


Siyasi ve tarihi tefrika 30 

EMALİZM NEDİR? 
Selô.nik - Ana/ arta - Ankara .. 

Yazan: Edirne meb'usu Mehmet Şeref 

Köylüden çekebileceği. ka- 1 sun kabilinden ara sıra anılır, 
aar menfaati elde etmek için görülür ve mahut tabire göre 
zorbalıkta devam eylemiştir. tatlı tatlı söylenerek soyulur
Otesi ise onu alakadar etmemiş du. Türk köylüsünü arayan. 
tır. Bu resmi teşekkülün de- bulan, o temiz göğse başını ko
vamlı soyguncu ğu yanında yarak. orada çarpan kalbi din
gayn resmı soygunculuk ta ala liyen ve onunla içten uğraşa
bıl igine Türk köylusünü hır- rak, konuşan ve anlaşmak isti
palamıştır. yen cumhuriyet mili Türk 

Paşanın mütesellimi , kadı- devleti ve Mustafa Kemal reji
nın muhzırı. aşarcı eşrafın su mi olmuştur. 

ba,ısı köyden çekildikten son- Üç misal: Köylüyü tam ma
ra. kalana aa imam, hoca. ha- nasile ruhi anlarda bize anla
yır softası. bek taşı babası, sey- tan üç misal alıyorum.. ya
yah şeyh. efsuncu dede konmuş şamış ve yaşayan tarihten al

tu · aı ğım bu misaller bize olduğu 
işte hep veren bu köylü yal gibi Türk köylüsünü anlatabi

nız bır şey vermemiştir: Türk liyor. Ve her devrin Türk köy
dili ve 1 ürk duygusu! lüsü ula benliğini vermemiş-

Bütiin yurt kıran, ocak sön- · 
d b 

tır. 
üren u hücumlar Türk köy-

lüsünde mukavemet kudretini Vardar oğlu hadisesinde 
arttırırken. onun içinden sezen lbşir Paşanın hayat ve namu 
duygulu anlayışını, selim aklı- sunu kurtaran Ali Pafa zulme 
nı v• milli duygu.unu aa bile- kar§ı ayaklanmıştı. Jbşirin, 
miştir. Haydar oğlunun, Vardar 

Dargın. küskün, sükut için- oğlunun taraf taraf ia-
de km ve gayız duyarak yaşa- yamı, asker toplamaları üzerine 
dığı acıklı asırların Türk köy- Tokatla Sivas yolu üstünde 
lüıur.de yaşattığı ve ebedileş- iki kafile birleşti ... Biri Vardar 
tirdiği Türk dili ve Türk duy- oğluna, oteki lbşire gidiyor-
gusudur. au. 

Köylü dilini korumuştur. - Ağalar uğurunuz nereye? 
Hele Anadalunun katıksız - Ferman ge!miş, sefer ön 
Türk kızıl başları Türk dilinin lenmiş, Paşa bayrağı altına va 
saaık bir nibetçiıi olarak gü- ralım dedik. 
zel dilimizi yurtlarında yaşat- - Paşalar tepişir, 
mı,lardır. bul onları biribirine 

Iatan
tutuştu

rur, arada bizim köyler yanar, 
yetimler kalır, nenize gerek? 

Şebirlerde bozulan dil köy
lerde ilk saffet ve benliğini sak 
lamıştır, - Devletlü ferman buyur

mu~ Tügrakeş vezirden emir
ler geldi .. 

Nice olur? 
- Haydi işine, Osmanlının 

alnına Türkün al<lı ermez .. Biz 
Türküz. 

Jmamlar, köyde kalın taas
subu körükleyerek köylüyü auy 
madığı ve anlamadığı hurafe
ler içınde necmidar, keaikbaş. 
türbedar, mızraklı uydurmaia
rile, aldata aldata soydukları 
gibi safevi daiplerinin Anaao-
luya yaydıkları Şah İsmail, Omanlı bize un, aman verir 
Kan kalesi, Hayber kalesi.Ham mi? 
zaname düzmelerile de köylü- lbşirin nikahlı karısını lstan 
yü bunaltmıtlardır. bul sarayındaki padişah ister. 

Köroğlu. Kerem. Aşık ga- Vard<.r oğlu onu vermez .. Ya
rip, gibi hikayeler de dillerde rın onun ıl.a ötekinin de kafa
doJa,ırken, Battalnamede kah- sını koparırlar .. Yol yakındır .. 
ramanlık yadını yaşatıyordu Köyünüze dönünüz.. Osmanlı
ve bütün bu dil kıran, duygu ya inan olmaz .. Berikine yanat 
bozan. fikir bulandıran yalan- sak, ötekine yaranmayız, ikisi
cılıklar köylüyü sardığı halde ne birden hizmet oLın•z. Bir ga 
asırların bu hücumları yine rip İttir. Kızdbaş cengine der
T ürk köylüsünün temiz ve saf ler. Sipahlar, Yeniçeriyi bo
karakterini kökünden yıkıp de- ğazlar .. lstanbulda aksi olur .. 

virememiıtir. Şehirlinin yalanından. Os-
Heme~ hemen her köyün manlının elinden Türkün çek

kızlarının dilinde ,akıyan içli tiğine son yoktur. 
türküler, köy saz t•ır.erının y · · d 
koşm:ıları bütün Anaaolu . Terkırsm oymaz, vermez-
k - 1 • d T·· k d'ılın' ·10 / sın o at hapsine atar .. İyisi oy erın e ur . d" .. 
güzellığini saklamıJ• arttırmış- mı onun gerıye, köylerimizde 

bulunalım. tır ... Bugüne kadar onu koru-
yarak getirmiştir. 

İmamın, şeyhin, babanın te
sirleri kabukta kalmış, temiz 
usareye. kana kanşamamıı
tır. 

Son köylüye doğru dönü

ikinci misal: 
Hiyanetin, ihanetin, canlı 

bir timsali ... Yüz bin köylü Tür 
kün bir tümıecik bırakmadan 
mezarı olan Balkan faciasında 
bizzat gördüm: 

şün, yaklaşmanın bıze öğretti- Köyler yanıyordu .. Bir yük
ği ve canlı örneklerini buldu- ıek tepe üstüne çıkılınca, gece 
ğun:uz bu asli hadise köylünün nin esrarlı karanlıkları ortasın
yeniliğe olan meylini, seri in- da gözün alabildiği ufuklarda 
tibak ve uysallığını göstermit- gök yüzünü kızıl dumanlar 
tir. bürüınüt> Türk köyleri tutuf-
. Türk köylü~ü saltana~ dev- mu,. bu kızıllıklar arasında 

rmde aargın, kındar. çekıngen. birer heyüli. gibi karma karı
e~ik u~utulmu_ı•. ve_ nihayet ye-l tıkı turaya buraya kofuşan. 
nıfen bır fey gıbıydı. kadın, ihtiyar ve çocuklar! 

Meşrutiyet ahdinde söz ol- ( Deuamı uar ) 

Reichstag meclisi 
nihayet feshediliyor 

M. Herriot, Almanlara verile_ 
cek cevabın projesini 

nazırlar meclisinde okudu •• 
Mareşal Hindenb rg Berlinde 

P ARiS, 8 A.A. - Fransız ka- ı jansından: Gazeteler, Rayiştag ri
binesi meclisi M. Herriot'nun riya yaset divanının reisiciimhur Hin
• tinde İçtima etmİftİr. Mumaile- denbourg tarafından kabulü me
yh, Almanyarun tealihat hakkm- ruiminin icra.ı için kat'i olarak 9 
da vermit olduğu muhtıraya ce- eylul cuma gününün tesbit edil
vap olarak hazırlan"'n projeyi o- mi~ olduğunu bıltliriyorlar. 
kumutlur. F I · Al 

Nazırlar mecliaı lngilterenin bu ran.sız t1yyaresı man 
bapta ittihaz edecegi vaziyetten ar:ızisi İİZPrindP 
malümattar olduktan sonra cuma 
günkü ictimaında bu cevabı tas~ 
vip eyliyecektir. Nazırların şimdi
lik hakkında hiçbir sarahat ver
medikleri nota Veraay muahedeai 
ahkimından mülhem olan noktaı 
kayit ve Fransa ile Almanyanm 
yalnız batma bu muahede ahkiı.mı 
nı tadil edemiyeceklerini İşaret e
decektir. 

Bu maddeleri imza eden dev
letler tarafından yeniden tetkiki, 
sekizinci madde ahki.m.ına tevfi
kan yalnız ali.kadar devletlerin 
milli emnüaelimetlerile ve müıte
rek bir hareketle vücude gelen 
be)-nelmilel teabh:datm tatbiki i
le asgari derecede itilif edebile
cek §"kilde teılihatın yeniden ten 
zilini intaç edecektir. 

Bu itibarla en fazla ehemmiye
ti haiz olan nokta sulhun en iyi 
bir şekilde tenıiki için meseleye 
bir hal çareıi bulunmasıdır. 

Relchstag fe.•hediliyor 
BERLIN, 8 A.A. - Havas A

jan11 muhabirinden: Rayi§tağ ö
nümüzdeki hafta zarfında feshe
dilecek ve müntahipler, yeni par
lamentoyu intihap etmek için 6 
tetriniaanide içtimaa davet edile
cektir. 

Alman kabinesi bu suretle hare 
kete karar vermekle Almanya 
parlamento rejiminden çıkarmak, 
siyasetine iırarla devam edildiği
ni ıöatermektedir. 

Yeni intihabatın evvelki intiha 
batın tabi tutulmuş olduğu rejim 
dahilinde icra edilmeıi kat'i de
ğildir. Zira hükumet, rakiplerin 
ellerinden bir takım azalıkları al
mağı temin edecek mahiyette bir 
İntihap projesi hazırlamıt olup ri
yaseticümhur tarafından isdar e
dilmİf olan bir kararoaıne ile me
riyet mevkiine konulacaktır. 

Cuma günü Berline avdet ede
cek olan mareşal Hindenbourg, 
Rayiştag reiıi Naz ilerden Goeh
rint:'i hemen kabul edecek iae de 
onunla kabinenin mevkiinde ipka
*' meaeleai hakkında münakaııa 
ve müzakereye slrişmemeğe karar 
vermit olduğu zannolunmaktadır. 

intihap mücadelesinin ne gibi 
ıerait altında cereyan edeceğini 
şimdiden tahmin etmek mümkün 
değildir. Maamafih, nasyonal -
Almanlar müıtesna olmak üzere 
bütün fırkaların "kahrolsun irti
ca" parolasile kabineye kartı fid
detli bir cidal açacakları ve bu i
tibarla 4 büyük fırkanın yani Na
zi, komüniat, sosyalist ve merkez 
fırkalarının propagandalan ara
sında bir fark olmıyacağı muhak
kaktır. 

Voli ajansının tebliği 
BERLIN, 3 A.A. - Wolff A

jansından: Bertin siyaai mahafili, 
gelecek Pazartesi günü Rayiftag' 
da kıraat edilecek hükumet beyan 
namesinden sonra, gelecek hafta 
ortaaına doğru yapılacak müzake 
rat ile dahili vaziyeti ıiyaaiyeain 
tenevvür edeceği kanaatindedir. 

Vaziyeti hazıra baaebile Rayİf 
tag'm feshinin gayri kabili içtinap 
olduğu umumiyetle tahmin edil
mektedir. Bu takdirde tqrinisani
ni11 birinci 15 siinü zarfında umu 
mi intihabat baflıyacaktır. 

Relchslag diva111 riyaseti 
BERLIN, 8 A.A. - Wolff A-

PERL, 8 A.A. - Wolff Ajan
sından: Lorraine'den gelen bir 
Fransız askeri tayyaresi Moaelle 
nehrinin ıağ sahili üstünde Alman 
demiryolu üzerinden 15 kilometre 
lik bir mesafe dahilinde uçufuna 
devam etmiştir. 

Hiııdenburg Berlinde 
BERLIN, 8 A.A. - Reisicüm

hur maretal Hindenbourg Berline 
avdet etmiıtir. M~rünileyh bu 
sabah başvekil von Papen'i kabul 
etmiıtir. Yarın saat 11 de Reiıtag 
rjyaset divanın kabul edecektir. 

Temps ne diyor 
PARIS, 8 A.A. - Havas Ajan 

ıından: Tempa cazeteai yazıyor: 
Almanya, Milletler Cemiyeti 

izaoı olan diğer devletler gibi Mil 
letler Cemiyeti içinde her türlü 
hukuk ve müsavattan iıtifade edi 
yorsa bu hal, mevcut muahede ve 
itilaflar ahkimile kendi uhdeaiııe 
terettüp eden husuai teahhüdat
tan mütevellit hakiki miioavataızlık 
tan hiçbir veçhile kurtulmak ma· 
nasını ifham. etınez. 

Alman tezi kabul edilecek olaa 
idi, kendi arazileri Ü.zerinde, ata· 
tüleri beynelmilel itiliflarla temin 
edilmif milli ekalliyetler bulunan 
ve Milletler Cemiyeti iza11ndan 
olan de•· !etler de, Berlindeki tarzı 
tefairi ileri ıürmek ve ayni hukuk 
ve müsavatı, prenaipi yadetmek 
auretile ekalliyetler rejimini aade 
ve basit bir tekilde ve inkir ede
bilirlerdi. Esasen bu Alman veai
ka11 diğer milletler için en ataiı 
seviyede terki tealihatm zaruri ol
duğunda iarar ederek yeniden ai
lihlanmak huıuıundaki kat'i ar
zuyu herhangi bir mütaleadan da
ha mükemmel bir ıurette göater· 
mektedir. ,.. 

Amerika da 
Feyezanlar 

Bir çok kasabalar 
su altında kaldı 
NEVYORK, S A.A. - Rio 

Grande nehri taımıftır. Nehrin 
Mekıika cihetindeki setleri yıkıl
mıt. fakat Amerika tarafındakiler 
mukavemet etınittir . 

Binlerce hektar arazi sular al
tında kalmıftır. Haaarat yüzlerce 
milyon dolar tahmin edilmektedir. 
Şimdiki halde telefat miktarı 12 
ye balii olmuttur. Birçok kaaaba
lar ıuların hücumile tecrit edilmit 
bir hale kalmqtır. 

Gorgouloff 
Affedilecek mi? 

P ARiS, 8 A.A. - Kazak Laza 
roff hakkındaki kanuni talıihat 
hakkında Gorgouloff meaeleainin 
aldıi• teki~ müddei umuminin bu 
meaeleyi reddetmeaile nihayet bul 
muıtur.Bundan aonra Madam Gor 
rouloff'un :zevcinin affi için vaki 
olan muhtelif iıtida ve talepleri
ne ancak af komİ•yonu cevap ve
rebilecektir. Devlet reisi pek ya
kında Gorırouloff'un müdafilerini 
huzuruna kabul edecektir. 

M. Venizelos 
İstifa etti 

---
Fakat reisicümhur 

istif sını 
kabul etmedi .. 

A Ti NA 8. (Hususi) - intihabat 
dolayislı M. Venizeloı bueün Rei
sicümlıur M. Zaymise istifasını ver
miştir. M. Zaymis itifanameyi kabul 
etmemiştir M. Venizelos intihaba
tın sonuna kadar iktidar mevkiinde 
kalacaktır. · 

Cünıhuriyeli korumak tein 
ATINA, 8. (Huıuıi) - Her han

gi bir harekete karşı koymak maksa 
dile zahit~n tarafından bir Cümhu
riyeti koruma komite,i teşkil edil
miştir. Reisicümhur hu komitenin 
dağılmasını arzu etmiş ;~e de M. Ve 
nizelos komitenin mevcudiyetini şim 
dilik luzumlu addetmiştir. Donanma 
büyük zabitanı da ayni suretle bir 
komite teşkil etmi-'ler ve cümhuriye 
te karşı sedakatlarını ilin etmişler
dir. 

Venizelistlerin mitingi 
ATINA, 8. (Hususi) - Venize

liatler tarafıtı<ian yapılmaıı evvelce 
takarrür eden büyük ınetincin icra
sından, her hangi bir arbedeye mey 
dan verilmemesi m•kaadile, M. Ve
nizelosıun tavsiyesi Üzeı·İ.ne vazgeçil 
mittir, 

Tevki/al 
ATINA, 8 A.A. - Havas A

janac•adan: Milliyet aleyhinde ih
tililkirane bir beyanname neıre
den komüniat fırkaıının intihap 
komitesi i.zası biyaneti vataniye 
cürmile ittiham edilerek tevkif o
lunmuılardır. 

3 5 bin liralık 

tasarruf 
Manisa, 8 (Milliyet) - Maniıa

ya isale edilecek ıuyun ibale müdde 
ti temdit edilmittir. Son günlerde 
yapılan bir tetkik neticesinde çelik 
borular ile su iaaleıi cihetine gidil
diği takdirde 35 bin lira kadar bir 
tasarruf edileceği anlqılmııtır. 

Rusya 
Romanya 

V ARŞOV A, 8 A.A. - Siyasi 
mahafi~ Romanya ile Ruıya ara
smda bir ademi tecavüz misakı ak 
di için tekrar müzakerelere baı
lanılacağını haber vermektedir. 
Hatta iki memleket hali hazırda 
münazüünfih olan meaeleler hak
kında bir formül buldukları tak· 
dirde - ki muhtemel görülmekte
dir - bu müzakerelere pek yakın
da baılanılarak intaç edileceği aöy 
lenmektedir. 

Lehistan ve Rusya 
V ARŞOVA, 8 A.A. - Leh -

Sovyet komiıyonu 10 eylulde hu· 
dut Üzerinde kiin Koloaowo'da iç
tima ederek bu ayın 15 inde yapı
lacak olan Leh ve Sovyet esirleri
nin mübadeleai prtlannı kat'i su· 
rette teıbit edecekti~ . 

İngilterenin borcu 
l.ONDRA, 8 A.A. - fngiltere 

hükiimetiain Amerikaya olan Ye 
vadeli 15 kinunuevvelde hüliil e
decek bulunan borçlan hakkında
ki taaavvurlan henüz malüm de· 
ğildir. Hükiimetin !&...kal 90 gün 
evvel haber vennek J&rtile tediye 
yi tehir etmek hakkı Yardır. 

lhbann aon ırünü önümüzdeki 
pel'femhe cünüdür. 

Manisa' da üzüm müstahsiller· 
bir kongre gapıgorlar 

Üzüm fiatları bu sene çok düşük .. 
MANiSA: (Milliyet) - Bir 

kaç gun evvel Salihli Ticaret Oda 
sı beydi ve bazı alakadarlardan 
mürekkep bir kafile Manisaya 
geldiler O züm fiatlarının ölgün 
bir şekilde tem aiai Manıaa gı"bi 
onları a müteeaair etmiş ..-e bir 
çare taharrisine sevkeylemi~ti. 
Buradaki alakadar ve salahiyet
tar zevat ile vukubulan temas~ 
lar neticesinde - müstahsil kaza 
lar mümestillerinin de İttirakile -
daha §amil bir .ekilde umumice · 
bir kongrenin Ma:nisada içtimaı 
karargir olmuş ve IAzım gelen 
kazaların Ticaret odalarına tel
graflar çekilmiştir. Bu hayati iş
le daha yakından alakadar ol
mak Üzer~ meb'uslarımızdan Mua 
ta fa Fevzi, Ki.ni, doktor Saim, 
ve Oaman Beyler de Manisada bu 
lunuyorlar . 

Aktedilcek koncrenin istihdaf 
edeceği esastan haberdar edilmiş . 
olan kazaların muvafakat cevap
ları alınır alınmaz toplanma gÜ· 
nü kararlaştırılacak ve derhal 
telgrafla haberdar edilecekler
dir. 

Bütün dünya rekoltesinin bu 
seneki noksanlığı malUmdur. 
Türkiyenin % 80 niabetindeki re
koltesini dolduran Ege mmta
kası ve hassaten Manisa mahıulü 
ise ihtiyacı tatmin edebilmek-

• 

ten çok uza ır. 

Bu ıti rla t ah uller mizi 
hiç olmazsa ylrmı iki, yirmi ü 
ten başlayarak kırk kuru tan fa 
laya kadar atılm sı akıl ve m 
tık icabından iken bugünkü p · 
yasa bunlann nısfından bile du 
dur. Müstehlik bu alıı 'erişte 
takıiratı, naçar ve bizzarur ka 
landığı arz işindeki tehalük ve · 
ticalidir. Filhakika Üzüm borsa 
.smda satılığa arzedilen mah.su 
nümunelerinin şayanı hayret bi 
teki.aüf irae eden çokluğu, ifra 
dercede <'~' şkün bir hale gele 
borçlunun biran evvel - vele 
bir dereceye h:adar olsun - def 
ihtiyaç ve teıviyei düyun gayre 
tinde bulunması \e diğer bin saif 
dolayısile ihtiyar edilmektedir . 

Arzın fahit bir yekün irae e 
den çokluğu karşısında talip na 
mını alan menfaatin nazlı hare 
ket edecefine de şüphe edilemez 

Bugün Manisada piyasaya ar 
zedileo üzümlerimizin beher kı 
yesi 10 - 24 kuruş arasında te 
mevvüç ediyor. Öyle ümit etme 
istiyoruz ki, akted'.lecek mahalli 
kongrede bütün bu cihetleri d 
mevzuu bahsedecekler ve i.ci 
tedbirler almağa çalııacaklardır 
Bizim kanaatimize göre bu işt 
hem cezri, hem de zecri çarele 
dü,ünülmek zarureti vardır • 

lzmirde Fransız hastahanesi 
hakkında tahkikat yapılıy3r 

IZMIR, 8 (Milliyet) -- Gecenlerde Kordonda bir birahanede ya 
ralananları; "GP.ıeeyarısı doktorumuz yoktur" diyerek kabul etmeyen 
Fransız hastahanCAİ hakkında 11hhiye müdürlüğü tarafından tahkika· 
ta başlanmıılır. 

Fransız konsolosluğu da hastahanedeki al&kadarların tecziyesi 
cihetine gidilmek iizcre tahkikat yapmaktadır. 

•• 
Uzüm piyasası yükseliyor 
IZMIR, 8 (Milliyet) - Üzüm piyasasında ~ayanı memnuniyet 

tereffüler kaydedilmeğe başlanmıttır .. 

Mütehassıslar Mersinde 
MERSiN, 8 (Milliyet) - Dört Türk, dört Rus mütebassmndan 

mürekkep tetkik heyeti bugün ıehrimize gelmiştir. Heyet me•ucat 
fabrikalarını g(~zmekte, pamuk cina, evsaf ve sureti İstihsalini tetkik 
etm..-ktedir. 

Borsada pamuk 29,;, aisam 21 ve 22, 75 kuru,tur. 

Ticaret aleminde itimat 
yeniden teessüs ediyor 

LONDRA, 8 A.A. - Wolff Ajanaından: lktııa.di mahafil, ticaret 
aleminde itimadın yeniden tee..ıia etmekte olduğunu miifahede etti
ği zann•ndadır. 8J itimat, başlıca bazı İptidai maddeler fiatlerinin ye 
niden düzelmeıınd~, buyük Alman bankalarının mali inhitatın en aşa· 
ğı noktasının geçi1mit olduğu ve vaziyetin dönüm.ünün eski hale takar 
rüp etmekte bulunduğu hakkındaki beyanatına matuf olarak Paris Ye 
Berlin bonaımdan gelen iyi haberlere istinat eylemektedir. 

kurtuluş Manisanın •• •• gunu 
MANiSA, 8 (A.A.) - Manisarun kurtulu,unun yıldönümünü 

halk büyük tezahürat içinde tes'it etmektedir. Halk dükkinlannı ka· 
pamış, hükUmet k?nağı önünd~ toplanarak minnet ve şükran hiılerİ· 
nin büyük halaskira 'e büyük haliskirm mesai arkadaşlarına arzı· 
nı vali beyden istirham <otmiJtiı. Saat 9 da şehitliie gidilerek şehitle
rimizın ruhları taziz edilmit ve fırka karargihı önünde bir resmireçit 
yapılmışt·r~ Fener alaylan tertip edilerek tes'it tezahüratına gece de 
devam edilmişlİr. 

Yunan Reisicümhuru, M. 
Çaldarisi beyan_ 

name neşrine davet etti 
ATINA, 8 (A.A.) - Atinaika gezeteainin istihbarına göre Reisi· 

cümbur M. Zaimis, M. Çaldaris ile görÜftüğü sırada intihabat müca· 
delesine kanşmıya<a!•nı oôylemittir. M. Çaldaria aiyasi rejim meaele· 
sine temas ederek kendi•inin hanedan ile alakadar olma.dı~mı be 
yan etmj!Jt-İr. Reiaicümhur, mumaileyhi sarih ve kat'i bir beyannaıni! 
neşrine davet ebnİftİr. 

r . "\ l lardı. efkarı umumiyeyİ kazanmak- dütünce yan halledilmit teli.k-

i H ft ıık S• • J l ı Lauaanne konferansında şifa tır. Velhasıl müaavat talebinin ki edilir. Almanyanın yarın a a IY8SI Cma hi surette i.leri sürülen teklif, yarattığı hava; meselenin sa- Franaa kadar silahlanmas{ ve. 
'--------------------------' şimdi bir nota ile teyit edilmek- kin bir surette münaka§Uma yahut Fransanın ıili.hlamııı 

iıicümhur yakında Berline ge- olan fırkalarm ittihadı müsbet 
leceğini ve kendilerini orada iş görebileceklerini iıbat et
kabul edeceğini bildirmittir. mez. Bu, olaa olsa, hükümete 

Almanya Versailles muahe
desinin bir bağından daha kur
kılmak için yeni bir adım at
mıştır: 1- ranaaya tevdi ettiği 

bir not.ada teslihat hususunda 
müsavat talebini ileri sürmüt
tür. Malümdur ki, harbi umu
minin sonunda mağliip devlet
ler silahlanndan tecrit edilmit 
!erdi. Almanya da Veraaillea 
muahedesile donanmasını ga
liplere teslim etti. lıtihkamla
rını yıktı. Ordularını dağıttı. 
Askeri kuvvetini 100 bine in
dirdi. Bunlar da med>uri as
kerlik usulile değil, maatla alı
nacak ve hizmetleri de 12 se
ne devam edecekti. 

Ancak Aln:anya hakkında 
azedilen bu kayıtlar, diğer 

devletlerin de ııilahlarıru tah
dit etmelerine bir mukaddeme 
olacaktı. Şimdiye kadar silah-

ıebbüsler bir netice vermeyin- tedir. Teklifin Franaada neşe- hiç te müsait değildir. bugünkü Almanya ayarına in
ce. Almanya da müsavat teşeb- kilde mukabele göreceği tah- Fransız hükumeti Alman dirmıesi mevzuu bahis değildir. 
büıünde bulunmağa karar ver- min edilebilir. Gazeteler ateş notasına cevap vermekte isti- Burq maddi imkan da yoktur. 
mittir. püskürüyorlar. .Bunu. Ver- cal göstermemektedir. Nota ve- Esasen Almanya, müsavatı 

Almanyanın müsavat talebi ı sailles muahedesini büsbütün rildiği zaman başvekil Herrioıt prensip olarak ileri suruyor. 
yeni bir tey değildir. Gazete- hükümsüz bırakmak için atıl- tebdi;havada idi. Hadisenin, Mikdarlar üzerinde bir fey ser
ler ve müfrit fırkaiar şimdiye mış yeni bir adım telakki edi- tatil günlerinin ıükünunu ih- detmiş değildir. Öyle anlatılı
kadar bağıra bağıra bu müsa- yorlar. Dün tamirat ilga edili- lal etmesine razı olmayacağı- yor ki, bu meselenin müzake
vatı talep etınitlerdi. Hitlerist- yor, Bugün teslihatta müaa- nı söyleyerek Parise avdet bile resi ve halli uzun sürecek. Fa
lerin istinat ettiği notkalardan vat meselesi ileri sürülüyor. etmedi. Hila da resmen cevap kat §•yanı dikkat olan nokta, 
biri de bu müsavat meselesi- Yarın hudutların tashihi talep verilmiş değildir. Ancak ceva- Veraailles muahedesinin inbi
dir. Müsavat meselesi, Yon edilecek. Yeniden Alsas Lo pın mahiyeti tahmin edilebi- damına doğru yeni bir adıma
Papen tarafından son Lau- ren'in geri istenildiği gün de lir: Fransız hükumeti ağlebi tılmıt olmumdadır. 
ıanne konferansında da ileri yakındır. Bu Alman hadna- ihtimal, meselenin Veraailles "' • "' 
aürülmüttü. Fransızlar, tami- şin-aılığı nerede nihayet bula- muahedesile alakadar olduğunu Almanyanın dahili vaziy• 
rat borçlarının tasfiyesi için cak? işte Fransız gazetelerinin bu muahedenin yalnız Fraıaa tindeki vuzuhsuzluk hala de
götürü bir mikdar tediyesini is neşriyatları... tarafından İmza edilmediğini vam ediyor. Reichıtaıı ilk içti
teyince; Almanlar da taviz <>- Diğer taraftan Almanyada ve bütün Avrupayı ali.kadar et- marm aktedip riyaset divanım 
larak bu müsavat meselesini da hararetli neşriyat yapılmak- tiğini söyleyecetkir. Yani kla- intihap eyledikten sonra dağıl
talep etmişlerdi. Fakat esas iti- tadır. Esasen öyle anlaşılıyor sik kaçamaklı cevap... mıştır. Yeni riyaset divanı re
barile mali bir mese!e olan ta- ki, Yon Papen hükumetinin bu Meselenin nasıl halledilece- isicümhurla görütmek üzere 
mirat işine siyasi meselelerin ka müsavat talebini bu aralık ileri ği şimdiden kestirilemez. Yal- şarki Prusya' ya kadar gitmiı 
rıştırılamıyacağmı söyleyerek sürmesinin bir sebebi de nız şu s&yleııebilir: Bu, öyle İse de Hindenburg tarafından 

~~~~~....::...;..._;:;;;;;;;,;;~====~;.;:;,,::,_:;:..;:;..:.,;;..~~_;,,.....:.·~·~~~..J..g,,.:...ı ...... ~.....;JL......~.:;.......ı....ı....;_..ı.....L...~:.ı..ıı.....::ı-....1;,....ı..:.......;u...ı.....;:.... .. Lk A . " 

Dahili vaziyetin bu hafta kartı bir cephe birliğinden iba
kat'i bir safhaya girmesi muh- rettir. Bir taraftan hükümet ile 
temeldir. Çünkü 12 eyliilde reiıicümhur. diğer taraftan da 
yani pazartesi günü Reichetag meclis arasındaki bu mücadele 
tekrar içtima edecek. Hükü- ı de hükümetin daha kuvvetli 
met ilk içtimaa iftirak bile et- bir vaziyette olduğu anlaşıl
memi9ti. bu defa itimat mese- maktadır.Kanun meclisin tara· 
lesi mevzuu bahsolabilir. Eğer fından dahi cıisa. bu hakkın te
Reidıstag hükumete ademi iti- yidi için bir ihtilal yapmak la
mat beyan ederse. dağıtılacak- znndır ki, bunu kimıae göze a· 
tır. Hitleristler ile merkez fır- lamaz. Esasen Almanya bu va• 
kanın bir koalisyon yapmaları ziyetlere ahtmııtır. Bismarck 
mevzuu bahisti. Hafta arası da senelerce imparatorluğu, a9ağı 
devam eden pazarlık henüz yukarı ayni 9ekilde idare et· 

* * * 
müıbet bir neticeye müncer ol- mitti. 
mamıştır. Ancak bu ihtimal 
tahakkuk etse ve bir koalisyon Mançurya meselesini tetkik 
vücut bulsa dahi, hükümete 
ademi itimat beyan edildiği tak 
dirde Reichstag dağıtılmaktan 
kurtulmıyacaktır. Reisicüm
hur. meclisteki fırka vaziyetine 
göre, bu meclisin it göremiye
ceğine kanaat getirmiştir. Bi-

etmek üzere Aksayı ıarka gi· 
den Cemiyeti akvam komisyc· 
nu avdet etmiştir. Komiıyo· 
nun raporu yakında Cemiyeti 
akvama takdim edilecektir. 
Raporun muhteviyatına göre• 
Cemiyeti akvam yeni teessıiı 
.. .ı .. n Mancukn hükumetini ta· 
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Hindistan' a Muhtelif Çeşitlerde Mal 
1 

ihraç Edeceğiz •• 
Ekonomi Kapalıçarşının Mahkemelerde Mez~da Vllllyetle 

liindistan bizden bazı 
şeyler istiyor 

T •• 
amın 

Esnaf belediyeye 
müracaat etti 

Mahkeme kapısındaki 
cinayetin davası .. 

Nelei' çıkanldı Zehirli 
Balık 

Bir senelik satlf 
568,898 lira tutuyor Dün Vilayet me

murları 

hastalandılar Oraya reçel, üzüm, incir, fındık 
ve şeker göndereceğiz •• 

Kapalı çarımın maili inhidan bu
lunduğu haberi zaman zaman taze
lenir ve İcab eden çareler düşünül
meğe baılar. Kıı mevıiminin yak
la,makta olması, bu mevzuun gene 
ortaya atılmaıma ıebep olmuştur, 

Çarşı esnafı, çarşmın her hangi 
bir yerinin ani olarak yıkılmak tehli 
kesi k.arımnda müıteki bir vaziyet
tedirler. Çarıı eonafı cemiyeti bu hu 
suıta alakadarlarla sıkı temasa gir
miştir. 

Ka~l mahkemeden çıkan ada. 
mı niçin öldürdüğünü anlatıyor 

Son yapılan bir iatatiıtiğe naza
ran son bir sene içinde belediye me 
ut İdaresinin mücevherat !Ubeainde 
10043 parça mücevher satılınqtır. 
Bu mücevherlerin kıymeti 252 171 
lira 14 kuru§tur. ' 

Dün vilayet memur ve odacıla 
nndan bazılan öğle Üzeri vilayet 
kal'fıundaki küçük ahçı dükkan
larında luzarmıı palamut yemi'
ler ve üstlerine bir fenalık gele
rek derhal hutalanmıtlardrr. Fas 
la hasta olan memurlar hemen t• 
davi altına a.hnmıtlardrr. Hadise 
B~lediyeye haber verilmit ve aıh
hıye müfettiıleri tahkikata vazi
yedetmitlerdir, Yapılan muayene 
neticesinde paJamutlarm kokmut 
olduğu anla§ılmııtrr. Bozuk balık 
sa.tan dükkanlar hakkında tahki
kat devam etm ktedir. 

, ihracat ofisi ihraç eıyamız için ye
lli ınahreçler aramaktadır. Ofis bu 
llıesaisinde bilhassa ticari münas&
~~ta l•'llunmadrğnnz m<'lllleketleri 
'<Utik • tmektedir. 

Tiftik 
Tütün 
Ozüm 
Maden kömürü 

(ton) 
Yün (kilo) 
Arpa 

1.378.129 504.204 
505.40'- 435.918 

1.183.826 266.236 
26.107 254.125 

Haziranın üçüncü perşembe 
günü Adliye sarayında bir cinayet 
olmuf7 ikinci ceza mahkemesin· 
den çıkan bir adam mahkeme ka- I 
pıaında hasmını öldürmüştü. 

cebinden de ,u kısa bıçağı çıkar
dım. O esnada jandarmalar ve 
gazeteciler geldi üst tarafını ve 
cinayetin sebeplerini bihniyonım. 

Diğer bir tahit te tunlan anla
tıyordu: 

Hali kısmında 9319 halı aatılmıştır 
ve bunların kıymeti 181749 lira 77 
kuruştur. 

E,yayi müıtamele kısmında 10648 
parça eşya .atılmıştır -.e bunlann 
kıymeti 135978 liradır. Ofis, Hindistanla ticari münase

lıotta bulunulmadığını nazarı dikka
te alarak Hindiıtanda ihraç eıya
~ı~ icin alıcı aramakta idi ihracat 
afisinin bu teşebbüsah müsbet neti
<t Vermiı ve Hindistanda ihraç e,ya 
~za karıı bir çok firmalar tarafın-

" alaka uyanmatır. Hindiıtanda 
~elerdenberi tce;.ü, etmit elan bir 
t uı·k finn. •• '>fise Tı.i•·k taciri ·ile 
"'1ıasa girmek istediğini bildirmit 
'• ihraç qyamızı Hindi standa tanıt 
rnaı, tiLttc nUm neler •Jtcmitti..-. 

Halı 
Fındık (iç) 
Ham deri 
Afyon 
Palamut 
Palamut hu-

463.218 189.126 
4.599.247 164.174 

59.982 154.166 
382.050 140.281 
174.842 75.999 

6.693 59.131 
1.190.922 56.169 

Çarırnın Emnü umran cemiyeti he 
yeti idaresi de içtima ederek, Bele
diye encümeni daimisine müracaata 
karar vermit ve müracaah da yap
mıştır. 

Bir refikimiz, Ç&r§ı tamiratının be 
lediye bütçesile alikadar olduğunu 
ileri sürmekte ise de bu doğru de
ğil dir. 

O zaman ilk olarak gazetemiz
de uzun uzadıya bahııettiğimiz bu 
kanlı hadisenin muhakemesine 
dün ağırceza mahkemeainde pek 
kalabalık bir samiin kütl ... i huzu
nında batlanmıttrr. 

Jandarma muhafaza11 altında 
mahkeme salonuna getirilen ve 
maznunlara mahauı dairenin içe· 
risine knnulan maznunda dikkata 
şayan bir ıükunet vardr. Sanki 

- Efendim ben cinayetin vu
kuuna şehadet edecek değilim, 
görmedim ve bilmiyorum, ben §e
ref ve namusum 't'e vatanım üze
rine yemin ederek ve doğru ola· 
rak maznun ile maktul arasındaki 
masebek ahvali anlatacağon. 

Satılan ~yanın hepıinin kıymeti 
568898 lira 81 lrunıştur. 

····-···--····· .. ··-·· .. ·--···-·-
rafından Terkoa şirketi aleyhine 
ikame edileceğini yazdığımız me
raklı davanın rÜyetine başlanmıf
tır. Münim B. abonelerin teahhüt 
ettikleri miktardaki suyun paraaı
nı tirket aldığı halde kafi su ver
mediğinden aboneler teahhüt et
tikleri kadar sarfiyat yapamayın
ca aradaki farkı iade etmediğin
den tikayet "tmittir. Dün bu dava 
Üzerine mahkemece mütebaaaiala
ra kefif yı:,ı:ıtınlmıt ve Firuzağa 
mahallerine ıirketin 14 günden 
beri muntazaman ıu vermediği 
tesbit edilmi,tir. 

lasası 
Koyun (baş) 
Zeytinyağı (kilo) 

378.530 
5.725 

67.421 

44.922 
37.409 
23.741 

Esnaf, kiralarına mahsuben tarni
artı yaptırmak niyetindedirler. 

ihtikar evrakı 

di Hindistan bilhassa ıekerli ınevad 
il k' mil n hariçten getirtmektedir. 

u sebeple Mmnn boyalı adı ıeker
~ri Hindiıtanda çok satılmaktadır. 
ı.,.•ınleketimizd n istenen nümunel 
., Türk reçelleri, murabbalar, incir, 
~:tiim ve fındıktır. Ofis bu maddele
~" Hindiıtana gönderilmesi için a-

Kasaplık hayvanat 
Son hafta zarfmda yapılan tekika 

ta göre 1 stanbulda iıtok olarak 
3000 keçi, koyun ve saire 450 de i
nek, öküz, manda, dana, boğa, ma
lak olduğu anlaşılmıştır 

Telefon şirketi 
Müdürü 

vak'a gÜnÜ 4--5 jandarma tara
fından güç zaptedilen ba maznu
nun çehresindeki mıidhi, tekııllua 
tamamen zail olmuştu. Reiıin su
allerine çok bozuk bir şiveyle ,u 

Ma znun Muıtafa bu adamın 
karııının amcası oğlu olduğunu 
söylerdi, fakat bunun doğru olup 
olmadığını kimse bilmezdi. Tam 
üç •ene evvel bu Mustafa maznu
nun kansını kaçırarak Tophaıaede 
Boğğazkes nde bir eve götürdü. 
Ben tevaııaut ederek kadını koca
sının yanına götürmek istedim, 
muvaffak olamadım. Bu adam se
fil ve aergerdan oldu. Nihayet a
radaki münaferet bu faciayı do
ğurdu. Benim kanaatimca bu ka
çış masumane bir hareket değildi, 
belkı de gizli bir aşkın icabıydı. 
Fakat bunu yaradanımız bilir, 
mahkeme huzunında yalan söyle
miş olmıyayon. 

Yeni cami ciYarmda kunı kah
veci Abtullah efendiye ait ihtikar 
evraJtı evrakı vilayetteki ihtikir 
tetkik komiıyonuna gelmiştir. Ko
misyon önümüzdeki hafta bu cv
raki tetkik edecektir . 

t
• kadar firmalarla temasa girişmiş
••. 

Harici ticaret 
vaziyetimiz 

l_ ~h~a~t ofisi ~ğu~t~a a~a ait 
~ıcı ticaret v8.Zlyetim tespıt et
~ıştir. Şimdiye kadar toplanan ma-
0ınata nazaran 1932 senesi ağusto-
1\ı :zarfında memleketimizden ihraç 
•lunan batlıca mevaddın ehemmiyet 
~•ile miktar ve kıymetleri fÖyle-

1932 ağustosu 
Y~ınurta (kilo) 1.732.399 525.283 

BORSA 

( İt B3nkasmdan alman c:etvddir ) 

8 Eylill 1932 
Aktam Fiatlan 

lstilırular Tala1'11t 
lıı r·rtın tfi.1/t 
•ı~ cı . ,ollın •.11,1/1 

' M11~1tılıdı Ju,ıo 
Fiıtntıı: 1,-
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b.ıyacak ve yahut tanımıyacak
tır. Raporun cevap vereceği su
•l şudur: Mançuko devleti, Ja
l>onyanın silihlarile meydana 
telnıi~ teşekkül mü; Yoksa 
Mançuryalıların milli duygula
tından mülhem bir hareketin 
lleticeai midir? Eğer Japonya
lıtarın müdahalelerile ve anla
tın yardımile meydana gelmit 
~e onların silahlarile ayakta 
t'\Jrabiliyorsa. o halde Cemiye-
1 akvam azasnıdan Çin taarru

:- uğramıştır. Yeni hükiimet 
t e tasdik edilmiyecektir. Diğer 
I ltaftan eğer bu, Mançuryalı
I 'rın milli hareketi ise. her mil
,,tt gibi Mançuryahların da ken 

1 mukadderatlarına hakim ol
llırya hakları olduğundan yeni 
Qevlet tı:.nınacaktır. 

Bütün cihan Lytton komis
)oııunun bu ranorunu merak ;e alaka ile bel~lerken. ansızın 
~Ponya Mancurya hükiimeti-

ıı -1 tilllımağa karar verm;~tir. 

Kışlık hububat 
vaziyeti 

Ziraat vaki.Jeti meteoroloji 

M. Vatso11 niçin istifa etti cevapları verdi: 
- Vanlıyİm, adnn Hasandir. 

Şahitlerin hepsi geımemitti. 

Tütüncüye dayak mı 
ablmış? 

Tahsildarlar için 
bir karar 

enstitüsünün ne,rettiği aon bülte
ne nazaran bütün Türl<iyede kış
lık hububatın hasadı ve harmanı 
hemen bitmiş gibidi;-. Elde edilen 
hububat miktarı bazı yerlerde ge 
çen seneye nazaran daha iyi bazı 
yerlerde de nokaandır. 

Telefon §irketi müdürü M. Doug
las Watson'un vazifesinden istifa 
ettiğini yazmıştık. Bize verilen ha
bere cöre M. Watson'un iıtifası u
zun müddettenberi sinninin ileridi
ğİni ve istirahata muhtaç olduğunu 
beyan etmesinden ileri gelmiştir. Şir 
ketin lngilteredeki merkez komitesi 
ile M. Watson arasında bir ihtilaf 
zuhuru mevzuu bahs değildir. M. 
Wataon'un istifası kabul edilmit ise 
de kendisi daha 4-5 ay kadar vazife 
sine devam edecek ve bilahire Lond 
raya avdet edecektir. Şirket müdür
lüğüne henüz kimin tayin edileceği 
malum değildir. 

Arabacılık yapanm, evliydinı, üç 
çocuğum var. Göt.terilen tabanca 
ve bıçaklar benimdir, öldürdü~
mü söylediğin.iz adam karımm 
amcası oğlu imi§. Ben bilmiyonım. 
Bu adam - ki ismi Mustafadır
beni~ karımı, çoluğwnu, çocuğu
mu, malımı, mülkümü zabtetti, 
beni evimden dııan attı, üstelik 
ölümle de tehdit etti. Bu tehditten 
sonra ıili.hlandım ve bir tearruza 
maruz kaldığım zaman mukabele 
ye karar verdim. 

Mahkeme diğer şahitlerin celbini 
de lüzumlu gördü ve muhakeme
yi ba,ka güne bıraktı. 

Beyoğlunda Kalyoncu kulluğun
da bir zabitai belediye memurunun 
bir tütüncüye dayak athğmı yazdı
ğından dolayi aleyhine hilih haki
kat n~riyat davası açrlan Cümhuri
yet gazetesi neıriyat müdürü K&
ma) Salih beyin muhakemesine dün 
birinci ceza mahkemesinde batlan
mı,br. 

Yapılan tefti,ler neticeainde 
bazı hususi idare tahsildarlarının 
zimmet ve ihtilaıları olduğu anla
tılmr§trr. Bunun için ıiddetli mani 
tedbirler alınmaiıma karar veril
miştir. Bu meyanda bir tabıildar 
bir dairede azami iki sene çalıta
cak, iki sene aonra di"' er bir min .. 
takaya naklolunacaklır. 

Serseriler 
Toplanıyor Trakya mıntakasmda hububat 

vaziyeti geçen aeneynin aynidir. 
Kocaeli mıntakaaında hububat 
Taziyeti iyidir. Ege mıntaka~rnın 
bu ııeneki hububat vaziyeti şaya
nı memnuniyet görülmektedir. 

Orta Anadoluda hububat bazı 
mıntakalarda geçen ıeneden az
dır. Cenup ve cenubu tarki Ana
doluda mabsuliıt geçen seneden 
noksandır. 

Şarki Anadolu ile Karadeniz 
sahil mmtakasında iyi neticeler el 
de edilmiştir . 

Doktorlar 
Tüccar değildir 

Ebbba odası bu 
kararı verdi 

Huauai hutahane aahiplerile 
eczacıların Ticaret odaıma kaydo 
lunamayacakları hakkındaki mü
nakaşa devaın etmektedir • 
Etıbba odaaı heyeti idare&i dün 

bir içtima aktederek; şu karan 
vermiıtir: 
"Gerek hususi h.1ataneler, gerek 

euacıler tüccar değillerdir. Fen 
sahibidirler. Etıbba odasına da 
kayıthdırlar. Binaenaleyh Ticaret 
odasına kayıtlan lizım gelmez.'' 

Bu karara nazaran Huausi ha.a 
ta.hane aahiplerile eczacıların Ti
caret odasına kaydolunmaları li
zım gelmemektedir. 

Troçki gidecek mi? 
Prağ'tan gelen bir telgrafa 

göre M. Troçki'nin Çekoslavakya
nın Pistayn kaplıcalarında tedavi 
edilmek Üz~re Çekoslovakya'ya 
gitmesine müsaade edilmiştir. M. 
Troçki, eylul ortalarına doğru ıeh 
rimizden hareket edecektir. Teda
vi müddeti iki ay ıürec.ektir. 

Troçki siyasi faaliyette bulun
mamak ve tedavisi bitince Çekos
lovakyadan ayrılmak için teah
hütte bulunmuıtur. 

Bakırköydeki 

Doğum evi 
Bakırköy Himayei etfal tubesi tara 

fındao te'siı olunan dojum evinin 
resmi kiitadı bugün saat 10 da ya
pılacaktır. 

Masonlar kongresi 
Beynelmilel mason ittihadı 

kongreıi dün öğleden aonra mü
zakereı.: ına devam etmiıtir. Dün 
ak§am Türkiye Matrıkı azamı ta
rafından murabhaılar ıerefine 
Perapalaı'ta bir ziyafet verilnlif
tir. 

Bugün murahhaslar terefine 
Adalarda bir gezinti tertip edil
miştir. Konrre yarın son celıeıini 
aktedecektir • 

Liitfullah B • 
Ölümü •• 

• ID 

Hicaz maılihatıüzanmız Lut-
fullah Beyin Ciddeye giderken 
vapurda sekte-
yi kalpten vefaı r=.=iliil-..-::a 
ettiğini tecııürl< 
bildirmiştik. Lut 
fullah Beyin ve· 
fatı Hariciye Ve· 
kaletinde çok de 
rin teeaaür uyan 
dırmrtbr. 

Ahmet Lutful
lah B. mektebi 
Mülkiyeden me
zundu. Hukuk 
tahsilini laviçre· 
de yapmr,tı. Avrupada .:;~ kere 
hükümetimizi temail etmiıtir. 

Bunlar meyanında istihbarat 
müdürlüğü, tube müdürlüğü, müı 
tcş.ar muavinliği, Londra büyük el 
çiliği müste,arlığı vardır. Lutful
lah B. 38 yaşnı.da vefat etmiıtir. 

Merhumun telif ettiği bir çok 
eserler de vardır. 

Lutfullah Beyin ölümü harici
yemiz ve hükUmetimiz için büyük 
bir kayıptır. 

Mustafa amcaının kızıdır diye 
benim karımı da kaçrrmıftı, bir 
.l'"'B.ç kere karımı iade etmeaini ken 
diıine, nezdime avdet etmesi için 
de karıma ricalarda bulundum, 
müddei umumiliğe istida ile müra 
caat ettim, nihayet aleyhlerine 
zına davası açmaya mecbur kal
dım. Bu davadan çıkarken Mus
tafa bana: 

Bir zimmet davası 
Müskirat idaresi gümrük ve 

aevkiyat muamelesile mefgul bay 
tar Ali Nazım Byle sevkiyat şefi 
Hulüıi Beyin bir zimmet itinden 
dolayı üçüncü ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmişler, Ali Nazim 
B. yin beraetine, Huliisi B. yin de 
800 liranm tazminine hükmolun-
mu~tur. 

-- Biz davayı kazandık, baka-
lım ıen n., halt yiyeceksin, dedi. 21 davaya 
Ben iyi türkçe bilmem, karan an
lamamııbm. Bu ıözleri itidince 
kan beynime sıçradı, başnn dön
dü, aklım batımdan gitti, ve yap
tığımı bilmiyorum, Mustafayr öl
dürdüğümü de habrlıyamıyorum. 

bakıldı 

Maznun bunun haricinde tek 
bir kelime söylemedi, sonılan bü
tün suallere bilmiyorum cevabını 
verdi, ve bu "bilmiyonmı" !arda 
o kadar ıırar etti ki reia her fahit 
dinlendikçe: 

- Şahidin söylediklerini itittin, 
bir diyeceğin var mı? diye sorduk 
ça bu suallere bile bilmiyorum di
yordu. 

Davanın 26 tahidi vardı. Bu ta
hitler teker teker çağrıldı ve din 
lenildi. Bir tahit tunlan anlatiyor 
du: 

- Mahkemeden çıkarken en 
·ı ônde maictul vardı, onu fU rnaz. 

nun takip ediyordu, maznunun ar
kasından da kanar ııeliyordu. 
Maznunla maktul tam mahkeme-
nin kapıundan çıkarken biribirle
rine küfrettiler. Bu aralık bir si
lah patladı, baktım maznunun e
linde tabanca vardı, henıen Üzeri
ne atıldım ve bileğine yapıştım. 
Bu esnada bir ıili.h daha patladı 
ve o zaman maktulün aağ elini 
kalbinin Üzerin koyarak kıvrıldığı 
nı gördüm. Tabancanın bir daha 

Muhtelit Türk - Yunan mahke 
mesinde dün 21 davaya balulmıt 
bunlardan 6 ar talik, 15 ı redde
dilmiıtir. Reddedilen 15 davada 
hükiimetimizden iıtenen tazminat 
yekUnu 495 kiiaur bin liradır .. 

Talik edilen 6 davadan biri 
lamia.ki Sotiri iaminde birinin Ber
gamada hırakhğı emlakinden do
layı 14,800 bin lngiliz lira11 kıyme 
tindeki tazminat davasıdır. 

lkinciai de Neoklia iaminde bi
rinin Meraindeki emliık.i için iate
diği 175 bin lngiliz lira11 kıymetin 
deki tazminat davasıdır. 

Reddedilen da•alardan biri de 
Yunan onlusunan zaph mü.u.dere 
ettifi ticaret flfyuı ve nukutun 
iıtirdadi için hükfunetimiz ıar.fm 
dan Yunan hükiimeti aleyhine a
çdan tazminat dava11dır. 

Muhtelit Türk - Yunan mahke 
meai dünden itibaren tatili faali
yet etmiftir. Tatil üç ay ıürecek
tir. Bitaraf reiai M. Böyk bugün 
memleketi olan Danimarkaya ııi
decektir . 

Kafata•ı patladı 
Bir katil vak'a&ından mahkiiın 

olup Edirne hapisanesinde cezası
nı çeken Muıtafa oğlu Rüştü mü
şahede altına alınmak için tıbbı 
adliye gönderilmişti. Dün Mustafa 
oğlu Rüttü tıbbı adliden kaçmak 
teşebbüsünde bulunmuf, pençere
den atlamıı, fakat muvaffak ola
mamıf, dütmü,, kafata11 patla
mıtlır. Rüştü tedavi altıra alın
mıştır. 

patlamasına mini olmak için maz
nunun bileğini kıvırdım, fakat bu 
esnada da tabanca patladı ve çı· 
kan kur~un duvara ıaplandı. Ko
vanı namlı ile yatak ara1.1:nda aı
kıttığı için de tabanca inkıtaa uğ
radı, maznunun mahkeme ıalonu .. 
na sokmıya muvaffak oldum. Bu
rada bin mü•kilat ile elinden ta- T erkos 
bancaaını aldım. Sağ İç cebinden 

aleyhindeki 
dava man.nın üzerinde duran aili.hları 

göstererek fU beyaz bıçağı, arka Avukat Münim Must.ıfa B. ta-

ponya ile yeni hükiımet arasın- büsbütün sarsmak mecburiye- Yunanistanda intihabat gü- : sa Venizeloa'un çekilmiyece-
da bir ittifak muahedesi de im- ı tinde kalacak. Yahut ta Japonya nü yakla,tıkça. m~cadele ba- ı ğini Çaldariı de biliyor. 
zalanacağı resmen bildiriliyor. ya rağmen. haklı yolu tutarak raretleniyor. Venızelos mem- Bir hükWııetin bugünkü buh 
Japonyanın bu lr..ararı Lytton Japonyanın Cemiyeti akvam- leketin her tarafını dolaşarak ranlı vaziyet içinde dört sene 
raporunun mündericatına ü- dan çekilmesini göze alacak. nutuklar söylüyor. Bu nutuk- iktidarda kaldıktan sonra inti
mit bağlamq olan ricali gafil Şunu da hatırlamalıdır ki Cemi ların tebarüz ettirmek istedi- habat mücadelesine gİrifmeai 
avlamıştır. Japonya bu hareke- yeti Akvamın Japonya lehinde ği dava 'udur ki, ~ümhuriyet mü§küldür. Şuurla hareket e
tile Cemiyeti akvam komiayo- bir kararı bütün Mançiırya me- rejimi tehlikededır. Bütün elen bir müntehi1> zümresi mut
nunun raporuna hiç bir ehem- selesini halletmez.Mesele ile en cümhuriyetçiler kral taraftan laka Venizelos'a ekseriyet te
miyet atfetmediğini göstermek yakından alakadar olanların ba olan Çaldaris fırkası aleyhine min etmelidir. Yunan milleti 
islemiştir. ltin daha vahim tara şında Amerika vardır ki bu dev birleşmelidirler. Venizelos da- 25 eyhilde böyle bir fUur imti-
fı şudur ki, eğer rapor neti- let siyasetini vazıh surette an- ha ileri giderek diyor ki. eğer hanı geçirecektir. 
cesinde Cemiyeti akvam Japon latmıt bulunuyor. Raporda ne hükümdarlık taraftarları inti- "' :r- "' 
siyasetine uygun olmayan bir yazılı olursa olıun,Cemiyeti Ak habatta kazanacak dahi olsa- Cihan buhranı tazyikini art· 
karar ittihaz ederse, Japonya vam ne karar verirse versin, Ja 1 lar iktidarı kendilerine terket- tırdıkça, her memleket salib 
Cemiyeti akvamdan çekil~k- ponya n .. yapana yapsın. Ame miyecektir. ümidini beynelmilel konferans-
tir. Binaenaleyh Cemiyeti ak- rika Mançuryayı Çinin bir Diğer taraftan Çaldariste lardn arıyor. Geçen hafta tar-

Muhakemede mevzubahs yazı o
kunmnt, Kemal Salih Beye ne diye
ceği sorulmut. Kemal Salih Bey de 
hadisenin hilafı hakikat olmayip 
doğru olduğunu, dayak yiyen ada
mın Dimitri isminde bir tütüncü o
lup dayak hadisesinin şahitler buzu 
runda cereyan ettiğini söylemit -.e 
Dimitrinin bu hususta gazeteye tev 
di ettiği mektubu mahkemeye ver
mi,tir. Muhakeme dayak yiyen Di
mitrinin celbi için batka bir gÜne 
talik edilmittir. 

Morg raporu 
getirilecek 

Geçen fU bat ayi içeriıinde Küçük 
pazarda bir k.adm meaeleoinden do
layi izzeti öldüren bakkal Kamil &
fendinin muhakemesine dün ağır 
ceza mahekemeoinde clevam edllmiı, 
muhabmede bir kaç şahit dlnlenll
mit, fakat bu t.Jıitler ....ıa.yi izah &
dememiılerdir. 

Muhakeme tıblıiadlidea morıı ra
ponınun celbi ve polis Srtla efendi 
iaminde bir zatm da fahİt olarak ıı• 
tirtilmeai için batka bir ıüne bırıılal 
mqtır. 

90 •enelik m•hkôm 
Muhtelif hınızlık vakalanncluo 

90 seneye mabkUm lbrahimin nak
zan mubakemeoine dün aiıreeza 
rnabkemeainde batlanılmıttır. 

Mahkemede maznunun müdafaa 
vekili Etem Ruhi bey davanın ba
ııün rüyet edileceğini bilmediği için 
hazırlanmadrğmı Ye müdafaa vazife 
uru yapamıyacağmı ııöylemiı. mü
dafaya hazırlarulmak için muhakeme 
nin baıka güne talikini istemittir. 
Müdafaa vekı1inin talebi kabul edil
miştir. 

Feyzi Daim Beyin 
istifası 

Mahkemei asliye reisi eveli Feyzi 
Daim bey vazifesinden istifa etmlt 
ve istifanamesini Adliye veki.letine 
göndermiştir. Feyzi Daim Beyin se
bebi istifası malüm değildir. Maama 
fih istifanın kabul edilmiyeceği tah
min edilmektedir. 

Seraeri ve dilenciler poliaçe top 
la11111Aktadrr. 10 gün zarfında bu 
ııibi etbaatan 35 ti poliaçe tutulup 
Adliyeye Terilmittir. Bunlar hide
matı nafiade k:ullarulacaklardrr .• 

Şeker tacirlerine 
teshilat gösteriliyor 

Kontenjan münasebetile eşya maT 
nalarda fazla beklenmekte ve ücret
lerin yüksekliğinden dolayi tüccar 
daima §İklyet etmekte idi. Bilha11a 
teker tacirleri en çok §İk8yet eden
lerden bulunmakta idiler. Liman tir 
keti bunu nazan dikkate alarak teke 
rini ma-malarda fazla bekleten tücca 
ra bir kolaylık olmak iaere on bet 
ıünden fazla m .... nalarda kalan te
ker için starya ücretinden on h.,. 
gilnden fazlası için yüzde 40 niıbe
tinde tenziltıl: yapınağa karar ver
miştir. Ba t..ıJit tirkat tarafından 
İltenildiii zaman refedilebilecektir. 
Yalnız tirketin bunu kaldmnum. 
dan evvel gelen tekerler bir ey .!aha 
bu tenzilattan iıtifade edec:elı:tir. 

Abbas 
Yolcu 

1 O mahkumiyeti, 3 7 
maznuniyeti var · 
Aza.mili 3 sene 

olmak Üzere 10 
kere hapse mah
kıim plmu,, bun
dan batka 37 de
fa bıraızhktan 
maznunen tutul
muf olan Acem 
Abbaa aon mab· 
kfuniyeti olan üç 
seneyi ikmal ede· 
rek çıkmı~ •• fa
kat Bcğaziçind< 
müteaddit lııraız· 
!ıklar yaparken Acem Abbaa 
tekrar tutulml14tur. Abl.aa hudut 
haricine çıknnlacaktır. 

yetteki konferanslarda verilen 1 beynelmilel borçlar ve gümrük 
kararların aynidir: Ziraat mem tarifeleri gibi iki mühim me
leketleri garbın büyük sanayi selenin müzakeresini konfe
memleketlerine borçludurlar. rans ruznamesine ithal etmek 
Borçlarını tediye etmek için istememi,ti. Amerikalılar bu 
mahsullerini utm almalıdır- cihan iktısat konferansının ken 
lar. iki sene evvel de yine Var- dil erini beynelmilel borçları 
§Ova' da toplanan bir konfe- ilgaya imale etmek için bir ted
ra~s~ ayni t~~nni izhar edil- bir olduğunu ı:annetmitler 
mıştL Ancak iki seneden beri ve iktısadi işler araaında bunu 
gümrükler daha ziyade kapan- müzakereden kaçınmıtlardr. 
dı. İngiltere himayeye gitti. Bu noktada efkirı umumiye 
Almanya kapılan darlaştırdr. çok husastır. Ve intihabat 
Fransa kontenjan sistemini aırumda aksine gidilemez. in.
takviye etti. Stresa konferansı. tihabat bittikten sonra hüku-
vasati Avrupa devletlerinin metin. daha sakin bir hava için. 
cihan iktısat konferansı için de bu noktayı tekrar teemmül 
hazırlanmaları mahiyetinde- ederek yeni bir karar vermesi 
dir. Ancak cihan konferansının mümkündür. 

vam tekrar çok müşkül bir vazi cüz'ü telakki etmekte devam e- reisicümhur nezdinde bir te- ki ve vasati Avrupa'Dl!I ziraat 
yete düşmüştür. Yegane çıkar dece~t~r. Ve Ak_sayı_Şark me- §ebbüst~ bul~nmuşt';lr-, 1 memleketleri V~rtov;ı'da bir 
yol Lytton rapoı unun Japon si- selesının ehemmıyetlı safhası Venızeloı un ıntihabatta konferans aktettıler. 5 eylw
yasetine uygun olmasıdır. Fa- da bir taraftan Japon - Ame- hükumet kuvvetini suiistimal de vasati Avrupa devletlerinin 
kat kimse buna ihtimal vermi- rika, diğer taraftan da Japon - ettiğini ileri sürerek, çekilme- Streaa' da bir konferaD"Sları •-
yor.Bütün zevahir ve Japonyıt- Rus münasebatıdır. Bunlarla sini ve intihabatın bitaraf bir çıldı. Sonbaharda toplanacak 

gelecek seneye teahhür ettiği Ancak bir meselenin mü
bildiriliyor. Bunun da sebebi, zakeresini ruznameye almak bi
Amerika'nın intihabat arifesin- le azim bir mesele teşkil eder
de ve yahut bu mücadele için- ken, işlerin ha1linden ne kadar 

nın haksız olduğuna delalet et- . mukayese edilecek oluna. Ce- kabine iktidarda iken yapılma- olan cihan iktısat konferansı 
mektedir .Binaenaleyh Cemiye 1' mi yeti Akvamın alakası Aka- sını talep etmiıtir. Bütün bun-

1 
için hazırlıklar baıladı. 

ti akvam ya haksız bir yolıı:.~a: demik cıiye tavsif edilebilir. j lar t~bii _intihaba~ manevrala- ı . ~arşova kooferan~mın D~ 
· ,. "' ~ etm k lazımdır. Yo - ıcesı. daha evvel aynı mahı-

de bir konferansa ittirak et- uzak olduğumuz anlatılır. 
mek istememesidir. Belki . de 
bu, iyi olmuıtur. Çünkü inti- .\hmet ŞOKRO 
habat içindedir diye. Amerika 
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lur, Halbuki bu otellerin en u
cuzur.dan en pahalısına kadar 
hepsinde insanın bir tek yatağı 
ve 8 saat vasati uykusu vardır 
ve akan su hep birdir. 

Beni en ziyade ali.kadar e
den cihet ucuz otellerin illetini 
bulmak idi. Çünkü yataiile. 
yemesile. içmesile; aıcak ve ııo
ğuk akar suyile 3 liraya nud 
idare ettiğini öğrenmek bizim 
otelciler hesabına da lbım 
bir teYdi .. Bunu iki gün zarfın.. 
da öğrendim.. Kimaeye aorarak 
değil mütahede tariki ile.. 

otellerimize bu tertip listeleri 
ve buna mukabil ucuz fiatları 
tavsiye ederim. Muhakkak da
ha çok çalııırlar ve muhakkak 
lstanbuldan her sene harice. 
Bulgaristana, RadoH. Kösten
ceye giden lstanbullularırı bu
ralara dökülen bir kaç milyon 
liraaı memlekette kalır .. 

1 • 1 Askert bahisler 1 • 1 

Türkün büyük zaferi 

!!!!111--------• Bugür ___ Ell!ilillm----• 
ELHAMRA 

Sinemasında 
F ernand Gravey 

tarafından 

KADIN BERBERİ 
(Coiffeur pour dames) 
Sabah saat 10,30 d'a tenzilatlı 

M E LE K 
Sinemasında 

1K1 YOZLU AŞK 
(La couturiere de Luneville) 
MADELEINE RENAUD ve 

Comedie F rançaise artistlerinden 

PIERRE BLANCHAR 

idarehane: Ankara caddesi, 
100 No. 

Telval adresi: lst. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüğü 24319 
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Gelen evrak &'eri verilme. -
Müddeti g~ nüshalar 10 ku-
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
iıler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların me-
s'uJiyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy asked nsat merkezin 

den veriler. malUınata ıöre bu
gün bav,. ek•eriyetla bulutlu ola-
cak rüzi!ı-~r t•mali ııtıka..-tlerden 
ku vv~c.li ,... etktir. 

8-9-32 ı arilıfoc!e hava tazyiki 

758 milımeb e en çok sıcaklık 28 
en az 15 aantisnıt kaydedilmit-
tir . 

FELEKTEN 
Seyahat mektupları .. 

Ucuzun 
iııeti 

Bütün bu ucuzluğun sebebi 
yemeklerin basitliği ve ucuzlu. 
ğudur. İft.e size bir liateı 

1 -Ordövr 
2 - Kabak fırında. 
3 - Patates al.ngle. 
4- D- fırında. 
S - Peyni" 
6 - Yenıit. 
Alb türlü yenıek detil mi?. 

Şimdi gelelim fiatlanna.. Bi
rinci numaradaki ordövr dedi
ğimiz §ey 10 dirhem Yetil fa. 
sulya haşlaması. 10 dirhem ku 
ru faaulya hqlamaaı ve yanın 
domatesten müerkkep bir ha
fif salatadır. Buna nazaran bu 
salatanın kıymeti iki kuruttaıı 
fazla değildir. 

2 n1m1Aradaki kabak bizim 
bildiğimiz gibi sakızkabağı, 

hatlamaaıdır ki; üatüne bir par 
ça peynir ve un ile yapılmıt bu
lamaçı döküp fırına sokarlar 
olur size (gratiniı) denilen 
üzeri kızarmıt kabak. Buoun 
da kıymeti size verilen porsi
yon ne kadar olursa olsun üç 
kuruşu geçmez .. 

3 - Alangle patates. ucuz 
ve ufacık patatesleri ha9layıp 
üzerine tereyağı dökmektir .. 
Bunun da kıymeti tereyağ se
bebile diyelim ki; beş kurut. 

Vichg 4 - Dana fırını otuz dirhem 
Vichy, hele şehrin asıl gö- kadar bir ettir. Üstüne iki yap

rülecek kıaını küçüktür .. Bütün rak yeşillik koyarlar, süslü o
ehemmiyetli caddeleri bir sa- lur. Haydi cabadan buna da 10 
atte dolaşabilirsiniz ve bunun kuruş koyalım ... 
içir.clir ki; şehir içinde insan· 5 - Peyniri tepsi ile getirir
ları nakledecek umumi vasıta. kır... Muhtelif cinslerden iatıe
traınvay. otobüs. yoktur. İster- diğinizi gösterirsiniz 10 dir
seni, bir otomobile yahut bir hem kadar verirler .. Buna da 
at araabsına binersiniz... 2 kuruş koyalım .. 

Vichy'de bulunduğum gün- 6 - Yemiş. feftali; kayıaı; 
le .. zarfında bu belli ba§h cad- armut biıer tane ufak sepetler 
d.:elri gezdim, 6ilhaur. Vichy· içınde önünüzde durur .. Erik 
nin (Palas) denilen büyük o- 1 ise üç veya dört tanedir. Bir 
tellerini görclüm. Hatta merak kuruş ta bwıu hesap edebiliriz. 
edip içine girdi.m .. Bu oteller, Elli dirhem ekmek için de iki 
lüks "e konfor itibarile mü- kuruş ilave ettik mi itte size ye 
kemmel şeyler olduğu gibi mek masrafı .. Yanı c.em ·an ye
bina itibarile de büyüktürler. kun 25 kuruş. Ve sizi temin e
Sunlann içinde bizim para ile derim ki; bu yemekler vakıa 
pansiyonu 15-20 lira hatta l lezzetsizdir amma sıhhi ve bes
daha fazla olanı vardır. Buna leyicir. Akşam yemeğinde or
mukabil şehirde yüzlerce kü- ,1 dövr yerine bir çorba va~dır. 
çük otel vardır ki; pansiyonu Bazan da balık bulunur. İki ye
üç liradır .. Bahalmın hikmeti mek 25 er kuruştan eder 50 ku
ne olduğu daha içeri girer gir- rut• 250 kuru9 ta yatak parası 
mez görülür. Nihayetsiz bir kalır ... 
lüks, odanızda banyo salonun- Halbuki bizim otellerimizde 
dan abdesthanenize kadar her yansiyon <:n •.ıcuz altı liradır. 
şeyiniz var. Otel §ehrin en iyi Vakıa onlarda bir de sabah 
yerinde .. Asansör.. Yemekler kahvaltısı vardır. Amma bu
en iyi aşçılar elinden çıkar ve uun t.ıturı 10 kurU§u geçmez. 
çok mütenevvidir.. Ve en so- Çünkü adam başına 10 dirhem 
nunda da siz bir palasta oturu- tereyağı ile 10 dirhem reçel ve 
yoraunuz diye biraz da fazla ve bir kötü kahve verirler .. Anla
rirsiniz. Fazla vermenin iki ta- ıılan bizim yemeklerimiz biraz 
raflı zevki vardır. Bir bu fazla pahalıya mal oluyor bu pahalı
parayı alana .. Bir de "başkası lığa otelcilerimizin tamahkar
benim kadar veremiyor" kurun lığı da :nziruam edince fiatlar 
tusu şeklinde verene ... İ§te bu yukseliyur.b lira yani 72 frank 1 

kuruntu bazılarında bir hasta- la Vichy' de Tokatlıyan ayarın
lıktır. O zanneder ki; eğer da- da otellerde yansiyon alabilir
ha ucuz otele gitse rahatsız o- siniz. Ben sayfiyelerimizaeki 

Milliyet'in Edebi Romanı: 87 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Felsefi lantostique roman) 

Yazan: HÜSEY~N RAHMi 
Bu damat namzedi revol

verini tetiğe alarak herkes uy
kuda ikeın gece bir kaç defa yu
karıdan aşağı evin kuytu yer
lerini dolaşıyor hiç bir tıpırh
ya tesadüf edemiyordu .. Onun 
huzurile evin bu esrarengiz iz' -
açtan kurtulması Aptullitif 
Efendiyi düşündürmeye başla
dı .. 

-45-
Öldüren de ayni 
dakikada öldü 

haline getirmişti. Bu sebeple 
ürküntüye tutulan diğer talip
ler çekilmi§ler ortada yalnız 
Ulvi Nadir kalmıştı .. 

Bu zaruretler ilcasile Aptul
li.tif Efendi gözlerini kapadı. 
Kızını Ulvi Naaire verdi. Me
deni akit yapıldı... Fakat kor
kular içinde yapıldı. Memul 
hilafı ve evve!ce gösterdiği teh 
ditlere rağmen Sakıp Cemalin 
hiç sesi çıkmadı .. Ne kendi gö 
ründü ne hayali .. Fakat büyük 
tehlikenin zifaf gecesi için ha-

Aptullatif Efendi ehveni zırlanmakta oldugunu kablel
şerri intihap ıztırarında kaldı. vuku bir his Ulvi Nadire ihtar 
Birinci beladan kurtulmak için eaip duruyordu. 

-10 uncu gıldiJnümü münasebetlle-

Yine tekrar ediyorum, İstan 
bul belediyesi halkın İstanbul 
ııibi güzel, emıalaiz bir yeri bı
ralap ta baric.e gitmesinin aebe 
bini tetkik etmelidir. Bence 
bt-. mani olmak için §Öyle 
tertipler almalı ... 

~~~~--~~;--~--~---~~~~~~··--~--...1 

~ 
;; 

matine. tarafından 

llaveten: 30 AGUSTOS ZAFER BAYRAMI ve dünya güzeli KERİ
MAN HALiS Hanımın lstanbul'a avdeti intibaatını musavver ilk film' 

manzaraları. Matineler saat 1 den itibaren başlar. 

1 - Sayfiye yerlerinde ucuz o 
teller açtırmalı... Bil' belediye 
rüaum müsaadesi ve saire gibi 
kcıiaylıklarla bir talam oteller 
açbrabilir. 

.. , 
müjdeler gelmeğe batlamıştı .. 

• • * DemirKapu 
Fransızca sözlü 

2 - Bu sayfiye yerlerimle 
mutlaka eğlence vaaıtalan ve 
behemıehal nılet veya bul deni
kın rulete benzer yuvarlak oyu
na müsaade etmeli!.. Ben kat'. 
iyyen oyun meraklsı değilim. 
Hayatımda kumar için bir ku
rut ve bir saniye sarfetmemi
şim. Lakin Vichy'de gördüm 
ki oyunawı:. eğlencesiz bir yere 
adam celbetmenin imkanı yok 
tur .. 

; lk v ... ı.ivet ~ 
7"..-~,.,.112 a<oıı .. . ı ...... ~ 

;.,...;;.::._:..ııı::;.,.;,;.~.:.,;,;:~;._..;:;._~~~~-~-S~·~W~·~O~.~·~ö~r.:.,e• tı -- -:_ı 

(lzmir) e Türk milletinin haareti
ni götüren Gazi Bqkumandan, bu 
müjdeyi alınca durmadılar; (iz. 
mir) i biran evvel görmek iıtiyakı
na dayanamadılar; (İzmir) i görebi
leceği bir noktaya, (Belkahve) sine 
hareket ettiler, tam aaat 17,45 idi; 
Gazi, Fevzi, ismet Paflllar maiyet
lerile (Belkahve) de idiler. 

1/eyliil/ 1922 d• ordularına "tik 
hedefiniz Akdeniz! ileri!,, emrini 
veren Türk Başkumandanı Gazi, 9 

SESSUE HAYAKAVA 
ANNA MAY WONG 

Darülbedayi artisderinden 
ZEHRA H •• ZIHNl B. 

EJDERİN 
9 Eylül 

Türk BOfkumandanı Gazi (l;z;
mir) önünde : 

run farkına bile varmıyorlar, şehit 
olan arkadqlarının üatünden sıçra
yarak, dütmanla lıoğu§B boğufa iler
liyorlar, daima ilerliyorlardı .. 

eyliılde ordularının Öncülerile (Ak- ııı--~ 
deniz) İn kıyısına varmıt bulunuyor- 11 

KIZI 
Filminde. 

Avrupamn su ve banyo tc· 
birlerini gezenler bu eğlencele
rin envaını bilirler, Bunları biz
de de ihdas etmek işten bile 
değildir. Yalnız dediğim gibi. 
böyle yerleri tesis edenlere 
bir müddet rüsum muafiyeti 
vermek lazımdır. Amma bir 
malmıemunı gibi dÜ§Ünülürse 
tabii bu muafiyet verilmez, o 
eğlence yerleri ve oteller tees
süs etmez ve bizim milyonlar
ca liralar dıtarı gider ... O da 
ayrı bir hesaptır. Memura mea' 
uliyet gelmez ya! Siz ona ba
kın! .. 

Bundan başka bir kere da
ha yazdığım gibi pasaport rü
sumunda da bir takım aksi ta
dilat yapmalı. Bizde lstanbul
dan 25 kuruta çıkılır ve en a
şağı beş liraya girilir .. Bir de 
500 liralık teminat akçesi iste
nir. Haydi bu teminat akçesini 
şehirde parasız kimse kalmasın 
diye istiyoruz diyelim. Lakin 
neden memleketten çıkmayı 
daha kolay ve oraya girmeyi 
daha güç yapıyoruz .. Bence bu 
pasaport harcını gire;ken bir 
liraya indirmeli ve mayıstan ey 
lule kadar latanbuldan çıka
caklardan da mesela 25, 50 lira 
harç almalı .• 

"'"'"' 
Bizim kasabın kızı Madam 

Montabont masamdan ayrıldı. 
Dün yemek esnasında Vichy'de 
tarudığı bir sinir hekimi olup 
olmadığını sordum ve ara sıra 
kendi kendime güldüm .. Bak
tım. akıam yemeğinde yerini 
değiıtirmiı.. Şimdi bir Faslı
nın yanındaki masada... Zorla 
değil ya! Madamın gözü müs
lümanda. Allah hak dinini na
sip eyleye! 

FELEK 

ÇANAKKALE -
Şehitlerini :.r;iyar et 

15 EYLÜL 
GÜLCEMAL vapurlle 

dinde bir (obsession) halini al 
dı. 

Tam on yıl evvelki bugün, 30 
ağusoa Baıkumandan meydan mu 
barebesi ile (Dumlupınar) da 
yok edilen dütman ordularm.uı, 
artakalanlannın da, (Akdeniz )e 
döküldüğü gündür . 

Türk ordulan, bugün, kendi
lerine 9 gün evvel Bafkumandan
lannm ilk hedef olarak göster· 
diği (Akdeniz) e varını§ bulunu
yorlardı .. 

Bugünkü hareket ve hidise
ler şöyle olmuştu : 

A - Buruı istikametinde ; 
111. üncü Kolordumuz, bugün 

akşama kadar, Buraarun §arkın
daki (Kazancı bayın) sırtların
daki düşmana salı~larına devam 
ediyor. Diqman da Bursayı bo
talbnak ve geri gidişini koru· 
mak için zaman kazanmak üzere 
inatla, sebatla karşı koyuyordu .. 
Akşam karanlığı bastığı sıralar
da, düımanda, çekilmek İstediği
ni gösterecek kımıldayışlar se
zilmeğe batlamıştı ... 

III. üncü Kolordumuz da, düt 
mana sımsıkı yapışmıf yakaıını 
bırakmıyordu.. Böylece gece ka
ranlığı basmıftı .. 

B - /;z;mir İstikametinde : 
a - 2. inci ordumuz, (Akhi

sar) - (Soma) yolile, (Marma
ra) ya . . 

b - V. inci •üuari kolordu
muz; bugün (l:zmir) e şu suretle 
girmitti : 

Bu gece (Nif Kemal Paşa) 
- ( lzmir) yoluna varmış olan 
2. inci &Üvari fırkaır, kendiıine 
kartı koyan dü mana aalışlar yap 
tı; gece yarısı çekilmeğe başla
yan bu düımanın pe4İne takıl
dı; ( lzmir) e doğru ilerlemeğe 
başladı.. 1. İnci ıüvari fırkası da, 
bunun ardından ayni suretle iler 
ledi ... 

Süvarilerimiz, (Bornova} civa
nna geldikleri zaman gene düt· 
man aletine uğradılar ... Bu düt· 
mania da tiddetli vuruttular .. At
tılar; bundan sonra (Mersinli) ci 
vanndaki eski bira fabrikası ya 
nındaki köprüye varacakları ıı
rada, fabrika ve civarındaki bina 
ların pencerelerinden ateşe uğ
radılar ... 

Fakat (lzmir) e ilk olarak kim 
girecek? yarıtına giri,miş olan sii
varilerimizin önünde artık bic bir 
engel tutamaz olmuttu .. Tadı~ do
yum olmayan bu terefi kazanmak 
için ölüme ko,uyorlardı .. 

Tam köprüyü geçerlerken, orada 
birkaç kahramanı şehit bn-aktılar, 
köprüyü geçtiler; yatağından taşan 
korkunç bir sel gibi (lzmir) İn içine 
daldılar .. 

(lzmir) sokaklarında, kanlı so
kak muharebelerine tutuıtular. Ve
purlara kaçamayıp binalara sılo§Bn 
dütman perakendelerile lıoğu~tu
lar •. Süvarilerimizin kıhç ve mızrak
larile son düımanın sün~ü ve ka
saturalan son defa olarak, orada da 
çatıştılar, carpı,ttlar .. 

Yaralanan kahramDlar, yaralan-

- Olmalıyım değil.. Sen 
yapmıtsın .. İşte ~sb~_tı .... Y~ü

Sokakta giderken önden. nün ellerinin haiı.Doıegın sım 
arkadan rüzgarla bir ağaç göl- siyah kiri ... Soba borusunu kim 
gesi sallansa onu zannederek zannettin el.. böyle boğuştun? 
hemen reVillverine .. ı atıyor.. - En büyük düşmanım ... 
Her tarafa ral<ibinin şeklini gö - Düşmanın küçüğü olmaz. 
rür gibi o!uyordu., Fakat senin bu hallerin geçmiş 

Rüyalarında kaç defa onun- ti yine mi başladı? Çoc~k ike.n 
la boğaz boğaza geldi .. Kaç de- döşeğini ıslatırdın.. Belıne bır 
fa kendini karyoladan aşağı at- kaç tokatla ısırganotu li.paH 
tı. Mana alemini hakikat sana- vurdumdu.. Gec,. rüyalarında 
rak kara bir düşman gördüğü kimse görmeden yatağında so
soba borusunu boğmak için kağa fırlar. Midilli zannile kö
parmaklarının arasında sıktı.. peklrin üstüne binmeye kalkar 
Ezdi, yüzü gözü kunımlara bu dm .. Seni ısırırlardı. Bir gece 
landı ... Ve o kirli kıyafetile tek bir ki.imea dolusu tavuğumuzu 
rar döşeğine yattı çarşafı, yor- boğdundu .. Ne zannedip te bu 
ganı simsiyah kesildi.. cinayeti işlediğini bilmiyorum. 

Böylece (İzmir) in sokaklarını 
dütmanın son artıklarından temiz
leye temizleye, 2 inci süvari fırkası
nın Öncüsü hükumet konağına, 1. in 
ci •Üvari frrkaıının öncüsü de kıtla
ya vardılar .. 

Tam üç buçuk yıl , zehirli bir ka
ma ~ibi, hükUmet konağının ve as
ker kışlasının böğürüne saplı du
ran düşman bayrağını indirerek, 
halkın sevinç yaşları ve taşkın al
kıtları arumda sevgili Türk bayra
ğını diktiler! .. 

(Menemen) üzerinden (Karııya
ka) ya ilerliyen Kolordu karargahı 
ile 14 üncü süvari hrkası da, bu sı
rada ayni suretle lzmirin ( Karııya
ka) ama ~irdiler .. 

Süvariye yardımcı olarak verilen 
atlı piyadelerimiz dahi . (lzmir) e 
lıikim bütün tepelerini ve bu me
yanda (lzimr) in (Kadifekale) tini 
tamamen elde ettiler, onlar da bura
ya (Türk bayrağını) diktiler .. 

Fakat İs bunlarla henüz bitmiş 
olmadı; (l:.U.ir) deki Rum ve Er
meni evleri, hili kaçan dütman pe
rakendileri ile Rum ve Ermeni çete
lerile dolu idi; (Frenk mahallesi) de 
sokak muharebeleri hali devam edi
yordu ... 

Süvarilerimiz ve atlı piyadeleri
miz, bunları temizlemek için uğraşı
yorlar, boğuşuyorlardı .. 

Birinci ordu: 
c - 1. İnci kolordumuz. da yiirü

yÜfÜne devam ederek (Nif - Ke
mal Paşa) yı geçmiı, (Belkahve) 
civarına varmıştı .. 

ç - il. İnci kolordumuz, (Mani
sa) ya varmıştı .. 

a - iV. üncü kolordumuz, da 
(Turgutlu) yu geçmişti .. 

e - 3 üncü süvari fırkamız ·da, 
(De!ıİzli) civarından itibaren takip 
etmekte olduğu 18 ve 31 inci düş
man mii!takil alaylarını (Torbalı) 
şimaline kadar sürmüı ve sürmekte 
devam ediyordu .. 

• • • 
Türk Ba~kumandanı lzmir önün

de: 
Ordulanmızın, bugünkü vazifele

rini dün ıreceden veren Gazi Baıku
mandan, .Büyük Erkanı Harbiye re
isi ve Garp Cephesi kumandanı Pa
şalarla ve maiyetlCt'ile bugÜn aaat 
8 de (Salihli) den hareket ettiler, 
saat 11 de (Turıı:utlu) ya vardı
lar; orada. ordu ve kolordu kuman
danlarile bir kere daha görüttüler 
ve yeni talimatlar ve direktifler ver
diler .. Saat 13 te (Turgutlu) dan ha 
reket ederek. lzmirin teslimi h.ak
kında görüşmek istiyen, itiliif kon
soloslarına dün verdiği cevapta bu
gün için müli.kat mahalli olarak göı 
terdiği (Nif - Kemalpaıa) ya aaat 
15 te, vardılar. Fakat mülakat isti
yenlerden , hiç bir eser bulamadı
lar! 

Cünkü milli.kat istiyenlerin yeri
ne, ( Nif) e o ande kahraman süva
rileriınizle atlı piyadelerimizin (iz. 
mir) e ~irdiklerine dair, raporlar, 

!ardı .. 
Dürbünler elde ... Bütün gözler 

(İzmir) e, (Akdeniz) e dönük .. bala 
yoruz .. 

(lzmir) , bütün limanı, körfezi, 
ve etrafile önümüzde ... (Kadife ka
lesi) ne baloyoruz .. Yeni dikilmiı 
Türk bayrağı, tatlı ve ılık bir gurur 
la dalgalanıyor .. 

Tam kırk ay, hasretile yanıp tu
tuıtuğumuz (Güzel lzmir) e bakıyo 
ruz: Akşamın hafif ve ince siıile 
örülmüş kül renkli zarif, bir tüle bü 
rünmÜf .. Sanki haıretlilerine yanık 
bağrını açmıf .. "Gel!,, diye çağırı
yor .. 

- Limana bakıyoruz: 
Düşmanın son vapurları, fayrap 

etmiıler, son dumanlarını savura
rak, garba doğru savuşuyorlar .. 

O tarihten (tam 3 yıl, 3 ay, 25 
l{Ün evvel) (15 mayıs 1919 da) Tür 
kü esir etmek, Türkiyeyi parçala
yıp müstemleke yapmak, meramı ile 
düşman ordusunu vapurlarile ,.eti
rerek 1 zmir rıhtnnına çıkaran itilaf 
devletlerinin 9 eyliil 1922 de lzmir 
limanındaki filoıu İstim üstünde du 
ruyor. O, §İmdi ayni dütman ordu
sunun artakalanlarından (İzmir) e 
varabilenlerin, gene ayni rıhtımda 
ayni vapurlara can atmak isterler
ken, Türk süvari1erinin akışı, Türk 
piyadelerinin salışı önünde, ıuud 
(deniz) e atıldıklarına yalnız seyir
· ı cı .. 
- Daha uzaklara (Batı) ya doğ

ru bakıyoruz: 
Batıya yaşlanan gÜnetin, asırlar

dan beri ' 'Türk m~eniyetinin hav
zası, dünya siyasetinin geçidi,, olan 
(Akdeniz) in ensYinlerine öyle bir ba 
tı,ı VAt' ki. llllank1 düşmanlar1rnızın 
ordulan ile her.her, Türk milleti, 
Türk vatanı aleyhindeki emelleri
nin de ebediyyen, (Akdeniz) İn dibi 
ne ~ömüldüğünü müjdeliyor! .. 

Sanki (Türk) Ü (Akdeniz) den 
uzaklattırmak i~temenin ancak bir 
hayal, bir rüya olduğunu dünyaya 
bir kere daha ilham ediyor!.. 

Hülisa, manasının genişliğini ~n
latınak, şümulünün derinliğine ın· 
mek mümkün olmayan bu tablo ö
nünde , hir mabet sükütile. sessiz 
duruyoruz .. 

Derken. birden bire bir ses çınla
dı: " Ah lzınir yaktın bizi!!" 

Bu, ismet Paşanın taşkın duygu 
sunun co,kun sesi idi . . 

Bu coşkun sesi, parlak gözlerin
den akan damlalar takip etti .. 

Bu vecit ile, Büyük Başkumanda 
nına döndü; derin saygılarını auna
rak: ''Tebrik ederim eserini!,, dedi .• 

Türk orduıunun Büyük reiıi Fev 
zi Pa,a da ayni suretle Baıkumanda 
nını ı--utluladı .. 

Bunu o ande orada hazır bulunan 
birinci ordu kumandanı ile diğer ku
mandan ve zabitler ve maiyet erki 
nı takip etti .. 

Hepsi birden, o büyük baıın etra 
fmı, bir saygı halkası ile çevirdi
ler .. 

• * • 
Dürbününün adesesini, o ana ka-

hıçkıra ağlayordun .. Gözüne ne böyle sapıtırsın .. 
ler gözüküyordu?. En son o la- - Daima bir halde kalmak 
za gönül verdin .. Senin ne ka- ahmahlıktır. Saprtmalı, değit· 
çık olduğunu bilseler damatlı- meli., 
ğa kabul ederler mi hiç .. Gidip - Her gün başka türlü a-
her halini anlatmak isteyorum dam olmalı. 
amma analık ıefkati müsaaae - Evet.. Bugün doğru .. Ya-
etmiyor... rın yalancı .. Öbür gün fazilet-

- Sakın ha öyle bir halt e- kir daha öbür gün müfsit ..• 
deyim deme .. Düşman zannile Merhametli, zalim.. Havayı 
bir gece rüyamda soba borusu görmüyor musun? Daima bir 
gibi sen;n de boğazını sıkarım.. halde kalıyor mu? Tabiata uy-

- Bilirim yaparsın.. Zavllı malı ... 
el kızının ba9ına gelenler.. - Senin örneğinde adamlar 

- Sevğilimin boğazını sık- çoğalalı dünya tiyatroya dön-
mam. dü .. Ortada ciddi insan kalma-

- Ananınkini sıkarsın za- dı .. Hep oyuncu .. 
hir.. - Hah işte hayatı şimdi bi-

- Kaynanalık yaparsan... raz anlamıaya başladın. Sen de 
- Bu pırğıçlığını belli etme umuma uymazsan bu havrada 

den kayın pederinle uslu akıllı rahat yaşayamazsın ... 
Sabahleyin annesi yatağın Hekim .. Hoca seni okutup tüt

berbatlığı karş • aında oğlunun sülettik bütün bütün değilse de 
yüzüne şöyle haykırınca: bu hallerin biraz ehvenlediydi .. nasıl görüşebiliyorsun?. - lvsan. evladı doğuruyor 

- Bu ne Ulvi? Yine başladınsa yarın akfam 
- Vallahi bilmem anne?, damlara çıkarsın.. Öbür gece 
- Çarşafları bu hale kim camları kırarsın .. Sonra kedile-

koydu?.. ri kaplan sanarak tabanca sı-
- Rüyada olmuş... karsın .. Bir kaç yıldır odanda 
- Rüyada kömürcülük mü sinema oynayordun.. Paldır 

- Görü9ürüm .. İstediğim va 
1 

amma huyunu beraber doğura
kit edip olurum .. İstediğim va- · mıyor ... 
kit deli.. ' - Hah huyumuzu da siz do-

- Daima iyi olmayı istemek ğura idiniz o zaman dünya 
elinde değil mi? miskinhaneye dönerdi .. 

- Buna Cenabı Hak bile Görülüyor ki akıllıca tere-

dar bir türlü (Akdeniz) den, (I z
mir) den ayamaya.n Ulu Gazi, l'Ü
neıin peykleri ıribi, ..trafını alan bu 
saygılı halkaya döndüler .. 

Hatırımda kaldığına &'Öre: Aynen 
ıunlan söylediler: 

"Ben de sizi tebrik ederim .. itin 
bu safhaoı bitti. Asıl it bundan aon 
ra başlayacak.. lntallab bundan aon 
raki bayab siyasiye ve aıkeriyeoİ'Z 
de daha büyük muvaffakıyetler kaz• 
nınmız .. ,, dediler. 

• • • 
Türk milletinin dehasını, bir (A

kümülatör) ııibi kafa tasında topla
yan, Türkün en derin duyıu ve me
ramlannı bir (milmatis - mrhla
dız) gibi tunç göğsünde biriktiren 
bu eşsiz (Türk oğlu) .... ; hiç bir 
(zorluk) önünde yılmayan, hiç bir 
(güçlük) önünde irkilmiyen o denk
ıiz İnıan , bakı,larıru bir an için geri 
ye doğru uzattılar: 

19 1mayıs/1919 da Samsuna çı
kan, o büyiik yolcu, o ande, tam 3 
yıl, 3 ay ve 21 gün, zarfında aldık. 
lan mesafeye, tarihte bir benzeri 
daha bulup ııöstermek mümkün ol
mayan. emsalsiz ve çetin zorluklarla 
dolu yola baktılar .. Sonra tekrar 
döndüler, o güne ve o saate kadar 
ıüre .gelen, aman vermez güçlükler 
önünde, aman demeyen mücadele ve 
mücahedesinin 9 eylul 1922 de var
dığı neticeyi gösteren tabloya daldı
lar .. 

Uzaiğı görmekte, derini sezmek· 
te biricik olan ve hic bir tehlike ö
nünde kırpılmayan, derin gözlerin
den de o, o tablo karşmnda, iki ( ıe 
vinç damlası) ıızmasrna mani elama 
dılar .. 

işte, bu (iki damla) ile, (asıl it 
bundan sonra başlayacak) sözü , o 
giinden bugiine kadar geçen tam 10 
yılın içine Türk milletinin sığdn-dı
ğı 10 asırlık inkılap hamlelerinin 
programı idi .. . .,. . 

Ey (bugün) ün ve (yarm) ın 
Türk çocuklan! 

işte Türk milletinin "kurtulutu" 
böyle bitti .. Türle cümhuriyetinin 
"kurtuluşu,. böyle '-!ladı ... Sizlerin 
vazifeniz de, yeni '-!lryor .. O da. 
Türk cümburiyetiai dünya dW'duk
ça "korumak,, tır.. Onu ıize, (En 
büyüğÜmÜz) 1 (Ulu Gazi) emanet 
ediyor. 

Vazifemiz ve vazifeniz çok çetin 
ve cok ağırdır .. 

Cevdet Kerim Beyin kıymetli ve 
coıkun konfe..ansınclan ilham ala
rak diyorum ki: 

Türle inlalip mücadelesinin henüz 
30 ağustosuna varamadık.. Fakat 
onun 26 ağuatosundan da geride de 
ğiliz .. 

Fakat, bağrından Gazi gibi dıahi
ler fııluracak kadar zenıin kudret 
kaynağı olan büyiik bir milletin ço
cııklan elbet bu vazifede mu..-.ffak 
olacaklar ve behemehal bu za1...., de 
ereceklerdir .. A.. Rıza 

- Bitti -

kilde bir benzeridir ... Bunun da 
gözüne olmadık ,eyler görü
nüyor .. Bu da iyi saatte olsun
lar la kantıktır .. Bu da kai-tın 
esrar perdesi arkasındaki ka
ragözcile tanı91ktır. Bu da bel
ki dedoublement harikaaile ara 
sıra ikiye bölünür bir mahlük
tur, Fakat bu. kaıdini laza 
şevdirmekte daha maharet, göa 
terdi .. Simaca da ötekinden da
ha nazik yapılı ve kadınlan da
ha kolay avlayacak bir şirinlik
tedir. 

Umuma nisbetle akıllan ha
riciani(,merkez itleyen ve ara
sıra saf kimseleri kerametle
rine inandıracak şeyler yapan 
bu iki rakip şüphesiz çarpışa
caklar ... Fakat ne vakit? Belki 
bugün belki yarın .. 

ikincinin hoppalığına katlan- Binaenaleyh güveylik elbi
mak zarureti.. Kızın da Ulvi 1 sesinin ceplerine iki dolu re
Nadire varmak ısrarı gittikçe voher yerle~tirdi. Sakıp Cema 
şiddetini arttmyorcıu. Zaten or lin taş duvarlardan sızan, örtü· 
taya salıverilen dedikodu ba- lü kapılardan geçen hayalile 
!onları şişe şişe ma::erayı dik- daima karşılaşır gibi oluyordu. 
.1.--.t. r::ıııJ;n mPY'~kJı r..,;r rOJPi\n .... T }<. ken 

ettin? Sobacı çıraklığı mı, küldür her şeyi deviriyordun. kadir değil.. iyilikleri yapan lellikte Ulvi Nadir de Sakıp Ce 
o fakat kötüleri kötülükleri ya- maiden pek geride değildir. So 
l'iltan da başka Allah değil ya.. ba borularını boğan bu kahra-

Akıt saatiden beri Sakıp 
Cemal mevcudiyetini ihsaa e
decek er. küçük bir harekette 
bulunmadı. Ne yapıyor? Müca
deleden vaz mı geçti?. Yoksa 
müthiş bir tecavüze mi hazırla
nıyor?, ... - Bilmiyorum... Sonra sinemanın dillisi çıktı. 

- Soba borusunu böyle yam Karşında bir alay insan vamııt 
gibi bağıra bağıra konuşuyor .. 

! Kahkahalarla gülüyor ... Hıçkı-
- Seninle doğru dürüst iki man da yeldeğirmenlerile vu- ı • 

lakırdı konu§ulamaz ki henreı> ~usan Don Kişot'un di~er şe· 
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Günü11 hadiseleri 

Tenis 
Turnuvasının 
Dömi finalleri 

V eliefendi de mev
simin son yarışlan 

Bu cuma spor noktai naza
rından oldukça yüklüdür. Muh
telif yerlerde üç muhtelif spor 
hareketi var. 

F enerbahçe tenis kortların
da 2 eylıil cuma gününden beri 
oynanan Balkan tenis şampiyo 
llasının dömi finalleri bugün 
oynanacak. 

Büyükdere yüzme havuzun
da mıntaka denizcilik heyetinin 
Yüzme musabakaları yapılacak. 
Veli efendide mevsimin son at 
Yarışları Vilayet tarafından ter 
tip edildiği için Vilayet k<>Jusu 
koşulacaktır. 

Bunlardan başka Taksim Sta 
dyonunda akalliyet külüpleri
nin kupa maçları oynanacaktır. 
Ancak bütün bu hadiselerin en 
llıühimmi hiç şüphe yokki Fe
nerbahçe tenis kortlarında oy
nanacak olan Balkan tenis ıam 
Piyonasının dömi finalleridir. 
Memleketimirde ilk defa yapı
lan bu turnuva çok m;.raklı ve 
Çok muntazam olmuştur. Şim
diye kadar yapılın~ olan maç
ların bir umumi görüşünü ge
Çen nüshamizda yazmıştık. 

Bugün oynanacak oyunlara 
&elince Balkan tenis turnuvası
nın dömi finali olmak dolayuıile 
Çok mühim ve enteresaandir. 

Maçları ayrı ayrı tetkik eder
•ek görürüz ki dublede Botez
Suat oynayacaktır. 

Bu maç hiç şüphe yokki şam 
Piyonanın en mühim maçıdır. 
Suat bu sene yapılan tenis tur
nuvalarının ikisinde de rakiple
rini güzel oyunlarile mağlup et. 
llıistir. Binaenaleyh bu sene te
nis. mevsiminde en enforme o
lan oyuncwmız Suat dır. Botez' 
e gelince oynadığı oyunlarında 
&ördüğümüz veçhile singl fina
li için en fazla favori olan ve 
buna inzimamen şansı da mev
cut bulunan bir oyuncudur. Di
:tebilirizki siogl şampiyonasını 
ti.izde ıeksen Botez'ın kazan
llıası ihtimal dahilindedir. 

(Sedat - Suat) Nicolaides -
Stelyoa) duble'ma gelince bu 
ltıaç fevkalide intereaan olduğu 
tİbi netice üzerinde de çok mü
eıairdir. Sedat • Suat'm Nico
laide, - Stelyoı dublini yenme 
leri uzak bir ihtimal olmamakla 
beraber Yunanlı oyuncular da 
Pek yabana atılacak derecede 
değildirler. Bilhaaaa Nicolai
dea'in filedeki oyunu çok iyi 
te isabetlidir. 

Bugün Suat · Sedat koımbine 

l ..,nu iyi bir takt kullanabilirse 
0Yuı:u kazanabilirler. Mamafih 
bütün bunlar tahmin çerçevesin 
den hariçe çıkamaz her halde 
~ıı doğru hareket maçtan sonra 
"eyaoı fikretmektir. 

(Chaudoir. Şirinyan) (Yor 

1 

fanoff • Suricieff) maçında faz 
~ beabin olmamak lazım gelir. 
::-ğer Chaudoir - Şirinyao kom-
0inezonu Botez - Bunea'ya tut-
turdukları oyunu tutdurabilir
b~rse galip gelmememiz için 
ıç bir sebep yoktur. 

d· Viliyet at yarışları Veli efen
ı sahasında yapılacaktır. Bu 

Yarışların huıusiyeti mevsinin 
Qon yarı§ı olması dolayısiledir. 

Undan başka Büyükderede İs 
1•ııbul mıntakasının teselli ya
l'ışlan ·;,. Boğazı yüzerek geç
ine müsabakası vardir. 

iatanbul mıntakaınnın 
hir tebliği 

L lSlANBUL ,7.A. A. A.- lstan
""I Mıntakası Riyasetinden: 
,. l'. 1. C. 1. Umumi Merkezi:niz bi
~i Rei•i Aziz Beyefendi, mrnta
'iı L>a menıup kulüp rüeaasiyle gÖ
a_;lnek arzuıunu izhar elmitlerclir. 
._. ·1932 cwna "°ünü saat 10 da Halk 
'i 111~ l"!rifleri kulüp rüeıasından 

... olunur. 

1Istanbul kürek birinci-' 1~:;~:1~,~i;:~:::~,1 1Avrupadayelken yarışları başladı 
likleri dolayısile 

Haliç, F enerbahçe, Gala tasa. 
ray, Beylerbeyi 

Altınordu kulüplerinin arzusu 

Yarışların yapılmanıası lstenlle11 Begkozda, tek çifte 
ki rfr m li yarışı 

Gelecek hafta İstanbulun 
senelik Kürek birinciliği yapı
lacaktır. 

Senelerden beri bu birincilik 
Beykoz ve Galatasaray klüple
ri arasında paylaşılırdı. Bu se
ne hiç bir müsabakada Galata
sarayı tam bir kadro ile maat
teessiiıf görmedik. Bunun için
dir ki sarı kırınızıh denizcile
rin kürekteki vaziyetini bilme
yoruz. 

30 ağustos tayyare bayra
mında Bebekte yapılan kayık 
yarıtlarına Galatasaray klübü 
de iştirak etti. Ancak orada bü 

bakası cok heyecanlı idi.Fener 
bahçenin en iyi kürek çekicisi 
olan ve geçen sene haksız yere 
profesyoneldir diye itti
ham edilen Seyfi bu yanıta 
hakikaten Türkiyede kıdemli 
tek çiftede rakıbi olmadığını 
bir daha isbat etmit oldu. 

İki çiftelerde Seyfi müsaba
kayı kayebtti. Fakat hemen fU 
rasını da ilave edelim ki Bey
okzda yapılan her müsabakayı 
diğer klüplerin kazanması çok 
zordur. Çünkü orada mevcut 
sulara göre hr gün antrene
man yapan Beykozlular artık 

Beyhozda Fenerbahçe hanımları mevut 
miikafatlarını alırlarkeıı 

yük bir varlık gösteremedi ve 
diğer klüpler tarafından her 
müsabakada takıldı. Seneler
den beri İstanbul kürek şampi
yonu namını haklı veya haksız 
kazanmış olanGalatasarayın bu 
vaziyeti İstanbul birinciliğirde 
ki vaziyetlerini gösterme
si itibarile çok şayanı dikkat· 
tir. 

Bu senenin şampiyonluk 
için en kuvvetli elemanları F e
nerbahçe ile Beykoz klüpleri
dir. Fenerlilerin tam manasile 
kürek müsabakalarına girdiği 
tarih çok uzun değildir. Sarı 
lacivertliler ancak iki senedir 
bu tubede uğratıyorlar. Görü
yorw ki bu sene bu büyük sa
yilerinin mükafatoı haketmiş
lerdir. Geçen hafta Beykozda 
yapılan tek çifte kıdemli müsa 

o suların kurdu olmut vaziyet
tedirler. Binaenaleyh kürek ya 
rıtlarının tamamile akıntısız ve 
suları herkes tarafından ma
lum olar. yerlerde yapılması 
icap eder. itte Seyfi ve Hayda
rıo kaybettikleri yarıt bundan 
dolayı kaybedilmiştir. 

iki gün evvel duyduğumuza 
güre Beykozdan maada. Fener
bahçe, Galatasaray, Altınordu 
Haliç ve Beylerbeyi klübü 
müşterek bir mektupla İstan
bul mıntakası denizcilik heye
tine müracaat ederek yarşlarm 
badema Beykozda yapılmama
sını. hakemlerin muayyen ze
vat olmasını ve mesafelerin kı
satılmasını isl!emitlerdir. 

Bu arzularıaa müeyyide ola 
rak klüpler, mıntakaya verdik
leri müşterek mektupta Şirketi 

Fent>rbahçe Vaterpolo takımı 

Milli ıtadyomda oiıt üzerinde dün 
ya bi~iklet sür'at -şampiyonluğunu 
Belçikalı Scherens kazanmıştrr. ikin 
ci Fransız Michard'dır. 

Olimpiyat uıarato11u 
galibi Zabala 

1 
Aut~ şazetesi, ~limpiya~ m~to

nu galıbı Zabala ıle mümaıleyhı u
zun yarışa sevk ve bu yolda l"!Vik 
etmiş olan Buenoa Airea'teıki Medi
cal Gymnastic Club müdürü Dr. 
Grauo'ya uzun bir makale tahsis et 
miştir. 

Dr. Grasso, atletleri bünye ve te· 
şekküllerine tetabuk eden spor ihti
saslarına doğru olarak ıevketmefe 
müaaadebahı olan morfolojik tetki
kat usulünü takip eylemektedir. Za
bala, evveli kuvvet ~kzenizJerine iı 
tirak etmek arzusunda idi, bil.ibare 
Doktorun müdahalesi üzerin; ayak 
koşusuna rağbet ve onunla ittigal ey 
!emiştir. 

Tenis 
Amerika tenis fampiyonluğu seç

me müaabakalannda Gocbet, 3/6, 
6/2, 6 ı'J. Hesı'e ve Bernard 6/1, 
6 •t ve 6 3 Kursrok'a ıalip ıelmit
tir. 

Üçü11cü yelken yarışı 
ISTANBUL. 7. A. A. - Türkiye 

Denizcilik federasyonu Yelken Ko
mitesi Riyasetinden: 

l - Üçüncü yelken yarıtı 16 ey
lul 1932 cuma ıünü Modada yapıla 
caktır. 

2 - Birinci hareket, ıaat tam 
14,30 dadır. 

3 - Kaydolunan her kotraya, yel 
kene raptedilmek Üzere, birer numa 
ra verilecektir. Bu numaralan yanı 
günü nihayet saat 14 e kadar tertip 
heyeti gemisinden almamış olan kot 
ralar yarıf8 giremiyecekleridr. Bu 
numaralar yant bittikten sonra ter
tip heyetine iade edilecektir. 

4 - Kotralar cruplara ayrılmıt· 
tır, ve bendikep ile hareket edecek
lerdir. 

5 - Her dümenciye (yalnız ama
törler) saat 14 e kadar numaralar 
verilirken kendi kotrasınm hareket 
dakikası ve proğramdan farklı bir 
yarış hattı kararlaştırılmıt İse o da 
ayrıca tahriri olarak bildirilecektir. 

6 - Tertip heyeti gemisinden 
gösterilen rakkamlar tam dakikaları 
irae edecektir. Her dümenciye tah
riri olarak bildirilen dakikanın bu
lülünde kotrası katiyen hareket et
melidir. 

7 - Birinci veya ikinci yanp iı· 
tirak etmemiı olan tekne sahipleri 
iştirak varakalarını en son 15 eylGI 
932 perşembe gününe kadar yelken 
komitesi reisi Dr. Demir Turgut 
Beyin (Villa Yakoel, Moda) adresi
ne gönderilmit olmalıdır. iştirak va
rakalan ve proğram 10 kuruı mu
kabilinde Karaköyde Seyrisefain a
centalığından alınabilir. 

8 - Mükafatların tevzii: her üç 
yanıta kazanılan bilıimwn mükifftt
lann kupaları 16 eylul günü yanı
tan sonra Moda gazinosunda heyet 
huzurunda merasimle tevzi olunacak 
tır. 

hariyenin mukaveleye riayet et 
~iğini binaenaleyh ortada 
Beykozda müsabaka yapmak 
için bir sebep olmadığını ileri 
sürmüşlerdir. 

Bu Şirketi hayriyenin muka 
veleye riayet edip etmediğini 
bilmeyoruz. Ancak klüpler Bey 
kozda müsabaka istememekte 
haklıdırlar. Çünkü; Beykozda 
yapılacak olan her müsabaka 
da Beykoz klübünün ötekiler 
üzerinde yüzde kırk avantajı 
vardır. 

Bu avantajı her zaman antre
nömanlarını orada yapmaların 
dan. suların tekli cereyanını 
çok iyi bildiklerinden. rüzgarla 
rın nasıl sulara tesir ettiğini 
tecrübe ile gördüklerinden do
layı husule gelmektedir. 

Binaenaleyh yant~n birinci 1 
ıartı olan müsavi teraıt altında 
müsabaka yapmak bu suretle 
imkin haricinde oluyor demek 
tir. Orada her yapılacak müsa 
baka yüzde kırk Beykoz tara
fından kazanılabilir. 

Bu klüpler de bütün bunla
rı düşünerek İstanbul ınınta
kasından bu talebi yapmıtlar
dır ki esas itibarile haklıdır
lar. 

Yarışların Modaya nakli me 
selesine gelince orasını pek tah 
min etmiyoruz. Çünkü İstan
bul denizcilik heyeti bazı mu
kavelit ile Şirketi hayriyeye 
bağlıdır. Bundan baıka Şirketi 
hayriye bir de yüzme havuzu 
yaptırmıştll" ki bu da mukave
leye dahildir. Vaziyet yukarı
da teşrih ettiğimiz gibi olmak
la beraber denizcilik heyeti bu 
nakil noktasında mustar vazi
yettedir. Bakalım netice ne o
lacak? 

Bütün sahillerde çok heyecanlı kotra 
yarışları yapılmaktadır 

Nice gelken yarışlarında kotraların arık denize doğru akışı 

ler. Bundan başka Akdenizde 

1 
plajı olan her eşhir muayyen 
zaman !arda kendi ismini taşı

·«:,ıı.!J'"'J yan büyük yelken yarışları ya-

• 

Gayet entresan ve kontr 
/Om/ger bir yelken re~mi 

Son gelen Avrupa gazete
lerinde gördüğümüz veçhile 
bütün A vrııpa sebil şehirleri 
kotra yarrtlarile metguldürler. 

Dünyanın en zevkli ve en 
güç sporu olduğuna şüphe et
mediğimiz kotracılık Avrupa 
sporcularının bilhassa en bü
yük zevklerinden biri olduğu 
gibi yarışlarda da prenalere ve 
çok zengin ,ahıslara tesadüf e
diliyor. 

Her sece F ransanın belli 
batlı şehirlerinden bir olanNice 
şehrinde yelken yaşırları yapı
lır. Bu yarı,ları seyretmek için 
hemen hemen bütün dünyadan 
seyirciler akın akın Nice' e gelir 

• 

_, 
.:.-:··..,~ ~ .. 

par. 

Bu yarışlar hem spor hem 
de güzellik yarışıdır. Bilhassa 
Amerikan sınıfı denen büyük 
yelkenli kotraların girdiği açık 
deniz yarışları fevkalade olup 
derin bir heyecanla takip edi
lir. 

Sporun bu şubesi çok iler
lediği için her yelken yarışı 
muhtelif kategoriler üzerinden 
yapılır. Bilhassa monotip sını
fı en fazla revaçta olan sınıf
lardan biridir. Bu smıf küçük 
teknelerden ibaret olduğu için 
müsabık adedi pek fazla olur. 

Bizim memleketimizde ilk 
defa olmak üzere bu sene bey
nelmilel kavaide İstinat eden 
yelken yarışları yapıldı. Bu mü 
sabakalarda gördük ki, latan
bulda da bı.ı sporun aşıkları ol
dukÇa bir yekı'.in teşkil edebilek 
bir vaziyettedir. 

Modada yapılan ilk yarışta 
memnuniyet ile gördük ki mü
sabaka ya 35--40 yelkenli itşi
rak etti. Bu adet yeni batlayan 
bir spor şubesi ıçın oldukça 
mühim bir adettfr. Yarışlar 
çok a.untazam v~ zevkli cere
yan etti. Y eşilköyde yapılan 
ikinci yarı§ birinciden daha 
zevkli ve daha muntazam bir 
eşkilde yapıldı. Bizim suları
mıza büyük kotralardan ziyade 
ufak tip kotralar uymaktadır
lar. 

Yalnız bu spor şubesi biraz 
zengin işi olduğu için bu ade· 
din artıp artmayacağını pek 
kestiremeyiz. Maamafih niha
yet insanda bir heves olursa 
ne yapıp yapıp onu tatmin e-

l 

Amerika da yarışlara giren 
buyük Amerikan sınıfı 

açık deııiz kotrailırından 

biri 

der. 

Memleketimizde su sporu
nun bu şubesine verilecek e
hemmiyet havaya aarfedilmiş 
bir emek olmaz, bilikis İstik
balde ay yıldızlı formayı ecne· 
bi sularında muvaffakıyetle 
dalgalandırabilir. Onun içindir 
ki denizci gençlerimize tavsiye 
miz hemen bu spor ile meşgul 
olmaları v~ gelecek sene ayni 
mevsimde y:.pılacak olan yel
ken yarışlarına ittirak etmele
ridir . 

: 

, 

Bu resme ilk baktığınız zama11 bu kadın sporcuyu haı•ada uçuyor zannedersiniz 
Halbuki hadise IJyle değildir. lsuiçre11i11 en iyi atlagıcılarından olan Froylagn 

Eviine larl glJllerden birine hırlangıc 1Alf111or. 
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Poliste 

Yılan 
Büyüsü 

Cürmü meşhut halin 
de tutulan madam 

1
, Y enikapıda Bostan sokağında 

24 numaralı evde oturan Madam 
Haykuhi, Beyazıtta cami sokağın 
da 14 No. da oturan Mehınet i•
minde bir delikanlıya aşık olmU§
tur. Haykuhi sevdiği erkeği ken
disine bağlamak için büyü yapma 

l i yı düıünmÜ§tÜr. Bu kararı veren 
Haykuhi bir ş~e yılan •uyu ala
rak Mehmedin evinin önüne git
miş ve suyu kapının önüne döker 
ken yakalanmqtır. Polis tahki
kat yapmaktadır. 

1 

Dayak •. 
Şitlide bir boya fabrikasında 

çalıf&D ütücü Cevat ile Avram bir 
itten dolayı kavga etmişler yekdi
ğerlerini döverek yaralamışlardır. 

Sandık altında 
Tahtakalede Telefon sokağın

da oturan Sadet H. ın kızı 5 yatın 
da Neriman ile komşusu ayni yaı
ta Cevat, arsada oynamaktalar 
iken bir sandık devrilmiş, N eri
m an sandığm altında kalarak ya
ralanmıttır. 

Tutulan hırsız 
Zabıta bir lırrsızı evvelki gece 

cürmü meşhut halinde yakalamış
tır. 

Enver İsminde olan bu sabıka .. 
lı evvelki gece Kantarcılar civa
rında fÜpheli bir vaziyette dolaşır 

• ken polis devriyeleri kendisini gör 
müşler ve gizlice takibe başlamıt
lardrr. 

Enver o civarda bir müddet do-
• !aştıktan sonra bakkal Abdülka

dir efendinin dükkanına yaklaıa
rak yavatça pencerenin çerçevesi
ni sökmü~ ve buradan içeriye gir
mi~tir. 

Bu ıırada kendisini gözetle .. 
mekte olan memurlar da dükka
na girmişlerdir. Enver bu ani baı
kın k.arı11ında ıaşalaınIJ, kaçmak 
istemifse de muvaffak olamamıf-

t tır. 
Bu adamın o civarda vuku bu

< lan diğer birkaç hır11zlık itile de 
ı alakadar bulunduğu anlatılmıştır. 
1 Bir iddia .. 

Sirkecide oturan Mehmet Ef. 
~ isminde birisi evvelki gün metresi 
ı tarafından yapılan bir hırsızlığa 

maruz kalmııtır. Öğrendiğimize 
göre hadise töyle olmuıtur. 

1 Melahat H. bir müddetten beri 
ı Mehmet Ef. ile sık sık bulu§mak
ı ta ve Mehmet Efendinin evini her 
1 zaman ziyaret etmektedir. Meh-

met Ef. bekiir olduğu için çama
' ] fırlarım baıkasma yıkatınaktadır. 

Fakat Melahat H. çamatırlan dıf&-
1 n vermemesini, kendisi aelip evde 
J yıkayacağım söylemit ve Mehmet 

efendi de buna razı olmuıtur. 
Melahat Hanım e,,.,elki ırün 

1 Mehmet Efendinin evinde çama-
1 fır yıkarken bir aralık aözüne bir 

oandok il~mif ve kadın meraklan 
ı mııtrr. Bu mvak neticesinde aan-
1 dıfı lıilidini kırmak suretile açıp 

karııtıran Melahat H. bir yıim 
1 

para ele geçirmi§tir . 

Memleketin 
Emniyet 
Havası 

(Ba~ı 1 inci &ahi/ede) 

ğimiz şey nisbi bir istikrardır. 
İşte buna mani olan hailleri 
kaldırmalıyız.. 

Para İstikrarı, iktısadi istik
rar ve siyasi istikrar kadar mü
him olan başka bir istikrar 
daha var: Ruhlardaki istikrar .•• 
Türkiye' de mana ve mevzuu ol
mayan işlerden biri de ruhi is
tikrarsızlıktır. İtiraf etmeli 
ki, ortada ruhları istikrarsız
lığa götüren bazı hareketler. 
yazılar ve iddialar vardır. Bü
tün bu hareketler, yazılar, iddia 
lar, ne fırkamızın prensiplerile, 
ne de büyük şeflerimizin •rn

rar ve düşüncelerile hiç bir ala. 
kası yoktur. Memleketin emni
yet havası beyhude yere ihlal 
ediliyor. Vatandaşlan zorla em 
niyetsizliğe. kararsızlığa sevke 
diyoruz. Bunun önüne geçmek 
lazımdır. Bu havanın husulün
de amil olan bazı karar ve ka
nunlan tadil etmek icap edi
yorsa bu noktada daha fazla 
tereddüt edilmemelidir. 

Siirt Meb'usu 
MAHMUT 

Vekiller 
Dönüyorlar 

(Başı 1 inci .ahifede) 
killerden ıehrimizde bulunan Ad
liye vekili Yuıuf Kemal Bey dün 
gitmiştir. Hariciye Vekili Tevfik 
Rüştü B. bugün Dahiliye Vekili 
.Şükrü K"ya B. cumartesi günü 
Ankara'ya avdet edeceklerdir. 
Milli Müdafaa Vekili Zekai B. de 
Ankara'ya dönmÜ§tÜr. 

Hariciye ve dahiliye 
vekillerini ziyaretler 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
B. dün Tokatliyan otelinde bir 
müddet istirahat etıniş ve lran se
firi Sadık Han ile Macar sefiri M. 
T ahi ve 1 spanya maslahatgüzarını 
kabul etıniştir. Tevfik Rüştü B. 
bu akşam Ankara'ya avdet ede
cektir. 

" Dahiliye vekili .Şükrü Kaya B. 
dün öğle üzeri Tokatliyan oteline 
giderek Vali Muhittin Beyle öğle 
yemeğini yemiıtir. Vekil B. yarın 
akşam Ankaraya avdet edecektir. 

Fabrikatörler 
Hükumetin 
Kararını 
Alkışla yor 

(Başı 1 inci sahil~de) 

avdet eden İstanbul meb'uau 
Vasıf Bey de içtimada hazır bu 
nunuyordu. 

Tanı saat 9.5 ta Batvekil ls-

Kurnaz kadın bütün paralan 
koynuna doldurmut, çamaıırlan 
da yanda bırakarak evden kaç
mııtır. Fakat Mehmet efendinin met Paşa Hz. ni ziyaret eden 
akşa.ın üatü polis karakoluna mü- heyet reisi sıfatile Birlik katibi 
racaat etıneai üzerine kadın yaka ı umumisi Nazmi Nuri Bey fab
lanmıt, çaldığı 250 lira da koynun rikatörlere bu ziyaretleri netice 
da bulunmuıtur. . d Jd ki . "b f .1 

Dünya iktisat 
Konferansı 

Verilen malômata göre dünya ilı
tiHt konferanımm toplanmaımm 
kanunusaniye bıralalacağı bakkında 
haber yoktur. 

Maamafih konferans için hazırlan 
manın daha bir müddet ıüreceği an 
Taşılıyor. Bu ıebeple konferansın te
hir edilmesi kabildir. 

Selanik g?"evcile-
• • 
nnın 

• 
garıp bir hareketi 

SELANIK, 8 A.A. - Bir tütün 
imali.tbaneai tarafından iılerin -
den çıkanlan 500 amele çalıştık
tan fabrikadan terkten imtina et
mişler ve geceyi orada aeçirmiı
lerdir. 

Amelelerin mevcut mallann 
mesaiye devam etmeğe müsait ol .. 
duğu iddiaıındadır. 

Zabıta, hariçten grevçilere ia
se maddeleri gönderilmesini men 
~e bu •uretle ameleyi fabrikayı 
tahliyeye mecbur etınek için ima
lathaneyi muhasara etıniştir .. Di
ğer fabrikalar amelesi de ayni ha
reketi takip etınek tehdidinde bu
lunmaktadır • 

Hint meclisinde 
SIMLA, 8 A.A. - Hindistan 

hükiimeti dün bu devrei içtimaiye 
nin ilk hezimetine maruz kalnııt
lır. Yakın sahillerde yolcu nakli
yatı yapan vapurları nakliyat üc
retlerindeki asgari niabet1erin teb 
diline ait takrir sureti hükiimet 
- • • - raıinnen 44 reve kat"--

sın e a ı an ıntı aı ta sı en 
İzah etmiştir. Nazmi Nuri Bey 
halk hükfunetinin erbabı sana
yiin haklı dilekleri ve temennile 
rine yakından gösterdiği alaka 
dan bahsederek iki haftadan 
beri devam eden endişe ve iz
tırapların büyük reislerinin 
müdahalesi ile kat'iyyen berta
raf olduğunu ilave edince şid
detli bir alkış kopdu ve yüzler 
ce fabrikatör "Yaşasın halk hü
kumeti" diye bağırdılar. 

Bundan sonra Başvekil Hz. 
nin Ankaraya gelmesini emır 
ettikleri heyetin tefrikine geçil 
di. Fabrikatörler heyetinin her 
şubei san' attan birer kitiden te
rekküp etmesi kararlaştırıldı ve 
bu heyetin riyasetine ittifakla 
Nazmi Nuri Bey intihap edildi. 
Dün seçilen grup murahhasla
rı gruplarının ihtiyaçlannı pa
zar akşamına kadar tetkik ve 
tesbit edecekler. Heyet pazarte 
si sabahı bir içtima daha yapa
rak ihtiyaçları topladıktan son
ra pazartesi akşamı hareket e
decektir. 

Ankaraya gidecek sanayici
ler heyeti 18 kişiliktir. Heyetle 
beraber lstanbul meh'usu Vasıf 
Bey de git.mektedir. 

Madencilerde 
Toplandı 

_,_ 

Türkiye Madenciler Birliği dün 
öğleden sonra bir İçtima aktederek, 
Celal beyin vekalete gelmesi dolayı
sile memnuniyetlerini izhar ebniı
lerd'ır. iki Üç saat devam eden bu 
hararetli içtim.adan ıonra ma-
denciliğin ataleti esbabını tea-
L:.. :ı_ .. .1-- veki.lete arz 

MiLLiYET CUMA 9 EYLÜL 

9 Eylül 
• 
lzmirin 
Bayramı 

(Başı 1 inci sahifede) -· 
9 eylulü kutlularken aziz vatanm 

taşını toprağını kanlarile sulayan 
yüksek ruhlu Mehmetçikleri ve o
nun büyük teflerini hürmetle ana
lım .• 

Emsals'.z bayram 
IZMIR, 8 (Milliyet) - lzmirin 

kurtuluş bayramı yarm emsalsiz bir 
surette tes'it edilecektir. Civar na
hiyelerden ve kazalardan on binlerce 
halk gelmiştir. Oteller, hanlar baş
tan baıa doludur. 

(:arlılar daha bugünden en bü
yiik bayram günlerini andırmakb>. 
dır. 

Maarifte 

Avrupaya 
Gönderilecek 
Talebe 

Memlekette 

Uşakta bir 
Hadise •• 

Belediye reisi ile köy 
lüler arasında bir 

hadise. Yarahlar var 
UŞAK, 7.- Uşak kaoabasının Ak 

ıa köyü halkı ile Uşak Belediye rei
si Alaettin bey arasında bir hadise 
cereyan etıniş, neticede dört irişi a 
ğır ve hafif surette yaralanmış, 14 
kişi de zabıta tarafından yakalan
mıştır. Akoa köyü civannda 100 dö 
nümlük bir arazi vardır. Köye ait ol 
duğu iddia edilen bu araziye Uşak 
Belediye re.isi Alaettin Bey de ta
sarruf iddiasmdadır. Köy halkı bu 
hususta Devlet Şôrasına müracaat 
etmiştir. 

Belediye Reisi Alaettin Bey dün 
sabah on birde Jandarma Kumanda 
nı ile birlikte köye giderek araziyi 
kazdırmıya baş lamı§ tır. 

Bu sırada si18.lılar patlamış. Din
gaz oğlu Hüsnü İsminde bir köylü 
başından yaralanmıştır. Bu adamı ya 
ralıyan tabancanın Belediye Reisi ta-

Dün tarihten hangi rafından kullanıldığı şeklinde bir id 
sualler sur11/du dia dermeyan edilmiştir. Silahlann 

. . . tesirile yaralananların miktarı 4 kişi 
Avrupaya ta.?sıle gıd~ce~ lıse dir. Köy muhtarı Adliye ve Dahili

mezunlarmm musabaka ımtihanı ye Vekaletlerine müracaat etmiştir. 
dün ikmal edilmiştir. Dünkü imti 
han tarih ve coğrafyadan yapıı-ı Bir haydudun cezası 
mıştır. Müıabaka neticesi bir haf . .. .. . 
ta sonra anlaşılacaktır. Bursanın S':11~nıye . k<?yun~e bır 

Dün sorulan tarih ve coğrafya haydutluk fec~ ~ır netıce ıle nı~ayet 
sualleri şunlardır: bulmuştu~. Ha~·sc .. ş~d~.r: Koyde 

1 - Sümer ve Ege medeniyeti tarlC\Ya gıden bır koylunun karısı ~v 
üzerine hangi medeniyetler mü- de yalnız k_almış~ r. ~a.~m? fe?a. goz 
essir olmuıtur? I~ baka~ hır ş':"_r, kotü ı_ııy~t·nı ye· 

2 - 19 uncu asırda Viyana kon rıne getınnek ıçın eve gırmıye, bu-
gresi. nun için kapıyı knnıya teşebbüs et-

3 - Afrika keşif seyahatlan. miştir. Bu tehlikeli vaziyet karşısın 
4 - ltalyanm coğrafi vaziyeti. da kaOrncağız avazı çıkbğı kadar 
5 _ A vrupada Reformun sebep feryat etmiş, fakat sesini işiten olma 

feri. dğı için kimse kurtarmıya !"elmemiş 
6 - Türkiyede pamuk mınta- tir. Bunun ü2erin~ kadınt duvarda 

kalan. takılı dur~n kocasının çiftesini ala-

? rak kapıya doğru ateş etmiş . (ıapıyı 
Suiistimal var mı zorlamakta bulunan mütecaviz ko-

Dünkü Sonposta gazetesi Ha- !undan ve v.öğsünden vurularak ye
kimiyeti milliye ıehir yatı mekte- re serilmiştir. 
hinde büyük bir suiistimal meyda
na çıkarıldığını yazıyordu. 

Yaptığımız tahkikata göre 
böyle bir suiistimal yoktur. Böyle 
yanlış bir ihbar yapan mektebin 
ambar memuru tecziye edilmiştir. 
Esasen .bu yalan ihbar meselesi 
de çok eskidir. 

İçtima yapılacak 
Erkek muallim mektebi bina

sında bu sene tesis edilen orta 
mektebin ders programlarını tea
bit etınek Üzere yann Çemberli
taş, Vefa ortaınektepleri ile mual
lim mektrbi muallimleri bir içti
ma addedeceklerdir. 

Haydar B. Anka
ra'ya gitti 

Maarif müdürü Haydar B. dün 
akıamki trenle Ankaraya gitmiş
tir. Haydar B. ilk mektep muallim 
leri kadrolannı götürmüştür. 

Darülfünunda asker 
talebe 

Darülfünun Hukuk ve Edebi
yat fakültelerinden maada diğer 
fakültelerin aıkeri talebe alan kı
sımlan da mevcuttur. Bu seneden 
itibaren Hukuk ve Edebilat fakül
telerine de askeri talebe alınacak 
tır. Hukukta tahsil edenler aske
ri müşavir, Edebiyat fakültesinde 
tahsil edenler de askeri liselerde 
muallim olacaklardır. 

İzmirde ilk mektep 
ihtiyacı 

lZMlR, 8 (Milliyet) - Bu
rada ilk mektep talebe kadrola
n kaımilen doldu. Mekteplerde 
yer yok. 600 talebe açıkta kalı-
yor. 

Beynelmilel hıfzıs
sıhha kongresi 

Marsilyada inikat edecek olan 
Beynelmilel hıfzıssıhha kongresi
ne iştirak edecek olan Sıhhiye mÜ§ 
teşari Hüsamettin B. cumartesiye 
hareket edecektir. 

Hüsamettin Beyi; dün sıhhiye 
müdürlüğünde Mazhar Osınan B. 
ve diğer bazı zellat ziyaret etmi,. 
!erdir. 

HaJkevinde tesis 
Önümüzdeki per§embe ırünü 

Halkevinin köycülük şubesi tesis 
edilecek ve idare komitesi intihabı 
yapılacaktır. 

Terkos var .• su yok 
Son zamanlarda Fatih semtin

de Terkos borularında ve çeıme
lerde su bulunmadığı hakkında 
tikayetler vaki olmuttur. Belediye 
bu §İkiı.yetle alakadar olmaktadır. 

---------··-- -
dermeye karar vermiılerdir. Bu me 
yanda mevaddı infilakiye, maden rü 
sumu, muvazene vergisi, nakliye üc 
retleri mevzubahs olmuş, ve bunlar 
hakkında mütalealar denneyan edil
nıiıtir. Yeni Vekilin Türk madenci
liğine huıusi bir ehemmiyet atfede
ceğine emin olduklarından CeıaI Be 
··=- ' • Yeki.Jetine •-;n;n; ıe-

Bir katil 
Konyanın hatıp nahiyesinin kaya 

büyük köyünde bir cinayet olmuştur. 
Mezkur köyden Mustafa isminde

ki şahıs ayni köyden Hasan oğlu 
Mehmet iısmindc birisini eski bir iğ 
birar yÜzÜnden öldürmüştür. 

Mehmet köy o<!asmda misafirine 
hizmet ederken pençereden ah]an İ
ki tabanca kur~ıınuyle derhal öl
müş, silahiyle evine kaçan ve kendi 
sini yakalamak istiycnleri tehdit e
den katil aal>aıı ı.iç refikiyle teslim 
olmuştur. Hasa adliyeye teslim e
<!ilmiştir. 

IKomfu memleketlerdel 

Bir vatandaşımızı 
göz 

önünde öldürdüler! 
Halepten yazılıyor: - Evve

lisi gün ( Raka) da mühim 
bir cinayet olmuştur. Türk tebeasın 
dllJI Edhem Hayri Bey kurşunla öl
ıiiirülmüttür. 

Edhem Hayri Beyin katline sebep 
bir tarla mffelesidir. 

Edhem bey vN<tile bu havalide 
kumandanlık e~ bulunan Hayri 
paşanın oğludur. B~11ndan kalmış 
olan bir miktar arazı Araplar tara
fından işğal edilmiş idi. Edhem Hay 
ri Bey bu arazinin kendisine iade
si için muhtelit mahkemeye mü
racaat etti ve nihayet hak yerini bu 
larak tarlaların Hayri beye iadesi
ne karar verildi. Ellerinde hazır bu 
topr~ gitmesine arap1ar kızmış; 
tarlayı teslim almak ü~e giden 
Hayri beyi; bir arap genel alenen 
ve mavzer kurıunu ile öldürmüı
tür. Ethem Hayri bey henüz otuz 
beş yaşlannda ve kıyme.tli b~~ Tür~ 
gencidir. Kendisi Elektrık mu~endı
ıi idi cenaze buraya nakledılecek
tir. Meseleye Türk konsoloshanesi 
derhal vaziyet etmiş ve lazım gelen 
makamat ile görüşülmüştür. 

Halepte vaziyet· 
Halepten yazılıyor: Fransızlann 

Vatanilere karşı almış oldukları cep 
be günden ırfuıe şiddetini artırmak
ta ve tevkifata devam edilmektedir. 
Tevkif edilen Vatanilerin evleri ta
harri edilm~kte ve ne gibi evrak bu 
lunursa müaadere edilmektedir. Her 
an muhtel olan asayişin temini için 
iizami faaliyet sarfedilmekte, askeri 
kuvvetler mitralyözlerle takviye edi 
)erek mühim mevkilerde ahzi mevki 

etmektedir. 

Mavali aıiretinin şeyhi "Meçmik" 
te tevkif edildiği anlaşılmaktadır. 

Vatanilere yapılan bu muamelele
rin bir sebebi de ıu imi,: 

Vataniler Fransızlarla çarpışmayı 
dütünerek Filistinden bir çok silah 
ve cephane getirtmekte ve bu qe 
fevkalade çalışmakta imişler. 

Halepte yapılan bu mühim tevki
f at dolay11ile Şam, Hama, Humus, 
Baalbek şehirleri de temamen çarşı 
ve pazarları kapamışlar ve bunlarda 
Halepte yapılan zulum ve Eecayii pro 
te.ıo etmiılerdir. Bu vaziyet karşı
sında bir kaç güne kadar kabinenin 
istifa edeceğine muhakkak nazarile 
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Buhrana 
Karşı çareler 
Streıı:a konferansın

da ileri 
sürülen fikirler 
STREZA, 8 A.A. - Muhtelif 

murahhaslar ve bahusus ltalyan 
murahhası tarafından Fransa mu
rahhas heyetinin vaziyetini ta&rİ· 
ha ısrarla davet edilen M. Bonnet 
atideki izahatta bulunmuş ve ken 
disi merkezi ve şarki Avrupadalri 
buhranın üç sebepten ileri geldiği 
ni söyliyerek bunları birer birer 
zikrettikten sonra b~nlara çare o
lacak tedbirler saymıştır. M. Bon
net attideki çareleri iltizam etmek 
tedir: 

Evvela hububat fiatının düşük 
lüğüne karşı: hububat fazlasının 
kendi aralarında taksimi icin itha
latçı milletler arasında bi~ itilaf 
husulü. Bu fazlaya ruçhanlı bir ta-
rife tatbikı. 1 

Saniyen; ticari mübadelatr gÜç 
leştiren engellere karşı: gümrük 
rüsumunun tedricen tenzili, nakli 
vasıtaların ıslahı ve kambiyo Üze
rindeki kontrolun ref'i. 

Salisen; şarki Avrupa memle
ketlerinin hububat ihtiyat stoklan 
nın fıktanına karşı: ticaret bilan
çolarındaki açığın fazlaya çeviril
mesi. Bu sayede ecnebi memleket 
ler yolunu tutmu~ olan sermayele
rin avdetini temin mümkün olaca
ğı ümit edilmektedir. Ekser Fran
sız teklifatı murahhas heyetlerin
den birçoğu tarafından evvelce 
dermeyan edilen tekliflere teka
bül ve tevafuk etmektedir. 

Hatip, netice olarak şöyle de
mjştir: 

işte elle tutulacak derecede 
müspet ve evvelden dü§Ünülmüş 

bir plan veya program değil, fa
[(at, en geniş, en tam bir mikyas 
dahilinde ve itimat esasına müste
niden icra olunacak müzakerata 
zemin teşkil edebilecek noktai na
zarlar ... 

Ci"ı!! iktisat konferansı 
ne ııaklt toplanacak 
LONDRA, 8 A.A. - Londra

.aun resmi mahafili yakında topla
nacak olan cihan ikbaat konferan 
sının bir s~4e tehir edilmesi fikri .. 
,..; telkin eden Amerika teklifin
den malfunattar bulunmamakta
dır. 

Maamafih, konferanaın ihzari 
komitesi birçok haftalar Cenevre
de inikat edecek ve konferansın 
tarih ve mahalli içtimaı hakkında 
devletlere mukaddem bir ihbarda 
bulunacaktır. 

Bu itibarla konferanoın kiınunu 
evvel veyahut kiınunuoani ayın
dan evvel toplamlmaaı müstabit 
aibi telakki edilmetkedir. 

Sebep? 
LONDRA, 8 A.A. - Amerilra

nın cihan İkbaat konferanomm iç 
timaıru tehir etınek teklifinde bu
lunacağına dair olan haber dola
yısile Londrada bu teahhurun se
nenin son aylarında faal bir suret
te tahdidi tealihat ve Mançuri ihti 
lafı meaelelerile meıgul olmak ııi
bi bir faide•i olacağı iırap olun
maktadır. 

Petrol kuyulanmızı 
tetkik 

ERCiŞ - Diyarıbekir lkbaat 
müdürü, başmÜ§avir, bir müben00 

dis ve bazı mÜ§avirlerden mürek
kep bir fen heyeti ıehrimize gel
mit, Belediye tarafından heyet 
ferefine bir ziyaret tertip edilmi! 
tir. Heyet ertesi gün Muradiye 
kazasına giderek orada Kürşüt 
köyü civanndaki petrol membala
rında tetkikat yapmııtır. 

RADYO 1 
Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 bi

rinci kısım alaturka saz, 19 ikinci kı 
sıın alaturka saz, 22 gramofon neı
riyatı . 

RELGRAT (429 m.) - 20,5 ka
dın ve erkek Romanyalı sanatkarla
rın şarkıları, 21,05 gramofon plak
lan, 22,05 Zagrepten nakil, 23,5 gü 
nün haberleri ve danı havaları. 

ROMA (441 m.J - 20,15 gramo
fon pliiklan, 21,45 Beethoven'ılen 
parçalar, 22,30 Lan Lousi kötkünde 
oturan dostum ismindeki komedi. 

P RAG ( 488 m.) - 20,30 bir dok
tor tarafından konferans. 

ViYANA (517 m.) - 20,30 dans 
havalan, 21,45 komedi, 22,45 akşam 
kon-;eri. 

PEŞTE (550 m.) - 20,15 Çigan 
orkestrası, 21,15 ajana haberleri,21,5 
Peşte Muıikişinaıları Cemiyetinin 
konseri. 

VARŞOVA (1411 m.) -
radyo gazetesi, 21 senfoni, 
konser. 

20,35 
21,55 

BERLIN (1635 m.) - 20 Alınan 
birliğinde yeni hayat, 20,20 işçi saa 
tini, 22,10 Berlin lrilioelerinde Kora 

Türk dili Kurultayına aza 
olmak için müracaat edenler 

ISTANBUL, 8. (A.A.) - Türk Dili Tetkik Cemiyeti Katibi Umu· 
miliğindeıı : 

Eylıil sonlarınd" toplanacak ilk kurultayda aza olmak arzusu ile 
müracaat ede\1 zev .. ,tın isimlerini neşre devam ediyoruz: 

Alı Mu7.atfeı- bey, Edebiyat fakültesi reisi. Agah bey, muallim 
Bedros Zeki bey, muallim, 8. Atalay bey, Aksaray meb'uau, Dr. Hak 
kı Şinasi Paşa, Edip Serdengeçti, Hukuk doktoru ve Agrejesi. Filorİ 
nalı Nazım bey, •abık GiimÜ§ane vilayeti mektupçusu, Fuat Ihsan B. 
muallim, izzet Mellih bey, Hasene Sabri Hanım, muallim. H. Fehmi 
bey, Maarif Vekaleti kiitüphaneler müdürü. Halil Nimetullah bey, 
Darülfünun mi•dcı-rislerinden, Hafu Cemal bey, Doktor, Hüseyin Ca· 
hit bey, Edip. Kemal Emin ..... ' uallim. Mahmut Yesari bey, Cüm· 
huriyet mul-ıc:rririerınden. ı'1uhsin bey, lst. Ticaret müdürü. Necip B., 
muallim ve muharrir. N. Uğuz bey, muallim. Salah Cimcoz bey, ls
tanbul meb'usu. Sı~kı bey, Darülfünun edebiyat fakültesi başkatibi. 
Ziya Nuri Paşa, Doktor, profesör. Nazir bey, mühendis. 

Reichstag pazartesi toplanıyor 
BERLIN, 8. ( A.A.) -· M. Yon Papen, dahili siyaset hakkında 

Hindenburg ile yarım saat r.örüşmüştür. Hükfunet mahafili, bu müla 
kat neticesinde devlet ve hükiimet reislerinin hemfikir o]duklarının 
anlaşdmış oldu'l"t•nu beyan etınektedir. 

Bundan sonra 1\1. Von Papen, Reichstagm Nazi reisi M. Gochring 
ile gÖ;.·üşmüşti.f~. Bu mülakat esnasında Reicbstagın hükUmetin beyan 
namesini dinlemt'k için pazartesi günü saat 15 te içtima ebnesi tekar
rür etnuştir. 

Jeneral Mac Arthur Varşovada 
VAHŞOVA, 8 (A.A.) Cemahiri Müttehide Umumi Erkanı Harbi

ya Reisi ceneral Mac Arlhur buraya gelmiştır. Jeneral asker m:lnav .. 
~.-alarda hazır bulunacaktır. 

Tahdidi 
Teslihat 
Konferans reisi M. 

Hender
sonun bir itirafı 
LONDRA, 8 A.A. - Tahdidi 

teslihat konferanı;ı reiai M. Hen
deraon, Newcastle Traide • Union' 
)arının bir içtimaında söylemiş ol
duğu bir nutukta bu konferansa 
telmih ederek ezcümle şunlan söy 
!emiştir: 

Altı aylık mesaiden aonra elde 
edilmi§ olan neticelerin ümit etti
ğimden çok uzak olduğunu açık
ça itiraf edebilirim. Bu sebepten 
dolayı gerek lngilterede ve gerek 
diğer memleketlerde pek ge~ 
mikyasta infialler, memnuniyetsiz 
likler görüyoruz. Bu hissiyatı mu
hik gösterecek sebepler yok de
ğildir. Fakat, tahdidi teslihat kon 
feranaının akamete mahkUm oldu
ğune söyl~ olanlarla hemfikir 
değilim. Böyle bir netice istihraç 
eden kimselerden bir çoğu siyasi 
mahiyetteki beynelmilel konfe
ransların lazım gayri müfariki o
lan müıkülatı heaabata katıniyor
lar. 

Maruz kaldığı manialara rai
men konferanam akim kalmamq 
olduğunu iddia edebilirim. Alman 
yanm yeniden silahlanmasına me
zuniyet verilmesi suretindeki tale
bi kartıaında nazik bir vaziyete 
dütmüı bulunuyoruz. Alınanyanm 
konferansı terkedecetinden bah
aolunuyor, çünkü ıimdiki halde 
konferansın muvaffak olmuı 
mümkün deiilmif. Eğer bu usul 
takip edilecek oluna bunun neti
cesi felaket olacak ve eoki aillh
lanma yarıılarma avdet manumı 
ifade edecek "e bu yola aevkeyli
yecektir." 

Alman metalibi 
M. Henderson, ilaveten demit

tir ki: "Alman metalibatının tq
kil etmekte olduğu tehlikeye göz
lerini kapamayınız. Almanyanm 
konferanstan çekilmekle ne gibi 
bir fayda i•tihsal edeceğini anla
yamıyorum. Onun vaziyetinden 
konferans hiçbir suretle mes'ul 
değildir. 

Alman metalibatı evvela sabık 
müttefikler tarafından tetkik edil 
mek icap eder. Sabık müttefikler, 
mağlup memleketlere karıı birta
kun taahhütler ifa etmek mecbu
riyetindedirler. 

Müsaade ediniz de onlar kon
feransa, tealihata müteallik eaaalı 
ve tam tahdida tı ihtiva eden bir 
program getirsinler; bu program
lara Versay muahedenamesi ile 
Almanyaya ve diğer milletlere 
menedilmiş olan haaaaten taarru 
zi mahiyetteki silahlar da ithal e
dilecektir. Böyle bir programın 
bütün dünya Üzerinde nüfuz ve 
tesiri olacak ve Almanyarun ma
ruz bulunduğu müıkülatın izaleıi 
de bu sayede mühim ıurette kolay 
lqacakbr. 

Talebe cemiyetin
den istifalar 

1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda iş ve işçi 
istiyenlere tavassut ediyor. Jş 
ve işçi istiyenler bir mektup
la iş büromuz;a müracaat et· 
melidirler. 

iş arayanlar 
506 - Almanyada yüksek tahsil 

görmüş ve Bolonya konservatuva
nndan mezun almanca, fransızca, 
İtalyanca, türkçe ve rumca lisanları
na vikıf jyj bir aileye mensup bir 
hanım kız piyano dersi vermek ve 
kı~ mekteplerinde musiki muallimli
ği yapmak arzusundadır. Milliyet 
matbaasına müracaat. 

507 - Hususi pıyano dersleri. 
Tecrübeli bir Madmazel, hanım kız 
lara hususi piyano dersleri vermek 
arzusundadır, arzu edenler Milliyet 
it bürosunda L. rümuzu ile mlh·a~ 
caatlan rica olunur . 

508 - Hususi fransızca dersler. 
Şehadetnameli ve tecrübeli franııZ' 

muallimi tali ve idadi kız mektepleri 
talebelerine fransrzca dersleri ver-' 
mek arzusundadır. Milliyet iş bürcr 
sunda M. rumuzu ile müracaatlan 
rica olunu.r. 

509 - Galatada eski gümrük so
kak 46 No. lı berbeT Satiri vasıtaai
le Haydar efendi, odacılık, bekçilik, 
çamqırcılık, berber çıraklığı, otel 
kamarotluğu, kahve çıraklığı vew
re vazifeleri yapabilir ve kefil göste
rir. 

DOGON 
Anadoluhisarmda Kadri Be 

yin kerimesi Melahat Hanımla 
Avukat Ahmet Şükrü Beyin dü 
ğünleri 1 Eylül perşembe akşa 
mı Tokatliyan salonunda icra 
edilmittir. İki tarafa saadetler 
temenni ederiz. 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada hergün öğleden 

ıonra saat ( 2,30 dan 5e; kadar 1 s
tanbulda Divanyolunda tlll ruma
ralı hususi dairesinde dahili hasta
lıkları n.ıuayene ve tedavi eder. Te· 
lefon: lıtanbul 22398. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük ec

zahanesi karşısında Sahne so
kağında 3 numaralı apartonan
da 2 numara. 

DOKTOR 

f,~tN ŞÜKRÜ 
C..lıili lıaatalıklar mütebasaıaı 

Her gün öğleden sonra İstanbul 
Türbe Babwi Caddeoi No. 10 

Telefon 2,2622 

Zafer bayramı münaıebetile l im•••••••••••• .. 
Darülfünun hakkında vaki neıri-
yat ve bu münuebetle yapılan te
zahürler talebe arasında bazı yeni 
vaziyetler ihdas etmittir. Bu me
yanda hukuk fakültesi talebe ce
miyeti reiai M. T.T. Birliğinden is
tifa etınqtir. M. T.T. Birliğinde 9 
talebe cemiyetinden ancak dört 
cemiyet kal mı ıtır. 

1 Küçük haberler 1 , __ _ 
Halk muaiki cemiyeti heyeti 

tarafından dün gece saat 21 de 
cemiyetin Letafet apartnnanında
ki merkezinde bir konser verilmif 1 
•• 1 

Göz Hekimi 
O~ Süleyman Şükrü 

Birinci sınrl mOlehassıs 

(Babıali} Ankara caddesi No.60 

Göz Hekimi 
Profesör Dr. ESAT 



Muhabir mketubu 

Şarköyde kış geldi mi 
muvasala kesiliyor 
rada 5 ocuk habas 4 
a var. efiyat ta pek az •• 

Şarköyden bir manzara 

1 
·ı 
j 

ŞARKÖY: Gerek latanbul ve ı kimilen yrkdmağa mahküm o
gerekae merkezi vili.yetle pek lan bu ıirin binanın tekrar İnfa
az irtibatı olan ve civar kasaba- sına da im.ki.n olmıyacağından 
farla da hemen hemen hiç rabı- posta ve telgraf müdüriyeti umu 
f a.sı bulunmayan Şarköy pek acı- miyeainin daha ziyade mutazar
nacak bir vaziyettedir. Kııın da· rır olmaması için timdiden bava 
ha ziyade münferit bir halde ka- lesinin itasına müsaade buyurma 
lan bu güzel kasabaya acaba sını rica ederim . 
neden dolayı timdiye kadar ba- HUSUSi MUHASEBE 
kılmamıştır. Eier ki Seyriaefain Bu muhasebenin senevi geliri 
vapurları da buraya uğramamq 43,000 liradır. Yol paraamdan 
olsa artık burasının Kafdağı ar- (700) kişiye tevkif müzekkeresi 
kaaındakimemleketlerden farkı ol keailmit iae de hiç birisi hapiae 
mıyacaktır! Yazın bir dereceye ginnemit ve cümleai de borçları
kadar sağdan soldan nefes al- nı ödemişlerdir. 
mak kabil ise de kıtm her tarafla Muallimlere muntazaman ma
muvaaalaaı münkati olduğundan atlan verilmektedir. Malkara to
halkın bin bir türlü ihtiyacı taliin sesinin kazaya düıen 48 kilomet 
lütufk&r bir tecellisine terkolun.. resinden 28 kilometreainin teavi
muttur 1 yei türabiyesinin ikmal edildiğini 

DENiZ VE KARA YOLLARI söylüyorlar. Fakat tat fertedil
Deniz yolu pek dolambaçtrr. medikçe bunun biç bir fayda .. 

Buradan latanbula ve merkezi Vİ· yoktur ve kıtın bir çamur derya
sı kesilerek evvelki halinden dalayete gitmek için ya Karabiga 
ha berbat olur ve gelecek aene tarikile ve yahut Mürefteye ka-

dar ciderek oradan vapura bin- tekrar teaviyei türabiye yapıl
mekle mümkün olmaktadır. Bu- maıına lüzum görülür ve böyle
radan latanbula aevkedilecek yaı lilde bir çok paralar heder olur 
meyvalar dahi uzun bir aeyabat gider! Merkezi kazadan Gazi kö 
yapmak mecburiyetinde oldukla· yüne kadar sahilden bir köy yo· 

lu yapılmıttır. Bu yolun Tekirda
rından yollarda çüriimektedirler. 

ğına kadar temdidi mutaaavverVapur navlunlarının fazlalıfm-
dan da halk ıikayet etmektedir- dir. Bakalım bu mühim yolun 

İnfa.aı hangi valiye nasip olacak .. 
leT • tır ? 

Buradan latanbula birinci ka- BEREKETi TENASOL! 
mara ( 665) , ikinci kamara 435, Kaza dahilinde 480 adam bet 
güverte 240 kurut olduğundan ve betten fazla çocukludur! Bu 
ve birinci ne...-i eıyanın tonundan kazada tevellüdat pek fazla
(500) ve ikinci nevinden (350) dır. Sokaklarda her kadının ar
kurut alındığından dolayı burada kasından dört beı çocuğun koş
büyük bir ademi memnuniyet var tuğu ve birer tane de kucaklarda 
dır. Seyriaefain idaresinin bu muh tatındığı görülmektedir. Kaza
terem halkın iatirhamlarına ku- nın (Papa) köyünde 27 mükel
lak aaacaimı ümit eder. Şarköy- leften 23 çü bet çocuklu olma· 
den Tekirdağına da birinci ka- lanndan dolayı yol parasından 
mara (390), ikinci kamara (245) muaftırlar! Burada vefiyat da 
ve güverte (190) kuruıtur ki bu- pek azdır. Bütün kıt kasabada 
nun da azaltılması istirham olun- 4 ihtiyardan batka ölen yok
ınaktadır. Halkın ve piyaaanm tur; ve yedi aene zarfında ancak 
kudretine ııöre navlun takdirini yirmi kiti ölınüttür ! 
daima söz önünde bulunduran MALiYESi VE HALKIN 
ve bu gibi vatani itlerde hiç bir V AZIY ETi 
fedakarlıktan çekinmiyen Seyri- Buranın varidatı ( 50,000) 
sefain idaresinin bu iatirhamah da lira kadardır. Tahail.i.t ~ 85 şi 
is'af ederek herkesi memnun ey- bulmu4tur. Bu aene ekin vaziye· 
hyec •ği şüphesizdir. ti çok iyidir. Halikan atiretin-

POST AHANE den buraya yerlettirilmit olan 12 
Tarzı mimariıi ve cüzel m&n· haneye arazi Te evler verilmit

zaraıile kasabaya şeref veren tir. Geçen aene zahire ve tütünün 
posta ve telıraf daireıi tnaaleaef para etmemeıinden köylüler zi
hakımaızhk yÜzünden harap ol- raat bankaaile muhtekir faizcile
maktadır. (300) lira ile tamir re borçlu düşmüşlerdir. Ziraat 
ve ihyası kabil olan bu bina için Bankası köylüleri evvela tazyik 
müteaddit tetebbüalerde bula- eylemitse de bili.hara boı·çlarmı 
nulmut iae de timdiye kadar ku- tecil eyleıniftir. 
lak aaan olmamıtlır. Yalanda Ragıp KEMAL 

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen .... 

Ameli Hayat Alimi 

(Herbe~ N. GASSON)un 
İDEAL BÜRO 

ve • 

Yeni Müsterı _, 

Bulmak San' atı 
Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

evzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
posta 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 -----
Manisadaki kıt'at hayvanatının dör~ aylık ihtiyacı olan arpa 

aşağıda hizalarında gösterilen mahallere teslim edilmek şartile 
mevkii münakasaya konmuıtur. Şartnameyi görmek için komis 

yonumuza ve münakasaya ittirak etmek üzere ele Manisa'da sa-
tınalma komisyonuna müracaatları. (770) { 4716) 
Kırılmamış Kırılmıt Y elalıı Sureti Tarihi Mahalli 

Arpa Arpa Kilo ihale ihale teslim 

21420 54960 76380 Aleni 28-9-932 Uşak 

-. 
IstanbulSu 

Şirketinden: 
Halen yapılmakta olan yeni yeni sifonların ilsak ameliyesin

den dolayi su bugünkiı Cuma g ü Ju men isale edilecektir. İş
bu inşaat yarınki cumartesi günü hıtam bulacağın1lan o günden 
itibaren su isalesi ehemmi ye i b. r ~urette salah k~ bedec.ektir. 

110725 74195 184920 Kapalı zarf28-9-932 Manisa r-----------------------, 
60549 26895 87444 Al i 28-9-932 Ka aba-Sa 1 ] 

lihli Devlet Demiryol rı idaresi anları J 
24550 ()()(}()() 24550 Aleni 28-9-932 Menemen -----------------------'-
27600 00000 27600 " 28-9-!'"12 Kırkağgaç 

400864 244844 

Hudut taburunun senelik 
mevadr iaşesi olan bulgur, sa
deyağ, pirinç, sığır eti, koyun 
eti; tuz; şeker; çay, sabun, bi
ber, üzüm, kuru fasulya, no
hut, patates; mercimek; sirke, 
salça, zeytin, kuru soğan; ar
pa; saman; ot, gaz 25 8;932 
den itibaren 20 gün müddetle 
pazarlıkla münakasaya konmut 
tur. ihalesi 15 9;932 pazar 
günü saat 14 dir. Taliplerin yev 
mi muayyeninde Mardin Sa. 
AL. KOM. na müracaatları. 
(756) (4610) 

~ ~ ~ 

Konyadaki kıt'at ihtiyacı i
çin 200.000 kilo un kapalı zarf 
uaulü ile münakasaya konmuş
tur. 14 eylul 932 çarıamba gü
nü saat 15 te ihale edilecektir. 
Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün komisyona ve ta
liplerin Konyada Sa. Al. Kom. 
müracaatları. (703) (4244) 

* * * Konyadaki kıtaat ve mües-
sesabn bir senelik ihtiyacı olan 
sekiz yüz bin kilo kuru ot kapa 
lı zarf uaulü ile münakaııaya 
konmuttur. 13 eylul 932 sair 
günü saat 15 te ihale edilecek
tir. Şamameaini görmek iste
yenlerin her gün komisyona ve 
taliplerin vakti muayyeninde 
Konya aakert satınalma komis 
yonuna müracaatları. (702) 
(4241) 

f. ci muhabere alayındaki 
(100) araba gübreye verilen 
fiat komisyonca haddi layikin
da görülemediğinden tekrar 

Yekun 

mevkii müzayedeye konmuş
tur. ihalesi 10-9-932 cumartesi 
günü 5aat 17-17,30 da komisyo 
numuzdadır. Şartname;yi gör
mek isteyenlerin her gün, pa
zarlığa iştirak edeceklerin vak
ti muayyeninde komisyonumu
za müracaatları. (769) (4715) 

* * * 
K. O. lotaatının ihtiyacı olan 

bir senelik 737 ton saman kapa 
lı zarftan bir ay müddetle pa
zarlığa konmuştur. ihalesi 14-
9-932 çarşamba saat 15,30 - 16 
ya kadar pazarlık suretile alına 
caktır. Şartnameyi görmek is
tiyenlerin her gün, ihaleye işti
rak edeceklerin vakti muayye
ninde Kom. na müracaatları. 
(768) (4714) 

* * * 
K. O. ve 1 İnci fırka kıtaatı i 

çin 60.000 kilo un verilen fiat 
pahalı görülerek pazarlığı tek
rar edilecektir. lhaleai 10-9-
932 cumarteai günü saat 14.30 
15 tedir. Şartnamesini almak 
iatiyenlerin her gün pazarlığa 
ittirak edeceklerin de vakti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatları. (771) (4717) 

~ ~ ~ 

K. O. ve 1 İnci fırka kıtaatı i 
çin 22050 kilo mangal kömürü 
pazarlıkla almacaktır. İhalesi 
10-9-932 cumarteai günü saat 
14-14.30 dadır. Şartnamesini 
almak istiyenlerin her gün pa 
zarlığa iştirak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonu 
muza müracaatları. (772) 

(4718) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Kalyoncu kulluğunda 129 No. lı hanede mevcut efyayr beytiye 

11-9-932 pazar günü saat on altıda mahalli mezkurde bilmüzaye 
de furuht edileceğinin talip olanların pey akçelerini yatırmak 
üzere saat on dörde kadar Beyoğlu mal dairesine ve müzayede

ye ittirak etmek üzere de mezkiir hanede mütetekl<il satıt komis 
yonuna mfüacaatları. {4681) 

Ecnebi memleketlere 

giden tüccar ve 

lat. Mr. Kuml\nd•nhğı 

Sahnalma kom. ilanlan 
aeyyahlara 

Ban~a ~ouıuıerpı'Jale 'ı cu~;ı,!;ı~cfe~k~~r~~~=i;~:im::~~ 
l l 9 . ~~~~:::~:!~:.im;~ ~~ı~e;;; 

l TAL YANA ! perıembe günü saat 10 da Top 
Sermayesi 700,000,000 hanede merkez . kumandanlığı 

satınalma komısyonunda icra 
(ihtiyat akçesi: kılınac.,ktır. Taliplerin şartna-

580,000,000 Liret) mesini görmek için komisyona 
Travellera (Seyyahin çekleri) 1 müracaatları ve iştirak için de 

satar 1 muayyen vaktinde kcmisyonda 
hazır bulunmaları.(63) (4721) 

H. P. da ·i Şimendifer mektebi talebe ı i tiyacatı için teda-· 
rik edilip ahiren mektebin aeddi dolayısile bir kı ım elde kalan 

150 Kg. kadar sade yağ. kuru üzüm, kırmızı biber. ve saire gibi 
4 kalem erzak bilmüzayede satılacaktır. 

Müzayede 15.IX.932 tarihine n:üaadif per embe iınıi saat 
14 te icra kılınacaktır. Talip olanların tayin edilen gün ve saatte 

H. P. mağazasına müracaatları ilan olunur. (4663) 

idaremizin bir senelik balıkçı müşambası ihtiyacının temini 
mukavele ile bir müteahhide ihale edilecektir.Taliplerin şeraiti an 

lamak ve muayyen olan güne kadar teklifatta bulunmak üzere 

12-IX-932 pazartesi günü öğleye kadar Haydarpaşa mağazasına 
müracaatları ili'.n oJunur. (4662) 

Haydarpaşa geçidinde bulunan 188 No. lı dükkan aleni mü 

zayede ile ve bir sene müddetle icara verilecektir. Müzayede 18-
9-932 tarih:ne müsııdif Pazar günü saat 15 te yapılacaktır. Ta

liplerin tarihi mezkurda işletme müfettişliğinde hazır buluoma
lan lazımdır. Bu hususta fazla malumat almak isteyenler Hay

darpaşa Gar Müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartname 

!ere 15 kurutluk pul yapıştırarak imza etmeleri ve 200 lira temi

nat akçeaile müzayede gününde işletme makamında hazır bulun 
maları ilin olunur. {4658) 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 

lzmit büfesi aleni müzayede ile icara verilecektir. Müzaye
de 20 Eylul tarihine müsadif salı günü saat 15 te yapılacaktır. 

Taılipler tarihi mezkurda Haydarpaşa işletme Müfettişliğinden 

hazır bulunmalıdırlar. Bu hususta fazla malumat almak istiyen

ler Haydarpaıa ve İzmit istasyonlarına müracaatları ve buna 
müteaUik ıartnamelere 15 kuruşluk pul yapıştırıp ihzar etmeleri 

ve 40 lira teminat akçe!tle müzayede gününde işletme makamın 
da hazır bulunmaları ilan olunur. ( 4702) 

idaremiz için pazarlıkla satın alınacak olan 9 kalem oksijen 
tüplerine mahsus musluk, demir levha, otojen için çelik. pirinç 

ve bakır kaynak telleri, 140000 adet rakamlı itaret çivisi gibi 

muhtelifülcins malzemenin pazarlığı 12-9-932 tarihine müsa

ciif pazartesi günü mağazada icra kılınacağından taliplerin yev 

mi mıezkurda saat 9 dan 11 e kadar isbatı vücut ederek tahriren 
fiat vermeleri, bu baptaki malzemenin müfredat listesi mağaza' 
dahiline asılmıı olup nümune getirilmesi İcap eden malzeme için 
pazarlık günü nümune!erinin beraber getirilmesi. nümunesiz 
'Vaki olacak tekliflerin kabul eailmiyeceği ilan olunur. ( 4709) • 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Hademei hayratın altı ay yoklamasım Eylulün dokuzuncu cu 

martesi günündenn itibaren başlanacaktır. Yoklama muamelesi 

Eylulün yirmi ikinci günü hitam bulacaktır. Yoklama ilmüha

berlerine hademenin fotoğrafları yapıştırılıp iht;yar hey'etleri

le mensup oldukları Nahiye müdürlüğünden tasdik ettirilerek 

her gün saat birden sonra İdareye müracaatları ilan olunur. 
(4679) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 

Cinsi 
Mahallesi Sokağı Numarası 

Çavuşbatı Topçular "387/377 
Kılınçali " 373 363 

Dükki.n .. 
" .. 367 357 .. 

Muhammen 
senelik 
ıcarı 

Müddeti 

205 Bir senedir. 
100 .. " 
240 .. " Liret, frank, 1 ngiliz lirası veyr 

dolan frank olarak satılan bu çel< 
leı- aayeainde n~reye gitseniz pa. 
ranızı kemali emniyetle taıır Yt 

er zaman iıterıeniz düny..\rur 
'ter tarafında, tehirde, otellerde, 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
on küçük tediyat için nakit ma 

kam•nda kolııyhkla istimal ede 
!Hlirsiniz. Travellers çekleri ha 
kiki sahibinden batka kimsenir 
kultanamayacağı bir ~ekilde ter 
tip ve ihtas edilmiHir. 

1 
rn~ M h t R·f 1 " rabıbı e me ı at " 
Paris 1 )ırulfunununt.lan tnczun. ı '' 

l"•*alo~lıı. Sıhhi 01:ııt1man :\o ~ . Çavuşbaıı .. 

Cami şerif 14 
" ,, 00 
.. .. 12 

Topçular 457/447 
,, 455 445 

Hane 96 .. " .. 360 
,, .. .. 144 .. " 

Dükki.n 72 .. " .. 72 " " 

Sar.yer 1 

Malmüdürlüqündt n 
Baltalimanında Balıkçılık 

mektebinde bir adet üç cifte ka 
yığa 80 iki çifte kayığa 50 ve 
dört çifte alamana kayığına 
kıymet 200 l!ra takdir edilmiş 

, olup 18 Eylul 932 pazar günü 
s~t 14. te ihal~ edileceğinden 
talıplerın komısyona müracaat 
!arı. ( 4719) 

ZA YI - Mütekait ır.aatı aldığım j " 
tatbik imzamı zayi ettim. Hükmü ol '' 

machğt ili.n olunur. Komiser müte- '' 
lc11.idi l\ıtu«1t?fa. '' 

kara"nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye n1ağazas1 

.. .. .. .. 
" .. .. .. 

.. 451 441 
" 441/431 

.. 
" 
" 
" .. .. 
" .. .. 

.. 413 403 
397 "387 
395/385 
3931385 
421 431 
377 367 
385 375 
467"457 
461/451 
4591449 

AKBA Hacı Ağma Y enikapı 2 .. .. " 32 
~ıtap eıi ıe kırtas ' ıecılik " " 30 

.. 92 
,, 

" .. 60 " " .. 122 .. " .. 96 .. " .. 126 .. " .. 100 " " .. 85 .. .. 
" 180 .. " 
" 200 .. " 
" 60 .. .. .. 60 

,, 
" ,, 

72 " .. .. 96 .. .. .. 72 " " / .. 
126 .. " 

An,.{artıılar cadJe-, 1 

ı ..... r ıı n : 33 77 

Her lisan<la gazelt• 
mecmua ve kitap 

Balada evsafı muharrer milli emlakin icarı 20 gün müddet

le müzayedeye k<mulmuttur. 24 Eylul 932 cumartesi saat 16 dan 

1 7 ye kadar teminat akçelerile Beyoğlu emlak dairesinde müte
şekkil komisyona müracaatları. (4696) 

ISTANBUl 

KAHVEClLER 

CEMİYETİ 
lstanbul. Sultan Mahmut Türbe. 
si, Babıilli caddesinde 6 numerolu 

--~ dair ye naklebni~tir 

. ·~ [.! T. İm~ :ett İ L ~m~!dd! 
ınfılakıyeyı şerıt '~kline komak i ırl: 
cıhaz ve usuller meseli dinamit llaı! 
tuşlarının İmali içın'' hakkında ıstihj 
tal olunan 6-10-1930 tarih ve 95 İ 
numaıalı ihtira beratı bu defa me,·..j 
kii fiile konmak üzre ah re devrufe.E 
rag veya İcar edileceginden tal :ıİ 
olanların Gala 'd Çiru1i tun H 
nında Robcrt F ye müracaatları 
li.n olunur .. 

lstanb 1 San yİ Bırligind : Fab
rikatorlerımizın bervcchi ati v • ·k· 
S Eylül 932 tarihlı heyeti umunn 
ararı mucib ncc cumartesi günü a c 

şamına kadar gurup mümessıllcrin 
tevdi eylemeleri. 

1 Ruhsatname 
2 - Son defa 1932 senesi icin ' 

kalete verdiği mevaddı iptidaiye bo
yannamesi. 

3 - Bu beyannamede iıç aylık ih 
lİyacı ve teırinievvel, ıanl, kianunu 4 

evvel aylarına isabet eden miktar. 
4 - Senelik ve üç aylık kıymetle 

ri. 
5 - Gümrük tarife numaraları. 
6 - Vekalete verilen beyanname

de zikredilmeyüp hariçten celpedilen 
gümrüklü ve gümrükıüz mevaddı ip 
tidaiyeden üç aylrk ihtiyacınız olan 
mikdar ve kıymeti. 

lıtanbul üçüncü İcra dairesinden: 
Tamamına 1500 lira kıymet takdir 
edilen Bahçekapıda Leblebici hanın-
da alt katta 13 No. lı bir bap ka
gir oda ile yine mezklır handa ikinci 
katta ve 1400 lira layınet takdir edi
len 15 No. lu, bir bap kiğir dükkan 
ve yine tamamına 2800 lira kıymet 
takdir edilen Büyükadada Nizam 
caddesinde 1 No. lı bir bap hane maa 
bahçe ki ceman üç parça emlakin ta 
mamı ayrı ayrı açık arttırmaya yaz 
edilip 12-9-32 tarihinde şartnamesi 
divanhaneye talik ve 15-10-32 tarihi 
ne müsadif cumartesi günü saat on 
dörtten 16 ya kadar birinci açık art 
lmna suretile sablacaktrr. Artbnna 
ya iıtirak için yüzde 7 teminat akçe 
ai almır. Haklan tapo aicillerile sa
bit olmayan İpotek alacaklılar ile di 
ğer alikadaranın ve irtifak hakkı •a 
biplerinin bu haklarını huauıile faiz 
ve masarife dair olan iddialarını İ

lin tarihinden itibaren 20 gun içinde 
evıi.lıı müabitelerile bildinneleri la
zundır. Aksi halde hakları tapo sı

cillerile sabit olmayanlar satış bede
linin paylaımaaından hariç kalırlar. 
Bilcümle ver~erle belediye resimle 
ri, ve vakıf icareıi miitleriye aittir. 
Alikadararun İcra ve ifl&ı kanunu
nun 119 uncu madde.si hükmünce 

tevfiki haıeket etmeleri ve daha faz 
la malumat almak iatiyenlerin 93(). 

3639 No. aile lstanbul İcra memurlu 
["una müracaatları aan olunur. 

latanbul 8 inci İcra11ndan; Mah
cuz ve satıtı mukarrer on adet lstan 
bul mavuna ve salapuryacilar tah
mil ve tahliye türk anonim tirlıeti 

tabvilitları 11-9-932 tarihinde miiaa 
elif pazar pnü saat 10-11 kadar tir
ketin Galata Hoval{İmyan hanrnılaki 
merkezinde aatılacağmdan taliplerin 
ınezktir ııüncle mahallinck hazrr bulu 
saacak memuruna müracaattan ilin 

olun ar. 

H/r>~evi kırtasiye eşyagı 

latanbul icra itiraz mercii hikimli 
pden: Çatalcanın Boyalıklı K.ari· 
yeainde iken elyöm ikametııihı meç 
hul bulunan Haeı Salim ude BiıaJ 
ef-diye: Bebmor&J ve Baruh Kol. 
lektif Şirketinin vekili umumisi avu 
kat Hüsnü Beyin talebi ile Hacı Sa. 
tim Zade Mehmet, lamail Ahmet 
Hüseyin efendilerin Zimmetinde ala 
caldan bulunan 8256 lira 64 kuru. 
ıun lemini istifası İçin l ciz edilen 
Çatalcada kain Deli Yunus çiftliği
nin paraya çevrilmesine karaı veril
mit ve Çatalca İcra dairesinden ve 
hali.da yazılı adreste bulunduğunuz 
bildirilmiı '\-e bunun üzerine ,.tq tar 
zmm tayini için Mürafaya sevk 
edilmit ve yövmü mürafa olaral-
24-8·932 tarihinde aaat 14 te bulan
maklığınnu aınir davet -rakaaı ta 
rafınıza teblii edilmek üzere ııönde
rilmİf iaede yövınü mürafada tebli
ğat yapılmadan iade çe Çatalca İcra 

I• ha } u •rndan vurud eden şerhde ikametga 

1 
n ısar ar mum luruıın meçhul bulunduğu bildiril 

Büyük. tecrübe ve mümarese•İ bu · b - · ·ı· ebl" 

Mu •• du··rıu·•guv ••nden·. mıf ve unun uzenne 1 nen t I· 
lunar.. bn· Mac!aın tarafından Hanım ğat icrasına karar verilmiş ve yôv-

1 

larla çocuklara mabsuı af 1 · 
Mecidiye köyü Likör fabrikası için 20 adet Likör kabı satın mü mür a 0 arak 19·9-932 tarihıne 

ALMANCA VE FRANSIZCA h tesadüf eden pazartesi günü saat 
. alınacaktır. Taliplerin liste ile şartnameyi görmek üzere er gün 

dertıleri vermek arzus,uncladrr. LUt- 14 te İstanbul icra itiraz Mercii 

f "Alın ,. .1 l b 1 1 f ve pazarlığa iştirak etmek üzere yiızde yedi buçuk teminat a.'tçe 'ııa"'·'-lı· 01• de l·•zır bulun .aklıgı-nız en anca rumuzı e stan u ıum ., ~ 

176 numerolıı ooata kutusu adresi- ı sini hamilen 15 Eylul 932 perşembe günü saat 15 te Galatada lüzumu teblig makamına kaim olmak 
ne azıi::nasL 1iibııyaat komisyonuna müracaatları. ( 4617) ı üzere il: n olu.!'ur. 
------~~---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Çok Ucuz Fiatlar 

Nafıa Vekaletinden: 
150 ton yerli çimento kapalı zarf uıulile münakasaya konul

muıtur. Münakasa 21-9-932 tarihine müsadif çarıamba günü sa
at 15 te Nafia vekaletinde mübayaa komisyonunda icra edilecek 
tir • 

Münakasaya iJtirak edeceklerin teklif mektuplarını, temi
nab muvakkate ve ticaret odası vesikalarını ayni gün ve saatte 
komiayooa vermeleri lazımdır. Taliplerin münakaıa tarlnamele-1 
rini latanbulda Haydarpatada Liman itleri müdürlüğünden. An 
karada Malzeme daireainden tedarik edebilirler. (4423) 

ASipin-Kenan 
Tabletleri Sıbbat ve Muaveneti içtimaiye Vekaleti celibsinin ruhs:ıtı re;m·y~silc imal edilen bu tabletler 
bq ve dit ağrıları, nezle ve soğu'< aigınlığmın e-:ı b;.ri~ci ilicıdır. Kıymeti olmadığını isbat edene 

Sari ha•tahldar zamanında, ha•tamn kullandığı 
yatak ve çamatırlarile her t•ylne, mobilyala
rın ve d6pmeleıtbt yıkaaıııada ve ellerini de-

zenfekte etmek huau•uada muntazaman 

"L YSOL,, Kullanarak Ailenizi 
Himaye Ediniz 

Hamburg'ta SCHUELKE & MA YR · . 
A. G. tarafından istihzar edilir. Umumi .& 
acentaları: Jıtanhul'da S. Jacoel mahdum
ları. Adi cina taklitlerinden ve alimeti 
farilı:amıala unvanı ticarimlzi hlmil buluomıyan mü· 
masillerinden sakuuoız. 

Her şey zamanında gerektir 

L u v R MÜESSESESiNiN 

1000 Lira Mükafat verilir. 

i 1Kaçırılmayacak 
Bir fırsat! •• -· 

Vakit geçirmeyiniz.. Zira lrayıı muameleai 1 O eylüle 
kadar devam edecekıir. 

Geniı programlı bir İtalya seyahati, 
il or türlü esbabı istirahat, Lloyd Triestino'nun liiks ekspres postası 

buna mukabil Sonderece ehveniyet. 
Bari sergisini ziyaret etmek fırsatını 

kaybetmeyiniz!. Gezilecek şehirler: 
Pire, Brendizi, Bari, Roma, Napoli, Pompei, ve avdette 
de Pire ve Atina gezilecektir. Fazla izahat almak isıcyenler 
Be\·oğlunda Tepcbaşında Kase ltıdya binasında · lıalyan milli turizm 

mümessillijtinc müracaat edebilirler. 

Leyli 

Kız F eyziati Lisesi 
Boğaziçi - Arnavutköy - Çifte Saraylarda 

Ana aınıfı - ilk kısım • Orta ve Lise sınıfları 
Kayıt iı;in her gün mektebe müracaat edilebiHr. 

Telefon: Bebek 210 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 

l ı Müzeler umum müdürlüğünden 
1 
j r Topkapı Sarayı Müzeai Hazine daireai ile Bağdat kötkünde 1 

yeni maiazaya nakli keyfiyeti, tam ey ve apartımanlann tevdit ve 
tezyidj zamanına tesadüf etmiıtir. Binaenaleyh; muhterem halkın 

Beyoilunda latiklal caddeainde Tokatliyan paatahaneai karı11mdaki yeni 

LUVR Mağazalarını 
• Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 

Vapuru 11 Eylul Pazar 
gÜnü alqam saat 18 de Sirkeci 
tılıtnnınclan hareketle Zonııuldak, 
lnebolu, Samaun, Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Rizeye azimet ve av· 
det edecektir. 

ve Asarıatika müzeainde (Çinili Kötkte) yaptırılacak tamiratın 
Müzeler Mimarlığmda mevcut üç adet ketif ve tartmunesi veç. 
hile aleni münakasaya vazedilmit 't'e ıs EylOl 932 tarihine müsa
dif pertembe günü de saat ı6 da ihaleai mukarrer bulunmut ol
duğundan taliplerin ayrı ayrı bulunan keıif ve teraiti öğrenmek 
ve yaptmlacak tMllİratı da mahallen görmek üzere cumadan ma
ada her ırün Aaanatilı:a Müzeleri Mimarlığına müracaat eyleme
leri ilin olunur. (4301) 

Müzeler Umum 

Müdürlüğünden: 
'Asanatika Müzeleri Umum Müdürlüiü Dairesinin parka nt 

ıır cihetindeki istinat duvarının yıkılmıt olan aksamının tamiri 
ıçin Müzeler Mimarlığında mevcut bulunan ketif ve tartnameai 
veçhile kapalı zarf usuiile münakasaya vazedilmit ve ıs EylQJ 1 
932 tarihine müsadif perteınbe eünü saat IS te ihaleai mukar- ' 
rer bulunmut olduğundan taliplerin ketif ve teraiti öğrenmek 
ve yapılacak tamiratı mahallen görmek üzere cumadan maada 
1er ııün Asanatika Müzeleri Mimarlığına müracaat edebilirler. 

(4302} 1 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

1 - Bedeli keıfi (22893) lira (3) kuruttan ibaret Ankara.. 
.ıtanbul yol.-ın Ayat - Beypazan kısmıları: arasında (15574 
D3) tat ihsan kapatı zarf usulü ile münakasaya kOllulmuttur. 

2 - Yevmi ihale 26-9-932 pazarteai ıünü saat (IS) te Vi
·ıyet Daimi «ıcümeninde yapılacaktır. 

3 - Talipler münakasa kanunu mucibince bedeli ketfin yiiıı 
;le 7.S olan (1717) lira (3) kurutluk teminat mektuplanm ib-
razla münakasa ittirak edebilirler. j 

4 - Keıif, tartname ve sair ewikmı tetkik etmek iatiyenler ' 
ter ıün Batmühendisliğe müracaat edebilecekleri ilin olunur. 
(4554) 

ziyaretle en aon moda tefritat levazımabnın en müntahap çe,itlerini 
gayet mutedil fiatlarla hulacaldardır. 

"Vatanda~lık,. ( 4 ve Sinci) aınıflara 

FEVKALADE İKi KİT AP 
Galata, Kefeli Hüriyet Han ( 1tER1 ) .il 

latanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Tıp Talebe yurdu için lizım olan 847 metre yerli malı lici
vert kumat olbaptaki tartnameei 't'eçhile ve 27-9-932 salı güıC 
saat ı4 te aleni münakasa suretile ihale edilmek üzere münakasa 
ya konulmuttur. Bu baptaki tartnameyi gönnek ve fazla izahat 
almak isteyenlerin komisyona müracaatları. (4627) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Veklleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
ı54 takım maa kasket kıtlık elbiselerin 3ı Ağuıta. 932 de ya 

pılan münakaıada teklif edilen fiat ıali görüldüğünden münaka-
İstanbul Mıntakası Sanayi ıa bir hafta müddetle ıo EylQJ 932 cumıarteai aaat ıs te Galata-

Mu 
•• dua•rıu··gu" ••ndene. da Karamustafa pata ıokağmda lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye 

Merkezinde icra edilmek üzere talik edilmittir. Şartnamelerini 

ı -Teıvild sanayi kanununun 9 uncu maddesinin A. C. D. görecek taliplerin Ankarada Hudut 't'e Sahiller Sıhhat Umum 
'ıkralan hükümlerinden ı4-7-932 tarihine kadar t09viki aanayi 

1 
Müdürlüğü Ayniyat muhasipliğine 't'e lıtanbul'da mezkilr mer

<amM1Undan istifade etmekte olupta sipantı bu tarihten evv~ 1 kez levazmı memurluğuna müracaatları. (4569) 
Yapmıf olan sanayi müe9ıeseleri istit'ade ederler müeaseaelenn 
:nuaf.ı celbeyleyecelderi makine. alit, malzeme ve bunlaran ye
dek 't'e tecdit parçalanıun ı4-1-932 tarihinden evvel gümrükler
den imrar edi.lmİJ bulunması metrutt.ur. 

2 - Siparitleri 14-7-932 tarihinden sonra olan &İnal müesse
ıeler muafiyetname tarihleri ne olursa olsun mezkur fikralar hü
.cümlerinden istifade edemezler. 

3 - Siparit tarihi fU suretle tevıik olunur. 
Bu talimatnamenin iliıımdan itibaren ıs ıün zarfından sinal 

müeneıelerin lıtanbul ve lzmir'de sanayi müdürlüklerine 
ı4-7-932 tarihinden evvel yapmıt olduklan bu kabil sİparİfa 
ta ait bir beyanname 't'ermeleri icabeder bu mühlet zarfında be

İstanbul Erkek Muallim 
Mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimiz dahilinde açılan orta mektep kadrosunda mül
ga Çeınberlitat ile diğer mekteplerden naklen gelen memur ve 
muallimlerden adresleri malum olmayan ve atağıda iııimleri yazı 
lı bulunan zevat ile muallim mektebi bütün muailimlerinin Ey
IQJün ıo ncu cumartesi gnüü saat ıo da mekteptıe hazır bulunma 
lan ehemmiyetle rica olunur. 

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

yannameai tevdi edilmeınit olan sipariJlere ait müracaatlar id- latanbııl bePnci icra memurluğun 
dialar nazan itibara alınmaz. Bu beyannamelerin ve alikadarla- dan: Mahcuz .,. furuhtu mukarrer 
rın ibraz edecekleri fa\uralar İstanbul 't'e lzmir'de mahalli en bü- 31 adet büyük cinate domuz 11-9-

rük milkiye memurunun veya sanayi müdürleriniQ ittirakile ti- 932 tarihine müıadif pazar günü 
caret 't'e sanayi odalan idare heyetleri tarafından 't'e diğer mahal aut 9dan 12 ye kadar Erenköyünde 

• !erde kezalik mahallin «ı büyük milkiye memurunun veya tev- koz yata:ğrnda domuz çiftlitinde hil-

Türk ticar« baıılauı Geyve !Uhe

oinin alacalı için haczedilip aatılme
aına karar verilen ve birind açık ar
tırmada yüz liraya talip zuhur edip 
taktiri bed .. den dolayi ikinci açık 
ıırtmnuına karar verilen Ge:vveıııin 
Camikebir ınahallesincle flU'kan ha
cı Haaan hılhçeei ,imalen kuclülltı ah 
met n müftü Yuıuf efea.Ji hane;i 
garhen Ethem çaVU! zeYceal haneai 
cenuben hacı Haaan efenm bahçeai
le mahdut bir dönüm araa 29-9-932 

müzayede aatdacağuıclan iateyenl&
lril edeceği zatın ittirakile oda mecliıleri tarafından tetkik olu- rin mahallinde hazır bulunmaları i-
nup mes'uliyetleri altında olarak her türlü muvazaadan ari ve lan olunur. 
hakiki bulunduklan taıdik edildikten ıonra muteber olur. 
14-7-932 tarihinden evvel gümrüklere vürut ettikleri gümrük 
kayıtlarile tahakkuk etmit olan makine alit malzeme ve yedek 
parçalan için bu siparit tesbiti beyamıamelerinin itaaına lüz1BD 
rolctur.Bunlar hakkında doğrudan doğruya vekaletçe tasdik mua 
melesi yapılır. 

Tasdik olunacak faturalann siparit ve imrar tarihlerinin yu 
kanda yazılı şeraite uygun olup olmadığının evvelbe evvel tas

latanhul üçüncü icra dairesinden: 
Mahcuz ve furuhtu mukarrer bulu
nan bir çift öküz ve bir çift heyiir 
ve üç beygir kuvvetinde bu
lunan Motorun Ali hey köyün 
de 18-9-932 tarilıine müaadif pazar 
günü saat 11 de aablacağından ta
lip olanların mahalli mez.kUrda me-

İnci gÜnÜ aut 10-12 anamda ikinci 
açık artmnaaı icra edilecefinden ta
lip olanların yevmi -kilrde İcra 
memuruna ve fazla malllmat almalı; 

diki lazımdır. ( 4676) • murine müracaatlan ilin olunur. 

iıteyenlerin de Geyve icnıımm 698 
numaralı doayaıma müracaat •lm&
leri ilin olunur. 

iLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA V1D1R. 
Bütün sınıOan mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE BAŞLANMIŞTIR. 
Cumartesi, Pazarte.i, Çarpmba günleri saat 10 dan 18 e kadar 

müracaat olunabilir. 
ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZİ ARKASINDA 

--------- Telefon: 22534 ---------' 

Merzifon Amerikan Kız Mektebi 
Kayıt ve kabul 27,28 Eyini Salı ve Çarıamba gilnleri 

deva~ edecek, 29 Eylillde todriaata başlanac,ktır. 

1 Liraya Yüzü ile Kuıtüyü YASTIK 
bıanbul'da Çakmakçılar, Sandalyacılar'da KuşUlytl Fabrlka•ında 

lı:UflUyünUn kilosu 100 kuruş, yüzü ile yorgan il, şilte 10 liradır. Kuşıüyüne 
mahıus lcum~lar bulunur, Toptan sau.,. ıenzillı vardır. Tel. 230117 

Ankara'da saUf mağazası : SAL Ti FRANK O 

KAPPS Alınan kitapçı. Alman kitaplarJ en 
ucuz .. tar, Beyoilu, latildil cadde

ai 390, laveç aefareti 1ıar,111ndL 

Büyük Tayyare Piyangosu 

13. cü tertip 2. ci keıide 

11 Eylül 1932 dedir. 

BOJOt ikraıniJe 35,000 Liradır._ 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat vardır. 

TURliYEI _, 

Fazla tafailat için Sirkeci Mey
menet hanı albnda aeentalığına 
müracaat. Tele. 22134. 

Alemdar Z. Mehmet 
Vapuru 

Mütterilerine azami sü
hulet ve eıyalara fazla 
dikkatle rağbet kaz'.anan 

BÜLENT 

SEYRlSEF AIN 
lılerlııes --: Galata B:llprU 

ı.tı B. U62. fube A. 81rlred 
Mlllılkdanade ha 2. 3740. 

Aktarmacılık 
İnebolu iskelesine gide

cek idare vapurlarının yük
leme ve boıaltma milteah
hitliği 933 Mayı• nihayeti
ne kadar mllaakaaa ile 
ihale edilecektir. Teminat 
% 1 S. ihale 11/9/932 talip
lerin Seyrisefain mOl:ay&a 
komisyonuna veya maha li 
aceateliğe mtiracaatları. 

Aktarmacılık 
Ayvahk islı:eleaiade ida

re vapurlarının tilccar eı· 
yaaı yilkleme ve booaltma 
mnteahhitliği 10/Eylnl/932 
tarlhinda ihale edilecektir. 
Mahalli acenteliğe veya 
milbayaat komisyonuna mll
r•caat edilmeal. 

DÜKKAN 
Büyilkada iskelesinde 2 

numaralı dOkkirı kiraya 
verilecektir. ihale lS/Eylül 
932 saat 16,30. Depozito 
% 10 dur. 

Perçin çiviai S Ton 
Cıvata S ., 
Somun 250 Kilo 
Pul 2SO ,, 
Ete lSOO Tane 
Yukarda isimleri yazılı 

bet kalem malzeme milaa
kaaa ile alınacaktır. ihale 
6/9/932 saat 16,30. De
pozito % 10. 

Havuzlarda birikmit tah
mlİı~n yüz ton paaakiil ile 
933 senesi Mayıs gayesine 
kadar birikecek pasaküller 
mQzayede ile satılacalı:br. 

ihalesi 10/Eylül/932 Depo
zitosu % lS d;r. ................ 
MİLLİYET MATBAASl 


