
tan nihayet (30) bin liraya ihti
yacı vardı. Bu deriyi imal için 
yetmit bin kiloya lüzum basıl ola
cağına göre kilosu 12 kuruş üze .. 
rinden bu da kendisine 8400 lira
ya mal olacaktır .. 30 bine 8400 Ji. 
rayı ili.ve edersek bütün vereceği 
para kredi ile 38,400 liraya baliğ 
oluyordu. 

Halbuki bugün ayni fabrikatör, 
100 bin kilo derinin yalnız güm· 
rük resmi için kilosu 42 kurut ü-
2erinden 42000 lira para verecek 
tir. 70,000 kilo hulasa için 28 ku
ruş besabile vereceği 19,600 lira 
ile beraber pe~in olarak gümrüğe 
yatıracağı para tamam 61,600 li
radır. 

Evvelce peşinen on para ver· 
mediki bir işe bu kadar mühim 
bir parayı kapatabilecek hangi 
kabadayı fabrikatör vardır? 

Netice itibarile vaziyet tudur: 
Devlet kasasına fazla gümrükten 
girecek para, imali.tın muamele 
vergisi, amele ve memurlann, ka .. 
zanç, buhran ve müvazene vergi .. 
lerinden eksilecek para ile ha§& 
baı gelecektir.'' 

Sanayicilerin fikrine göre me
vadı iptidaiyeye yüksek gümrük 
koymak, beni sanayii öldürecek, 
hem de varidat membalarını azal
tacaktır. Her nevi mensucat ile 
trikotaj, itriyat ve diğer sanayi er
babı kararname ahkimmın biran 
evvel tadilini sabırsızlıkla bekle
mektedirler. 

Nizanıettln Ali Beyin 
mutalaası 

Ticaret ve Zahire Borsaaı umu 
mi katibi müderria Nizameddin 
Ali Beyin son kararname etrafın
daki mütaleası ıudur: 

- Son kararname, fiat maka
sını açmııtır. Çünkü takasa tabi o
larak ihraç edilecek bam madde 
sahiplerinin ithalat vesikası alabi
leceğini düıünen ecnebi alıcılar, 
daha dii§ük fiat teklif etmek İste
miılerdir . 

Bu suretle ihracat maddelerimi 
zin takasa tabi olan kıımında bir 
fiat sukutu müf&bade edilmittir. 

Diğer taraftan takaa tarikile 
memlekete ithal edilecek olan 
mamul maddelerin, gene veıika 
bedelinin üzerine binmesinden do· 
layı fiatlan artacaktır. Bu suretle 
bir taraftan ham maddelerimizin 
fiatları azalıyor, diğer taraftan 
mamul madde fiatleri yükseliyor 
demektir. Aradaki fark ne kadar 
tebarüz ederse köylü için o kadar 
vahim bir vaziyet hi.sıl olur . 

Bu itibarla denilebilir ki karar
name Türk köylüsü aleyhine biP 
vaziyet ibda• "tmiıtir. Dijer taraf
tanitin sanayii müteessir eden cep 
heıi de vardır: Taku ıuretile mal 
ithal edenler bu mallan sanayi er 
babına satacaklardır. Böylelikle 
sanayie ham madde tetkil eden et 
yanın kıymeti yükselmesi netice
sinde dahili sanayimizin İmal fi. 
atla..: yükselecek ve kafi derece
de malzeme teınin edemiyen fab .. 
rikalar belki de kapamağa mec
bur olacaklardır •. 

Şu halde kararnamenin ne zi
raatimiz, ne sanayiimiz için iyi 
netice vermeyecek ve bilikis za .. 
rar getirecektir!' 
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tinat edilerek Türk vatandaşının le 
kamül ve terakki yolları göriişüldü. 

Köy mekteplerine aynca bir ebem 
miyet verilmeoi köy hususiyetlerini 
tetkik köy mektepleri vaıtıasile köy 
)üye nufuz etmek esasları hakkında 
yeni bazı kararlar verildi. Bundan 
ıonra Ankarada toplanan tarih kong 
resine iıtirak eden Hamit ve M112af 
fer beylerin yeni tarih telakkimiz 
hakkında müfetti§lere izahat verme
leri temenni edildi. Müfettitler kong 
resinde görütülen ve tetkikine de
vam edilmesi lüzum anlaJılan baz1 
meseleler bakkmda muhtelif encü
menler teşkil edildi. iki ay sonra ya 
pılacak ictimada bu encümenler me
sailerini letirecekler ve bunlar üze
rinde yeni kararlar verilecektir. iki 
ay şonraki içtima.da müzakereıi ta
lik edilen daha bazı mevzular da 
tetkik ve intac edilecektir. 

Maarif idar.;si bu kon..,.e hakkında 
büyük bir rapor hazırlamaktadır. 

(Başı 1 inci sahifede) 
tur: 

- Komisyonun bugünkü faali
yeti 3 nonktaya ibisar etmektedir: 

1 - Etab)i'lerin vaziyetini ta .. 
yin 

2 - Emvalin iade&İ ..• 
3 - Tazminatın tevziini temin. 
lstanbul ve Gümülcine tali ko-

misyonlarmdan Gümülcine tali 
komisyonunun daha evvel vazife
sini bitireceği anlasiliyor. 

Garbi Trakyada etabli vesika
sı tevziati bibniş ve emliki taz
min edilecek olanlara 150 bin İn
giliz lirasından §İmdiye kadar 147 
bin lira tevzi edilmiştir. Şimdilik 
son iti)if mucibince Yunan hükU .. 
metinin komisyon emrine vermİ§ 
olduğu 15 bin lngiliz lirasının tev 
zii kalmiştir . 

lstanbul tali komisyonu etabli 
vesikası tevziatını henüz bitirme
mİ§tİr. Bazı kimselerin vesika al .. 
makta geç kalmaları İ§lerin bitiril 
mesine mani olmuştur. latanbul 
Runılarırun tazmin edilecek mal
larına mukabil tevzi edilecek 150 
bin İngiliz lirasından şimdiye ka
dar 40 bini tevzi edilmiştir. Bunun 
la beraber Muhtelit komisyon İt· 
!erinin taafiyesi pek yakmdır. Va
zifemizin 20 de 19 unu bitirdik. 

Bütçemiz beı seneden beri gün 
den güne küçülmektedir. Takdiri 
kıymet komisyonlarının l&ğvi Üze 
rine komisyona verilmekte olan 
tahaisat azalmıttır. Komisyonun 
kat'i tasfiyesine ancak Ankara 
mukavelesinin aktimdan sonra 
ba§lanmıştır. Bu mukavele saye
sinde ihtilaflar ortadan kalkmrş
tir . 

Mesaimiz hakkında bir büklıın 
verilirken komisyonun birçok ma
nialara rağmen, harbin tasfiyesin 
den miras kalan muazzam İfleri 
başarabildiği anlaşılacaktır •• " 

Celil Beyin ik. 
tisat vekilliği 

(Başı J inci sahifede) 

İmar ve İskan vekaletine geç
miştir. 

Bu vekalette iken. İt Banka
sının tesisi Gazi Hazretleri ta
rafından kendisine tevdi edil
miştir. Ve Heyeti Vekiledeo 
bankanın tesisi için aynlmıştır. 
1924 senesinden beri bankanm 
müdürü umumiliğini liyakat ve 
kiyasetle idare etmiştir. 

Heyeti Vekile 
içtimaı 

Heyeti Vekile içtimaın
da memleketin, piyasanın, 
ve umumi ikbaadi vaziye
tin tetkiki ihtimali vardır. 
Bilhassa son giinlerde muh 
telif zümrelerden gelen §İ
kayetlerin esası tetkik ve 
son kararnamenin ihdas et
tiği vaziyetin ıslaha muh
taç olan cihetleri tesbit edi 
lecektir. 

Heyeti Vekilenin pazar 
tesi günü de toplanması 
muhtemeldir. 

Celal Beyin 
beyanatı 

Bir muharririmiz Mahmut Ce
lal Beyle görüşmüş ve İktısat 
vekili olacağına dair intişar e
den haberler hakkında mütale
asını sormuştur. 

Celal Bey muharririmize tu 
cevabı vermiştir: 

- "Henüz resmen bir 
muamele yapılmış değil
dir. Yalnız büyük şefle
rim tarafından bana tev
di edilecek her vazlf eyi 

kabul etmek, yapmağa ça
lışmak borc11md11r. Şim
diye kadar daima blJgle 
hareket ettim .. ,, 

Amerikada intiha
bat mücadelesi 
NEVYORK, 7 A.A. - Hearet'

ın naıiri efkarı olan bütün matbu 
at mumaileybin ikiter sütunluk 
bir baımakalesini neşrederek, ahi 
ren istifa etmiı olan N evyork be· 
lediye reiai M. Walker'i tehdit ve 
riyaııeticümbura namzet olan M. 
Rooavelt'e hücumda devam ettiği 
takdirde kendisini himaye sarfı
nazar edeceiini söylemektedir. 

lngilterede tasarruf 
LONDRA, 7 A.A. - Hükiimet 

tarafından derpiş edilen masraf
ların tenzili tedbirleri sayesinde 
lngilterenin yeni büt.,eainin 766 
milyondan 700 milyon in iliz lira 

Polisle --
Dayaktan mı 
Öldü? 

Mehmet ağanın, 
karısından 

yediği dayak •• 
Kaıımpaşada Büyük piyalede 

oturan boıta gezer ta~ndan. 
Mehmet ağa ölü olarak bulunmut 
tu. 

Mehmet ağanın oğlu tarafın· 
dan vuku bulan bir iddiaya naza
ran zevcesi Hadiye H. tarafından 
dayak atılma neticesi kalp sekte
sinden öldüğu mevzuu bahistir. 

Tahkikat tamik olunmaktadır .. 

Yer kavgası 
Kumkapıda oturan seyyar ço· 

rapçı Dikran ile lranh Sait, Çar
amba pazarında yer almak mese .. 
lesinden kavga etmişler, Dikran 
bıçakla Sait'i yaralamıttır. 

Öldürücü tekme 
Üsküdar iskelesinde aşcı Tah

sin ile Hayrettin ef. isminde biri 
kavga etmişler Hayrettin, Tab&ine 
bir tekme vurmuı ve Tabsini söz 
söyleyemeyecek bir hale getirmiş
tir . 

T alıain, hastaneye kaldırılmıt· 
tır. 

Tutulan kumarcı 
Kumkapı polis merkezi garip 

bir kumarcı yakalamıştır. Yakala 
nan kumarcı Markar isminde 8 
yaşlarmda bir çocuktur. 

Markar evvelki gün Langa ci
varında bir fmldakla ötekine be
rikine kumar oynatırken cürmü 
meşhut halinde yakalanmıştır .. 

Yapılan tahkikatta Markarın 
babasının böyle fındıkçılık sureti
le kumar oynatmakta olduğu ve 
bir kaç günden beri kendisi huta 
landığr için kumar fırıldağını ba
basının yerine küçük Markarm 
gezdirdiği anlaşılmıştır. 

Bundan başka gene Kumkapı· 
da T akfur isminde birisi de bu te
kilde fınldakla kumar oynatırken 
cürmü meşhut halinde yakalanmı§ 
tır. 

Kazalar 
Sıtkr İsminde bir çocuk Bey&· 

zıtta yürümekte olan bir tramva
ya atlarken müvazeneaini kaybe .. 
derek yere dütmüttür. 

Sukut neticesinde çocuğun sol 
kulağının zarı patlamııtır. 

Çocuk baygm bir halde hastane 
ye kaldmlmııtır .• 

* Seyyar sabcı Y ordan iaminde 
biriıi Bahçekapıda bir tramvay
dan atlamak isterken yere diit· 
müş, kemikleri kmlnırttır. 

Yardan baımdan da tehlikeli 
aurette yaralandığından ifade ve• 
remiyecek bir halde hastaneye 
kaldınlmııtır. 

Bedava rakı 
Hüseyin isminde biri evvelki 

gec.e kör kütük sarbo§ bir halde 
Edirnekapıda meyhanesini kapat• 
makta olan Aann efendiye gide
rek tekrar dükkanı açıp kendisine 
paruız rakı vermesini aöylemif .. 
tir. 

Asını efendi bunu reddedince 
Hüseyin ısrar etmit ve bıçakla A
snn efendinin üzerine atdmrıtır. 

Gürültü üzerine polisler yetife 
rek Hüseyini yakalamıılardır. Hü 
seyin adliyeye Yerilecektir . 

Kim vurdu? 
Beyoğlu polis devriyeleri dün 

gece Kalyoncu caddesinde dola
tırlarken sokağın köıesinde bir a
damın yerde yabnakta olduğunu 
görmütlerdir . 

Adam muayene edilince aağ ku
lağından fazla miktarda kan ak· 
makta olduğu görülmüıtür. 

Kulağındaki yara çok ağır ol
duğundan ifadesini almak kabil 
olamamıştır •• 

Cebinde bulunan evraktan ken 
disinin Aynalı çeşmede hamal A· 
nasta& olduğu teıbit edilmiıtir. 

Anastas baygın bir halde basta 
neye kaldmlmııtır. 

1 ıtanbul ikinci icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilmesi mukarrer elbise ve 
muf&111ba ve saire 11-9-932 tarihine 
müoadif pazar günü saat 12-13 ara
sında Beyoğlunda lstiklil caddeıin
de 116 numaralı mağazada açık art
tırma auretile paraya çevrileceğin

den taliplerin yevmü ..-k\ir ve 
saatte mahallinde hazır bulunacak 
memuruna müracaatları ilan olunur. 

Dr. HORHORUNİ 
Zührev 1 ve Bevli baatalıldar 

tedavibant11i - Beyoflu Mulen
ruj yanmda Zambak sokak No.41 

Jeneral Mac 
Arthur 

Amerika erkanı 
harbiye 

reisi geliyor 
Memleketimize gelerek Türk or 

duıunun manevralarında hazır bulu 
nacak olan Amerika Erkanı Harbi 
ye Reisi Jeneral Mak Artür, Levya 
tan vapurHe pazartesi günü Şerh __ . 
limanına vaııl olmuş ve Parise gel 
miştir. Buradan Şark hududunda i 
ra edilecek olan büyük manevralar
da hazır bulunacaktır. 

BERLIN. 7. A.A. - Havas mu
habiri bildiriyor: 

Müttebidei Amerika ordusu erka
nı harbiye reisi Jeneral Duglas Mac 
Artbur, Leh ordusu manavlarında ha 
zır bulunmak üzere Amerikadan Le 
bistana hareket etmittir. Amerika a 
yan meclisi askeri encümeni reisi 
şimdiki halde Pariste bulunmakta
dır. 

Vosıiscbe Zeitung, bu seyabata 
hasrettiği bir makalede diyor ki: 

" Bu iki şahsiyetin ayni zamanda 
Avrupada bulunma11 hususi bir e
hemmiyeti haizdir. Müttebidei Ame 
rikanın fahdicli teslihat konferansı
nın ikinci kısmına faal bir istikamet 
vermek imkinını şarki Avrupa mem 
leketlerinde araştırmağa kıyan. et
mİ§ olması gayri muhtemeldir. 

Tredünyonlar kon
gresi ve işsizler 

NEVCASTELE. 7. A. A.- Tre
dünyonlar kongresi bir karar sureti 
kabul etmittir. Bu karar suretinde 
milli hükumetin, amele ücretlerini 
tenzil etmek suretile İşsizlik meaele
s.ini vabimlettirmit olduğu beyan o
lunmaktadır. 

Karar suretinde bükümetten ana 
hatları, beynelmilel noktai nazar
dan, harp borçlarının ve tamiratın il 
gaıı ve gümrük manialarının indiril 
meıi olan bir siyaset kabul etmeıi 
talep edilmektedir. 

Müzakerat esnasında cenup ve fİ· 
maiden gelmiş olan birçok İşsizler, 
polis tarafından muhafaza edilmek
te olan binanın etrafını kuıatmışlar 
ve kongreye bir murahhas heyet gön 
dermek arzusunu izhar etmişlerdir. 
Bu talep reddedilmiş olduğundan iş
sizler nümayİf yapmağa k1yam et
mişlerdir. Polisin müdahalesine mec 
buriyet basıl olmuıtur. Nihayet •a
lon kapısının önünde uzun bir İnti
zardan ıonra iııizler, istidalarının 
meclis tarafmdan reye konulması 
karannı lstihıale muvaffak o!:nuşlar 
dır. Meclis, amele halkı tamamile 
temsil etmekte olması basebile İ§sİ• 
!erden mürekkep bir grupun böyl• 
bir talepte bulunmasını muhik gör
memi, ve binnetice bu talebi reddey 
!emiştir. lfıizleT, muntazam surette 
çekilmitle.-, kongre de içtimını tehir, 
etmiıtir. 

1 Ktlçiik haberler 1 
• Evvelki gün şehrimize gelen 

Sıhhiye müste§&rl Hüıamettin B. 
dün Sıblıiye müdürlüğüne gelerek 
bir müddet mqgul olmuştur. 

BlR 
ış 

MONTOR 
ARA YOR 

Buhar makinelerinden, motörler, 
değirmen ve elektrik ve köprü itle
rinden anlar gayet eyi bir Alman 
montörü it arayor.Vaki olacak talep
ler için Eskİ§ebir istasyon civarın
da birleıme sokağı 16 numaraya 
müracaat. 

Müzayede ile Satış 
Eylülün 9 uncu Cuma gunu sa

bah ıaat 10 da Beyoğlunda Şitlide 
O•manbeyde Halii.ıkar Gazi cadde
sinde Amerikan Standart Oil ben
zin deposu ittisalinde Şark aparlı· 

manının birinci dairesinde mevcut 
nadide ve nefis eşyalar müzayede su 
retile satılacaktır. Modern ve kübik 
müzeyyen yemek oda takımı, mahon 
ve pelesenk kaplı son usul zarif ya· 
tak oda takımı, akaju diğer yatak o
da takımı, asri ve müceddet salon 
takımıt salona ait eşyalar, maroken 
yazıhane, biblolar bronz heykeller, 
tablolar, bronz ve kristal avizeler, 
aynalı dolaplar, demir ve çini soba
lar, kesme bronz karyola, kübik ma 
salar, portmanto, fantezi yastıklar, 

yazıhane, perdeler, divan, aynalı jar 
dinyer, elektrikli Singer dikit maki 
nası, aedefli tabureler, vazolar vaai 
re lüzumlu eşyalar. Nefiı bir piyano, 
Anadolu ve Acem baldan ve ıecca
deleri. Pey sürenlerden 100 de 25 
teminat abnır. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

1200 ton kazan Mayii Mahruku: Pazarlıkla müııakasası: 12 
EyUU 932 Pazartesi günü saat ( 11) de 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için yukarda yazılı mayii. mahru· 
kun S Eylfil 932 tarihinde yapılan münakasas1ı11da verilen teklif 
ler kornisyonumuzra muvafık görülmediğiınden yeniden pazar· 
hkla münakasası yukarda yazılı gün ve saatte icra krlınacağın· 
dan şartnamesini görmek istiy-enlerin her gün ve vermeğe ta· 
!ip. olacak.larm da münakasa gün. ve saatinde ternİ'Jlat makbuı· 



! 
Bakırköy Malmüdürlüğünden: 

Semti Mahailetıi So. No. Cin•i Senelik Müddeti 
icarı icarı 
Lira 

'! eşilköy Şevketi ve Arslan 8 Hano 480 10/ 9/ 932il• 
10/ 9/933 

)) » " 12/ 14 il 600 )) )) 

)) }) )) 10 )) 480 )) )) 

)) Köyiçi Dibek 9 Ahır 36 )) )) 

)) lataayoll! istasyon 3/ 1 Dükkan 96 )) )) 

» Şevketiye Hat boyu 6 )) 90 )) )) 

)) )) Bulvar 19 maa köşk bahço 600 )) )) 

)) )) Üçüncü 6 Hane 72 )) )) 

)) )) )) 18 Hane 120 )) )) 

)) )) Kalaya 49 Dükkan 36 )) )) 

)) )) Güvercin 13 Hanıe 72 » )) 

» Köy civan Köy civan o Dört lut'a tarla 108 8 / 12/ 932iii 
8/ 12/ 933 

Açrk arttırma usulile 3-9-932 tarihinde kiraya verilecekleri 
mukaddema ilan olunan balada evsafı yazılı emlak ve araziden 
bazılarına yevmi ihalede teklif olunan bedeli icarların bedeli mu 
hammenden eksik olmasına ve bazılarına da hiç talip zuhur et
memesine mebni mezkUr emlak ve arazinin 10-9-932 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat on dörtte ayni usul ile ihaleleri icra 
edilmek üzere bir hafta müddetle müzayede müddeti temdit edil 
miştir. Kiralamak istiyenlerin zikrolunan günde memuriyetimiz 
de müteşekkil komisyona müracaatları. (4686) 

İstanbul Mıntakası Sanayi 
Jdüdürlüğünden: 

l - T ~viki sanayi kanununun 9 uncu maddesinin A. C. D. 
fıkraları hükümlerinden 14-7-932 tarihine kadar teşviki sanayi 
kanunundan istifade etmekte olupta siparışı bu tarihten evvel 
yapmış olan sanayi müesseseleri istifade ederler .müesseselerin 
muafen celbeyleyecekleri makine, ali.t, malzeme ve bunların ye
dek ve tecdit parçalarının 14-1-932 tarihinden evvel gümrükler
den imrar edilmi§ bulunması meşruttur. 

2 - Sipariıleri 14-7-932 tarihinden sonra olan sinai müesse
seler muafiyetname tarihleri ne olursa olsun ımezkur fıkralar hü
kümlerinden istifade edemezler. 

3 - Sipari§ tarihi JU suretle tevsik olunur. 
Bu talimatnamenin ili.nından itibaren 15 gün zarfından sinai 

müesseselerin İstanbul ve İzmir'de sanayi müdürlüklerine 
14-7-932 tarihinden evvel yapmıt oldukları bu kabil siparişa 
ta ait bir beyanname vermeleri icabeder bu mühlet zarfında be
yannamesi tevdi edilmıemit olan siparişlere ait müraC'aatlar id
dialar nazarı itibara alınmaz. Bu beyannamelerin ve alakadarla
rın ibraz edecekleri faturalar lstanbul ve lzmir'de mahalli en bü
yük milkiye memıuunun vey;. sanayi müdürlerinin iştirakile ti
caret ve sanayi odaları idare heyetleri tarafından ve diğer mahal 
lerde kezalik mahallin en büyük milkiye memurunun veya tev
kil edeceği zatın iştirakile oda meclisleri tarafmdan tetkik olu
nup mes'uliyetleri altında olarak her türlü muvazaadan ari ve 
hakiki bulunduktan tasdik edildikten sonra muteber olur. 
14-7-932 tarihinden evvel gümrüklere vürut ettikleri gümrük 
kayıtlarile tahakkuk etmif olan makine alat malzeme ve yedek 
parçaları için bu sipariş t~biti beyannamelerinin itasına lüzum 
yoktur.Bunlar hakkında doğrudan doğruya vekaletçe tasdik mua 
melesi yapılır. 

Tasdik olunacak faturaların sipariş ve imrar tarihlerinin yu 

karıda yazılı şeraite uygun olup oLınıadığının evvelbe evvel tas
diki lazımdır. ( 4676) 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

22,598 lira 87 kuruş bedeli keşifli Tekirdağ-Muratlı yolunun 
17 · 552 kilometrosile 18+ 073 ve 18+720 kilomeroları arasın
daki üç adeti köprünün tamiri 28 /8/ 932 tarihinden 1919; 932 ta
rihine kadar 21 gün müddetle ve kapalr zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. 

1 - Şartname, keşifname ve proje suretleri Tekirdağ Yollar 
Başmühendisliğinden istihsal olunacakhr. 

2 - lhalei kat'iye 19-9-932 cumartesi günü saat on beşte 

Daimi Encümence icra kılınacaktır. 
3 -Talipler (661) numaralı :nııüzayede. münakasa ve ihale 

kanununun onur.ıcu maddesindeki izahat dairesinde tanzim ede
cekleri teklif mektuplarına yüzde yedi buçuk nisbetinde temina
tı muvakkateye ait vesaikle İnfaatta istihadm olunacak Fen me
murunun bir dairei reamiyeden m~saddak vesikasını lef ederek 
Yevmü ihaleden evvel Makamı vilayete göndermeleri lazımdır. 

latanbul Ticaret Müdürlüğünden: 

İstanbul Süt Müstahsilleri ve 
Sütçüler Cemiyetinin 

(4677) 

10-9-932 cumartesi günü idare heyeti intibahı yapılacaktır. O 
ll'Ün esnaf reylerini vermek üzere cemiyet merkezine kadar ge
lerek kazançlanndan olmamak için intihap heyeti mahsusası ce

miyet merkezinde intihaba ba,lıyarak saat ondan 12 ye kadar 
Beyoğlu ve saat on üçten on beşe kadar İstanbul cihetlerindeki 
süthanelere gelerek esnafın reylerini toplıyacağı ve saat on altı. 
Ya kadar da Galata postanesi karşısında Adalet Hanmdaki ce
J:niyet merkezinde iatihaba devam edileceii "lik11darlara ilin , 
olunur. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

l!i Kalem boya ve malzemesi: Pazarlıkla münakasası: 12 
EylUl 932 pazartesi günü saat 14 te. 

Sefain ve Mevaki ihtiyacı için lii2ıumu olan on beş kalem 
boya malzemesinin 3 EylUI 932 tarihinde !kapalı zarfla yapılan 
llıünakasasında verilen fiatler komisyonumuzca gali görüldüğün
Jen yukarda ya-.ı:ılı gün ve saatte yeniden münakasası icra kı
lınacağından şartnamesini görmek istiyenlıerin her gün ve ver
flı.eğe talip olacakların da tt"minat makbuzlarile birlikte müna
kasa gün ve saatinde Kasımpaşa'da Deniz Levazım satınalma 
koı i \•nn 

MiLLIYET PERŞEMBE 8 EYLÜL 

Tarsus Ziraat 
Bankasından: 

Emval No. Cinsi Mevkii Dönüm Vergi K MuhammeııK. 
8 Hane Cami Nur 00 1500 1100 

35 Arsa Yeni Ömerli 4 · 00 2000 
l -10-8-932 tarihinde ihalesi takarrür eden yukarıda evsa

fı yazılı gayrimübadil mallarına sürülen pey haddi li.yıkında gÖ
rülmediğinden müzayedenin bir ay temdrdir:ıe karar veilmiştir. 1 

2-14 Eylfıl 932 çarşamba günü saat on bette pazarlık sure 
tile ihalesi icra klınacak~ır. 

3 - Ellerinde haziran 928 tarihli talimatnamedeki efkale 
göre hak sahiplerine verilmiş gayrimübadil bonosu olanlar bono 
larrru bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz lira
dan dun küsurat nakden tesviye olunur. 

4 - Müzayedeyeo iıtirak edebilmek için ihale saatinden ev
vel müzayedesine iştirak olunacak emvalin muhammen kıymeti
nin yüzde ydei buçuğu nisbetinde teminat akçesi verilecektir. 

5 - Bedeli ihale, ihale günü t•e ihaleyi müteakıp peşinen ve 
tamamen tesviye olunur. 

t; - Mezkur emval ile satış şeraitinin teferrüatı hakkında 

dahı::. fozla malumat almak isteyenler her gün öğleaen sonra Tar
sus Ziraat Bankası Gayrimübadil işleri memurluğuna müarcaat 
ederler. ( 4477) 1 

1932 

Şeker Tacirlerine 
İstanbul Liman Şirketinden: 
1- Etyasını mavnalarda fazla bekleten tüccara bir 

kolaylık olmak üzre lS günden fazla mavnalarda kalan 
( şeker ) için mavnalarda starya ücretinden 1 S günden 
faziası için esas ücretlerden % 40 nispetinde tenzilat 
yapılacaktır. 

2- İşbu tenzilat, muvakkat mahiyeti haiz olup, şir
ketçe IS gün evvel ilin edilmek üzre refedilecektir. 
Ancak ilindan evvel yüklenmiş olan mallar için azami 
bir ay daha tenzilattan istifade hakkı mevcuttur. 

3- işbu tenzilat 1 Eylill 932 tarihinden itibaren 
muteberdir. 

4- Fazla tafsilat için muamelat şubesine müracaat 
olunm1sı ric:ı olunur. 

Umumi lılüdüı-lük 

YENİ NESiL 
Kı:z: - Erkek flkmektep Nehari 

Kayıt muamelesine başlandı. 
Hergün 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

Ücretler çok ehvendir. 
Emniyet Sandığı karşısın..la 

sokağında No. 34 

7 

YEN 1 
Türkçe gramer 

M. BAHA 
Ortamektep 1,2 için 

ciltli 100 ku•u!. 

Küçük gramer 
M. BAHA 
likmektep 4.5 icin 

ciltli 25 kuru,. ı 

Sınrflarımz için kitap seçerken İ 
lütfen bunlan da bir görünüz. j 

ISTANBUL l 
iKBAL KÜTÜPHANESi. j 

' ~~~~~~~~~~~~i 

Müzayede ile Sahs \ 
GÜMÜŞ, PORSELEN VE Kal: j 

1 TAL TAKIMLARI VE HALILA ! 
Eylülün 9 uncu cuma günü sab;ı ! 

saat 10 da Beyoğlunda Ayazpaşac 
Süzan Niye.go apartımanının 3 "' 
merolu dairesinde mevcut ve Mada. 

1 S.Sadoka ait eşyalar mÜ•ayede su1· 

tile satılacaktır. Bronzln bizote kr 
talli bombe vitrinleriJe pek n1üzeJ 
yen asri yemek oda takımı, biri gı
zo kaplama diğerj mavun kaplama 
ki adet mükemmel yatak oda takım 

1 !parçadan mürekkep gayet zarif v 

en son kübik formalardan krrmızı 1 
ke karyola.fümuar divan takJml, e 1 Tarsus Ziraat 

Bankasından: 
-------------------------\ son model alçak ve uzun forma ası 

1 
I kütüphane ve yazıhane maa koltuk, 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 kanape ve 2 koltuktan ibaret müken 
mel maroken takımı, iki -;ift atik Se 

Emval Cinsi Mevkii Dö. Vergi K. Muhammen K. 
._ ___________________ , _____ _. vir vazoları, bir takınır jardiniyerli 

1 ve 3. Muhabere alayları İzmitteki kıt'at için 51800 48 parçadan mürekkep zarif krista No. 
145 
148 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 

Tarla Kara Çerçili 40 00 200 
Dükkan arsası İstasyon C. 00 200 

Tarla Kayadibi kar. 60 80 600 
» » 20 20 Nısıf hissesi 100 
)) " 44 15 264 
11 ,. 80 120 Nısıf hissesi 200 
» )) 60 80 360 
)) " 100 90 600 
)) .. 100 140 600 
" il 20 20 160 
» » 40 30 Nısıf hissesi 160 

1 - 10-8-1932 tarihinde ihalesi takarrür eden evsafı yuka
rıda yazılı gayrimühadil mallanna talip zuhur etmediğinden mü

zayedeniıı bir ay daha temdidine karar verilmiştir. 
2 - 14 Eylul 932 çarşamba günü saat on beşte aleni müza

yede suretile ihalesi icra edilecektir. 
3 - Ellerinde Haziran 928 tarihli talimatnamedeki etki.le 

göre hak sahiplerine verilmit gayrimübadil bonosu olanlar, bono 
larırıı bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan 
dii.n küsurat nakden tesviye olunur. 

4 - Müzayedeye iştirak edebilmek için, müzayedesine işti
rak olunacak emvalin muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu 
niıbetinde teminat akçesi verilecektir. 

5 - Bedeli ihale, ihale günü ve ihaleyi mül.eakıp peşinen ve 
tamamen tesviye olunur. 

6 - MezkUr emval ile satış ~eraitinin teferruab hakkında 
daha ziyade malumat almak isteyenler her gün öğleden sonra 
Tarsus Ziraat Baıtkası Gayrimübadil işleri memurluğuna müra
caat ederler. (4476) 

ile Çatalca Müstahkem Mevki kilo kuru fasulya kapalı zarfla 
güvercinleri için 11 kalem kuş münakasaya konmuştur. lhale
yemi pazarlıkla münakasaya si 21/ 9 932 Pazartesi günü sa
konmuştur. ihalesi 8-9-932 per at 10 dadır. Taliplerin vakti 
şembe günü saat 15 tedir. Şart muayyeninde lzmitte satın al. 
nameyi görmek isteyenlerin ma komisyonuna müracaatları. 
her gün, pazarlığa iştirak ede- (738) ( 4510) 
ceklerin vakti muayyeninde ko ı • " " 
misyona müracaatlan. lzmitteki kıt'at için 147,550 

(761) ( 4672) kilo sığır eti kapalı zarfla mü-
* * * nakasaya konmuştur. lhal~i 

Üsküdar ciheti kara nakliya 20 9 932 Pazar günü saat 10 
tı aleni münakasaıında verilen dadır. Taliplerin lzmitte satın 
fiat komisyonca muvafık görül alma komisyonuna müracaatla. 
miyerek bir hafta talik edilmiş rı. (737) ( 4509) 
tir. lbaleai 12/ 9/932 pazartesi • "' • 
günü saat il dedir. Şartnameyi lspartadaki kıtaat için sene· 
almak isteyenlerin her gün ve lik 70607 kilo sığır eti kapalı 
münakasaya iştirak edeceklerin zarfla münakasaya konmUftur. 
de vakti muayyeninde komis- ihalesi 25-9-932 pazar günü sa
yonumuza müracaatları. (755) at 15 t.edir. Şartnameyi görmek 
(4609) isteyenlerin her gün komiıyo-

• • "" numuza, taliplerin vakti muay-
Ill K. O. namına pazarlık yeninde lspartadaki satın alma 

suretile dört ili yedi yaşlarında komisyonuna müracaatları. 
oinek ve kof um hayvanatı satın (7336) ( 4508) 
alınacaktır. Komisyon Dolma- 4 

,. * 
bahçede hayvan revirinde 11-9- K. O. kıtaatı ihtiyacı için · 
932 tarihinden itibaren vazifeye 100 kilo kırmızı biber aleni mü 
başlayacaktır. Taliplerin eysafı nakasaya konmuştur. ihalesi 28 
almak ve hayvaoatını göster- 9-932 çarşamba günü saat 10.- 1 

mek üzere her haftanın pazar 30 dadrr. Şartnameyi almak iı
ve salı günleri saat 9,30 dan 12 teyenlerin her gün, ihaleye ifti 1 

bakara su takımı, ffayet nefis vı 

Fransız mamuli.tı hayli arjantiri paı 
çalan, Gaile markalı elektrik avize. 
diğer bronz masif avize, ve abajur· 
lar, som mavundan oyun masaları, 
Saks,Sevir veıair hayli biblolar v• 
vazolar, hakiki Verni-Marten Fran-
5ız mamulitı bombe camlı vitrinler 
Hakiki bronz heykeller, Mavun kaıı 
lama bir cift karyola, yağlıboya tab 
!olar, Lui XVI atik hakiki bul ma
sa, Şam iti mozayik yazıhane, mine. 
li oniks kolon Paris. mamuli.tı, Asri 
portmanto, mutfak takımları vesaire. 
lüzumlu eşyalar. "'Pleyel" markalı 

kıymettar konser piyanoıu, Anado
lu ve Acem hahları. Pey sürenlerden 
100 de 25 teminat alınır. 

SJBi!~~ 
KARADENiZ POST ASI 

VATAN 
Vapuru 8 Eylül 

Perşembe 
Tarsus Ziraat 

Bankasından: 

ye kadar komisyonumuza müra rak edeceklerin vakti muayye- gÜnÜ alqanu Sirkeciden baroket
caatları. (749) (4579) ninde komisyona müracaatlan. le Zonı:uldak, lnebolu, Sam-

• * * (764) ( 4694) sun, Ordu, Gireson, Trabzon, 
İspartadaki kıtaatm senelik • • • Rize ve Hope'ye gidecektir. 

ihtiyacı olan 11026 kilo sadeya Pulatlıda bulunan kıtaat i- 1 

ğı kapalı zarfla münakasaya çin senelik 250000 kilo odun a- ı Fazla Wsilit için Sirkeci Yel-

k lhal • 24 9-932 1 k ko İ ı kenci hanındaki acentahiına mü-Emval 
No. 

1 
2 
3 
4 

Cinıi 

Hane 
Hane 
Hane 
Hane 
Arsa 
Tarla 

Mevkii 

Cami Nur M. 
Cami Nur M. 
Cami Nur M. 
Cami Nur M. 

Dö. Vergi K. Muhammen il... onmuıtur. esı • cu eni müna asaya nmuştur .. 'ı 
martesi günü saat 14 tür. Şart- halesi 29-9-932 perşembe günü •""•caa•t•. T•el•'•

2
•
1
•5•l

5
••••• .. 

3333 1800 ; nameyi görmek isteyenlerin her aaat 15 tedir. Şartnameyi gör- 1 

2166 1500 gün komisyonumuza ihaleye it mek isteyenlerin her gün. ihale --N•A-IM•V•A•P•U•R•10•A•R•E•s•ı•ll!! 1166 2000 tirak edeceklerin de vakti muay ye İştirak edeceklerin vakti mu 
2500 1500 yeninde Isparta alım satım ko ayyeninıde Polatlıda satın alma 

00 1000 misyonuna müraacatları. komisyonuna müracaatları. 34 
57 

Yeni Ömerli 
Halit Ağa 241 ()() /-J ve müt•bab sü 2550 (746) (4576) (765) (4695) 

58 
60 

61 
65 

lüsanının 9-16 sı 

Tarla Kanber büyüğü 110 180 1650 
Tarla Dadalı 2 2~ 20 

Tarla Dadalı 15 15 75 
Tarla Dadalı 175 175 1750 

1 - 10-8-1932 tarihinde ihalesi takarrür eden evsafı yukarı 
da yazılı gayrimübadil mallarına talip zuhur etmediğinden mü
zayeden,in bir ay temdidine karar verilmiştir. 

Açık Arttırma İle Sabş İlanı 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

2 - 14 Eylii.1 1932 çarJamba günü saat on beşte aleni müza 
yede suretile if>alesi yapılacaktır. Sıra Karye ve Cinsi Dönümü Maliye Muham 

3 Eli · d h r ed ki k I No. mahallesi Mevkii devir K. L. men K. 
- erın e Haziran 1928 tari li ta ımatnam l e et i. e 212 Karacalyu Köy üstü Tarla 50 t.000 1.050 

göre hak sahiplerine verilmi, gayrimübadil bonosu o anlar bono 213 ,, Deli çay » 130 2.750 
larmı bedeli ihaleye mahsup ettirebilirler. Şu kadar ki yüz liradan 1 214 » Hazarlı » ZOO 4.000 4.800 
dun küsurat nakden tesviye olunur. 215 » Şo.a » 80 1.600 1.050 

4 - Müzayedeye iştirak edebilmek için ihale saatinden ev- 216 » Denıiryolu » 150 3.000 4.750 
ve! müzayedesine iıtirak olunacak emvalin muhammen kıYmeti- 217 » Hrdıroğlu tar. » lOO jl!.000 1.500 

· ·· de d" b ~ · be · d · k · verilec ı~' 218 » Mezarlık » 30 1.500 550 nm yuz ye ı uçugu nıs tin e temınat a çesı e ... ur. 219 » Dönük oğlu » 100 2.050 
5 - Bedeli ihale. ihale günü ve ihaleyi mütealap Pq.İ.nen ve 220 KazanlI Çayır tarlası » 162 3.450 

tamamen tesviye olunur. 221 Yaka köy Çomak » 3S 350 350 
6 - MezkUr emval ile sabş şeraitinin teferrüatı hakkında da- 1 _ Yukarıda evsafı yazılı gayrimübadillere ait emval ı-

ha ziyade malii.mat almak isteyenler her gün öğleden sonra Tar- 9.932 tarihinden itibaren açık arttırma ve s>e!İn para ile müza
sus Ziraat Banka51 Gayrimübadil işleri memurluğuna müracaat yedeye çıkanlmıştır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşki.
ederler. (4475) le göre hak sahiplerine verilmiş olan gayrimübadil bonoları da 

Üsküdar Kazası Malmüdürlüğünden: nakit makamında kabut olunur. 
2 - Mezkii.r emlakin ihalesi 22-9-932 perfembe günü saat 

onda Mersin Ziraat Bankası binaımcla müte§ekkil heyet huzurun 
da yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede mahallin
de hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

Satılık arsa: <!4/12 hissesi numrası atik 6 cedit 8 Derebeyi 
sokağında Çengelköy mahallesinde Çengclköy: mesahası 288 
metre murabbaı muhammen kıyımeti (160) lira. 

Satılık arsa: 24/ 14 hissesi Numarası atik 1 cedit 10 Dcrebe 
yi sokak Çengelköy mahallesi Çengıelköy: Mesahası miktarı 
(171) metre murabbaı. Muhammen kıymeti (120) lira. 

Satılık arsa: 241 14 hissesi. Atik 6 cedit 12 Derebeyi sokak 
ğı Çengelköy mahallesi Çengel.köy: Mesahası miktarı (2188) 
23 metre murabbaı. Muhammen kıymeti (876) lira. 

Balada evsaft muharrer üç kıt'a aTsa müzayedesi 14-9-932 
T. Çarşanıba günü saat 14 te a ılacaktır. Taliplerin malmüdür 

3 - Müzayedeye iştirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müu.yede saatinden ev
vel banka veznesine yatınlq> teminat makbuzu alınmış olması 
İcap eder. 

4 - Satış ve müzayede şeraitini anlamak ve daha ziyade 
tafsilat almak isteyenler Bankada Yunan eır.vali servisine müra-

ADANA 
vapuru 12 Eylul PAZARTESi 
gÜnÜ saat 18 de Sirkeci rrhtnrun
dan hareketle (lzmir, Antalya, 
Fethiye ve Mersin~e yolcu ve eı
ya)'J ticariye alarak azimet ve n
det edecektir. 

Tafsilat için: Galata, Gümrük 
karıısında Site F ransez Han No 
12 yazıhanesine müracaat. T eL 

B. O. 1041. 

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at poıtaıı 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 
npunı 

:=&Perşembe 
günleri Galata nhtunmdan saat 

tam 18 de hareketle doğru 

lZMlR'e 
ve pazar günleri lzınir' den saat 
14 1/2 da hareketle 1atanbul'a av 
det eder. Tllfailit için Galata, 
Gümrük karııarnda Site Franaez 
ban No. 12 yazıhanesine müracaat. 

.._. Tel. B. O. 1041. --· 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt Ye zührevi hastalıklar tedaTiba
nesi Karaköy Böıe.kçi fırını sırasır 
da 34. 

Dr. TAŞÇIYAN 
Zührevi ve bevli hastalıklar. 



ı' 

çalt,mak hususundakı .gayret ve ınhimakinizf 
kesmemeli, ailenizle beraber geçirdiliniz kısa 
zamanlarda onların da net'esinin kaçmasına 
sebebiyet vermemelidir. A O A L i N tabletleri 
kullanarak sinirlerinizi teskin ediniz! Bu suretle 
i~lerınıze daha eyi bakabilecek, daha net'eli 
b~lunacak ve daha çok çalı~abileceksiniz !· 
Sızınle temas edenler sizden daha fazla. 
memnun kalacaklar, herkes sizt daha ziyade. 
sevecek ve te~ebbüslerinizde d_!ha ziyade 
muvaffak olacaksınız J 

~dal in 
ECZANE LIPIOEN REÇETE fLI: Al1Nl9fLifl. 

.... Karaciğer, Mide, barsak, taı ve kum hastalıklarına ~ 

TUZLA İÇMELERİ 
Köprüden 6,JO - 8,20 - 9,JO - 1 1,40 da l laydarpaşaya hareket 
eden "apurların ttenleri ve Cuma sabahları illveten 7 vapurunun 

ıreni membalıırı kadar giderler. içmelerden son tren 1.5,.55 dir. 

• • 
Açık Arttırma ile Satış ilanı 

Sıra 
No. 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 

Me sin Ziraat 
Bankasından: 

Mahallesi Mevkii Cinsi Emlik Maliye de Muham 
No, vir K.Lira men K. 

Mahmudive Yamı: ban Tabi Arsa 29 M2 Bili O 700 
" " Arsa 29 " " O 700 
" " Arsa 29 " " O 700 
" " Araa 29 " " O 700 
" " Arsa 29 " " O 700 

Osmaniye Şoaa üzeri Han• m• 5. D . bahç• O 1.750 
Göme K. A,ağı gözne Hane m• ıı . D . T arla O 2.450 

'' u Han~ ma 12 D. Tarla O 700 
" " Hane ma JJ D. Tarlı O 850 

1 - Yukanda evsafı yazıb Gayrimübadil emvali 25 Ağua. 
tos 932 tarihinden itibaren açık arttırma ve peşin para ile müza
yedeye çıkarılmıfbr. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki e§ki
le aöre hak sahiplerine verilmiı olan gayrimübadil bonolan da 
nakit makamında kabul olunur. 

2 - Mezkar emlakin ihalesi on beş eylQ) 932 per§embe gü
nü aut onda Mersin Ziraat bankası binasında müt9'ekkil heyet 
hnzunında yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzayede 
mahallinde hUll' bulunarak heyete müracaat etmeleri lazımdır. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçv.tu niabetinde teminat akçesini müzayede saatinden ev
'991 banka yeznıeaine yatırılıp teminat makbuzu alınmıt olması 
İcap eder. 

4 - Sııhf Ye müzayede teraitini anlamak ve daha ziyade 
tafslllt abmk isteyenler Bankada Yunan emvali servisine mü
racaat edd>ilirler. (4078) 

Pt:K!]t:MIS.t. ö ı:.ı ı..uı.. 

Darıca ve Eskihisar'da -
"Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento ve 

Su Kireci Fabrikaları Anonim Şirketi 
ve ZEYTİN_ BURNU'nda 

"Türk Çimentosu ve Kireci Anonim Şirketi" mamulatı olan 

''Süper Aslan,, 
''Stlperıüm-,. m l•tlmalile atideki fevaicli temin etmit olun-uz. 

Seri tasallôp 
Yüksek mukavemetler 

Tahta kaplamada büyük tasarruf 
Vakit kazanmak 

Emniyet 

ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

4 Cncii Vakıf Han l•tanbul 

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

Türkiye ft Bankan tarafınd1111 tetkil olunmuıtur. idare mecli•i ve 
mildürler heyeti ve memurları kimilen Tilrklerden milrekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Türkiyenin her tarafında (200) il geçen 
acentalarımn hep•l Tilrkttir. Ttirkiyenin en milhim müesseselerinin ve 

bankalanmn sigortalarım icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitle yapar. Hasar vuku unda zararları sür' at ve kolaylıkla öder. 

Telgraf : IMTİY AZ - Telefon: lst. 20531 

fst. Mr. Kumandanlığı 

Sabnalma kom. ilanları 

Merkez Kumandanlığı mü- ı 
essesatı ihtiyacı için 2891 ton 
liva maden kömürünün 18 Ey-
161 932 cumartesi günü saat 
14,30 da kapalı zarfla münaka
saıı yapılacaktır. Taliplerin 
trtnameaini görmek için her 
gün ve muayyen saatinden ev
vel teklif mektuplarile komisyo 
numuza müracaatları. 

(160) (4159) 

• • • 
Merkez Kumandanlığı mües 

... 

Şişli - Kır Sokak 

eni Mektep 
kısımları - Serbes lisan kurları 

Her gün 9 dan 12 ve kadar 
kabul olunur. 

Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 
iLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA VlDlR. 

Bütün ıınıfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazartesi, Çarıemlıe günleri aaat 10 elan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 
ŞEHZADEBAŞI POLiS MERKEZi ARKASINDA 
--------- Telefon: 22534 ••••••••-

ARNAVUTKÖY 

Amerikan Kız Koleji 

sesatı itbiyacı için 23000 kilo 
gaz 10 Eylftl 932 cumartesi gü 
nü saat 14 buçukta kapalı zarf 
la münakasası yapılacaktır. Ta 
!iplerin !rtnamesini görmek i· 
çin her gün ve münakasaya it 
tirak için de muayyen saatin· 
den evvel teklif mektuplarile 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı satın alma komisyonuna ----------------------! müracaatlan. (161) (4180) 

19 Eylill pazarte•l giin& açılıyor 
Kayıt için mUracaatlar Salı ve Cuma gllnleri aq.leden 

Ankara Nafıa Harp Ak:de:ıis7 hayvanatı 
Bsacmu··hendıs· ıı•gv ı·nden·. ihtiyacı için 200 ton arpa kapa

-y lı zarf suretile satın alınacak-

1 - Bedeli ketfi 14406 lira 88 kuruttan ibaret Ankara_ A- tır. Münakasası 25 eylftl 932 
Yat yolundaki tq ihzarab kapalı zarf uıulile münakasaya kon- Pazar günü saat 14.30 da Top

hanede merkez kumandanlığı 
mUflar. satın alma komisyonunda icra 

2- Yevmi ihale 15-9-932 pertembe günü saat on bette vi- kılınacaktır. Taliplerin §artna-
liyet daimi encümeninde icra olunacaktır. mesini görmek için komisyona 

3 - Talipler münakaaa kanunu veçbile yevmi ihaleden yüz müracaatları ve iştirak için de 
ele 7,5 nisbetinde 1081 liralık teminat ve teklif mektuplanm ve şartnamesi veçhile hazırlaya
Ticuet odasından musaddak iktidarı mali vesikalannı Encüme- cakları teklif mektuplannı iha

le gününün muayyen vaktinde 
ni Daimi riyasetine tevdi etmİ! bulunmalıdırlar. komisyon riyasetine vermeleri. 

4- Ketif, f&rlname ve sair evrakım tetkik etmek isteyen- (36) (4519) 
!erin her cün Bafllliihendialiğe müracaat edebilecekleri ilin • "' "' 
olunur. (4473) Gülbane hastahanesi ihtiya-

cı için iki yüz yirmi beş 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

11,120 lira 20 kurut bedeli k9'ifli Saray Ye Çerkes köy yolu 
üzerinde bulunan Manika köprüsünün tamiri 21-8-932 tarihinden 
11/9/932 tarihine kadar 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuttur. 

1 - Şartname, keşifname ve proje sureti musaddakalan 
Vilayet yolları Ba,mühendialiğinden istihsal olunacakhr. 

2 - lhalei kat'iye 11/9/932 cumartesi günü saat 16 da 
Daimi Encümenince icra kılınacaktrr. 

kilo beyaz yağlı boya pa
zarlıkla alınacaktır. Pazarlık 
10 Eylul 932 cumartesi günü 
saat 10 dan 12 ye kadar icra edi 
lecektir. Talip olanlar nümune 
sini görmek ve ıeraitini anla
mak üzere her gün ve pazarlık 
cünü de T opbanede Merkez K. 
komisyonunda teminatlarile bir 
likte bulunmatan. (4572) 

* * * . İstanbul Dikim Evi ihtiyacı 

eve! kabul olunur. 

Beyoğlu İngiliz Kız Mektebi 
Beyoğlu fngiliz Kız Mektebi 19 Eylul Pazartesi günü ted

risata balayacaktır. Kayıt muamelesi için her gün cuma Ye pa
zardan maada saat 10 dan 12,30 a kdar mektep müdiriyetine 
mürcaat olunma11. 

Nafia vekaletinden: 
Ulukıtl• • Boğazköprü hattının noksan kalmı! olan •ay kr· 

!İyatı ile İn'fa&b kapalı zarfla münakasaya konulmuttur• 
Münakasa 22/ 9/ 932 tarihine müıadif perfembe gilr.ü saat 

15 te Nafia Vekileti müst8'arlık makamında icra edile(:dctv. 
Münakasa ıartnameainin 4 ncü madClesinde tasrih edilen iktidar 
ve evsafı haiz olup ta münakasaya itti'rak edecek olan taliplerin 
münakasa ve ihalit kanununun 10 ncu maddesinin tarifab daire 
sinde tanzim edecekleri teklifnamelerile teminatı muvckkate ve 
cari seneye ait ticaret odası vesikalarını ayni gün ve saatte mü· 
nakasa komisyonu riyasetine tevdi etmit bulunmaları lizımchr. 

Taliplerin bu husustaki tartnameleri ve teferruahnı elliıer 
lira mukabilinde Ankara'da Nafia Vekaleti Levazım Müdürlü
ğünden. lstanbul'da Haydarpaıa'da Liman itleri Müdürlüğün,. 
den tedarik edebilirler. ( 4425) 

Yüksek Mühendis Mektebi Kaydı Kabul 
Muamelesi: 

Yüksek Mühendis mektetbinin 932 - 933 tedris senesi kaydı 
kabul muamelesine 1 eylul 932 pertembe günü saat 9 dan 22 ey
liil 932 perşembe günü saat 16 ya kadar cumadan maada her gün 
saat 9 ile 16 araımda Dolma.bahçede Gümütıuyunda mektep bi-

3 - Talipler (661) numaralı müzayede. münakasa ve ihale 
kanununun onuncu maddesindeki izahat dairesinde tanzim ede
cekleri teklif mektuplanna yüzde yedi buçük nisbetinde teminab 
muvakkateye ait makbuz ilmühaberi veya banka kefaletnamesile 
intaatta istihdam edecekleri Fen memurunun bir dairei resmiye
den musaddak vesikasını lefederek yevmi ihaleden evvel makamı 
vilayete cöndermeleri lizımdır "445) 

için dört muhtelif · renkte 800 
metre çuha pazarlıkla alınacak 
tır. Pazarlığı 10 Eylul 932 cu
martesi günü saat 15 te Topba 
nede Merkez Kumandanlığı aa
tınalma komisyonunda yapıla
caktır. Taliplerin evsaf ve şera 
iti ve nümuneyi ~' ' rmek üzere 
her cün ve mua},, "-1 saatinde 
de teminatlarile birlikte komiı- nasında devam edileceği alikadaranın malumu olmak üzere ilin 
vona müracaatları. (55)(4574) , olunur. (4441) 

1
' Son Hafta Büyük 

AT YARIŞLARI 
9 Eylül saat 15 te Ve\iefendide yapılacaktır. 

... Mevsimin en mühim yarışıdır. aii 

Nişantaşı İngiliz High 
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Kayıt ve kabul muamelesi Cuma ve Pazardan maada 
hergü'.1 ıaat (10) ile (1) arasında icra edilir. Tedrisata 
22 Eyllil aaat (9) da ba,lanacaktır. Telefon: Beyoğlu 1078 

İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimiz dahilinde açılan orta mektep kadrosunda mül· 
ga Çemberlitaş ile diğer mekteplerden naklen gelen memur ve 
muallimlerden adresleri malum olmayan ve aşağıda isimleri ya:ıı 
lı bulunan zevat ile muallim mektebi bütün muallimlerinin Ey
lulün 10 ncu cumartesi gnüü saat 10 da mektepte hazır bulunma 
lan ehemmiyetle rica olunur. 

Cevdet, Hamdi, Emin, Tacettin, Saim, Ekrem; Muzaffer 
, Nami; izzet; Alieddin Beyler ve Dr. Suat Hanım. (4665) 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara Yüksek Zıraat ve Baytar Enstitüleri civarında inşa 

edilecek olan dershaneler, yatakhaneler, kütüphane, yemek salo· 
nu; Rektörlük ve memurin dairesi binasının İnşası 21 gün müd· 
detle kapalı zarf usulü ile münakasaya vazolunmuştur. 

Mezkur inşaatın münakasa şartnamesi, mukavelenamesi• 
umumi şartname, umumi şartname layihası. vahidi fiat listesi ve 

planları (50) elli lira mukabilinde Ziraat itleri Umum Müdürlü
ğünden alınacakbr. 

Her talip münakasa §artnamesinde zikredildiği veçhile eh· 
liyeti fenniye ve kudreti maliyesini tevsik eden vesikaları ko· 
misyona ibraz etmeğe mecburdur_ 

Taliplerin kendi teklif edecekleri bedelin yüzde yedi buçuğ ıı 
nisbtinde teminatı muvakkatesile birlikte ihale günü olan 14 
Eylul 1932 tarihine müsadif çarıamba günü saat 15 te Vekalet 
intaat komisyonuna müracaatları ilin olunur. ( 4261) 

Van Posta Telgraf Başmüdürlüğünden: 
Yazın kamyon ve kıtın hayvanla ve yahut yaz, kış hayvanla 

nakliyat yapmak şartile iki tekil üzerinden münakasaya konulan 
haftada iki seferli ve her seferin mecmuu fıkleti 600 kilo olan ~·e 
650 lira bedeli sabıklı Van • Bitlis poıtası kamyonla bin yüz lira 
ve hayvanla dokuz yüz lira bedelle pey altına alınmıt ve bedelin 
fahit bulunmasına binaen bir ay müddetle pazarlık suretile teıu 
elit edilmittir. Taliplerin daha ziyade malumat almak istiyenlerin 
Batmüdiriyeti.mize müracaatları. (4328) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Anadoluhisarında Çavutbatı çiftliğinde eski çiftlik binası 

ile eski ağıl üzerinde mevcut takriben kırk bin kiremit müzayede 
auretile satılacaktır. 19 Eyliil 932 tarihine müsadif pazartesi 
günü ihalei kat'iyesi icra kılınacağından taliplerin yevmi mez· 
kilrda çiftlikte EvkafMemuruna müracaatları ilin olunur.(4323) 

T erkosta Elecik vakıf ormanlarının otlakiyesi üç sene 
müddetle müzayedeye konulmuıtur. Talip olanlann 19Eylul 932 
pazartesi günü saat on h9'e kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde 
Orman ve Arazi kalemine müracaatları. (4324) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Haydarpata geçidinde bulunan 188 No. lı dükkan aleni mü 
zayede ile ve bir sene müddetle icara verilecektir. Müzayede 18-
9-932 tarihine müaadif Pazar günü saat 15 te yapılacaktır. Ta· 
!iplerin tarihi mezkiirda ltletme müfettitliğinde hazır bulunma· 
lan lazımdır. Bu hususta fazla maliimat almak isteyenler Hay· 
darpata Gar Müdürlüğüne müracaatla bun& müteallik şartname 
lere 15 kunl!luk pul yapıftırarak imza etmeleri ve 200 lira temi· 
nat akçesile müzayede gününde ltletme makamında hazır bulun 
malan ilin olunur. (4658) 

Tayyare Cemiyeti 
mübayaat Komisyonundan: 
Şam-nesi veçhile 1933 senesi için piyango müdürlüğüne 

ait 10,000 adet tabim tabettirileceğinden tab'a talip olacaklarııı 
pey akçeleri ile birlikte 10-9-932 cumartesi günü aaat 15 te: 

Keza: Şartnamesi veçhile 52 ton yerli maden kömürü mü• 
bayaa edileceğinden itaya talip olacaklann pey akçeleri ile bir• 
likte 12-9-932 paz~eai günü aaat15 te piyango müdürlüğün~e 
müt9'ekki.l Tayyare Cemiyeti mübayaat komisyonuna müracaat• 
lan. (4645) 

Erzurum Maarif Müdürlüğünden: 
Erzurum' Vilayeti illmiektepleri için alınacak olan ve tahmİ• 

nen 1000 liradan fazla kıymette bulunan muhtelif cins defterlerle 
evrakı matbua ilin tarihinden itibaren 20 gün müddetle münaka' 
saya konulmu,tur. Defterlerin envaını ve teraitini öğrenmek i• 
çin lstanbulda Maarif Vekaleti Levazım memurluğuna, Erzıl' 
rum'da Maarif müdürlüğüne müracaatta bulunmaları ilin olıı· 
~. (431~ 
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