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NUSHASI S KURUŞTUR 

• 
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un; kafamızda öyle\ 
heykelleri var ki •• 

Pt1iıli mücadele ve inkılabın 
başından sonuna kadar 

lıer safhayı bize hatırlabyor 

•• un 

BIJfvekll mikrofon kal'fıaında nutuk siJglerken kendisini heykelin 

İsmet Pş. akşam Üzeri Yalovada 
Gazi Hz.ne mulaki oldu 

Umumi Nqriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

etrafında dinleyen on binlerce halk 

er 

----==---~~==---~-----=~~--~--------

Mahkemelerde yeni 
teşkilat nasıl ola·cak? 

Gazi Hze çiftlikte ~endileri1!i bekleyordue Baş. Adliyemizde yapdacak ıslahat 
ve~ıl ~ey~~lıden e • Gazi devrinin parlak 

geçerken Denız lısesını de zıyaret etti eserlerinden biri daha olacaktıı 
.bmirde bulunmakta olan Baı ı 

Yekli lımet Pap. hazretleri ile nfa
katlerinde bulunmakta olan Hari
ciye Yekili Tevfik Rüıtil, Maarif 
Yekill Eaat •• Nafia vekili Hilmi 
Beyler dön E•• Yapurila tehrimi
zi t91rif buyurmuılardır. 

E•• vapuru aaat ikide Ahlrka· 
pı açıklarında •örünmilt •• Y alo
•adan tehrimize avdet eden Da· 
biliye vekili Şükrü Kaya ve vali 
Muhiddin ve Seyri.efain umum 
müdürü Sadullah Beyler Sakarya 
motörila •apuru iıtikbale ıitı:ııit
lerdir. SQkrü Kaya, Muhiddin ve 
Sadullah Beyler Eıa vapuruna çı 
karak 1-t Pata Ha-ı.rile 
Tevfik Rüttü, Eaat ve Hilmi Bey· 
lere bot geldlnl:o demlı'• dir. 

Diler taraftan VaH -a'l'İDİ 
Ali Rıza, belediye reiai mua•ini 
Hamit Beyime Cilmhlll'İyet Hallı: 
fırluau vilayet idare heyeti ve ı.a. 
sa relalari lı motöria. Ec• vapuru
nun ietikbaline çıkarak lamet Pa
l& Hauetlerini aelam ..... lanbr. 

Bir çok :o..,at daha aaat ikide 
f_.t Pap Hazretlerini iatlkbal 
ısın Galata nhtmunı doldunnu1:. 

Nutkun dlnlen.,e•I için meydana konulan radyo olluuı 
Başvekil 11apurdan indikten sonra mO•talıblllnln 

ellerini sıkıyor 
mi llorahina Tali, Muhtelit müba- allııtlan araımda •a~an lnmlt 
dele komiıyonu Türk murahbau lercllr. Müıtak~":"' llnilnda 
heyeti reiai Ş..ki, Hariciye müa- Büyük Millet Mecl111 Relal Klıom 
tepn Numan, Beyoğlu kaymaka· PAi& Hazretlerile M. Suriç ~ulu. 
mı Sedat Polia müdürü Fehmi nuyorlardı. lamet Pal"t Ki.zım 
Beyler ı:.ıu..rlar umum müdürü PAi& Ha:oretlerinln ellerini aıkhk· 
Hüsnü: Müalıirat ıubeai müdürü tan aonra aamlıni auntto öpilf
Asnn Nafia komiaeri Muatafa A· mlltlerdir. Bapeldl Pata bundan 
rif, it Bankau müdürü Muammer aoııra M. Suriç'ln ellerini 11kar~ 
Beylerle Ticaret oclaaı erk.Anı, Madam Surlç'ln hat.ı-ı latif. 
Rus sefiri M. Suriç ve Ruı cene- aar etmitlerdir • 
ral konsolosu M. Maligin, ltalyan Bundan sonra Hariciye Veldll 
maslahatgüzarı M. Kock, Mülki T..,fik Rilfdl, DahlllJ"I Velrlll 
ve Askeri rüeaa ve daba bir çok Şükril Kaya, Nafia Veldll Hilmi 
zevat bulunuyorlardı. Bir müfre. (Devamı :Sinci sahl/ede) 
ze polis efradı reami ael&ını ifa 
ediyordu. Liman tahmil •e tahll- /r ' 
ye amelesi de önde bayrakları bulun /:ıımlrdekl lıi1flJI re•ml-
duğu halde nbtunda ahzı mevki et- JI f ha 
mitlerdi. Ege vapuru üçe doğru Ga- ne ali foloura mu -
lata nhtımma yanatmıt ve iıkele ve birimizin resimleri 61ncl 
rilir verilme:o hmet Pata. H~et!e- sahlf emizdedlr. 
ri mütebeulm ve befut hır 11ma ıle ·-----------· nhtımı dolduran binlerce halkın ' 

Maarif 
Vekilinin 
Tetkikab 

Gazi Hz. 
Reuicümlıur Hıuıretleri elin 

öileden sonra Kaplu:alarclaki 
kötltlerinden ayrılarak maİ)l8t· 
!erindeki zevat ile birlikte Mil· 
!et çilliğini tepi/ buyurmuılar· 
dır. Dün /:amirden f8lırimise 
gelen 8QfV•kil lımet P"f" ile 
Dahiliye IHI Harici79 1H11rilleri 
Beyler bir motörl• Y aloııaycı 
gitrniflerdb-. lıloıör ııloir
Millett çilliii nhtı- ,,..,.Of. 
rrlq, 8Qf1H11ıil ile oelriller Gtui 
Hıuıretlerine çi/Wtte mül.Slti ol
muılarclır. 

R.ı.icümlıur Ha:ııretleri •••• 
KaplıcaJalıl lıöılılarine aııclet 
buyurmuflardır . 

bd mühim teıkilat llylha11 Mil
let Mecliainin ikinci t94rin içtlma.. 
mda ruznamede yer alacaktır. Bun
lardan biri Univerıiteleft, diğeri 
de melıkemelere dair olan kanun 
projelerid.lr. Cümhuriyet tarlblml
IEİn terefl.I ııabifelerinl ollıleyen -. 
vaffak inkılaplar ve blrlblrindea 
kıymetli n manalı ıalalıat _,, .. 
nında lımet Pata htit8 ql in 
mmıleketln ilim ve irfan ile adaı.t 
JDüeueeelerinde yapmııla t.,..ı.btiı 
eltili lıa yeni 11lahat h'9 ıllplıe.b 
&d Mlaatafa Kemal d.mnln par. 
lü ...lerinden ildıini teıJdl ..ı. 
cıektlr. 

O.. lıu yazımda ..ııı,._,;. .,.. 
n1 ' ıımkarr. ~ ı ıkı • • ı 
• •c 'ı cefiln. Filvaki aeaç Tiir-

<Devamı 6 mcı sahlted•) 

Adllge 11ekllt Yu•uf Kemal 

•• 
Tenis turnuvamız 

l 

dün bitti 
Suat; tek erkeklerde ve karde. 
şi Danyal de tek küçüklerde 

şampiyonumuz oldular 

Turn11oamı:ıı11 te• bllgilkler flUllPl11on11 Suat Beyle 
kardeşi kilçOlller f8DIPl11011u Danl11al Beg llupalarlle 
beraber ( aolda ) Dla fO• ••••ffalll11etll bir opun 
oynaga11 •uooetll te11~ll•,.,_l.O.a Pulre H. (Nida) 

Din Taluia Tawa ._. klip- ca.. .. -fi lı:l;I' '• tek 
te turnu•a••sm finali ~ llıMJi WL ile& - Daıılal araun· 
- pmpiyonlanmıa .., bee - da ar ·-· .. -9 çok ..,,_... 
b. Maçlar aalNJl aaat 10 cluı ld- b w çok -'ıll .... ., .. etmlttir. 
baren batladı .,. elqem• kadar BlriblrlerlnJn --• • ufak te
çok hararetli bir tekflcle dev- ferBatma kadar bilen bu iki aenç 
etti. Yabwı havanın kararmau do ıporcu f-kallde denecek bir fe· 
laymlle çift erkekler mliaabaka. kilde oynadılar n .,lr hakL ola· 
bi.....U. Bu maç pazar süsü iljle 
deıa aonra deYam edecektir. 

Fenerbabçe atadın::.J:pdan atle
tizm birinclllk mtlsab n ile yilzme 
yanılan, at koıulan ve .. ır taf.ıIAt 
iç sablfemluledir. 
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A:k~;:d; bir değil iki,_H_A_R_i _c_i_H_A __ B_E_R_L_E_R_ 
)ise açılacak Harp lngiltere ve Diplomatik 

Harp sahası 

DAl(i 

Bu liseleri irin e tedrisat 
Almanca, 

diğerinde İngilizce olacak 
ANKARA (Milliyet) - Bu gilizce tedrisat yapmak üzere 

sene Ankarada hummalı bir in- iki lise açm&k kararındadır. Ga 
şaat faaliyeti var. Fakat bu fa- latasaray lisesi de franıızca 
aliyet, daha ziyade bazı resmi tedrisata devam edecektir. Lise 
ve nim resmi daireler.' aittir.Bu !erde ecnebi dili tedris edildiği 
arada tehremanetinin yol in- için mekteplerde, liselerde 
,aatı; çok kesif, çok mühimdir. ikilik oluy«, diye ortaya 
Çankaya yolu asfalt olarak ya- atılan mütalealar; taraftar ka
pıldı. Şimdi Hakimiyeti Milli- j zanmamaktadır. Gençlerimizin 
ye meydanı da asfalt oluyor. mutlaka bir ecr..ebi lisanı öğren 
Bir ay ıonra, gelip geçenleri meleri lüzumu her gün daha İ
toz ile boğan o saha, asfaltlı ve yi hissediliyor. 
süslü bir tekle girecek.. Haı•afar 

Y enişebirde, Milli Müdafaa Ankarada bu yaz, havalar 
binası civarında, Çankaya cad- çok iyi ve serin gidiyor. Gecele 
desine yakın olan kısmında Da ri bahçelerde barınmak bile 
biliye vekaleti binasının intaa- güçletti. Bu sene hükiimet mer 
tı için de hazırlıklar yapılıyor. kezinde daha çok ağaç ve ye-

Arazi tesviye ediliyor. Vili- şillik var. Gazi çiftliği, cumala 
yetler evinin intaatı münakasa rı binlerce halk ile doluyor. Ye 
ya koomu,tur. Münakasa müd ni yetiştirilen ağaçların koyu 
deti bitiyor. Şu bir kaç gün için gölgelerinde Anka.ralılar, ço
de ihale mOameleıi yapılacak luk ve çocuklarile nefes almak, 
ve hemen İnJaata başlanacak- dinlenmek in:kanıoı buluyor

tır. Münakasaya iıtirak eden lar . 
firmalarm sayısı çoktur. Çünkü SPbzeff'r pahalı 
bu sene Ankarada bir çok şir- Ankarada bir türlü anlatılma 

Borçları Dominyonlar 
Çaldarisin 

bir 
dinlenmeyen 

nutku 
A.ylndan Muts Glass Boyuna mal gönderi 

ta bu mese- yorlar, lngiltereden feransı neticelerine 
Terki teslihat kon-

ATINA, 29 (Huıusi) - Anti Venizelİ•t ve muhalifler reisi M. 
ria, Kavalada intihabat hakkında bir nutuk irad etmek İ•temİf ve b 
rafından uhk ve yuhalarla nutkunu keameğe mecbur edilmiştir. 

lenin halli lehinde mal almayorlarmıt kar._ ı'Pravdanediyor lzmirde kıymetli bir teberr 
VAŞiNGTON, 29. A. A.- Harp 

Mrçlannın yeniden tetkiki meaelesi
na dair olarak bir müli.kat eona11a-
da sorulan süale cevap veren iyan
dan aabtll hazine aazırı Muta Glası 
ıunlan IÖylemitUr: 

" Bu adamlar (Almanlar) büyük 
harp esnasında kendjlerini müdafaa 
için bayatlannr ödediler. Biz i•e,pa 
ra ile ödedik. Bunlar, 16 milyon
dan fazla telef, mecruh ve eıir ver
diler. Biz buna mukabil yalnız 
200.000 kitilik zayiata uğradık. Biz 
mücadeleye iştirak ettiğimiz vakit, 
onlar senelerden beri dövÜfÜyorlar
dı.0 

Mümaileyh müteakiben şu ııözleri 
ili ve etmiştir: 

" Daha pek yakında ayan mecli
sinde hissiyat ve tarafgirlilrten sar
fı nazar ed:lerek harp borçlan me
aelenni yeniden tanzim ve halletme 
nin bizim batlıca menfaatlerimizden 
oldufu huıu•unda nazarı dikkati 
celbettim." 

Irak ve 
C.Akvam 

----

OTTAVA, 29. A. A. - Ottava MOSKOVA, 29. A. A. -Taa A· 
konferanaı riyuetine tevdi edilen jan., bildiriyor: Pra•da gazeteai ter 
büyük Britanya heyetinin mütenı- ki te•lihat konferanaı neticelerini 
mim beyanatı, Hindiıtan ithalib tehir eden bir bq makalesinde hu 
müıteona olmak üzre, Büyük Bri- konferanHn dünyayi paylatmak iate 
tanyaya aerbest olarak giren domin- yen emperyaliıt ku•vetler için cllp
yonlar ithali.tının birçok ahvalde lomatik bir harp aah.uı olduğunu, 
yüzde dok•an nisbetini geçmekte bu bir taraftan terki tealihat edebiyatı 
lunduğunu ve buna mukabil haliha- yapdrrken, diier taraftan berri ve 
zırda gümrük rüıumu tediye etmek bahri faliyetlerle harp ba=lıklarr
ıizin Büyük Britanyaya ithaline mü nın de.am ettiiini ve teılihatm ço
ıaade edilen ecnebi muvaredatınm ialdıf<nı yazmakla ve mü•alemetper 
yüzde 30 olduğunu gÖ•termektedir. yer görünen harp mütevvilderinin 
Diğer taraftan batlıca 4 domin- peçelerini kaldırmakla Sovyet heye

yon arazisine hiçbir lnciliz malının ti murahbaıımın ıulh için olan mil.
aerbest olarak ginneaine bilkuvve cadeleoinin cihanıümul bir ehemmi 
müsaade edilmemektedir. yeti bulunduğunu ili.ve ebnektedir. 

Ayni bey.-.. tıa, Müttahit krali- Askeri masraflar 
yet halkı için iıtilualittaa muvafık CENEVRE, 29. A. A.- Tahdidi 
piyasalar bulmak meaele1inin bayati Teılihat Konferansı müzakerelerinin 
bir mahiyeti haiz olduğu, Büyük 1 inkıta& uğramaHna rağmen milli 
Britanya ticaret ve ihracatının yan- müdafaya ait maaraflar hakkında 
ıının ecnebi memleketlere gittiği ve tetkikatta bulunan komite Romanya 

lZMIR, 29. A. A. - Geçenlerde volat eden Or Mu•tafa Enver 
liri bin lirayi mütec-niz kıymetteki alit n edevatı c:errahiye•İ, merh 
kerimesi Mediha H. tarafından lzmir memleket hastahanesine hediye 
miıtir. 

Şifi hükumetinin bir tebliğı 
PARIS, 29. A. A. - Şili ıefareti, Şili hükümetinin aabık idare zarn 

da nqredilen ve bankalarda ecnebi parafı olarak mevcut mevduat ile 
dilerin Şili parasına tahvilini mecburi kalan kararnameyi ilga ettiğini 

mittir. 

Yunan torpidoları mesel es 
ATINA, 29 (Hu•u•i) - Yunan hükıimetinin lıalyadan ıatın ala 

torpitoların parası meselesinden bir ihtilif çıkmıt ve M. Venizeloı 
Mt,swliniye müracaat ederek bu meselenin hallini rica etmitti . 

İtalya hükUmeti ahiren bu işe ait cevabını vel·miıtir. Yunan hükÜ 

tince tetkik edilecektir. 

lngiliz ihracatın. ı or:adan kaldum~ ı murahhasların dan M. Raduleıcu' - 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I 
ğa matuf her trıebbüıün Büyük Bn nün riyaaetinde toplanmıttır. 

tanyanın ittira kudretini tenkiı ve Bu Komite mesaİ•İne s afu•to•'a Koşulara başl.andı 
dominyonlann ticaretine zarar ika e kadar devam edecek ve 12 Eylulde 
<kceği ili.ve olunmaktadır. tekrar toplanacaktır. 

C. Amerika 
Hadiseleri 

Vaşingtondaki Dünkü at yaJ'ları ~aha ~ 
Muharipler Her~~~,~~ğu~~. b~s:_le~~~!~nu~~~~: 

ketler iJıİz bekliyor. Geçen se- yan bir şey .. lstanbulda sebze 
ne bu mevsimde inta halinde ve meyva o kadar ucuz olduğu 
beş altı yüz hususi bina vardı. şu günlede buradaki fiyat lıtan Manda kalkhktan Paraguay tedafüi 
Bugün iıe yapılmakta olan hu- bul fiyatının bir kaç misli .. Me sonra cemi- vaziyette kalacak 

ne de gene Veli Ef. kotu mahal metre idi. 
Gözyaşı döktüren tinde yarışların dün bi- Üçüncü kotu: Bu kotu 

aazlarla kamp rinciıi yapıldı. Tribünde ko- ve daha yukarı yatta ve 1 

ıusi evlerin sayısı bir düzüneyi ' seli: lstanbulda yedi sekiz ku- • b" ı A 
Yete gıre ılecek BUENOS A RES, 29. A . -

geçmiyor. Herhalde Dahiliye nışa alınan kavun ve karpuz- Portos Alegreden bildlnlditine Sö-
veki.leti binaaı için İnşaat şir- !ar, burada kırk kuruştan aşağı CENEVRE, 29. A. A. - Millet- re Sao Paulo kıyamcılarile vaki olan 
ketleri tarafından verilen fi- değil.. Sebebi sorulunca nakli- ler Cemiyeti Irak hükumetinin Mil- bir mü•ademede Brezilya federal la 
yat, tahminin de dununda ola- yeden, yolda çürümelerinden letler cemiyetine kabulü baklanda taat ceneralletinden Borge ölüm ba-
caktır. ve saireden bahsediyorlar. Bu yaptığı müracaata vet"diii cevapta !inde yaralanmıtbr. 

iddiaların da bir dereceye kadar 1 Milletler cemiyetine kabul hu•u•u- Bir tarafta da müsademe 
Ankara'da açılacak lise ı yeri vardır. Fakat fiyat ar ara- \ nun Manda idareainin nihayet bul- RIO DE JANEIRO, 29. A. A.-

Anlcarada Galatasaray tar- sında bu kadar fark olmamak ması için en esaalı ve elzem ıartlar- Reımen bildirildiğine göre, 18.000 
zında bir lise açılacağı tekarrür lazımdır. dan biri olduğunu battrlatmııtır. lôtidea mürekk"P cenup kıtaatı ha-

. Ş d pe-Tiningaya m6teYeccihen, müte-
ettı. im i bunun tatbikat yol- Biz, Ankarada oturanlar, ken lngiltere lrak'ın Milletler cemiye- merlôz, bir hücum hareketi yapnuf-
ları üzerinde çalıtılıyor. Bu li- di kendimizi teselli için söyle- tine kabulü meıelesinin büyük Mec tır. Mlnu eyaleti kuvvetleri Sao 
sede tedrisatın İngilizce mi, yok miyoruz. Muhakkak ki, cüm- liıin gelecek içtima ruzname.İne P~ya doğru ilerlemekte~r: Bi~ 
sa almanca mı yapılacağı he- huriyetin merkezi günden gü- kaydedilmesini i•temittlr. pıyade fı~11 Parahyba vadmnde ı 
nüz kararlattınlmamıftır. Bu- ne güzelleşiyor, yetilleoiyor ve lerlF~e~,ır, t 1..... d ı ğ 
rad ö 1 da· .. h··kii 1 b. 1 h d h k ·1· 1 1 .... eraı .. ıtaa -. uman anı ı, 

a ~ ren -.ıne .gor~ u . - ınaena ey a a ço sevı ıyor. çarpmıt ve ağır surette yaralaınııtrr. kıyam erbabını tealim olmağa dant 
met hın almanca, dığen de ın- * "' "' Hayri elendi vakayı mutealrip çoca etmiıtir 
9!!!!!!! ____ 1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~' ğu olduğ~ yerden kaldomuı, yara- ! ASSOMP!lO~, 29. A. A.- Pa-

Poliste 

Dün Beyoğlunda iki 
tramvay çarpıştı 

Birinin sahanlığı çöktü, camları 
kınldı, iki yolcu yaralandı 

Dün Beyotluoda oldukça e
hemmiyetli bir tramvay tnüaade· 
mesi olmut. iki yolcu ağır surette 
yaralaıunqtır. Kaza saat 14.30 da 
olmuttur. Maçka ile Beyazıt ara
sında iıleyen ve 719 numaralı 
vatman ı-ail Efendinin idareıin 
deki 1 tS numaralı tramvay ara
baar Tiiael-Şifli hattında itleyen 
139 numaralı tramYaJ' arabumm 
S98 nu_...tı ro..-kuna çarplJllf
tır. 

Müsademe o kadar tiddetli ol 
muttur lııi romorkun arka sahaa
lı f ı çökmiit, arka camlan krrıla
ralı:, yolculardan bir kadmla, bir 
erkek oldukça ağır aurette yara
larututlardır. 

Maçka Beyazıt araloaamra da 
on uhanlık pencereleri kırılrrut
tır. 

Yaralanan yolcııl ... derhal Beyol
lu zükıir hastanesine kaldınlmıılar
drr 

Her iki tramvayın Yatmanlan 
hakkmda tahkikat J'apılmalı:tadn. 
Bu mü.ademe dolayıaile Beyoğlu 
tram•ay münakalatı 16 dakika 
kadar dunnuttur. 

Yangınlar 
BeJ'ko:ıda F eırzipafa caddesin 

de lbrahim efendinin fırıDllldaa, 
Erenköyünde Etem Efendi cadde 
•İnde bakkal Mehmet Efendinin 
dükkanından, Betikt-.ta köy i
çinde kasap Mehmet Efendinin 
kasap dükkanından yangın çılı:
mrpa da yetişilerek oöndürülmüt 
tiir. 

Çalınan sandal 
nasıl bulundu? 
Küçiikpazarda oturan ve Mi

dilli motöriinde kaptanlık eden 
Hasan Efendinin bundan bir ay 
kadar e""el sandalı çalınmrf, ya
pJan arqtrrma neticesiz kalmış, 
sandal bulunaınamıttır. 

Hasan Efendi evvelki gün Ci
bali iıkeleıinde bir kahvede otu
rurken karpuz yüklü olduğu hal
de sandalının gelm•te olduğunu 

görtince, gözlerine inanantamrt, 
sandalın iakeleye iyice yanatma
ımı beklemiı •e o zaman aanda
lm bir ay evvel çalınan kendi san 
dalı olduiunu anlayıp hemen poli 
ae kofllJUftur. Poli• derhal aanda
la vaziyet ebnİ.f, sandalı aevk ve 
idare eden tayfa Ali Oomanla 
Muıtafayı da yakalamıttır. 

Ali Ounanla, Muıtafa sandalı 
aabn alclıklannı IÖylemektedirler. 
Poliı bu huıu•ta tahkikat yapmak 
tadır. 

Tehdit mektuplan 
gönderenler 

Tepeb-.mda S73 numaralı dük 
kanda çalqan Hüanü bundan bir 
lıta.ç gün evvel postacının eetirdiği 
İlllzuız: bir mektup almıt, oku
mut, ve hayret etın;.tir. Zira mek 
tupta kendiıine galiz küfürler 
savrulmaktadır. 

Maamafih Hüınü Efendi bu 
mektubu müna.aebetaiz bir arka
daşlık ıakası addederek, ehemmi 
yet vennemif Ye yırtıp atmı§tır. 
Fakat ertesi ve daha ertesi günler 
de ayni mealde iki mektup daha 
alan Hüsnü Efendi bu ıefer hay
retten ZİJ'&de korkuya diitmiittür. 
Bu korkunun sebebi mektuplann 
evelki mektuplar gibi sade küfür 
değil, muhakkak ika edeceği bil
dirilen tehditleri de ihtiva etmek
te olmasıdır. Bu vaziyette kendi 
hayatından endifeye düten Hüsnü 
Efendi Poliae müracaat ebnİJtİr. 

Derhal tahkikata batlayan po 
lia bu tehdit mektuplarını gönde
r.nleri teıbit etıniı ve yakalamıı
trr. Bunlar Kuımpaıada Halil ile 
Kadıkoyiiade Ahmettir. Her ikisi 
hakkında da tahkikat yapılmak
tadır. 

Muammalı bir 
otomobil kazası 

Sabri efendi İsminde bir soför ev
welki g'Ün 2234 numaralı .;tol ""bili 
ile Galatada Voyvoda caddesinden 
geçerken lS yqlarmda bir çocuğa 

larmı cebinden maıraf yaparak teda j raguay h kümetı Chaco mmtakuın 
vi ettireceğini aöylmniı ve çocuiu da hiçbir humane ~et yapmama 
otomobiline almqtır. Fakat fOfôr ya 1 i• karar ve tdmul ~da_nlılda
ralı çocuğu tecla.i ettireceği yerde ra mutlak surette ted;afili Y1lZIY~ .al 
zavallıyı Sultaruıhmede getinniı, o- 1 malan huıusunda talimat vennııtır. 
rada parl<a bll'akarak ortadan aavut-
muttur. 

Bu hadi.., polia tarafından haber 
alınarak dertıal tahkikata girişilmi, 
ve tofôr Hayri Ef. yakalanmiftır. 
Fakat itin aarl garip taralı tudur ki 
yaralı çocuk ortada yoktur ve tU 
dalôluoya kadar da bulunamamııtır. 

Parmaklarını maki
naya kaptırdı 

Sovyet Rusya ile 
Letonya arasında 
MOSKOV A, 29. A. A.- Harici-

ye Komiseri muavini Krestinski ile 
Letonya Seliri Bilmanİ• Sovyet Ru• 
ya ile Letonya araımda akdedilen a
demi tea.Yıiz muahedeaiyle uzl-.ma 
mukaveleıini.n muıaddak suretleri -ıj 
Mo•kovada teati elmitlerdir. Muk;ı.. 
veleler dünden itibaren mer'iyete sir 
mi,tir. 

Fmdıldıda kömür deposunda 
çal'f&n amele Ali elini makineye 
kaptmıııt, parmakları kopmut, 
Sürpagop haıtanesine yatınlmış- ıffırvatlar Sırplardan 
tır. şikayet ediyorlar 

Sokakta karısını VIY ANA, 29.A. A. _ Avuıtur-
yaralayan koca ya gazeteleri ıon günlerde. Hır-
....,._ Be - ı d k k 1 vat köylüleriyle Yugoılavya ıandar 

d 
"'b.un ·1 ykog un a "°ı a ob~akaın malan arasında vukuhulan mütead-

a u- aı e avgaaı o muf, " o- . . ·h ·ı"' hakk d .. ,_ 
·ı ı. b - dıt hadıae ve ı tı anar ın a .,... 

ca uıtura ı e anırnın acagıru ak ki taf ·•'t kt_,. B 
k • t• B d Al k · · t rm açı ı '"" venne """· u eamış 1r. u a am e o ıımın- ... .. 
de biridir. Hernedense Takıimde haberlerden anlatıldıırı.~ gore Y~
Çifte bakkal sokağında oturan goslavya jandam'all .•ilih k~vveb
karm Olga ile kavga etmittir. ne müracat ederek bır çok kimsele
Bu münaferet devam edip durur- rin yaralanmasına veya ölmeıine se
ken dün •okoJrta kansına ra.t bep olmuştur. 
gelmiş, yanında ta,ıdığı ustura ile Hll"vat erk&nından ve yüksek me 
bacağından yaralayıp kaçıruttır. murlarından bir çoğu ıiyui mahiye

Metruk çocuklar 
Evvelki gün Yeniköy iskelesin

de 4S gÜnlük olduğu tahmin edi
len metruk bir erkek çocuk bulun-
muıtur. 

Çocuiun üzerinde hü.,-iyetini 
teıbit eder mahiyette hiç bir ~y 
zuhur etmemitlir~ Polis çocuğu 
kreıe ıevketmif, terkedenler hak 
kında tahkikata batlanmıştıT. 

50 kuruş için •• 
Mumhane caddesinde Rua ma 

nastınnda oturan Mehmedin Şev
ket isiminde bir adama 50 kurut 
borcu varmıt,. Evvelki gün Şev
ket bu 50 kurutu Mehınetten iıte 
miı:, o da veremiyeceğini söylem.it 
tir. Şevket hu menfi cevaptan 
münfeil olmuı ve bıçapla Mehme 
di ağ"ır surette ağzından yarala
mrtbr. Mehmet tedavi altına alm
mıt. Şevket kaçmıftır. 

Boğuluyordu 
Dün Be.şiktatta yüzmek ıçın 

denize giren 15 yatında Muzaffer 
boğulmak üzere iken etraftan ye 
tişenler tarafından kurtarılmıf, ı 
ve Beyoğlu zükür ha,tancıine 
yatmlmutır • 

ti haiz bu kanlı i1kencelere bir niha 
yet verilmesini temin için milletler 
cemiyeti ve Avrupa bükUmetleri nez 
dinde müracat ve t"""'hüıde bulun 
muftur. 

Lord Lytton'un sıhhi 
vaziyeti 

PEKiN, 29 (A.A.) - Cemiye
ti akvam Mançuri tahkik komiayo 
nu reiıi Lord Lytton'un ahvali aıh 
lıiyeıinin kesbi salah ebniş ve ha 
li hazu-da her türlü tehlike berta
raf edilmiıtir. 

Prusyada tensikat 
BERLIN, 29 (A.A.) - Pruı

ya hükUıneti idarede yaptığı ten
ıikat cümleıinden olarak bir ne
zaret müdürü ile bir niyabet rei
sini, 9 müdür muavini •e bir polis 
müdürünü tekaüde ııevkebnittir. 

iki tayyareci evlendi 
LONDRA, 29 (A.A.) - Tay

yareci Molliaon ile kadın tayyare
ci Mia Amy Jonaon'un izdivaç me 
rasimi, İngiliz tayyarecilik erki.nı 
ile müteaddit resmi şahsiyetler 
ve yeni evlilerin aile doatlarının 
huzurile bu sabah icra edilmi,tir. 

~ şularla ali.kadar kalabalık bir senesi zarfında hiç bir k 
tan pü~kürfüldüler seyirci kütlesi vardı. Bilhassa kazanmamıt yerli ve arap 
VAŞiNGTON, 29. A. A. - Fe- bahsi mü,tereklerle, memleke- ve kıaraklarına mahsus idi. 

deral kıtaat, Vaşingtona S mil me- timizde ilk defa tatbik edilen fUya 10 at iştirak etti. Mes . 
safede ve şehrin merkezinde bulu- cifte bahsi müşterek pek hara- ai: 1200 metre idi. Birincilı 
nan aabık askerlerin Anacoıtiada te- ;etle oynandı. Bu sonuncu ba- Pr- Halim Beyin Haka 
ıia ettikleri baılıca kampı tahliye et h · 8 
tirmeğe muvaffak olmuıtur. his ikinci ve beşinci koşular ikinciliği Bur anettın e 

· · d. Vezir'i, üçüncülüğü M. Bin•' 
Gözyaşı getiren bombaların İ•ti- ıçın 1 • • 

mali ıuretile tabliye ettirilen bu Dün beş koşu yapıldı ve ko- Sunleght'i kazandılar. Bir 
kampta 7.000 kıdemli muharipten 1 şul.ara tam saat ıs te ba,landı. 110, ikinci 55, üçüncü 20 r 
başka 488 çocuk ve 380 kadın var-

8
. . . k B k 3 aldılar. 

dı. ırıncı oşu: u OfUYa .. d 
yaşındaki yerli ve Arap, erkek Dördüncü koşu: Uç ve a 

Kamp bililhare yakılmıştır. Bu k t k" h l. kan in ve di•_i taylar kaydedilmi•ti ve yu arı yat a ı a IS 
kargqalık. neticesi:ıdeki. zayiatın v T ki h · 
mecmuu 50 kişiye baliğ olmuıtur. bunların beheri bin liraya satı- liz at ve kıara ara ma sus 1 

Hafif yaralıların k1'mı azamı .atılan lıktı. Sekiz tay iştirak etti. Me• 'eıi 2,000 metre olup . 
tuflalardan ve matraklardao ileri at iştirak etti. 
gelmiıtir. Bazılarında da gozy;qı ııe Birinciliği Emir Salih Beyin Birinciliği Ahmet ve Fik 
tiren bombalann gazinden yanıklar Bozkurt, ikinciliği Behçet B.in Beylerin Fig, ikinciliği Ahın 
huri olmuıtur. Daylight, üçüncülüğü Mehmet ve Fikret Beyin Strambolisi 
VAŞiNGTON, 29. A. A. - Ana· Beyin Murat imindeki tayları zanmıştır. 

coatia kampındaki kadın ve çocuklar kazanmıştır. Birinciye 300 liradan maa 
harekatın ba1lama11ndan evvel tah-
liye olunmutlardır. Sabtk muharip- Birinci 150, ikinci 55, üçün- koşuya gwen hayvanlar için " 
ler kıtaabn takarrübünü görünoe cü 25 lira mükafat almıtlardır. rilen duhuliye ücretlerinin nı. 
bizzat kampa atet vennişlerdir. Mesafesi: 1,200 metre idi. muu verilmiştir. İkinciye b• 

Muntaza mkıtaat efradı, tüfekle- ikinci kotu: Üç ve da- tey verilmemittir . 
rinde ıünııü takılı olduğu halde göz ha yukarı yaşta ve 1932 senesi Betinci koşu: Dört ve d• 
yqı getiren bombalar al>lrak ilerle- • . · l 
mi ve kıdemli muharipleri önlerine zarfında kazandıgı ıkramıye er ha yukarı yattaki yerli ve ar• 
ı.a:arak kamp binalarını tahribe de 1 yekunu bin lirayı doldurmayan at ve kısraklara mahsus idi. tC. 
vam etmitlerdir. halis kan İngiliz at ve kısrak- fUya 7 at ittirak etti. Mesafef 

Hareki.tı idare eden erki.ru harbi- larma mahıuı idi. Beş at işti- 1,800 metre idi. 
ye nıiai ceneral Mac Arthur, Ana- rak etti. Birinciliği Madam Birinciliği Prens Halim B 
coatia kampının tahliyesi. için ~· Anna Sabri Beyin Piper, ikin- yin Poruj, ikinciliği Ankaralı 
Hoover aıker aevketmemış olsaydı, T "· Ar H d B . G·· Ahmet Beyı·n Tayyarı, üçülY 
h ··ı.· · ehd. d k.al • cı ıgı ı ay ar eyın oz-

u umebn t ı e maruz acagı- d .. .. ··ı·· •·· d K. k ·ı··ğ. Ü kü'd \ Ah et B yiO 
nr beyan eylemiştir. em, . ~uncu ~gu, a ır or ciı u iı s ar ı m e 

NEY YORK, 29. A. A.- Gaze- Efendının Amılcar ı kazanmıt- Rüzgar'ı kazanmıJlardır. 
teler, M. Hoover~ft aıkeri yapnuı tır. Birinciye 225, ikinciye 56, 
olmasını umumiyetle tamp ediyor- Birinci 225, ikinci 55, üçün- üçüncüye 20 lira mükafatı n•~ 
lar. cü 20 lira mükafat almışlardır. diye verilmittir. 

V AŞ 1 N G TON . 29. A. A.- Aske !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
~r==~~~.;.,ı!..;an~;:nz:ı:. Surye kabinesi lhrahim Tali B. ~ıı· 
taya muavenet etmek ii:ae -ir te- karadan geldı 
li.klr:i etmiıtir. Çekiliyor MU? Birinci uınumi müfettit lbrıo' 

Fransız bahriyesi
nin tarziyesi 

PARIS, 29. A. A. - Bahrire na
%1rı M. Leygues, Fransanm Berlin 
Atatenavalini Alman bahriyesinin 
N iobe mektep l!l'emi•inin garkı do
layisile düçar olduiu büyük matem 
müruuebet.ile Fransız bahriyesinin 
taziyetlerini beyana memur etmittir. 

Beynelmilel Parla
mentolar birliğin

deki hi.dise •• 
BERLIN, 29. A. A.- Alman. ca

zeteleri Franflz So•yalİ•tlerinde.. 
Renaudelin tahriki.b neticeoi olarak 
ltalyan murahhaa heyetinin beynel 
milel Parli.mentolar birlitinden ~ 
kilıniı olmaııru müııait auratte tef. 
ıir etmektedir. 

M. Berthelot vazi
fesini terketmeyor 

PARIS, 29. A. A. - .Alikacler 
mahafil, ahiren matbuatta intlfar e
den ve Fransanın Madrit aellri M. 
Jean Herbette'in M. Philippe Bert
belot'nun yerine hariciye nezareti u 
mumi ki.tipliğine tayin edileceğina 
dair olan haberin uıl ve e-tan l
ri olduğunu beyan etmektedir. 

Sibhatinin müsaadeaizliği ~ 
le muvakkaten hariciye nezaretinden 
ayrılmış olan M. Berthelot, Eylül 
ayında vazifeıine tekrar bqlıyacalı:
tır 

binı Tali' Bey dün Ankarad-9 
Suryenin vaziyeti tehrimize gelmittir. 

değişe- Hasan B. geldi . 
Ceğe b • Büyük Millet Mecliai reiai ..ekıl· 

enzemıyor !erinden Trabzon meb'uau Ha ..... 
Beruttan Adana gezeteıine ya Bey dün A.nkaradan tehrimıJ<• 

zılryor: iyi haber alan ve aalahi- l'elmittir • 
yettar mahafilden teretfuh eden ___ .... __ _ 

ıayialara nazaran yakmda Suriye Çinde askeri ku
kabineıinde bir buhranm ııayrİ- mandanlar kararı 
kabili içtinap bir hale geldiği an• 
!atılmaktadır. PEKi N, 29. A. A. - Endopaaifilı 

Yeni t"fekküJ edecek Ve yahut ajanfmın Yerdiği bir ha~re JÖPe 11
1 

taclil edilecek kabinede Vatani li- keri kumandanlardan murekk:ep ali 
liderlerinden lbrahim Hanatoo rak toplanan ve müzakereleri nihll' 
Beyle doktor Abdurrahman yali yet bulan konferanıta Jehol mıntalı' 
Beyin birer vezaret alacaklan &Öy- 11nda Japonlar tarafından yapılad~ 
lenmelrtadir. ilk taarruzdan itibaren mııkabeledl 

Bundan maada ayni kuvvette bulunmağa karar verilmiştir. 
deveran eden diğer bir p.yiaya na 
zaran Suriyeda gelecek devre için 
iııtihabat yeniden tecdit edilecek 
tir. 

Busünldl meclie, bir" meclici 
müeaaiaan,, itibar edlle"'k yeni
den •• t•mamile aerbeat bir inti
hap yapılacaktır. Bu haberler 
Fraaaız mahafilindan terqşüh et 
mittir. 

Son sfinlerde efki.n umumlJ'e
yi yematbuab - ziyade,,.. büyük 
hir endife ile İfl'al edan me...ı.a 
Fransa il• Suriye araamda yapıla 
eak muabededlr. 

Aktedilecek muahede fU esaı
lan ihtiva etmektedir : 

1 - ŞimdiJ'e kadar ko-rlik 
tarafından ıatar edilen bütün emir 
nameler kanun mahiyetini haiz 
olacalı:trr. 

2 - Fransa, her ha ·bir dev 

Şili'de vaziyet •• 
BUENOS AYRES, 29. A. A. _.., 

Cbiliden gelen haberlere nazar91' 
Chili hükümeti yeni bir fesat ......,.., 
tine kartı li.znngelen tedbirleri al
IDlfbr. __:. 

7akdirde Suriye orduau F~ansaoıO 
-"nde olacaktır. 

3 - Suriye, Franaaıım muYafl 
kati olmak11zın hiç bir ecnebi d•

4 

Jetle münferit ıulh, muahede .,e 
mukavele aktedemiyecektir. 

4 - Suriye t .. rii mecliı taraf11
' 

dan çıkanlac:ak olan kanuni•'• 
komaerlikçe taıdik edilmedi1'~' 
mer'i ve muteber olamıyacaktd'iİJ 

Bu eaaılara ruızM'an ,ımd 
idare ile müatakbel rejiın ara ..... 
da biç bir fark olmaJ'acaktJr. _. 

ab. . - .. . ... 



ar s 
Ekonomi ergide 

Hususiyetler 
Ecnebi 
Mütehassıslar 

Istanbul Nasıl Eğleniyor? 

Ticari müvazenemiz
de iki senelik inkişaf 

Muhtelif sanayi bu 
sene tamamen 

şubelere ayrılmıştır 

Hakikaten mütehas
sıs olup olma

d,kları araştırılacak 

Boğazda güzel bir mesire: Sütlüce! 

l'iearet ofisinin mukayeseli rak 
Dördüncü yerli mallar sergisi her 

noktadan geçen senekilerden tema
men farklıdır. 

Ticaret Müdürlüğü lstanbuldalı:i 
bütün müessese ve ıirketlerde mü
tehass11 unva.nile çalııan ecnebil...
hakkınd~ ciddi tetkikata baıla.mıf
Bu tetkıkat, mütehassis ııfatile mü 
saadesiz olarak çalıştırılan ecnebi!• 
rin meydana çıkarılması için yapıl
maktadır. 

Zaro ağanın içtiği su, acaba bu "Ahı hayat,, 
suyu mu idi? 

kamlarla tahlili bir raporu 
~racat Ofiıi Tlirlriyenin 1931 se- iHRACAT 
y ~el ticaretini tahlil eden !• ( T . L.) 
'il. "'1 dikkat bir rapor hazırlamııtır. Ecnebi Mem-
1~ "Porun etıulı noktalanru nak- leketlere 1930 
,ıocua: , Almanya 19.838.183 

ti ""'lelıetimizin 1931 seneai bari- Belçilı:a 4.406.399 
~ ticaretinin umumi layıneti Bulgariıtan 779.632 
'İ •• 9~.700 lira .,., 1930 seneli ha- Çekoalovakya 1.143.009 a;; ticaretinin umumi kıyınetJ İM Franaa 18.457.379 
.._ ı:;OOs.074 liradu. Bu vaziyete ıö Holanda 5.557.795 
1 lı r seneden diğer seneye niabet- lngiltere 13.521.107 J aıici ticaretimizin umumi kıyrne 1 spaııya 917.276 
'ilnde 45.163.374 lira noksan kayde lsveç 1.191.119 
" lbİftlr. fsviçre 78.399 

19 l'ilhak;tuı 1931 ıeneai ltbalAtımnı halya 32.010.583 
~ 30 -eeı ithalltiyle mulı:ayetıe edl Romanya 1.220.364 
~ce 1931 ıeneoi ithalatımızın Rusya 7.331.547 
liiİ~93.8JO lira noksan olduğu gÖ- Suriye 5.334.287 
~ llr. ihracatımızdaki noksan ise Mısır 6.105.466 

-182.564 liradır. Amerika 18.005.683 
llu ..Wyete göre Tiirlıiyenin 1931 / Yugoslavya 163.151 

''1ııi ticari muvu:enetıi 614.914 li- Yunanistan 11.350.405 
~ •e 1930 aenıi ticari muvazenesi D. M. 1ll.342.687 

1931 
13.649.042 

3.624.618 
994.153 

3.063.359 
12.156.188 
5.010.130 

10.850.161 
2.325·.294 

464.046 
144.821 

30.752.262 
1.082.986 
4.688.045 
4.638.664 
4.520.880 

12.678.299 
254.083 

10.059.771 
6.318.065 

11
' 3.901.668 lira fazla ile kapan

:"'~. Bu an retle h... iki ııenede de 
~ IDUYBzenemiz lehte inlritaf ey 

151.454.371 127.274.807 

!tir. 
, -'~cWıi Qı)>lo bir aene zarfında 
ıl.r ltitıuiyıe memleketimizin harici 

t 
eti...ı..ı.; t_.,,;jdl göatermek

•cll.ı 

iTHALAT 
(T. L.) 

1930 
12.011.683 

Bu tablodan anlaşıldıima göre 
1931 sene~inde ihracatımızda nok
sanlık görülen ba§lıca memleketler 
Almanya, Belçika, Fransa, Holanda, 
lngiltere, ltalya, Ru•ya, Mısır ve 
YunanistandJr. 

1931 senesinde ihracat maddeleri 
ı7nizin kıymetlerinde tenakUs görü
lenlerin başlıcaları tütün. pamult,ve 
afyondur. fhracat kıymetlerinde ~az 
!alık görülen başlr~a ':."addde~ ı.se 
fmdık, üzüm, zeybnyagı, yun, ıncır, 
yumurta ve arpadır. • 

1931 
12.241.466 
10.264.672 
12.851.526 
10.561.461 
11.897.008 
11.567.092 
9.388.141 

11.285.864 
11.128.149 

Mersinden bir 
aylık ihracat 

9.108.693 
10.833.863 
13.722.713 
12.891.773 
10.779.368 
12.018.605 
11.301.685 
12.639.836 
12.723.454 
14.122.359 
16.399.772 

Haziran ayı zarfında Mersin li-
10.364.169 ı· 

manından muhte ıf ecnebi memleket 7.388.603 . 

147.553.703 

iHRACAT 
(T. L.) 

1930 
11.934.230 
11.362.580 
13.827.428 
10.970.473 
13.827.428 
8.843.340 
6.211.992 
8.099.110 

14.461.233 
20.735.045 
17.468.945 
13.485.501 

7.741.762 !ere vukubulan ihracat miktarı hak 
---- , kında §ehrimiz ticaret odasına. bir 
126.659.89Z istatistik gelmiştir. istatistiğe göre 

89894 liralık ve 729 balye pamuk 

1931 
Jt.039.807 

9.306.131 
9.817.032 

10.119.805 
9.817.032 
5.715.528 
6.528.649 
6.708.265 

12.801.942 
24.050.659 
15.447.332 
15.146.700 

ihraç edilmiştir. 

Pamukların beher kilosu 31,2 ku 
ruştan aatılmaktadır. Mayis ayında 
Meroin limanından ecnebi memleket 
!ere 109,355 liralık 2391 balye pa
muk ihraç edilmiştir. 

ihracat mevsiminden itibaren 11 
ay rarfında Mersin limanmd'!" ha
riç memleketlere 5.883,463 lıra kıy 
m~tinde 88,408 balye pamuk ihraç 
edilmiştir. 

lzmirden on günlük 
ihracat 

161.457.371 127.274.807 

Bu seneki sergide ınubtelif sana
yi temamen ıubelerine ayrılmış bu
lunmaktadır. Geçen seneki sergiler
de olduğu gibi, trikotajcınm yanın
da meseli çikolata fabrikasını gör
mek imkiı.nsızdır. Her şubei san'at 
kendilerine ayrılan paviyonlarda 
yer almıtlardır. Bu defaki serginin 
mütebariz bir hususiyeti de biı çok 
fabrikaların huıuıi paviyonlar almı§ 
olmalarıdır. 

Geçen defaki sergilere iıtirak et
miyen firmalardan bir çoğu bu sene 
sergiye gelmişlerdir. Yalova Millet 
ve Baltacı çiftlikleri mamulatı bu 
meyandadır. 

Bu sene paviyonlarda en güzel 
dekorasyon •ahibine Kütahye ma
mulfıtından bir vazo verileceğinden 
sergide dekorasyona bilhassa ehem
miyet verilmcktediı. işin garibi bir 
çok fabrikalar yaphkları dekoru 
taklit edilmesi korkusile diğer fab
rikalardan so.klamaktadırlar. 

Sergide hazırlıklarını ikmali için 
dün gece çalışılmıştır. Hazırlıklara 
bu gece de devam edilecek ve ya
rın öğleye kadar bütün tertibat ik
mal edil mit olacaktır. 

Sergi her gün sabahları sat dokuz 
dan aktam ona kadar açık kalacak
tır. Yalnız 11 ağustos gecesi sergi 
sabah kadar açık kalacak ve o gece 
muhteşem bir balo verilecektir. 

4 üncü yer1i mallar sergisinin kü
§&l resminde bulunmalan ricasile 
Gazi Hz. B. M. M. Reisi Kazım ve 
Başvekil ismet Paıalara ve Vekille
re birer heyet gönderilerek teşrifle
ri rica edilmiştir. 

Bir beraat karan 
Dini müesseseler müdür1üiünün 

Sultanahmet ambarında bundan bir 
kaç ay evvd bir sirkat vukubulmuş, 
dini müesseseler teberrük&! memu
ru Osman Nuri Bey bu münasebetle 
vazifesini ihmalden muhakeme altı

na alınmıştı. 

1 kinci ceza mahkemesinde rüyet 
edilen bu dava neticeainde Osman 
Nuri Beyin vazifesini ihmal etmedi 
ği anlaşılmış, beraetine karar veril
miş, temyiz mahkemesi de bu kara
rı tasdik etmittir. 

Diğer taraftan 1 ıtanbul Sanayi 
Müdürlüğü de bu tetkikatın fahri· 
kalara ait cephesini idare etmekte
dir. Verilen malümata göre kaçak 
ecnebi mütehassıs çalıştırmak ya
saktır. Bu gibiler için mutlaka mü
saade almak lazımdır. Bu müsaade 
verildiği takdirde bile, her ecnelıl 
mütehassıs, birkaç Türk gencini ken 
di sahasında yetiıtirrniye mecbul'
dur. Çalışmalarına müsaade verilml
yen ecnebi mütehassr&lar, elyevm 
mensup olduğu müeıseselet"den çı
karılacalılardır. ........._ __ _ 

Münhal mnallim
!ikler 

lı!~bul Maarif Müdürlüğü gerelı 
şehrimızde ve gerekse mülhakat 
ilkmelıteplerindeki münhal muallim
likleri tespit etınektedir. Müı>halle
rine miktara baliğ olacajı tetlı:ik ne
ticesinde anlaşılacaktır. 

Sabık 1 talyan sefi
rinin bir telgrafı 
ltalya hariciye nezaretlnde?I 

mühim bir vazife deruhte ettiğin· 
den dolayı Roma.ya avdet etmit o 
lan sabık ltalya ıefiri Baron Aloi
ai şehrimizdeki ltlyan konsolosu
n~ hitaben bir telgraf göndarm~ 
tir. Sabık sefir bu telgrafında di
yor ki: 

"Bu miaa.fİ.rperver memlekette 
bulunan ltalyan kolonia.lnin llte
den beri beslediği ıüzel ananeı ... , 
çok sevgili vatanmıızm aaadet ve 
muzafferiyetini temin eden tanır 
idareye kartı sadakatinizi muba· 
faza edeceğini:ı hakkında benim 
için en emin bir zamin tetkD et
mektedir. Her biriniz, ltalya ile 
bulunduğunuz büyülı1 memleket 
arasındaki miirıaaebatm daha sa• 
mimi bir şekil alma11 için aarfı ıne 
sa ide devam ediniz." 

Menılekette 

Bir nitanlıyı 
öldürdfiler 

Karamandan yazılıyor: Bir nİfan
lı delikanlı para.sına lamaan feci au
rette aldürühnüttür, katiller m"!l
huldür. Hadise ıu tekilde meydaaa 
çıkmııtırı 

Türkiye başpehli
vanlık 

müsabakalan Alaclağ yolunda Dlldlitaf mevklia 
de bir ceset giirülmüttiir. Ceset 

Himayei etfal cemiyetinden: Ce- müddeiumumilik tarafmdan kazaya 
miyetimiz bu sene 7-8-9 Eylul tari- nakledilmiştir. Tahkikat netlceola
hinde lzmirde, 14-15-16 tarihinde de maktulün Akkulak Muatafa ; .. 

Sütlüce gazinosunda cazbant - Olmaz! Burada dans etmek 
yasaktır-Yok mu Ahı hayat suyuna çıkacak?- On iki buçuğu 

ver, denizden çıkma! - Dağ yollan arasında kıvrak kadın 
kahkahalan ••• - Felekten bir gün .• 

Anadolu Kavalı ile Beykoıı fCtYler... Y okuta küheyli.n ıri· 
arasında küçük bir iskele: Süt- bi tırmanıyorlar .• 
lüce! Sütlüceye ırelip te Abıha-

Vahtl kaya parçalanna sır- :rat suyundan bir avuç içme-. 
tını veren yukan boium, me- den dönmek, nasıl olur? 
ğerae en kala~lık DJMire!. Bakıyorum: Eıekler, dur-
rinden biri de buruı imit··· madan mütt~ri ta§ıyor. 

Vapurumuz, Albn Kumun Ak aakallı bir adam, şİt· 
önünden geoit bir daire çiz&- man kansını eıeğe yalnız bin 
rek Kartı Yakaya geçti. Ana- dirmeğe bir türlil razı olma
dolu Kavağında küçük bir mo eh; ikide bir aoruyor: 
la verdikten sollJ"a tirin, •Aaç- - Ben de beraber binsem 
lık bir sabile dümen kırdık. olmaz mı? 

Gürültülü bir dana havatı Etek sahibi cevabı kes-

çalan caz, bizi ta uzaktan kartı· ti: 
- D""e değil ya bu.. Sö

züm ona merkep... lki kitiyİ 
!adı: 

Sütlüce ıuinoeu hmca 
hınç dolu... Yalnız, bilmem 
hınca hınç aöri ile ıreçen cu
ma bu küçük meeirede topla
nan kaiabalıiı ifade edd>ilmq 
oldum mu! 

Dağm teıpeaindsa, kiiıçük 
pllja kadar, bütün ıathı mail, 
inaan dolu •.. Guinonun önün
de, kut aütöndeo ı•yn•mı ıa.
tan elliden fasla ayak Hbcı· 
aı, miltterilerin arsulanna zor 
yetl9iyorlar: 

- Bana bir okka iyi•İn~ 
armut •.• 

- Üç ekmek, altı Eıranea· 
la ... Yüz dirhem peynir ••. 

- y edl ıite ,__ daha.. 

Buzlu olaun ! 
Gazinonun ataçlan araem

da cazbandm davulu ııüm 
ırÜm ötüyor. Genç 'Ve net'eft 
yabudi kı:aları, hepsinin kolun
da birer delikanlı, ortada fırıl 
fınl dönüyorlar. 

Gazinonun Mekt kıamm<ıla.. 
ki dana heveslileri, bir anlık 
c:ubandm buJundutu tarafa 
doğru yürtlyüt edince, bir gü
rtilttldnr koptu: 

- Haydi be... Ba talsi M
zin çalgi.... Paramizlen yetirt. 

tirdik. ••. 
ŞifB'an bir ma•eft •atan

taıımaz! 
Etraftan cesaret verenler 

'Y&r! 

- Korkma efendi.. Uyaal 
h.yvandır! 

Nihafet, karıaı önde koca
•ı arkada birer merkebe yerlq 
ttı.. 

Yk>lda, kadın bir parça aal
lanır •ibi olunca, erkek bağır
dı: 

- Aman ha... Tetik dur 
üstünde... Batımıza it çıkar
mayalım!? 

T epecleki kaynağa ben de 
çıktım .. 

Abıhayat auyu meğerae Bo 
tazın en gü:ael ıulanndan biri 
İmi!. Okkalıırla içilıe, mideyi 
tftirmlyor. 

Zaten a~ı üıtündeı Abıba-
yat I ... 

Çok yataYllll adamlar i-
flnı 

- Herif, •aliba Abıhayat 
.uyu İçmif diye te.eldceli mi 
.öyleriz? Bu Abıhayat, eğer 
o Abıhayat iıe ııe mutlu bi-

-··· 
Zanı afa, ı-çlilinde her 

halde bu ıudan içmit olacak •• 
Sütlücenin pl&jı da 6mür doğ-

ruau... Denize giren girene,. 
Dikkat ediyorum: Hemen bet'" 
kesin başmda bire.- vızıyer ." 
Ş.apkaya itibar eden yok ıri
bı ... 

Güneşe kar!ı, urt üstü kum 
lann üstüne uzanan delikanl> 
lar, denizde bir diti mahlülr. 
görünce hemen sulann arası
na karışıyorlar. 

Plajın dikenli tel gerilen 
hudutlarını nasılsa atarak para 
sız içeriye girenler çoğaldı. 

. Zaten plaj da bedava gibi 
bır şey ••• On iki buçuk kuruı 
ver.. Gece yarısına kadar de
nizden çıkma!.. • 

Vapurdan çıkar çıkmaz Ma 
car tabyasının üstündeki a
ğaçlığa, Abıhayat ıuyuna, Yu
şa. tepeııine dağrla.n halk, ak
tam aerinliğinde yavaş yavaı 
sahile dönüyorlar. 

Atq böceklerinin karanlı
ğı delen gözleri pınl pırıl ya
narken dağ yolları arasından 
kıvrak kadın kahkahaları du
yuroraunuz .. Vapur iskeleıi ö. 
nünde, bu tirin sahillerden 
ayrılmak iıtemiyor gibi terter 
tepinen çocuklara rastlıyor-
ıunu.z. 

Benim kanaatim §U: Cuma
Aını Sütlücede geçirenler, fe .. 
!ekten bir gün çalmış sayılır. 
lar. 

Dönüşte hiuediyorum ki; 
meraklı bir film seyretmiş gi
biyim. 

Mini mini gazino... Çıplak 
kadınlarla dolu plaj... Cıvıl 
cıvıl kaynqan dal yolu .• Blll 
gibi kaynak auyu... Temiz Bo 
faz manzaraaı ••• 

Bütün bunlar 
çinden bl.ı-er ~ 
kendimi tatlı bir 

kafamın i
geçerlı:en, 

rilyadan U· 

yanmış sanıyorum ..• 

M. Salahaddin 

daf, itiraz etth 
- Eb •. ne olacak? Gazine 

ep bir deytl ml, 

VillJyette -
Sineklerle 
Mücadele 

ı Belediyede 

Şehrin 
Sıhhatı 

Umumi bir ..-aveylt bqla-

dı: 

- Olmu"' Y Hôtlrl Bis 
para veruıiıiz •••• Bu tablodan anla§ıldıiına göre it 

lıaıatımız 1930 senesine niabetle 
1931 senetıinin kanunusani. şubat, 
~art, haziran aylarmda • artmış ve 
ıu,an may13 teınmu:ı, agustoı, E!
liıı, t~riniev'vel. teşrinisani ve ka
nunuevvel aylarm da ise azalmıştır · 
ihracatımız ise 1930 senesine ni~bet 
ı. 1931 senesinin ağusloı, ve kanu 
ııuııani aylarında a.rtınış ve diğe~ ay 
!a.da ise azalmıttır. 1931 sensınde 
1thalatımıza nisbetle ihracatımızın 
arttığı aylar eylül, tqrinievvel, teş
rtııisani ve Icanunuevveldir. 

5 temmu2dan 15 temuza kadar lstanbulda ve 28-29_30 tarihinde An minele bir delikanlı olduin anlqd
lzmir limanından muhtelif ecnebi . . mııtır. Göbeğinden, böğründen .... 
memleketlere ihraş edilen emtianın karada güreşler l<ortib~ne. karar ver-, boğarından aldığı dört kama yarau 
miktarı kilo itibanyle şu suretle tea miştir. Ankaradaki Turkiye baş peh ve hançeresinin par<;alanma.1 <illi
bit edilmiştir: livanın seçme müsabakası olacak- münü intaç etınittlr. Mustafa nl-
101600 arpa, 5786 afyon, 1015 bal- tır Başta birinci çikana 500 lira mü- J şanlı olduğundan hadise ıünü, ..,... 
mumu, 34140 bakla, 6218 deri, 5080 kafal verilecektir. Arzu eden peh- lenme muamelealni .~al ettinnlt1 
balı, 107510 meyan kökü, 1020 pa- ' livanlanmız güreşlere iştirak etmek bazı eşya, ik.~ ~ibir~k··"'" birkaç al 
muk mihaliç, 942665 palamut, , .. .. . . 1 d tın alarak koyune donuyormu,.c ... 
805151 tütün, 6382 üzüm, 30480 va uzre yukarıda gosle'.".len tanh er e sedin üzerinde altn:>lar bulunmadı-

Mejerse, caz talmnmı lııh 
kıımı gençler busuaf olarak 
getirtmişler. Beda..-adan isti· 
fade etmek iıtiJenleri çalgı-

Zeytin ağaçlan haşa Sıhht teıkilatta bazı 
rattan kurtarılacak yenilikler yapılacak 

A.P,ğıdaki tablo 1930 ve 1931 se
llelerinde başlıca memleketlerden 
:taptığ-ımız ithalat kıymetlerini gös
termektedir: 

iTHALAT 
(T. L.) 

Ecnebi Mem-
lekeıl...-den 1930 1931 

A.lnıanya 27.376-267 27.048.541 
helçika 8.681.113 8.123.010 
hulgaristan 663.054 703.244 
Çekoslovakya 7.564.414 6.952.271 
Fransa 15.469.804 12.787.611 
liolanda 3.660.935 2.869.970 
lııgiltere 16.524.531 14.361.401 
lopanya 193.596 287.918 
lsveç 2.753.953 2.118.497 
lıviçre 1.393.740 1.183.166 
ltaıya 20.377.51& 18.450.042 
~o nanya 2.492.491 1.447.260 
~Usya 10.590.359 7.243.236 
Suriye t.876.888 1.251.001 
"''•ır 2.606.743 2.665.061 
~merika 6.094.370 4.117.612 
Y ugoılavya 3865.25 356.668 
Yunanistan 467.533 277.515 
b. M. 18.379.869 15.415.8869 

147.553.703 126.659.893 

a. tablodan anlaşıldığına göre 
l 131 aeneıinde ithalatımızda tena
lc ;s görülen lıatlıca memleketler Al 
llıanyıı, Belçika, Çekoslovakya, Fran 
•a, Holanda, lngiltere. ispanya. 1-
"'1ya, Ruıya, Amerika, Yugoslavya 
'1e Yunanistandır. 
Af&ğıdaki ta~od~ 1930 ve 1931 

leks 10931 yün. yapağı, kıl, bu yerlerde bulunabılırler. ğında.n zavallı genem parasına ta-
568426 kepelı.2200 çam fıstığı, 758 - •- • - nınan. öldürüldüfü !"'lqıl~dır. 
çiçek soğanı, 45~0 aı·mut, 51342 B rtın azetesi . Tahkikata devam edılmektedir. 
küspe. 394 p•ynır, 50 salep. a g Adanada bir senelik 
Bulgarlar arıcdığa 
ehemmiyet veriye-
Bulgaristanın iktisadi vaziyeti bak 

kında, ticaret odaoı alakadar yerler
den maliimat toplamaktadır. Bu hu· 
susta alınan bir- rapora göre, J:lu.l~a· 
ristanda zirai vaziyet p~k ıyıdır. 
Hiç bir mıntaka kurakhga maruz 

kalmamıttır. 

Bulgar :ziraat nez~reti, bu . se'!" 
arıcılığa pek ehemmıyet ve~f, bir 

k erı...-de köylüye fenm kovan 
ço Y · ·bari B 1 1 dağıtılmıttır. Bu ıtı a, u ga· 
~t bal istibsaliitı geçen seneye 
rıs anın 

nazaran artınııtır. 
Bulgaristan Türkiyede her sene 

külliyetli miktarda balm~mu .alın.~k
tad Hattô. Bulgar hükumeti, Turl< 
~~mulanna 0 ]an ihtiyacı na%8M 

dikkate alarak, lıalmumularmdan as 
• • ··mrük resmi almaktadır. Bul 
garı gu J • t"b ı·ıı ar balcılığı ve ba mumu ıs , sa a. 
~aha :ziyade artacak olur•~· bu cı· 

b. . ı'hracatnnıza tesır yapa· het ızırn 

caktır. 

Bir kaçakçılık vak'a
H tahkik ediliyor 
Polis 2 inci §Ube • mü~üriyeti ve 

.. ""k idaresi mühım hır kaçakçı-
gumru . ti" 
lık meselesine vaziyet etmı! r. . 

Kaçakçılık ipekli kuma§ ve eczayı 
tıbbiye üzerinde yapılmıttır. . 

Zabıta bu hususta eb~ıyeıl.e 
tahkikata devam etmekl~dır. T~ki-

b. ka güne kadu ıkmal edıle-
ır . 

Kapatıldı k k lık aça çı 
Bartin kaymakamlığı bila-

fı hakikat beyanname vermek itha-
miyle "Bartin1

' gazetesini kapatrruı 
hr. Şimdi •• Genç Ba1·tin ,. İıminde 

ayni hacimde başka bir ıazete çık
maktadır. 

ltalyan seyyahları 
gittiler 

Adanadan yaınlıyor: Geçen 931 
senesi haziran ayının birinci silnfin
den mayıs 932 nihayetine luıdar ı• 
çen bir sene zarfında mınlaka.mızda 
358 kaçakçılık lı!disetıi tespit edil
miştir. Bu badiaeln neticednde 
1200 kilo rakı, 30 kilo ~p, 3 kilo 
şampanya, 18000 kilo cı'bre nıüaacla. 
re edilmiştir. 

F oçada yazlık 
zeriyat Conte Verdi vapurile telırimi

ze gelmit olan bini mütecaviz !tal F .>çadan, kaza.run yazlık zeriyab 
yan seyYah ıdün sabah Oaiı:üdar- hakkında gelen malümata göre Fo
da bir gezinti yaptıktan sonr~ öi 1 çada 1255 dönüm ~tün, 4300 muır, 
le yemeğini Tokatlıyan otelınde 70 akdan, 1283 sogan, 325 karpua 
yemi~ler ve öğleden sonra Topka ve 120 dönüm .kavun zered.ilmitti~. 
pı 8araymı ziyaret ederek .ak_şama Geçen .~eneki y~ık . z':"~at mık
dğru ayni vapurla şehrımızden tarı da şoyle teapıt edılımttir: 6692 
müfarekat etmişlerdir. dönüm tütün, 4050 rnı•ır, 110 akda-

rı, 1728 soğan ,305 karpuz ve 105 

Aksu köprüsünün 
temel 

• • atma merasımı 
ANTALYA, 29 A.A. - Antal

ya-Manavgat yolu üzerinde kiı:
in ve 4 büyük kazayı vilayet mer 
kezine rapteden Aksu köprüsü
nün temel atma merasimi yapıldı. 

Bu münaaebet1e irat edilen nu 
tuklarda Cfunhuriyet feyizlerin
den şükran ve minnetle bahsedile 
rek Büyük HalAskar için candan 
hi8ler' ve iyi temenniler izhar edil 
mit lamel Pat• hükumetinin yük 

, · · ürmet ve tükranla 

dönüm kavun idi. 

Orman yan2ınları 
MERSfN, 27. - Tarsus Gvlelı 

nahiyesi civarında Y ılanovaaı den
mekle maruf mahaldeki onnanlara 
ateş düştüğünden yanmaya başla
mıştır. 

Yangın üç dört gündenberi de
vam etınektedir. Yangın nahiye mü 
dürlıiğüne ve Tarsusa haber veril
mi§ ve nahiye müdürü Zeki jandar
ma bölük kumandanı Mustafa Bey
ler yaııgın mahalline gitmişler ve 
civar köylerdeki mükellefleri topla
yarak yangının etrafa sirayet etme 
mesi ve söndürülmesi için faaliyete 
ba~lamışlardıı·. 
Yangın menii bir hald.- kalmıt 

nın yanma yaklattırmıyorlar. Son :oamanlarda Vll&yet mıntaka-
Bu aiddetll muhalefet kar- •mdaki :zeytlnl ... de zeytin alneklerl 

T ...1..:ldl tahribata bıı§la.mııtır. Geçen sene de 
ıııımda öteki JunlP çau • Yalovada bu ıineld ... tünmit ve 
Fakat, 'ar alarmda toplanıp bir zeytinleri tahrip etti~ için Vl'liyet 
müddet dedikodu Japtılvı llnıat Mtıclilrlillft mtlcadele aÇllllf 

- Kulaklanmız duymayor " iyi neticeler a1mm,.tı. lsta.nbul 
Kulaklanmızı kapatalım · Vili.yetinde en çok zeytin ııiacı Ya-

ıne... , l '-·l- ı. lova ile Kartal lıazalBl'lndadır. Burıı-
me... Çalgı on annaa "" .. larda 160 bin ataç zeytin vardır. 
bezin..... Geçen ıene Y alovada yııpdan miica-

- Haydi be.. aldmna... delenin iyi netice vennl.t olması bu 
Biz de bu tarafta danı ede- oene mticadelenln daha ıllmullll ya-
. ' n:a ••• pılmuım icap ettlmıiıtlr. Ziraat ha 

Gazinoda güzel bir kız ıınemurlarnun nmareti altmda mub-
•ar ••• BUtüıı clelikanlılarm g~ telif kollardan Yalon, Kartal ve Ya 
zü onda... Danaa kaldmnak lracıkta ndlcadeleye lıatlımnuttır
iıtiyenlerin ne haddi var, ne Mücadele _..ı... ~ ..._ 
hesabı •••. Fakat, kız, çok cici- tarafına a.neniMi -y11 ... p6akiirtü.. 

d• yarlar, bunları - alnddeır zehir· 
ı .... 

Erkelr.Jerle dana etmek iste- lenerek ölüyorlar. 

miyor. Kendi ııibi aantm bir Mi.ikiye memurlan-
kız bulup ayaia kalktı. Vay 
sen misin bu küstahlıiı J•· DID 8icilleri . 
pa.n .... 

Derhal el takırblan, ı•lılr.· 
lar başladı: 

- Dam dama olmaz.. Ka-
valye yok me? •• Niçin boyle 
yapıyor .•• Ayıp değil me? ••. 

Kız, bu itirazlan dinleme
di. F okatrot çaldı ve onlar 
iki dam, göğüs göğüse dakika. 
larca zıpladılar. 

Gazinonun kapısı 
bağrışmalar gittikçe 
yor: 

- Bindirelim 

önünde, 
çoğalı-

efendimı.. 
Yok mu Abıhayat suyuna çı
kacak? •• 

Arka arkaya dizilmit bir 
SÜt"Ü eşek... Adanın eşekleri 

Mtilkiye memurlamun ..tllyetl
de muntuam blnr sidl deftmlainln 
tutulması lıaklonda clalıiliye vekale
tinden ..ıliyete bir mn1r ıelmittiı\ 

Devlet Demiryolları 
müdür muavini 

geldi, gitti 
Devlet demiryollan nmumu m&

dür muavini Vasfi Bey dün sabahki 
trenle ıehrimize gelmittir. 

Vasfi Beyin bu seyahati hususi 
mahiyettedir. 

Vasfi Bey dün ak,amki trenle ge 
ne Ankaraya avdet etmi,tir. 

V aafi Beyle birlikte tarife müdü
r;; Muhtar Bey de şehrimize gelmi, 

932 senesi idarei huıuaiye ve be
lediye bütçelerine konan tabaiaat ile 
lstanbulun 11hlıi t"§kilatında ı.a,.. 
yenilikler yapılacaktır. Bu sene çok 
zaruri görülen bazı ihtiyaçlar tat
min edilecektir. 
Şehrin bazı yerlerinde dispanser

ler açılacak. hastanelerin dııha fazla 
haota kabul ve tedavi edebilmeleri 
temin edilecektir. Bundan batluı ls
tanbuldan Ankııraya nakledilen balr 
teriyolojihane yerine de bu sene 
yeni lıakteriyolojihane tesis edilecek 
tir. 

Belediyenin Fatibtelci lı:imyahane. 
ıi miinhaaınuı ınevadı giclaiye tahlil 
1...-ile meıgul olduğundan hastalara 
ait tahlı11er şimdilik belediyeye men 
oup hastanelerde yapılıyor, Beledi
J'e, yeni lıakteriyolojiha.neyi tesis et 
tikten IOllJ'B halkın büyük bir ihti,... 
yacını temin ebnit olacaktır. 

Yirmi beş Romen 
seyyahı geldi 

Dün Köatenceden ltmannruza 
gelen Romanya seyrlaefain k..
panyasmm Daçya Yapurile ıeJın. 
mize yirmi kadar Romanya •Y• 
yabı aelmiıtir • 

Kadıköy fıkaraper
ver cemiyeti 

kongresi 
Kadıköy fıkara perver cemiyeti 

dün senelik kongreıini yapmıtbr. 
Senderdenberi kendi muhitinde 

insani ve şefkatkAr hizmetler yapaa 
bu hayır müessesesi dünkü kong
resinde azasına bir senelik mesaiıinl 
arzetmiş, hesaplarını vennit ve Y• 
ni sene için yapacağı hayirli işim 
bildirerek bütçesini taıtik ettinnit
tir. içtimada yeni heyeti idare azaa 
da intihap edilmiştir. 
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n muahaze edilmiyor, her 
fani gibi o da bundan kendi
sinin hatasız bir adam ve yap-

Asrm umdeai "MiLLiYET" tir. tığı her şeyin ayni isabet ol. 
1-------------1 1 duğu manaımı çıkarmı9 ... 

Bir kere bu haleti ruhiye 
geldikten sonra batlamıt hal
kı iz'aç ve izrar etmeye! Ni· 
tekim.; 

30TEMMUZ 1932 
idarehane: Ankara cadcleai, 

100 No. 
Telsraf adresi: lıt. MilliJ'et 

Telefon Numaralan: 
Bqmubarrir ve Miidür: 24319 
Yazı itleri MüdürlüiG 24319 

idare n Matbu. 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türlr.iye için Hıriç için 

L. K. ı.. K. 
3 aylıfl 4- 8-
6 .. 7 llCt 14-

i2 .. 14 - 28-

Gelen ....ak seri T..ılmez -
Müddeti ııeçmı nüıbalar 10 ku
ruıtur. Gazete n matlıu.J'• ait 
itler için miidlrl,.ete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanlann mee'u· 

liyetinl kabul -

BUGONKO HAVA 
Y eıilköy aakeri rasat mer

keslndea Terilen malılmata ııı>
re, husil1l bava ekaeriyetle a
çık olacak, rilzrlr ıimalden 

mutedil ku,,,,ette -.ektir. 
Dün taa:rild -imi 760 mi

ı;...tn, asaml lııaralMt 28, ••· 
ııari 18 derece idi . 

Haftanın Ya.ıı•ı 

Bir Çin bikAyesl: 

Y ıkdan köprü 
{O•Wdarda tramuay araba· 

lanna re1Hr6et etme•in tli:ye ..,. 
ri ııe llOUZ if"yen ı.>• halita lıo
lay •-'- oto6üıler :yaMJlr edil
mİf oülulıma )'GJımqffm. Bana 
karilerbtvl .,,_ 6irUi 6u ııak' a)IG 
pelr beıuiyen fU hikôy•)Iİ •önder· 
di.] 

laa Peygamberin dolumun
dan dllrt a11r evvel Çin ülke
ıının timal eyaletlerinden 
(Fanı • Fung) eyaletinde bir 
Mandaren varmış. Bu Manda
ren zeki, cevval ve işgüzar bir 
adam imit. Zaten o makamı 
ıu yazılı meziyetleri ile elde 
etmit··· Mandaren'in batına 
geçtiği bu eyaletin yine o iıim· 
deki merkesi garip bi-r şehir
mİf. Yüz defa bin adette nü
fuıu, katık kadar ufak ayaklı 
kıt geceleri kadar uzun ve si
yah aaçlı ve ııenç kız yüreği 
kadar ııttzel çehreli kızlan o
lan bu fdırin orta11ndan ge
~en bir Irmak bu ıehri ikiye 
bölmüt lmit•·· 

Şehrin tlmal kıımında zen
ııin ve müreffeh aileler otu· 
rur, cenup yakasmda da İf Ye 
ıan'at merkezleri bulunur
muf ..• 

Çinli Mandaren birkaç se
ne içiade tehir halkının mu

O ıehri ikiye ayıran nehir 
üzerinde iıleyen ve imparato
ra ait olan iki kayrk varmıı ... 
Bu kayıklar bir kıyıdan diğer 
kıyıya yük ve yolcu taıırlar
mış... Fakat ayni zamanda 
nehir üzerinde de her rüzglr· 
da sallanan, büyük ıikletlere 
tahammül edemiyen fakat hal
ka kolaylık temin eden bi-r aı
ma köprü varmış ... 

Mandaren imparatora ya· 
ranmak ve kayıkların ha11la
tını arttırmak için bu köprü
yü (sakattır, kaza olmaıın) 
diyerek yıktırmış .. 

Parası olanlar imparato
run kayıldarına binmiıler, ol
mıyanlar tabii karşı yakaya 
geçemez olmuşlar .. 

Bir müddet vaziyet böylece 
devam ettikten sonra bir gün 
bu kayıklar, eskilikten ve içi· 
ne fazla yolcu aldığmdan do
layı batmıt-· Kalmıt mı aha
li vasıtasız... Bir kııım. halk 
sallarla ııeçmek iıtemiılene 
de nehrin sert akan sularına 
kapdıp boğulmuılar .... 

itler bu merkezde iken bir 
ııece Mandaren fazla afyon 
almak dolayııile hastalan
mış.. Kendiıini kurtaracak ye 
gine hekim de kartı yakada 
oturuyormuı. Hekimi ııetir
mek için gece yansı bütün 
memurlar, askerler, rahipler 
çalıflllıtlar... Maalesef ne bir 
kayık bulabilmiıler, ne de ih
tiyar hekimin yüzerek geçme
si kabil olabilmit··· 

Mandaren'in batmda top
lanan diğer hekimler İse veli 
nimetin hayatını ancak kartı 
yakadaki yaşlı hekimin kurta. 
rabileceğini yokaa aıaletli e
fendilerinin ruhu yalanda baş
ka bir ziruhun kalbine taıı
nacağmı haber vermişler ... 

Yüreğinden hasta olan Man 
daren bu sözlerden pek müte
essir olmut ve sormuş: 

- Canım, ıu ihtiyar he
kim neden gelemiyor?.. Köp
rüden geçemiyor mu? ... 

Cevap vemıitler: 
- Efendimiz köprüyü yık

tırmııtmız. 

- Pı.; ~, ili, kayıkla geçe· 
miyor mu? .. 

- Kayıklar da batnut idi .. 
- Ya, demek ki; biz köp. 

rüyü değil kendimizi yıkmı-
B ala .. ı· 1 d . 9ız.. ır n goçe ım ... emtf 

ve gözlerini kapamıt-· 
FELEK 

habbetini kazanmıf, hatta im-•------------
paratorun bile memnuniyetini 
celbetmİf, ken<lisine 33 batlı 
ejder nitanı verilmif ... 

Günün birinde bizim Man· 
daren ufak bir kuıur yapmıı. 
Tarih bu kuıurun mahiyetini 
meıkut ııeçiyor .. İt imparato
ra aksetmiş ise de bu kadar 
becerikli bi-r adamı böyie ufa
cık bir kusurdan dolayı mli· 
ahaze etmemiıler... Arkadan 
baıka bir falso yapmı9, ona 
da aldırmamıılar ve nihayet 
Mandaren sörmüt ki; hatala-

Zayi Otomobil 
Anahtan 

Geçen pazar ııünü öğleden 
sonra Altınkum ile Altmtaı ara
aındaki yol üzerinde demir bir 
zineir üzerine bağlr üç otomobil 
anahtarı kaybolmuıtur. Bu anah 
tarlar hiç bir kilide uymayacağın 
dan bulanlar Ankara caddeainde 
Kahraman zade hanında Hofer 
S.manon tllnat acentaaına teı
lbn ettikleri takdirde kendilerini 
memnun edecek mükafat verile· 
cektlr. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 4 7 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(FelKli lant<Utİque roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
25 -

DilAver ruhlardan 
• 

şamar yıyor 

Ağrep manzara.. ltık ön
den gidiyor bahçede ne kadar 
sak11, kova, çapa, bel, kazma; 
kürek; tarak.. El arabası, kal
bur, tırmık, tırpan varsa hası
lı bütün edevat 11ra sıra bir 
alay teşkilile onun arkasın. 
dan yürüyorlardı •.. Tıpkı ço
cukların İp takarak çektikleri 
oyuncak arabalar gibi ... Halbu 
ki bunların hepsine İp bağla
mak mümkün değildi . . Hele, 
kürek, kazma, tarak gibi saplı 
§eylerin hatları yukarıda birer 
İnsan reftarile kırıtarak salla
na sallana bir giditleri vardı ... 

Bu alay, beylerin önünden 
geçti .. lleriledi. Bahçede devir 
yapıyordu. 

Dilaver - Durunuz bu geçit 

u•a 
Ca-

resmini bir d~ha seyredelim. 
Her zaman görülür ıeylerden 
değil. .. Yine buradan ııeçecek
ler .•• 

Orhan - Dilaver ne derıin 
sen buna? 

Dilaver - Ne diyeceğim .. 
Biz Flammarion'un Lea mai
aona hantees kitabında bunla
rın nazariyatını okuyorduk tim 
di de ameliyatını ııörüyoruz .. 

Turhan - Nasıl? iddiala
rımızın aalı var mı imiı? 

Dilaver - Bunu bana ne 
söylüyorsunuz .. Dayınız Ta-
lat Beye anlatınız ... 

Orhan - Susunuz. Alay 
döndü. Yaklaşıyor ... 

Uzakta, esrarlı ıtığm saç
tığı hafif aydınlık altında 
ağaçlar arasından kiminin ~ü
rünerek, kiminin sıçrayarak 
yürüyen bu cansız, bu saplı 
sapsız ıeylerin böyle alay halin 

Dr. Reşit Galip B. in 
verdiği cevap 

Tarihi devrede lcuraklık 

Aydın meb'usunun Zeki Velidi 
Beyin iddi. 

alarına karşı mukabelesi •• 
iki yerde uzakta bakır maden o
cakları ııörünüyordu. (harita 5 c. 
1.) bunlar eıki zamanlarda iti etil· 
mitti. Ve hiôla da içinde madenler 
vardı. Fakat bun lan tekrar açıp 
ifletmek için yapılan aon teıebbüa 
akim kalmıftı. Zira bu civardaki 
au mahzenlerinden biri kurumuı 
diğerinin de nerede olduğu teıbit 
edilememiıti." (S. 71 - 72) 

lıte bütün bu okuduklarım Au
rel Stcin'nindir. 

Zeki Velidi 8. - kuraklık ol
madı demiyorumki. 

Reşit Galip B. (devamla) -
Evet, hazan öyle, hazan böyle di
yorsunuz. Bu notların hepsini za
tıi.linize vereceğim, okuraunuz:. 
Aurel Stein'ni de bırakalım. Maa
mafih tarihi devirlerde kuraklık 
olduğuna dair notları daha çok 
var. Onlan ıeçiyorum. Görülüyor 
ki, ikinci olarak okuduğum notta 
aöylendiii cibi orada bulunanlar, 
orada tabiatla ııüle ııüle yafayan
lar her halde aulann azaldığını, 
mer'aların gittikçe daraldıiıoı ve 
ııeçinmek güçleıtiğini hu:zünle ııör 
mekte ve söylemektedirler. Buna 
rağmen bizim burada kuraklık 
yoktur diye dava etmemiz yıne 
ııariptir . 

Şimdi (Huatington) u dinleye
lim. Bu zat Orta Aıya kuraklrqı 
ile metıul alimler arasında en 
mütelMriz bir aimadır. Doktor 
Huntinııton Orta Aıya kuraklıiı 
hakkında buıuıi bir nazariyeye 
sahip bir zatbr. Orta Aayada ta
biatın zulmü az değildir. Biz yal
nız kuraklığı arzetmekteyiz. Bura 
lann kum sellerinin teıiri bütün 
çöl terait ve ıkllmlnl tamamla· 
maktadır. Kuraklık neticelerinin 
tezahurü itibarile en mühimmidir. 

Huntington dan bazı notlar o
kuyorum. [•] 

Dağlarda ve çöllerde, bir vakit 
ıklimin ıimdikinden farklı oldutu 
nu, memleketin daha kesif bir ıu· 
rette iak&n edildiğini ve medeniye 
tin daha yükaek olduğunu göıte
ren mebzul alametler vardır. 

Mukaddime S. Vll 

İklim tahavvülü nazariyeıi ve 
bu tahavvülün tarih ve inıan te
ki.mülile münıİ.sebeti fikri, müm .. 
kün olmasını aala tabayylli etme 
diğim dercede inkiıaf etmesidir. 
Mukaddime S. Vlll 

Yale darülfünununun bimaye
sile 1909 da yapılan bir seyaha
tin neticesi olarak 1911 de "Pa
leatine and ita Tranaformation" 
unvanlı eaerim İntiıar etti. Bu ki
tapta mlinakata edilen deliller 
gösterir ki Filistin ve Suri,.e iklim 
tahavvüllerinin delillerile dolu· 
dur ve bunlar Orta Asyadaki de
liller kadar muknidir. Mukaddl· 
me S. IX 

F otu la ııeçidinin ııarbinde 
12400 kadem irtifaında, aularrnm 
kurumuı olma11 itibarile bir kaç 
aene evnl terkedilmit olduğu 
oöylenen bir köyün harabelerini 
ııördüm. Bu da iklim tahavvillü· 
nü telkin eder diğer bir delil idi. 
s. 53. 

Orta Aayanrn şimdiki vaziye. 
tini anlamak için onun uzun za
manlar dev.anı eden mütehavvil 
vaziyetine bakınalryız. Bu mem
lel<etin insanlar tarafından i91al 
edildiği tarihten beri vaıi iklim 

[*] Thc pulse of Asia : Ellsworth 
Huntington London 1919. 

de hareketleri üç gencin üzerin 
de fevkalade bir tesir bırakıyor 
du. 

Alaycılıktan vaz geçmiyen 
Dilaver: 

- Acaba kıyamet mi kopa 
cak? Bunlar yeçüç meçüç mü? 

Orhan - Ah bir ıinema 
makinemiz olaydı da bu perili 
manzarayı filme çekebilıey
dik. Milyonlar feda etseler hiç 
bir sinema fİrketi bu ııaribeyi 
perdesi üzerinde gösteremez ... 

Dilaver - Bu kovalar, kü
rekler dile gelebilip te nasıl 
canlandıklarını yarın bana an
latsalar ... 

Orhan - Sus geliyorlar .•• 
Dili.ver - Size bir ıey ıöy· 

liyeyim mi? 
Orhan - Çabuk ıöyle .. 
Dili.ver - Bu sefer ben bu 

alaya takılıp beraber yürüye
ceğim. Bakalım ne olacak .• 

Orhan - Çıldırma ..• 
Dilaver - Ne olur? 
Turhan - Ne olacağını 

görürüz .•. 
Dilaver - hte ben de onu 

merak ediyorum .. 
Orhan - Çarpılmaktan 

korlanuyor musun? 
Dilaver - Çarpılmak ta ne 

tabavvüllerine maruz kaldıiı ııörü
lür.Son iki bin aene zarfında çorak 
lığa doğru bariz bir temayül oldu 
ğuna inanmak için kafi sebepler 
vardır. S. (13--14) 

Maverayı bazer, lran ve Tür· 
kiatan tarafları iki üç bin sene ev 
vel buralarda su mikdarmın şiın
dikinden daha fazla olduğunu 
göaterir. O zamanlar memleket 
daha soiuk ve çöl ınrntakaları ia
kana müsait idi. (S. 45) 

Hotan'dan tarka doğru gelen 
on yedi nehrin bir kısmı tama
men kurumu§ diğerleri de daral
mıt ve uzunlukları azalmıttır. 
s. 281. 

Çöl ortaamda bulunan harabe 
ler bir vakit buraların münbit olup 
büyük halk kütlelerini bıırındırdığı
ru göıtenr. Burada kanallar ve 
büyük irva ve iaka aiıtemleri var
dır. Buraların terkedilmeıine ae
bep olarak kum iıtiluı göıtıırile
mez. Zira bu metnık yerlerin bir 
çoklannda hiç kum yoktur. Bü
tün bu badioeler ancak bir iklim 
değişmeaile İzah edilebilir. Bu na 
zariye yalnız bütün cofrafi va .. 
kıalarla mutabakat halinde ol· 
makla kalmıyarak bir çok tarihi 
hadiselerin de izahına kafidir. 

(S. 282) 
Mili.dın 3--6 ncı asırlarında 

tiddetli bir kuraklık olmuf. Ku
raklık devrinde terkedilen Ra
wak, Dandan-Milik, Karadong, 
Niya, Tuholo, Lulan ııibi ıehlrle
rln harabeleri bugün görülmekte 
dir. S. 283-283. 

Miladm baılanıııcrnda, Çin ku 
yudatına göre Turfan çok keaif 
bir aurette meakfın ve müreffeh 
bir mıntaka idi. Müteakıp kuru 
devirde ehemmiyetini kaybetti. 
Fakat iklim iyilettiği zaman tek· 
rar canlandı. S. 311. 

Elhasıl Huntington'u da bir ta 
rafa bırakalım . 

Dudley Buyton iaminde maruf 
bir müellif ( Cbine) unvanlı eu
rinde antropoıcıırophlque bir tet
kik yapmış ·e Orta Aaya kuraklı· 
fı üzerine bazr mütalealar derme 
yan etmittlr. [ • ] 

Ayni kitaba W . G. Kendrew 
tarafmdan iklim hakkında bir 
fasıl ili.ve edllmi,tlr. Şu notlar 
bu eaerdedir : 

Kuruma delllle.iı -
"Son aenelerde bir çok mlite

fekkirler arzm sathının büyük 
bir kıunmın aon bir kaç aaır zar· 
fmda daha zi,.ade kurudufu ne
tlceılne Yaııl olaıuılardır. Otta 
Aıyadan daha ıriJ'ade bu kuruma 
allmetleri için eheınmlyetle mü
racaat edileoelı: biç bir J'er yok· 
tur. Bilbaıaa Tarim ..., Gobi hav· 
zalan bunun en bllytlfi: delilidir. 

Bir 90k ..,.-,.ahlaır tabiattaki 
ve inoan eaerlerindeki defitlkllff 
göıtermlflerdlr. Bir çok yerlerde 
metruk nehir ,.atakları vardır. 
Dağlardan aeller halinde inen ıu
lar, çakıllar ve kumlar araımda 
çarçabub azalırlar. Bu, kıamen 
çöldeki aüratli tebahhurdan ileri 
gelir. Bazı ahTalde mevcut nehir 
!erin daha ilerideki bot yatakları 
da ıörülmektedir. Binaenaleyh 
ilk nazarda nehirlerin evvellce 
olduğundan daha az ıulan oldu
ğu gorlilür. Ölü yahut ölmekte 
olan ağaçlar ve klSkler de bunu 
göıtermektedir. Bunlarm bulunduk 

(*] China: Dudlcy Buxton.- Ox
fort 1929. 

demek?. 
Orhan - Bu ne maskara

lık? Böyle saksıyı, küreği ar
kalarına takıp ta bir alay dü. 
zerek bahçeyi dolaımak ne 
olacak? Besbelli bize ııösteriı 
yapıyorlar.. Bize imkansız ııö
rünen ıeylerin onlar için müm 
kün olduğunu anladık... Eğer 
kendi kendine yürüyen bu par
çaların her birini bir ruh, bir 
peri, bir cin hareket ettiriyor
sa demek ki bura11 onlar ile 
dolu... Güzel hokkabazlık bili
yorlar doğnııu ..• 

Orhan - Suı geldiler .. 
Dilaver - Gelsinler onla

nn bu külfetli ( revue) lerini 
ıeyirciıiz bırakmadığımız için 
bize teşekkür etsinler ... 

ltık karanlıkta teffaf dene
cek bir mahtap parça11 &eyale
tinde gibiydi. Sanki ıekilsiz, 
seçilmez bir cisme bazı yeri 
az bazı yeri çok parlayan nu
rani bir manto geçirilmiıe ben 
ziyordu. 

Bu kazma kürek ve çanak 
çömfek makulesinin insani bi
rer vekarla nurani kılavuzun 
arkasından yürüyerek beylerin 
tamam önlerinden geçtikleri 
sırada Dilavere bir bat dönme-

İskelet 
• Fransızcadan • kat daha geriye ucuzları var, 

Pariıten on bet kHometre dedi. Göreceksiniz, bir iki sene 
kadar bir yer .. Bir emlak tirke sonra bura11 nasıl güHük, gü
ti o civarda ve geoit bir arsa sa ı lizarlık fıdanlı olacak. 
bn almıı. Bu arsayı kı11m kısım Arsa İntihabında karı koca 
ayırıp planını da bir tahtaya araımda bir münakaıa geçti. 
çizmi9. Kadın büyük tosenin kenarın-

Gamier kan11 ile berabes-, daki 300 metrelik arsayı beğen 
bir pazar o civarda gezinirler- mişti. Garniın- o fikirde değil
ken, bu planın önünde durdu-- di: 
lar. Karııı dedi ki: - Burada otobüs, otomobil 

- Burası hiç te fena bir yer tozundan boğuluruz, dedi, son
değil.. Buradan bir arsa satın ra 300 metrelik arsadan ne çı
alsak ta küçük bir ev yaptırsak, kar. Evi yaptık mı, geriye bir 
hem Paristeki yüksek kiradan ıey kalmaz. Halbuki hen bir 
kurtuluruz, bem de içimiz şöy- bahçe de İsterim. Böyle sayfi
le ferahlar. yelik yerde bahçesiz ev ne işe 

O civarda barakada oturan yarar? 
mültefit bir adam, herhalde em Nihayet kocanın zevki ha
lik şirketinin memuru olacak, kim oldu. Öbür taraftaki 700 
Gamier ile karısının alakasını metrelik arsa intihap edil<li. Ka 
gorunce yanlarına yaklaştı. rı ko..a evde kalmış eıki tahvil
Planlarını tarif etti: leri ve bir kaç mücevheri sattı-

- Bir çok arsaları sattık. Fa lar. Aile ekonomisini birleştir-
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••········•••••• diler. Bir yerden de küçük bir 
!arı yerler artık hayat verici au İstikraz yaptılar. On bet gün 
ulatmıyor. Buradaki göllerin se-
viyeai de yağmur derecesinin haa- sonra inıaat batladı .. Bir katlı, 
ıaa bir ölçüıüdxr. Bilha11a Tarim dört odalı bir ev yaptınyorlar
bavzaamda timdi havuzlar ııibi dı. 
kalan göllerin eıki büyüklükleri Herıey ikmal edHdikten ıoa 
bıraktıkları izlerle anlatılmakta- ra, bunlar ellerine oyuncak v.. 
dır." s. (292-293) i1m 1 

Sven Hedin'in yeni baaılmıt r it çocuk ar gibi seviniyor
bir eıerinden fU notları da gör· lardı. 
müı olalım. [ *] - Oh ne ııüzel yer burası! 

Şarki Türkiata.n arazisi burala· diyordu. Şimdiye kadar ne di
rın iatep halinden çöl haline geçen ye şehirde kendimizi çürütmü-
merhalelerini gösterir, Khara -
Narin • ula da bulunan ve biri tat- şüz, anlamadım. Sonra sana bir 
lr diğeri tuzlu suyu havi olan iki şey söyleyeyim mi, arsanın bu 
gölün her taraftan çok miktarda tarafını almakta hakkın var. 
çekilmiş olduğunun alametleri mıı. Bu taraf daha sakin .. 
görünür. S. 148 Artık Gamier'nin dairede r• 

Orta Aaya hiç §Üpbesiz bir ku- I ,... 
ruma devri ile karıılanmaktadır.. ıtırken bile, bütün dütüncesi 
Hemen bütün göller çekilmekte bahçesi idi. Neler yapsa da bu 
ve muhtevaları azalmaktadır. Bu bahçeyi daha güzelleştirse .. Çi
kuruma bilha11a Gıhun-nor hava çekler , sebzeler ekti, ağaç fi
lisinde daha sarahatle ııöriinür. danları dikti. Toprağı ziraata 
52

. Kum çöllerine kartı Hotanda aalih bir hale getirmek için altı 
nehirlerin ve göllerin mütemadi nı üstüne getiriyor, gübreler ta 
bir mücadelesi vardır. 57 flYor, hülasa büyük bir zevkle 

Etainııol ile Hami araaındaki çalıfıyordu. ., 
çölü geçerken kenarlarında kuru Günlerden bir gün aene böy 
kavak ağaçlan olan kuru bir ne- • 
hlr yatağı hiç şüpbealz eıki bir le toprağı kazarken, kazması 
deltanın ırmaklanndan idi. 246 sert bir §eye rastladı. Garnier 

Toplanma müddetimizi iki bu- bu sert feyİ meydana çıkardı. 
çuk aaat tevavüz etmiı bulunuyo· bir de ne görsün. Bir insan ka,... 

ruz. fası.. Derken kol, bacak, kabuı-
Eğer Orta Aıyada tarihten ev- ga kemikleri .. Hülasa bir iake-

vel ve tarihten aonra az veya çok 1 d 
bir kuraklık mevcut bulunduğu· et mey ana çıktı. 
na dair muhter'em heyetinize bir Vak'ayi haber alan kanaı 
kanaat ııelmitae bırakayım, (ka· iskeleti görünce: 
naat ııeldi aealeri ve alkıtlar) - Eyvah, dedi, bu da ne? 

Zeki Velidi Bey - Yarın de· llk heyecanlar zail olun .. • 
Tam edelim efendim. Ben yann G • • k --. 
buna daha cenp verecefim. arnıer ıs eleti iyice muay-

Reıit Galip Bey - kabul ede· etti: 
rim efendim. Kuraklığa müteallik - Kimbillr buraya ne saman 
olmryarak iki oozüm var müsaa· gömülmüt? dedi. 
de buyururmuaunuz (alkıtlar) Konukomıu geldi. Her kes 

Muhterem arkadatlarrm; An- b 
kar ... Halkevi aizlerin ıerefinize İr türlü fikrini söyledi. Umumt 
bir tarih piyeıi temail edecektir. kanaate göre miithit bir cina
Cümlenizi Cümhuriyet Halk Fır· yet itlenmit ve maktul bir ge
ka11 umumi katibi Recep Beyefen ce bu hali arsaya defnedilmittl. 
di namına bu akıamki temıile da- Oradaki zevatın tavsiyesi üzeri 

1 ne Garnier gidip keyfiyeti jaıt 
darmaya haber verdi. Döner 
ken şaştı kaldı. Evi artık , sall 
ki kendi evi değildi. Bir ala 
kalabalık bahçeyi doldurmu~ 
lar, evin içine istedikleri gi 
girip çıkıyorlar. Hatta bazı Dl 

raklılar kendisini koundan tu
tup çekiyorlar, itip kakıyorlar· 
dı. Cinayet mahalli halkın pe 
haklı tecessüsünü mucip olmuf 
tu. 

Ertesi gün pazardı. O civar 
da gezintiler çoktu. Hepsi de 
daha sabahtan cinayet yerini 
dol-durmuşardı. Öğleden sonra 
jandarmalar, yanlarında bir pO 
lis komiseri ve adliye doktortl 
olduğu halde tekrar geldiler. 
Doktor iıkeletin üzerine eğildi, 
sanki nabzını yoklayacakmıt ıi 
biydi. Tam o sırada hafiftell 
bir yağmur da başlamaz mı1 
Kimsede şemsiye yok! 

Komiser dedi ki: 
- Burada böyle ıslanmakta 

mana yok! Eve girelim. Tahkl 
kata orada devam edelim. 

Komiserin emri üzerine jao
darmalar iskeleti bir çuvala kof 
dular ve eve girerek mutbahın 
masasında tekrar açtılar. Ma
dam Garnier masanın üzerinde 
ölü kemiklerini ııörilnce, temis 
!iğe ıon derece titiz olduğu için 
az kaldı bayılacaktı. Doktor ke 
milderi bir muayeneden daha 
geçirerek oradakilere izahat •« 
di: 

- Ölüm bundan bir buçuk a 
ıır evvel vukua ııelmitir. Flk· 
rimce burada kemiklerini s6r
düğtlnti2: adam, ihtilat zamanın 
da kurban gimitir. O zamanlar 
bu civara yakın bir manutır 
vardı. 1792 eylilltinde bu ma
nastırın papasları kimilen kat· 
liim eclilmiılerdi. 

Ertesi gün köyün mezarcrıı, 
maktul rahibi daha iyi bir yer
de istirahatine terkemek llııenı 
kemikleri aldı . 

Bir baka sonra Gamier, e
linde kürek sapsan bir halde ka 
nsmm yanma kotlu: 

- Bir başka daha buldum, 
dedi. 

Birden anlayamayan kan11: 
- Ne bir baıka daha? diye 

ıordu. 
- Ba9ka bir iskelet daha! 
Zavallı kadın dütüp bayıldı. 

Bir batka iskelet daha mı? Evi 
11in bir hafta evvelki hali gözö
nüoe gelince, kadıncağız kendi 
ni kaybetmişti. Garnier güç hal 
lle karısını ayılttı. Ne yapmak 
ltsnn geldiğini dUtUnürlerken 
kadm dedi ki; 

-Belki de bu ıonuncuıa el&. 
Alfdlr. Allah bilir bütün muıu 
trrm papaslarını blm:im bahver• 
gllaımüıler .. Biz ana defli, me 
t:arlık satın almııız. Ah, o u
manlar benim slizllmti dinleme 
din. Bu hep senin kabahatin •• 
Benim dediğimi yapsaydın da, 
yolun kenarındaki anayı alsay 
dık, bütün bunlar başımıza gel
mezdi. vet ediyorum. (Tetekkür ederiz 

aealeri alkıılar) saat 9,5 da tqrif 
buyunıraunuz. 

Sonra ••eartold" un eaerinin Ma 
arif Vekaleti tarafından bastrnl
mıı olduğunu aöylerniıtim halbuki 
Maarif Vekaleti tarafından baıtı 
rrlmamıttır. Bunu tashih ve tav
zih ederim. 

İTTİHADI MiLLİ 

Reiı - yarın aaat 9 da topla
nılmak Gzere oturuşa nihayet ve
ri,.orum. (BiTTi) 

[•] 
Hedin 

Across the Gobi Deıcrt: Swcn 

sile beraber iradesini aklını 
kaybeder gibi muvakkat cin
nete benzer bir hal anz oldu. 
Sanki bu ıeytani alaya kanı
ması için görünmez bir el onu 
dürtütledi. Kendini zaptede
medi. Elinde tüfeğile, bir kaz. 
ma ile bir belin arasına ıırı
verdi. Beyler eteğinden çek
mek İstediler fakat onu ııeri 
çeviremediler... Arkasmdan he 
lecanla baka kaldılar .•. 

Dilaver sanki tutulduğu bir 
sihrin teairile yapbğmı yan 
bilmez bir sarhot keailmitti •. 
içinden kabaran ve mukave
meti yakan bir merakla bu &

cinli alayının elehll!lll nurani 
kılavuzun hüviyet sırnnı anla 
yabilmek için tüfeğini uzata
rak ona dokunuverdi .. Fakat 
o ande ıuratmda kırbaç tidde
tile bir tokat takladı. Olduğu 
noktada topaç gibi bir iki dön 
dil yere yuvarlandı. 

Alay birkaç adım daha iler
ledikten sonra, bahçede bir 
kıyamettir koptu.. Şimdi sak
sılar birer obüs gibi havada u
çuıuyor. Kazmalar kürekler 
mızrak sür'atlle her yana ko
ıuıuyor. Bu bahçe edevatın
dan bazıları orada burada zıp 

TÜRK SlGORT A ŞlRKETl 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamele.si 

icra eyleriz. 
Sigortaları halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulunmayan şehirlerde aoenta 

Tel: Beyoğlu : 4887 

zıp sıçrıyor .. Bu iıyankirlar· 
dan birinin darbesine uğraya. 
rak yaralanmak, ölmek itten 
bile değil .. 

Fakat beyler Diliveri kur
tarmak için her tehlikeye mey· 
dan okurcasına, ona doğru yü
rüdüler. Ve iki kolundan yaka 
!ayarak o görünmez ellerin fır
lattıktan müthit mermiler a
rasından sürükleye, ılirükleye 
kendi bahçelerine qırmaya 
muvaffak oldular .. Teliıla 
kendilerini iç.eriye dar attılar .• 
Lambalarla bütün ev halkı Di· 
liYerin batma ÜfÜftUler .. :Z.... 
vallmın yedi~i tiddetli toka· 
tın dört parmağı sol yanağının 
üzerinde oklava gibi yer etmiı
tl. 

Çetmi Fettan - Oğulcuğu 
mu kim dövdü böyle? 

Feryadını kopardı .. 

Hanımefendi haykırıyor-
du: 

- Bu ne hal? 
Talat Bey soruyordu: 

- Gece yarısı kimlerle kav 
ga ettiniz ... 

Bütün bu telatlı sualler ara· 
smda, hala gözlerinde ürkün
tüler parlayan Orlıanm titrek 

1e1i yükseliyor<lu: 

- İnsanlarla değil ruhlar!• 
çllrpıt tık ... 

Talat Bey - Yine mi ruh
lar? Onlarla dostluğunuzu n&
zaket derecesinden timdi kav
gaya, düelloya mt çevirdi
niz? 

Orhan - Bey dayı olanla
rı anlatsak inanmayacaksınız ..• 

Talit Bey - Zaten siz ina· 
nılacak ıey anlatmazsınız iri .•• 

Turhan - Diliver de gÖ& 
önünde cilvelenen tabiat hari
ci bir sahneye inanmadı. T o
katı yedi ... 

İki kardeş taze heyecan· 
!arının hümmaları içinde bu 
çok garip hadiseyi gördükleri 
gibi anlattılar .. Çehrelerde be
liren taaccüplere kartı Orhan 
iknaında devam ederek: 

- Bizim üçümüzün birden 
bersami bir rüyete uğramıt ol
mamızın imkanı yoktur .. Bu 
tecrübenin ma<ldi iıbatı da za
vallı Dilaverin yanağında ka
barık duruyor ... 
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arşamba günü e ı ın Kışının u u 
azi Hazretlerinin Izmirdeki heykellerinin küşat resmine 

ait f otograf muhabiriınizin tesbit ettiği inhbalar 

,1 

Bafvekil Paşa nutkunu 
ııiJglerken 

~i Hs. nlll heglNllerl acılaıa:ıdan evvel oe açıldıktan sonra B•ledlge r•l•l B•ho•t Salih· 
B. 11utuk irat ederk•• 

" . ' 
• 

B !lJL'ekil iJksüzler llekım 11urdunda 

811şı•ekili vapurdan çı/ftıktan so11ra istikbale gelenler 

Pasanrn nutku dinletıirken 

ismet Pı. 
Geldi 

(Bafl 1 inci aıılıilede) 

Beyler vapurdan inınftlerdir . 
ismet Pata Hazretleri iıtikba• 

le ır.ı-Ierin blrw ~ ellerfnl 
11ktıktan aonra, lrendllerlne ayn 
ayrı lltlfat etaılfler ve refakatle
rinde Te"!ft< Rll.ıtıı, Şükrll. Kaya 
Vali Muhiddin, S.yriaefaİll
müdDrii Sadullah Baı•ekllet b-
1-; mah... mlldO.rö v edlt, o.,Y.. 
Uye kalemi ınalıeuı mldörl ~ 
nm, Hariciye lralemt ~ .a. 
dürli Refik Amir Beyler bulundu• 
iu halde nhtnnda hll%U' bulunan 
Sakarya motörilne binmitlerdlr. 
Motör biraz sonra halkın alkqla
n araaında Dolmabahçe ...... ,.... 
müteveccihen hareket etmlıtlr. 

Sakarya motöril Oolmabalıı99 
nhtmıına vaırl olunca Kl- p._. 
ıa, ismet Pata Hazretlerine .eda 
ederek ayrılnntlar ve ismet Pa .. 
da Kbmı PataY• ıar-aym nhm.o
na kadar teıyi etmlılerifir. Mot&r 
Oolmabahçeden hareketle Heybe 
li adaya ııitmit Ye lamet Pata Haa 
retleri biraderler! Haaan Rıza Be 
yin kötklerlnde iki saat lıtlrahat 
ettikten aonra Akşamı YalOYaya 
gitmiılerdir. 

Y alovaya hareketten evvel !oo
karya motöril Heybellada nhtDlll 
na yanaşmııtır. Heybellada deniz 
liaeıi bahçeıinde futbol oynamak· 
ta olan bazı talebe lomet Paşa 
Hazretlerinin tetrlfterlnl g&-ünce 
hemen oyunu tatil ederek mot&. 
rün etrafını ihata etmltlerdlr. Mo 
törün kamaraornda oturmalrta o
lan ismet PatA Hazretleri hemen 
dışanya çıkarak: 

- N aaılaınrz çoculrlar? 
Hitabile iltifat etnoltler •e '1yt 

yİz Pa,am!" c .. abınr alrnıılardrr, 
Heybellada nhtrmmda bira· 

derleri Hasan Rıaa Beyle maJı. 
dumlan ve efradı aileıl laıaet Pa. 
fa Hazretlerine intizar etmelıtıe 
idiler. lımet Pata Hazretleri ı .. 
tikbale gelenlerle birlikte bir are 
baya binerek HHan Rrza Beyfa 
köıküne gitrnlılerdlr. 

lam et Paşa Hazretlerinin lrö9k 
te kaldıktan müddetçe Tevfik 
Rüıtü ve Şükrü Kaya Beylerle 
Vali Muhiddin ve Sadullah Bey
ler bir müddet rıhtımda bulunan 
bir cazlnoda iıtirahat etmlılwdlr. 
Bu sırada Heyıı.Iiad•df. bulwa
makta olan Mili! mlldafaa Veld• 
li Zekll Bey de kendll.,rlne llti• 
hak etmiftlr. Vekiller bir müddet 
cazlnoda kaldıktan aonra araba 
ile bir tur yapmrtlardrr. 

lunet Pqa Hazretleri iki saat 
kadar biraderlerinin klltkllnde 
kalarak iıkeleye avdet etmlıler 
ve orada kendllerlne intizarda 
bulunmakta olan T evflk Rllttll 
Bey, Şlilrrll Kaya ve Zek&i Bey. 
!erle birlikte Y alovaya ıritınltler
dir • 

.. 

Başvekil bekle11i11<>r 

Baıvekil Bahri Babada Halkeııinde Halkevi temsil heyeti tarafından 

verilen milsamerede 

Başvekil lstanbul rıhtımında nınatakbllln aaraıında 

Başvehil bekle11lyor başı•ekil belt'diye reisinin 
11ufku11u dinlerken 
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,ı • • .... erı an sınemasın-
da ''Dubbling,, usulü 

Sesli filmden sonra bir nevi 
yeni artist zümresi daha türedi 

1'1'811.,. artl.tlerl11den Blanche Monte/ 

Bir "ı::iı.:;el Holly- hayret edeniniz. Bir kötede or 
Yood'duı eD bir h. keetra vardır. Ortada bir metre 
ber ııelaıitti. Mata - Hari fil- kutrundaki platoda ~ altı ar
mini çeYiıen Greta Garbo fil- tiıt ayakta buruyorlar. Gözlen 
min bir sahneelncle b.caklannı metnin yuıldığı helezoni bir 
göstereceii için kendisinin dub hattın çevridiği istikamete bak 
le edU-ini iatemi9. Acaba la maktadır. Bunlar okuyorlar. Di 
-veçli .-tiıt bacaklarmm o ka- ğer tarafta da gürültücüler mey 
dar fotojenik olmadıtı kanaa- ki almıtlardır. Bunlar sıraaı ge 
tinde midir ki, filmin o yerinde lince icap eden gürültüleri çı· 
kendi bacakları yerine, ba,kası karırlar. 
nın bacaklarının gö.terilmesini T elmik direktörü yerinde •• 
İıtemitti? MalOm defi)! Fakat Ses memuru ile sahne vuıı da 
Gretanm yerine bulunan bir kapalı bir yerde.. Elektrik sönü 
dansC>zfilmin o yerinde bacakla yor. Her seste derin bir aükül! 
nnı g&tennittir. Hatta Greta Dublaj baıladı. 
Garbo filmde bu kızın kendisi- Şimdi dublaj yapan artist
ni duble ettiğini listede ilan et ler de filmlerde isimlerinin zik 
mesine de razı ohnut. redilmesini istemeğe ba,Iamış 

Amerikada Dubbling denilen lardır. Bu suretle batlarken bir 
bu usul filhakika epey zaman- alay isme tesadüf edilmektedir. 
dan beri tatbik edilmektedir. Çünkü duble edenler kendileri
Bu usulün bir çok meraklı ve ni figüran gibi kullandırmak ia 
eğlenceli taraftan da oluyor. temiyorlar. 

Bilha11a sesli sinemada bu 
usule pek ziyade ihtiyaç hasıl 
oldu. Amerikada firmalar film 
!erini kendi mutat artistle
rine çevirtiyorlar. Sonra bu fil
mi İtalyanca, fransızca, alman
ca ve İspanyolca çevirmek üze
re bu artistleri duble ettirmek
le, yani o liaanlan bilen batka 
artistlerden istifade etmektedir 
ler. Bu suretle sesli İtalyanca, 
almanca ve sair liıanlarda film 
ler vücude gelmektedir. 

Görülüyor ki, dublaj tekniği 
o kadar kolay bir it defildir. 
Bu i~le uğratan mütehauıalar 
film çevrildikten sonra, bütün 
mükaleme ve muhavereleri he
ce hece almakta, filmin resim
lerini numaralamakta ve sesin 
uzunluğu santimetreye göre öl 
çulmektedirler. Vakıa bu itte, 
yanı senkronizuyon denilen 
filmi eslendirmek İ!İnde 
modem makinelerden çok 
ıslıfade edıliyor. Bu •e-
bepten farkı se>yleyen ve-
ya konutan artist ancak sesinin 
tonlarile uğratmaktan başka ya 
pacagı iş kalmıyor. Hatta ken
disi sesini idare ettiği artistin 
vüzunu bile görmüyor. Her 
şey mekanik.. Sesin her heceai 
filmde tam kendi yerini bul
maktadır. 
Eğer bir gün, duble sahnele

rin kaydedildiği bir zamanda, 
stüdyolardan birine girseniz, 
göreceğiniz 9eye pek ziyade 

Artistin 24 saati 
Çok kimseler vardır ki bir 

ıinema yıldızının geceleri bar
lardan çıkmadığını, sabahlara 
kadar ıampanya ve danstan 
bat kaldırmadığını zannederler 
Halbuki ıinema artistli.ği öyle 
uzaktan göründüğü kadar ko
lay bir it değildir. Elli kilo aık
leainde kadın bir artistin ıaba
hm sekizinden aqamm yedisi
ne kadar btliinkıta filim çevir
diğini ta1&vvur ediniz. Bu ka
dının o yorgunlukla yemek yi
yecek bile mecali kalır mı? 

l~te bir artistin ajandasın
dan bir yaprak: 

Saat alh - Yataktan kalk
tım. Yirmi dakika tramvay. O· 
radan stüdyoya gitmek üzere 
otokar .• 

Yedi buçuk - Stüdyoya gel 
dim, makyajımı yaptım, kos
tümlerimi ııiydim. 

Sekiz - Rejisör artistleri 
çağırıyor. Herkes vazife baıı
na! 

Sekizden on üçe kadar -
Film çevirdik. 

On üçten on dörde kadar -
Soyunmadan, makyajı bozma
dan stüdyo lokantasında öğle 
yemeği. 

On dörtten on sekiz buçuğa 
kadar - Film çevirdik. 

On sekiz buçuktan, on se
kizi kırk bete kadar - Soyun-

a ifeden eçen Yazı a 
Mahkemelerde yeni teşkilat 

nasıl olacak? 
(Başı 1 ir.cf sa'hilede) 

kiye'yı idare edenlerin ehemmiyet
le metgul olduklan büyük dava
lardan biri de adli 11lahat olmuı
lur. 

Lausanne' da adli iıtiklil elde 
edildikten ıonra medeni kanunun 
kabulü ile temeli kurulan adalet 
cihazımız Üzerinde gün geçmemiş. 
tir ki faydalı bir hareket göze çarp
ınaıın. 

Adli kanunların büyük bir ekse
riyeti aann ihtiyaçlarına cöre ta
dil ve adaleti tevzi ile mükellef 
hürlmler tensik ve mektepli hakim 
uıulü tatbik edilmittir. 

Y eknazarda basit gibi görünen 
bu 11lahatm bir kaç sene içinde vü
cude cetirilmit olmaıını yarının 
ueoli hürmet ve takdirle yadedecek· 
tir. 

Cümlıuriyet bükümeti yapılmıt 
olanı muhafaza ile iktifa etmiyor. 
Geçen seneler tecrübeyi arttırıyor 
""ayni seneler yeni ihtiyaçlar doğu
ruyor. lıte adliye vekaletinin ha
:aırladıjı mahkemeler tqkilatma da
ir olan kanun liı.yihası böyle bir 
görüş mahsulüdür. Halk için çalıı
mayı şiar edinen Halk Fırka11 bü
kômeti yeni İcra ve ifliı kanunun .. 
dan aonra mahkemelerde de yeni 
teıkilat vücude getirmeği halk için 
faydalı ve elzem görmüştür 

Memleketimizde halen mevcut 
...ıık..,,.,J.,. teıkilab on bir müte
ferrik ve mütenevvi kanuna istinat 
etmektedir. Bu mütenevvi ve hüküm 
leri yekdiğerine mütecı..hil kanun
lar manzumesinden bugünkü adli 
teıkıliıb anlayabilmenin ne derece 
nıüıkül olduğunu takdir etmek la
zundır. 

5 haziran 1295 tarihli eski bir 
kanunun mer'iyette kalan bir iki 
maddeıi de bu meyandadır. 

HükUınet yeni bir teıkilat pro
je.i hazırlamakla adalet cihazı
m daha metin, ve değiten ana ka· 
nunlann icaplarına göre toplu 
eaaalara iatinat ettirmek aayeai .. 
ni istihdaf etmittir. Proje fU bat· 
lıca esasları ihtiva etmektedir: 

/ - ilk derece mahkemeler 
için münferit hakimlik uannın 
umumi pkilde kabulü. 

Belki iddia olunabilir ki mün
ferit hakimlik usulü bizde se
nelerden beri ve genit bir tarzda 
tatbik edile gelmektedir. Bu id· 
dia hiç te yanlıt değildir. Fakat 
itiraf etmek 1.i.21111dır ki bu man
zara ve tatbikat kanuni vaziyete 
hiç te uymamaktadır. Zira elde 
bulunan on bir tane t~killt ka
nunları manzumeıi müçtemi ha
kim ff.Bı&ıru ve istianaen de mün
ferit hi.k.imliğin mevcudiyetini 
kabul etmektedir. Fakat bu i•
tianalar zamanla çoğalmıf ve 
müçtemi hakinı ile kurulması la· 
zun gelen mahkemeler yerine 
münferit hakimlikler teıia edil· 
mittir. Şüphesiz bütçe ve kadro 
vaziyetleri bu halin tahaddÜsÜ· 
nün batlıca amilleri olarak gös
terilebilir. Mer .. kanunlann nı· 
huna uymayan bu tatbikat zaman 
la öyle umumi ve tamil bir ma· 
hiyet almıftır ki bugün menıle
ketimizde mevcut ,.Ağır ceza ha· 
riç,, 684 mahkemeden ancak 
"23., Ü müçtemi hikimlidir. c~ri 
ye kalan büyük ekseriyet, yani 
"661,, i münferit hakimliktir. 

itte hazırlanmıt olan layiha 
kanuniyet keabettikten aonra, va .. 
tandaşlarm adalet müvaceheıin
de muamele görmeleri prensibini 
ihlal eden böyle bir fili vaziyete 
nihayet vermiş olacaktır. 

il - lninaf mahkemelerinin 
yeniden te.şÜİ. 

T qkilat li.yihatJnın bu ehem
miyetli faslı hazırlauırken, mem
leketimizde uzun bir tecrübe 
devresi geçirmq olan iatinaf 
mahkemelerinin IAğvını icap etti .. 
ren aebepler daima göz Onünde 
tutulmuş ve tetkilabn bu mah-
zurlan tevrt etmi.. ' • ' 1 

olmasına itina edilmittir. istinaf 
tıeşki18.tının yeniden teaisıne 
amil olan sebeplerden batlıcası 
Temyiz mahkemesini son sene ... 
)erdeki gayri tabii vaziyetinden 
kurtarmak arzusu olmuttur. Fil
hakika istinaf mahkemelerinin 

---·-·-·-·······-····-·-----
duk, makyajları temizledik. 

On dokuz - Otokarla av
det. 

On dokuz buçuktan, on do
kuz kırk beşe kadar - Bir ka
deh bira, bir iki Hndviç .. 

On dokuz kırk beş yirmi -
Tramvayla tiyatroya .• 

Yirmiden yirmi buçuk -
Tekrar makya_i, tekrar kostüm. 

Yirmi buçuktan yirmi üç 
kırk bete kadar - T emstl. 

Y"rmi üç kırk beşten gece 
yansına kadar - Tekrar •o
yunmak, makyajları temizle
mek. 

Yirmi dört yirmi - Takıi. 
Yirmi dört otuz - Ev .• 
Saat bir - Yatak .. 
Ve bu rejim hemen hemen 

her gıin böyledir. Yalnız pa
zar günleri film çevrilmez. Fa
~t tiyatroda hem matine, hem 
suvare vardır. 

ilııaaı T eJD7İzin qini tahmin fe -
"kinde çoğaltınıtbr. 

Temyize bir aene zarfında 
( 80,000) le gelmittir. Bu yiizden 
son senel..te, Eakiıehir gibi ha
yab ni•betıen sakin ve baait olan 
bir şehirde Temyiz hakimleri 
tam bir İn9İva İçinde s;ecelerini 
dahi evlerinde dosya tetkiki su
retile geçirmek fedakarlığına kat
lanmıtlardır. Fak at kaydetmek 
lazımdır ki i,lerin bu derece ço
ğalması Temyiz gibi yüksek bir 
vazifenin bihakkin ifuını çok 
güçle,tirmittir. istinaf mahke
melerinin ilıaaı, Temyizi vazifeai 
hududu haricine çıkarmıı; hak
aızlığa mahal vermemek için ba
zı i1lerin adeta İatinafen rüyeti 
lüzumu huıl olmuıtur. Bu da 
muayyen işlerin .. ir dereceden 
daha ııeçmeaini ve bu neYİ itleri 
olan vatanda,larm da ikinci bir 
derece teminatına mazhar olma
sını intaç eylemiştir. O auretle 
ki Tf!myiz mahkemesi bugünkü 
hali ile hazan istinaf, hazan Tem
yiz vaziyetinde iş gören yÜkaek 
bir mahkem., halini arzetmekte
dir. 

İstinaf mahkemelerinin teş
kili Adliye Vekaletinin muhtelif 
dairelerini halen inal etmekte 
olan muamelelerin bir çoğundan 
vareste bırakarak asıl ittigali la
zım gelen vazifeleri görebilme
sine imki.n V"'!rmesi noktaaınd!ln 
da faydalı görülmüştür. 

111 - Ka:zai tefti1. 
Adliyemi.=de hilen idari ma

hiyette olan teftit usulü yerine 
kazı-i teftiş ikam" edilmi,tir. 
Kurulan bu yeni sistem ispanya
da 1920 tarihli kanunla tesis edi
len tefti, uıulüne mÜ§'ıbihtir. 
Layihanın ihtiva ettiği hükümle· 
re göre mahkemelerin teftişi biz
zat mahkemeler tarafından ve 
müfeıti, hakimler tarafmdan icra 
edil .. cektir. istinaf mahkemele
rinin birinci reisinin yanm.da tef
ıq ve tahkik ~lerine yardım et
mek ve icabında azalık •azifeaini 
görmek üzer~ lüZ.umu kadar mÜ· 
fettİ• hakim buhtnacakbr. 

iV - Müdd.numumilerin y.,ıU 
vazl etleri. 

ifa eyledikleri vazife itibari· 
le müddeiumumileri hakimlerden 
ayn bir l"lflkkül addetmek lüzum 
lu ve zaruri ııörülmtiftür. Yalnız 
krai kuTY.,ti rnümeuili değil, 
ayni zamanda hakkm, adaletin, 
nizamı i.mmenin de mödafii olan 
müddelnmumiler hlkimlik aını
fındau ayrılmakla beraber idare 
memurJan arasına da karıfbrıl
mamıt Ye onlarm mümtaz vazi
yetleri nazan dikkate alınarak 
kendilerine lazım gelen imtiyaz 
ve iatikli.I de v11rilmiıtir. Uyiha
da cümhuriyet müddeiumumile
rinin vazifelerinin "Cümhuriyet.in 
ve halkın haklanru korumakla 
mükellef,, olduklan tebarüz etti. 
rilmiştir. 

V - ilk tahltiltatı yapmakla 
mük.,lla ayrı bİT makam llula-
n. 

Ceza muhakemeleri u•ulii ka
nunu takibat vazifesile tabkikab 
yekdiğerinden ayırmıt. birincisi
ni müddeiumumiye ikincisini 
miiatantike tevdi eylemiıtir. llk 
tahkikabn yapılnuuıı zaruri olan 
itlerde aübut delillerinin gizli o
larak toplanması ve hakikatin 
meydana olduğu gibi çıkanlması 
icap etmektedir. Suçun bu delil
leri bazı müstesna haller hariç, 
mutlak aurette aleni olarak cere· 
yan eden muhakeme arraımda 
toplanamaz. itte hafi muhakeme 
usulu tahkikatın tamamiyet ve 
selameti için .u•ul kanunlanna 
bu maksatla konmu,tur. Bu mü. 
lahazalarla yeni teşkilatta ilk tah 
kikatı yapmakla mükellef ayn 
bir makamın ihdasma lüzUlll gll
rülmüttür. Müstaııtikin yeni na
mı tahkikat hlkimi olmu,ıur. 

VI - Mühim bir maJde. 
Li.yihaya dokuzuncu madde 

olarak illve edilen bir esa .. gö
re biri dlterinln sebep Teya ne
tep cihetlle uabl veya föruun
dan yahut ikinci ve üçündl .,,. dör 
cfün.cü derecede akraba•mdan 
bulunan hi.kim ve muaTinlerle 
namzetler bir mahkemenin aynJ 
dairesinde birleıemiyeceklerdir. 
Aralarında bu derecelerde kara
bet bulunan müddeiumumllerle 
muavinler ve bunlarla hikimler 
hakkında dahi ayni büküm cari 
olacaktır. 

Hüküm hakimlerile müddeiu
mumi ve muavinleri aebep veya 
nesep cihctile birinci ve ikinci 
derecede bulunan akrabalarının 
dainıi surette avukatlık ve daTa 
vekilliği ettikleri adli dairelerde 
dahi bulunamıyacaklardır • 

V il - itina edilen bir nok
ta. 

Tetkilit layihaıı hazırlaıur
ken bllbaua ilk mahkeme !etki· 
li.tının ihtiyaçlara uygun olarak 
tanzimi ve mahkeme merkezleri· 
nin ve adedinin bu ihtiyaçlanu 
icaplarına göre teabiti husuauna 
itina t"dilmittir. Bunun içindir ki 
her kaza merkezinde bir ilk mah 
keme bulunacağı esaaı konul
makla beraber, ilk mahkemele
rin kaza dairesinin idare taksi· 
matı itibarile bir kaç kazayı muh 
tevi olabileceği de kabul edil-

Tenis turnuvamız dün bitti 
(Başı 1 inci sahifede) ı iunu muhafaza eden oyuncudur. 

rak mütemadiyen alkıtlandılar. Ne kadar zorlukla Fahire Hanı· 
Neticede maçı Danial 6 1 6 2 mı mağlüp edebildiğini gordüler .. 

kazandı , Fahire Hanım forentleri lbekent 
Danial'in bu payeye eritebilme leri ve bilhasıa Dray-Tlan çok mun 

•İnde ağabey•i Suadin çok büyük lazam ve ioabetli olan bir oyuncu 
dahli olmuttur. Danyale iatikba- dur. Dün Mia Whitall senelerden 
lin en iyi tenisçisi diyebiliriz. Bir beri kartılapnadıiı bir oyuncu ile 
kaç sene sonra bu genç ayyıldızlı karı.damıt oldu. Yalnız ıurasını 
formayı Avrupada ve bilhassa da ilave etmek lazımdır ki geçen 
Banlkanlarda terefle müdalaa e- sene Fahire Hanım bizim turnuva 
debilecek bir kıymette olacaktır. mıza ittirak ebnit ve ayni oyuncu 

ikinci maç muhtelit maç idi.. ka11ıunda 8-1 6-1 mailup olmuı 
(Suat - Miss H. WHittall)) (ŞI tur. Bu seferki mağlubiyeti 6-8 

rin - Miss Balack) ekipleri ara- 7-9 dur ki bu da bu genç ve muk
aında oynanan bu müaabaka çok tedi.r aporcumuzun bir aene zar
hararetli olmuıtur. Y alıuz Şirin- fında ne kadar terakki ettilini 
yan partenerden emin olmadıfl göstermeai itibarile de tayanı dik 
için onun toplanna da çıkıyor, on kattir. 
lan da kurtarıyor. Ancak böyle BDD.ı.ı IODft (Lavrolf • Tregu
çıkışlar yapblı zaman kendi yeri boff) (Chaudair · Şirin) dabl e
bot kalıyor ve lıuu-tmnda bulunan kipleri kartıl•tblar. Çok ııert ve 
Whittall de buraya sert plaunan- sür'atli bir oyun cereyan etmeğe 
lar yapıyor, puvan alıyordu. Ned- batladı. Ancak havanın kararına 
cecle oyun böylece cereyan ettiti sı dolayı•ile bu maç netice.iz ve 
için Şirinyan ve Parteneri huinıl• yukarıda yazdıiımız gibi pazar 
rine 6-1, 6-3, 6-4 mağlup oldular.. günü öğleden SODJ"aya kaldı. Ba· 

Günün üçüncü maçı sene kü- kalım onun netic~ai ne olacak? 
çükler kategorisinin çift müoaba- Müsabakadan sonra gazetemiz 
ka11 idi. (lbrabim Şamlı - Orhan namına Bürhaneddin Bey (Felek) 
Fikri) (Birge - Muaos) arasında .. liplere kupalarını ayn ayn ver 
cereyan eden bu oyun gayet te- di ve teltrik etti. Bu suretle her se 
miz ve iyi cereyan etmit re lbra- ne olduğu gibi bu ııene de turnu
him Şamlı ile Parteneri maçı 11-ft, vamız muvaffakıyetle cereyan et· 
2-6, 6-3 kazanmıtlardır. mit oldu. 

Bundan sonra günün en mühim Haber aldığımıza göre atusto 
maçı olan Suat - Şirinyan maçı oy aun son haftasmda atletlınn fede 
nandı. rasyonu Balkau atlerile tenlııçile-

Herkes tarafından bliyilk bir rinden milrekkep bir kafile getire 
alaka ile takip edilen bu - bizi cek Ye burada temaolar yapaeak
bir sürpriz karııımda bırakh. Yap hr. 
h!iımız bütün tahminler hep Şl- Gelecek olan milletler tunlar· 
rillyanın lehine idi. Fakat fillyat dırı Romanya, Bulgariatan, Yuna 
bü•bütün batk• oldu ve Suat ŞI- nİ•tan, bu mllletlerln - lyt tenb
rinyanı çok fena bir vaziyette çilerlnden lkiter kiti gelecek .... 
mağlup etti. tenisçllerlmizle maçlar yapacak· 

Oyun baıladıiı zaman Suadm lardır. 
ba,ka tabiye ile oynadıtı göze Aynca da atletler umumi bir 
çarpmaia ba,lach. Her :ııaman •- bayram teklinde mlisabakalar ya 
lıttığımız Suadm oyunu çabuk ye pacaklardır. 
sert oyundur. Halbuki dün bu o- Atletizm 
yuncum.uz gayet yavaı ve yumu· 
tak bir oyun oynuyordu. Şirlnyan BirinciJikJerf 
oyunu aür'atlendirmek ve sertlet 
tinnek istedikçe Saat btiabiltün 
aksi hareket ediyor ve oyunu ya
vaşlatıyordu. Bu hal çok geçme
den Şirinin sinirlenmeıini intaç et 
ti. 

Vaziyet bir kere bu •ekle girin 
ce Suat mütemadiyen bu oyunu 
oynamaia b~ladı. Zaten sabah· 
ki mağliıbiyetinden kuv-.eimane
viyesi biraz bozulmut olan Şirin 
fena oynamağa batladı. Ve birin 
ci aeti kaybetti. İkinci sette kendi 
ni biraz toplayan .. bık tampİyo
numuz düzgün oynadı ve kazan· 
dı. Fakat bunu kazandı amma 
eforu da tükendi. Çünkü Su
at Şirini biraz fazlaca kottnnnuf
tu, üçüncü sette Şirinde bariz bir 
yorgunluk alaimi belirdi. Ki.h hü 
cuma geçiyor, kah ta müdafaa e· 
diyordu. Ekseriya e'anj oyunu ih 
tiyar etmek zaruretinde kalıyor
du. Bu minval Üzerine üçüncü ıe
ti de kaybedince büsbütün asabi
lqti ve dördüncü seti bir geym •
lamadan kaybetti ki bu Şirinin 
spor hayatında ilk defa teadüf 
edilen bir keyfiyettir. 

Bundan sonraki maç ta çok ma 
himdi. Tek kadınlar finalini oy
nayan Fahire Hanım, Türkiyede 
ilk defa olarak "bir tenis turnuva
smda finale kalınq olan Türk ka 
dınıdır. Dün bu hanımm oyunu 
nu seyredenler hakikaten iyi tenis 
oynadığmı gördükleri gibi rakibi 
bulunan Mias WHitall'in ki sene
lerden beri tek kadm ,ampiyonlu -··---·---------
mittir. Hakiki ihtiyaçlan tayin 
için mahkemelerin son üç tene 
zarfındaki faaliyetini göateren 
ilıaai maliımat toplanarak her 
mahk-ye nazaran iiç senelik 
it adedinlu vasati•i •lınınıt ve 
bu itler nevi Ye mahiyetlerine 
gl>re ayn tasniflere tabi tutul
muttur. ilk mahkeme merkez
leri, it adedile mahkemelerin 
halen buluudup mahallin nüfu
-. iktuadi - lçtlmai teraiti ve 
hn•ulİyetleri ayn ayn tetkik ve 
mukay- edlldllrten sonra tayiu 
olunmUftur. 

Bir hi.kimin tenede (900) as
liye Teya (1500 - 2000) aalh me
Yaddnu görebilditi teablt olun
muı ve bu he .. ba göre aoliye ve 
wlh meTaddı kantık olarak bir 
hakimin tenede (1500) iti müı
külata utramadan görebilecetl 
kanaatine Tanlmıt ve te§kilit 
cetvelleri bu esasa göre tauzim 
edilmiftİr. Difer taraftan it mik 
tan nüfua ile ka11ılatbnlarak 
muhtelif mahallerde 8, 9, 10, 
15, 20, 40 kiıiye bir it isabet ey
lediği görülmüıtür. Senelik umu
mi it miktarı nüfusa niabet edU 

11tıfıı• 11.462.70 •• 
dikte, oencllk it gzl.i6i" 1 5 kitıye 
bir ;, isabet eylediii görülmiiftür. 

Bu niıbetlere nazaran her 
18,000 kitiye bir hakim tahsi•i 
zaruri bulunmuı, mahalli husu
siyetler de nazara alındıktau 
sonra ber 1500 if Ye her 2000 ki
ti için bir ilk mahkemenin meT
cudiyeti kabul edilmittir. 

Mahkemeler teıkilab llylha
amın ihtiva eylediği dijer esa ... 
!ardan ve bu llyiha ile allkadar 
diğer bazı projelerin ihtiva et
tiği esaslardan ba,ka bir yazım
da bah•edeceğim. 

Mecdi SADRETTIN 

Dün Kadıköyiinde F enerbahçe 
stadında lstanbul atletizm birinci 
lilderlne devam edildi. Mllaabaka 
lar çok muntazam eereyan etti Ye 

fU neticeler almdı:. 
400 metre: Birinci Mehmet All 

"Galatasaray" 55 1/5. ikinci Rag1p 
"Be,ik!af~. 

4X1500 Bayrak l<o!uıuı 
Birine! (Bqiktaı takmu) R...d, 
Muhdn, Mehmet, Zeldı 19.23 3/11 J 
irinci (Eyüp talmmJ. 

200 metre: Biriucl Smıl1ı "Oala
tuaray" 24. 11dnci Fuat ''BetlktatH 

5000 metre: Birinci Mehmet "Be 
ıiktq~ 17.14 1/5, ikind Remzi. 
Çirit •-: Birinci Sudi "Galatasa
ray" 45-72, ilônei Selim "Galata ... 
ray". 

Sırıkla irtifa: Birinci Kenan "De
nizcilik mektebi", 3 metre, ikinci 
Selim "Galatasaray". 

Tek adım: Birinci Tevfik "Deniz 
mektebi", 11.87 "'Tlirldye rekoru~, 
ikinci Haydar (C.S.) 

Balkan bayrak yarqı: Birinci "Ca 
latasaray 3.40 8 110, ilrincıi Betilr
laf. 

Deniz yantlan 
Dün Büyükderedeki Lidoda Is 

tanbul mmtakau denizcilik heye
tinin yiizme mlbabakalan yapıl
mıthr. Müaabakalan ihzari mahl 
yette olup denlzcilik meniminin 
başlangıcım te,kil ettljfi için neti
celer haizi ehemmiyet değildir. 
Bundan sonra denizcilik proııramı 
tatbi kedilmefe batlanacakhr. 

Arnavutköyünde 
atletizm 

Dün Arnavutköy sahaunda 
gayri müttefik talebe kulüpler 
hususi imahiyette bir atletizm mü 
.. bakıuı yapmışlardır. Şehrimizin 
Rum Ye Ermeni a tletlerlnin lıti
rak ettiği bu mil .. bakalar çok gil 
sel olmut ve heyecanla takip edil 
mittir. 

1 •••••• f 

Maarif 
Vekili 

(Başr 1 inci salı/lede) 

teftiıleri hakkında fU beyanatta 
bulunmuttur: 

- lınnirde bulundut- urada 
Bergama ve Menemende teftitat 
ile mefgul oldum Ye orada bulu
nan muallim arkadaılanmla mes
leki ve terbiyevi vazifeler baklı:m 
da görüttüm. Ber.-,mada yapıl
makta olan asarı atika hafriyab
nm neticelerini gllrdüm ve orada 
teaia edilmekte alan asan atika 
müseıi nüveai.nin tanzim •• tevıil 
hakkmda tetkikatı• bulundum. 
ayni zamanda lımıir ve Aydm 
.. n'at mektepleri mlldürlerile ba
ıa tedris ve terbiye itleri !berin
de müdanlei efklrda bulundum. 

lataııbulda bir kaç ııün kala
rak bazı müuaeaab, bu meyanda 
Kandilli rasathaneaini de gllrece 
fim. Rasathanede ba:aı tamirat 
yapılmaktadır. Buraya yeniden 
konulmuf olan rasat dürbününüu 
mevkiini görecek ve timdiye ka
dar hiç ziyaret etmemit olduğum 
rasathaneyi bu vesile ile görerek 

[ ~lİZAH 

Denizde 
"" Denize gi. en bazı kadro

lar, seyyahları gezdiren tercu· 
manlara benzerler. Çünkü her 
,eyi gösterirler. 

"" Kadınların banyo kostü· 
mü bilmecenin aksidir. ı-Jer 
9eyi ifşa eder. Fakat hakikati 
öğrenmek mümkün olamaz. 

Şaşılacak şey 
Küçük Adil babasına sof' 

du: 
- Baba, sen nerede doıl• 

dun? 

- lıtanbulda yavrum. 
-Annem? 
- lzmirde. 
- Ben?. 
- Ankarada. 
- Büyük k.rrde,im? 
- AydıncK". 
- Hemıirem? 
- Nazillide .• 

- Allah allah, öyle İse h., 
pimiz böyle nasıl bulu§tuk? 

Tecrübe 
Bütün aile plaja ııitti. s .. 

miha daha on dokuz bahar gör 
müt ır-ç bir kız.. Hemen ipdı 
çoraplarını çıkardı.. Saçının on 
denlisyonlannı düzeltti. Cid 
mayoıunu giydi ve kumların 
üstünde kotmağa batladı. An-
neıi dedi ki: . 

- Aman Semiha, böyle yal 
ms usaklara gitme, korkuyo
rum. 

Saniha ce'l'ap verdi : : 

- Korimıa anne, neredey .. 
biri peyda olur, yalnız kaJ. 
mam. 

Çam agacı 
Kan koca konUJuyorlar. 

Kadın dedi ki: 
- Hikmet, hani yirmi sene 

en<el ni,..nlanmağa s&z ver
difinıiız çam ağacını hatırlıyor 
musun? Geçen gün o ağaca yıl 
dırrm dütmüt .. 

Kocası cevap verdi: 

- Allah cezasını vermiı de 

- e.. 

Hayat sigortası 
- Hayat aiprtaaı nedir? 
- Vallahi benim bildiğim ha-

yatta fakirletiP, zengin ölm~k j. 
çin icat edilmit bir fey .• 

f .___ _RA_D_~_o_f 
Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 gra 

mofon, 19,5 birinci kısım alatıırkı 
konı ... , 2,5 ııramofon 21 ikinci kı· 
snn alahırlıa konHr. 22 orkeotra. 

BOKREŞ (394 uı.) - 20 Hallı 
tarluları, Trio, 20,30 ten musiki, 
20,45 Romen musikisi. 

BELCRAT (429 m.) - 20,20 ga 
zete haberl..-i. 

ROMA (441 m.) - Telsiz teli' 
nI dersleri, 21.46 bir perdelik bir 
operet. 

PRAC (488 m.) - 20 Şen muoi
kl, 21 konser, 21,30 ıen gece. 

ViYANA (517 m.) - 21 Kaban 
gecesi, 23,35 dans havaları. 

PEŞTE (550 m.) - 20,30 Çlmbt 
lum konseri, 21 operet havalan. 

V ARŞOVA ( 1411 m.) - Z0,41 
Memleket bahiıleri, 21 hafif musiki 
23,05 Şopenden parçalar. 

BERLIN (1635 m.) - Tiflanot 
iıımiude musikili bir dram, 22,40 ma 
sahabe, sonra Çigan orkeotrasL 

müdürü Fatin Beyle görüteceiim. 
Burada görmek istediğim teY' 

lerden biri de Aya.sofya mozayık· 
!arıdır. Bu menimde mektepler 
kapalı oldufundan, mektepleri 
ziyaret etmek kabil defilse de bu
rada kaldığını müddetçe vekalet 
müfettlıi umumileri n ilk tedrl
.. t müfettitlerile görüteceğim. 

- Bu sene mekteplerde yapı
lacak yeni tadilat ve tetkilat var 
mıdır? 

- Bu sene mekteplerde idare 
noktai nazarından yeni bazı ted
birler tatbik edilecektir. Bu me
yanda kanun mucibince leyli mek 
teplerin leyli kıannlan pansiyon 
haline kalbedilecektir. Tilllebeden 
alman ilcretler müvazenei umum.i
yeye varidat kaydedilm.iyerek e
maneten hazinede hıfzedilecek 
ve bu para yine mekteplerin ihti
yacına sarfedilecektir. 

Bu tene leyli mekteplere alma 
cak meccani talebe mü .. baka ile 
tefrik edilecektir. Avrupaya ve
kllet namına tahsilde buluan ta• 
!ebeden aTdet edecekler kadar ye 
Diden talebe göndereceğiz 

Tedrisat noktai nazarından 
bu meyanda den kitaplanna ait 
bazı hazırlıklanmız da vardır. 
Bunlan da tahsil müddeti zarfın
da İntaç edeceğiz. 



Turnuvamızın Listesi 
Tek Erkek 

V. Şirinyan 
Şirİnyan 

Machida 6,0 6.11 
6 1 60 Şirlnyaa 

W. Heilpern 8/o 8/1 

6 2 6/3 Retournad 

Retournad 6/2 8/4 

6/3 612 ~;.,-

E. Whitall 6/Z 171 
6/~ 6/Z Cbau .... 

Chaudoir 8/2 8/1 1 
6/2 6/2 a. ••• 

E. Annitage 10/8 
8.6 6/2 Arınİlq 

Lavrof 6/4 4/8 6/4 

W. o. 
Jeofredi 

6/3 8/3 T.......,lıolf 

Treguboff 6/4 12/10 

611 8/1 D.J.ıı. 
.. 

Huan Nari 8/1 S/1 
7/5 1/3 D. Jaffe 

D. Jlllfe 8/Z 8/1 
6/3 6/3 !ut 

A. Fa h7I 
A Fmit 

. 
6/Z 8/2 
R. Balıılilli 6f4 8'3 

6i3 6/3 s... 
ı-

N.Serdar 8/6 8/1 

11 13 6/1 6/3 Suat 

Suat 
6/3 6/0 

Çift Erkek 
Chaudoir ve Şirin Cbaudoir 

Baldini Mongeri 
Y. Şirin 

&/1 8/1 cı-acloir 

8 13 6(2 Y. Ş4rinyan 

Ua.aıiran n lOKiraa 8/Z sil 
:a ıs 18 6/2 Annibılt Cimooz 

Amıkaa n Cimcoz 6/1 6/Z 

w. o. 
Ferit Serdar Lavraff Y. ' 

6/3 316 8/3 T,....boff 
Lanvff .. ----

Lavroff Y. T....,.ı.aff 7/6 6/0 

6/0 6'3 
Treıruboff 

Retournad - Vlogen 173 6 2 

SuatTerilk 

Suat ve Tevfik 
8/6 4/6 611 

Tek Hamm 
"H Semine Refit . H-. ı R . ' 

Şive Süld<er ~4- 6 z 
Foıhire H. 

W. O. 
8/S 3/t ,,. 

Fııbin Hm. 

•ıo •fi 
1 

Fahire H. 

MiN Gorad 1111, 6/2 8/4 

W.0. 

Mi11 i:. De N•-••• Miao E. De 
6/8 8/3 S/4 N• • ............ aıo 811 M'- H.Whittııl 

w.o. 
B.Miao~ei. 

•/3 6/S 

MieaBonoteİll . 
Mao H. Whıttall 1 8/4 9/lt 7 /5 

Muhtelit 

8/1 

1 
r 
al 

Miao Tiam> Baldini 

1/8 8/4 6/4 

MiMMMll-laYNf 

8/2 8/4 

MiM Whittall - 5-t 

8/3 

1 

Mn &-.. n.SŞir" iıı" ııİllll 

W. O. 

Mie wwwı A.rmıitq 

• 3 6/Z 

... Mmdill - LaYNf 

8/3 19 17 

MroBI .. ~ 

6 4 10 

J. R..pt Abmet F.rit 

4 

JınİIOR (Küçl.lder) 
Obedo 

-w.o. 
Duial .,. 6/3 

Mahmut ş.ef 

6/S 8/1 .... t 

Orllaa FID'i 8/1 
6/4 3/6 8/3 om- Pikft 

L <:aa.- sız 8/3 

i/Z 8/Z ...... 
8/3 6/3 ..... 

Haciyan Z/8 8/4 8/3 

/5, i/S. 8/2 
t. Ş...ıi 

4/8 8/1 8/1 

L Mıo-

&/8 8/6 7/6 Fuat o. 
Fuat 8/0 6/2 

S O 8 8/Z 

/4 

Danial 

6/0 6/ 

Melih 
2 

1 
"' 

j . 

1 
• 

.. 
il" ... 
• 

Muhabir mektubu İat. Mr. Kumandanlığı 

Satınalma kom. ilanları 

Maliye müfettiş muavinliği 
imtihanı 

Karacaoğlan nahiye Piyade Atış mektebi ihtiya
cı için 50 ton ekmek aleni mü
nakasa suretile satın alınacak
tır. Münakasası 14 Ağustos 
932 pazar günü saat 14 ten 17 
ye kadar Tophanede merkez 
kumandanlığı satın alma komis 
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin şartnamesini görmek 
için komisyona müracaatları 
ve i,tirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (114) (3513) 

Maliye vekaleti Teftiş Heyetinden: 

10 Eylul 932 tarihinde icra edilecek MaliyeMüfetti~ muavin 
!iği imtihanına girmek isteyenlerin, Memurin kanununun do:. 
düncü maddeside sayılan evsafı haiz oldukta maada kanunus n· 
932 İptidasında yirmi altıdan aşağı ve otuzdan yukarı yaşla l:.!.!· 
lumnamaları ve bir mektebi aliden mezun olmaları şarttır. mti
hana talip olan 15 Ağustos 932 tarihine kadar Ankarada Malı ye 
Vekaleti Teftiş Heyeti reisligine istida ile müracaat edecekler
dir. İatidaya şu vesikaların raptı li.zımdır: 

sinde hayat 
ve iş faaliyeti ! 

Türk gençleri bu Türk köyle.. 
rine dağılmalı ve ora. 

larda yaşamıya a_lışmalıdırlar Kilo 
3528 
5000 
7000 

.. . . 
As. Tıbbiye Mp. 
Piyade Atıt Mp. 
Kuleli Lisesi. 

1 - Nüfus tezkeresi ve ikametgah adre•i, 2 - Kendi el 
yazılarile lercümeihal hülasası ve evvelce başka memuriyetlerde 

bulunmuşlarsa müddet ve sureti hizmetlerine d2.İr resmi vesika, 
3 - Askerliklerini yaptıklarına veya tecil edildiklerine dair as
kerlik tubelerinden verilmit bir vesika, 4 - Mektep phadetna. 
mesi veya mezuniyeti mutazammin tasdikname (bütün bu evra. 
kın, Noterlikten muaaddak suretleri verilebilir.) 5 - Hstalıgı 
bulunmadığına ve yolculuk zahmetlerine mütehammil olduğuna 
dair hükumet tababetinden verilmit rapor. 

15528 
Yukarıdaki mahallere hizala 

rındaki mikdarlarda mangal 
kömürü bir şartnamede pazar
lıkla satın alınacaktı.-. Pazarlı
ğı 1-8-932 pazartesi günü 
saat 14 den 17 ye kadar T opha 
nede Merkez Kumandanlığı sa
tın alma komisyonunda icra kı 
lınacaktır. Taliplerin şartname 
sini görmek için komisyona mü 
racaatları ve iştirak için de vak 
ti muayyeninde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (123) (3641) 

" . ,,. 
Harp Akademiıi ihtiyacı için 

Vekaletçe imtihana kabulü tensip edilen talipler tahriri ve 
tifahi iki imtihana tabi tutulacaklardır. Tahriri imtihan Ankart 
da ve İstanbulda ve bunda °' uvaffak olanların şifahi ömtihan 
da Ankarada yapılacaktır. İmtihanlar İstanbul ve Ankarada 
Maliye Teftiş heyeti dairelerinde icra olunacaktır. 

İmtihan programı: 

1 - Maliye: A) Bütçe (ihzari, tastiki, tatbiki ve kontrolü) 
Muhasebei umumiye kanunu ahkamı, ..,, ı J" n -~··ıyeleri 

tarh sistemleri, verginin iniki.sı, Seduler vergiler, veraset vergi. 
ıi, muamelat ve istihlak üzerinden alınan vergiler, Gümrük ve 
İnhisarlar. Vasıtalı, vuıtuız vergilerimizin nevileri, tarh ve 
tahıil usulleri, Alman; İngiliz; İtalyan ve Fransız vergi usulleri 

Babaeılıl Mledlge dairesi lJnünde Zafer t-.ıgramı 1200 kilo gaz yağı, l200 kilo hkkında mücmel maliimat. C) Maliyemizin Muhuehe ve Vari-
sabun talipleri uhdesindedir. dat teşkilatı. D) İstikraz nazariyesi tahvil, Amortisman, Türki-

KARACAOCLAN' (Milliyet) 
- Bir hafta kadar otunlafwn 
ve çolı: oevdifim Kırklarelin
dea ırüsel intibalarla ay
nld.DD. Pancar mü.fetiti Veh
bi Beyle biraderi Muhiddin 
Bey kendi otomobillerile beni Ka
racaoilan nahiyesine kadar teşyi 
16tfünde bulundular. Gayet düz
giin bir ..,.., ile yempe~il bir ova· 
yı seçerek yarım saatte nahiye 
meriıı:ezine geldik. 

KARACAOCLANDA 

Mrkezi vilayete 24 kilometre 
mesafede bulunan bu tirin nahi
ye merkezinde biraz tevakkuf ey 
!edik. Nahiye müdürü Bahir Bey 
bizi kabul ve fevkalade izaz ede· 
rek miaafirperverliğin en yüksek 
derecelerini göstermiştir. Ayni za 
manda Bahir Beyın ikametgahına 
tahıis edilmiş olan bu bina, köye 
hakiın bir mahalde, etrafına va· 
si nezareti bulunan bir tepe Üze
rinde tiındiki Silifke valisi Tev
fik Beyin himmetile 19 sene evvel 
yaptınlnut bir şatodur. 

MALÜllılAT 

iki oeneden beri muvaffakıyet 
la nahiyeyi idare ecı- Bahir Bey 
her gÜn ötfeden sonra köylerini 
teftit •-ek ıuretile vazifeaini 
,-- kıymetli bir müdürdür. Bu 
ranm auyu ve havaaı çok mükem
meldir. Aiaçhk ve bahçelik için
de tatlı bir manzara araeden 
(Karacaoğlan) da 57 hane ve 303 
nüfwı vardır. Evlerin on beti ki
remitli •e mütebakiai oap örtülü
dür. Burada bir camii terif bir de 
bakkaliye dükkanından batka bir 
teY yoktur. Sinema ve tiyatroau 
olmayan tık tuvaletler ve aari 
konforlardan zade bulunan, dano 
aalonlarile gazino ve seyir yerle
rinden mahrum bulunan bu Türk 
yurdunda herkesiı> yüzünden aai 
N:- ve sıhhat tatmakta ve parlak 
&'Özlerinden nurlar fıfkınnakta
dır. 

Bazı gençlerimizin dediii gi
bi "Ben ainemaaız danauz yapa
mun, cibinlik olmayınca yata
mam, oabah ıütlü kahvemi içme
yince yataktan kalkamam, köy
lerde YataYamam" demeyip te bö· 
yle ucra yerlerde vazife ırören Ba
hir 8. ırft>i Türk evlltlan Yar iken 
ba •ahılun iatikbaline daima em
niyetle bakabiliriz. 

( 14) köyden ibaret olan bu 
-hiyenin nüfuou ( 4875) kiti ka· 
dardır. Buradan •imendifer ıreç
tifinden nahiye merkezinde bir 
iataayon teaio eclilmittir. Nahiye 
dahilinde 300 haneli Karaali kö
yile 170 ha.neli Y eniköy gibi diğer 
bir çok köyler de vardır . 

KOYLERDE REFAH 

Köylüler hallerinden çok mem 
nundurlar ve mucipi ,ika)'et bir 
halleri yoktur. Y alaız Hazinedar 
ve Kofacı köyleri 15 •ene evvel 
gatirilen harman makineleri yü
zünden bankaya borçludurlar. 

Nabiye dahilinde ne ·- var-

dır ne de aari bir hut-.hk! Köy- İk (1 "h 
1 d Pazarlıg"ı 1 Ag"uıtos 932 pazar ye düyunu umumiyesi. 2 - tısat: atı sal, Tedavül, inkisam er en haıta olanlar pancar anın 
taka müfettiti Vehbi Apturrah· teıi günü saat 14 ten l 7 ye ka- ve stihlak bahisleri) 3 - Mali ve ticari hMap: Faizi basit faizi 
man Beyin nıuneneti ve nahiye dar T opbanede Merkez Kuman mürekkep, iskonto, faizli hesabı cariler. 4 - Hendese: Satıh ve 
müdürü Bahir Beyin delaletile d 1 " t ima komisyonun 

._ an ı,.ı sa ın a hacim mesahaları. 5 -Ticaret usulü defterisi: (Esaslı ve pratik derhal Kırklarelindeki memleı<et da icra kılınacaktır. Daha dun 
hastaneoinde tedavi edilmektedir f" l 1. l . tn l . malumat) 6 -Hukuku ıdre, Ceza muhakemeleri usulü kanunu-
ler. Ahali çok çalışkan ve o nİ•· ıyat a ta ıp erın tar ame en- il il k h k 1 • 
bette de müreffeh ve mes'uttur· ni görmek için komisyona mü- nuntahkikat usu erine mütea i ü üm erı, memurin muhake. 
lar. racaatları ve ittirak için de mu ı matı kanunu, kanunu medeni, borçlar kanunu, ticaret kanunlara 

Asayi~i mükemmel, ahlak ve ayyen vaktinde komisyonda ha lahk mı esasiye) 7-Tükiyenin tabii, iktısadi cogaafyaaı ve ma-
seciyeleri yuklek olan bu nahiye 1 1 (12") (3644) 
nin bir iki köyünde her nasılsa · zır bu unma arı. o li tarihi hakkında malumat. 8 - Franaızca: (imli ve tercüme) 
kumar oynanırken müdür Bahir . "' "' : .h . . Bu imtihanda muvaffak olanlar üç sene nihayetinde ehliyet 
Beyin tiddetli takibatile artık ku Harbıye Mektebı ı tıyacı ı- · "h · k M r M .. f · r·· · 1 1 
marm eseri kalmamı• ve diğer . 85 OOO d t ta 90 OOO ımtı anı geçırere , a ıye u ettış ıgme taym o unur ar. 

' çın , a e yumur • M""f . 1· . . il "k" d f . . k köylere de ai~ayetine meydan ve· kilo kuru ot pazarlıkla satın a- u etlıt muavın ığı ıml •a, ına ı ı e a gırıp le azanmamıı 
rilmemi,tir. Müdür Bahir Bey lınacaktır. Pazarlığı 1 Ağustos olanlar, üçüncü imtihana iıtirak edemezler. (3671) 
mütemadiyen köyleri irşat ede· 
rek inoanca yasamanın yollanm 932 pazartesi günü saat 14 den 
göotermel.tedir: Koylerle bu dere 17 ye kadar Tophanede Merkez 
c .de alakadar olan müdür Bahir Kumandanlığı Satınalma ko. 
Bey her veçhile tezavarı tebrik misyonunda icra kılınacaktır. 
ve takdirdir • 1 · Taliplerin •artname erim gör· Nahiyede 9 mektep mevcuttur. • 
Millet deroanelerine de devam mek için komisyona n:üracaat
muntazamdır. Bü:.uk koylerde ları ve İttirak için de muayyen 
köy kanunu tatbik edilmif ve büt vaktinde komisyonda hazır bu
celeri d" tanzim olunmu9tur. lunmaları. (124) (3642) 
· Her harman .onunda 20 ka
dar. köylü aıne1ei miilı:ellefe aure~ 
tile bozulan yollarla köprüleri ta
mir etmektedirler. Nahiye merke 
zinden viliyet ve kaza merkezle· 
rine telefonlar yapılmı, ve muha 
bereler mreti mükemmelede te· 
mi nolunmuttur. 

Bu nahiye halkı pancar zeriya· 
tile mefgul olduklanndan dolayı 
,eker fabrikası bunların sıhhatte .. 
rile alikadar olmakta ve mıntaka 
müfettiıi Vehbi Apturrahman B. 
hem pancar itleri ve hem de su
reti mabouoada köylülerin aıbbat
lerile meuul bulunmaktadır ki 
teker fabrikaaının bu insani ve 
çok vicdani alakaor her türlü tak
dirlerin fevkindedir. 

AVDET 

,,. • ,,. 
Harp Akademisi ihti)'aCJ için 

2500 kilo teker, 1200 kilo kuru 
üzüm pazarlıkla satın alınacak
tır. Pazarlığı 1 Ağustos 932 pa 
zartesi günü saat 14 ten 17 ye 
kadar Tophanede Merkez Ku
mandanlığı satın alma komiı
yonunda icra kılınacaktır. Ta
l iplerin şartnamelerini görmek 
için komisyona müracaatları ve 
İflİrak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma
ları. (125) (3643) 

* * * Merkez Kumandanlığına 
merbut müeseesat ihtiyaCJ için 

Kartal Malmüdürlüğünden: 

Köyü Sokağı Muhammen bedeli Cinsi 

Pendik Arabacı 447 lira Arsa 
Pendik Çolak oğlu 65 lira Arsa 

Bali.da yazılı iki parça arsanın bedeli peşinen tesviye edil· 
mek ıartile 21-7-932 tarihinden itibaren müzayedeye çıkarılmıt
tır. Ve yevmi müza)'ede 11-8-932 tarihine tesadüf eden çarıam· 
ba cünü saat 15 ten 16 ya kadar aleni müzayede auretile Kartal 
Malmüdürlüğüode mütqekkil komôsyonca muamelesi ifa kılına
cajiından talip olanların yüzde 7,5 depozitolarile müracaatları 

ilin olunur. (3603) 

İstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
27-7-932 tarihinde icruı mukarrer bulunan İstanbul Hapis· 

hane ve tevkifhaneleri ıüt Ye yoğurt münakasa•• görülen lüzum 
üzerine 7 Ağustos 932 tarihine müıadif pazar gününe talik kı· 
lındığı ilin ,,lunur. (3638) 

İnhisarlar umumi 
müdürlüğünden: 

Bir saat kadar İstirahatten 75794 kilo mangal kömürü pa-
aonra Karacaoğlanın ye illikler l l kt p 1 - Bandırmadaki ldarehanemiz bahçesinin muhit dıvar· 
.. d k" lann k d b k zar ıkla satın a ınaca ır. a- "b" k I 
ıçm e ı ova 1 ar a a ıra a • • lan üzerine, resmi ve ,artnameai mucı ınce, ta ı acak tel kafes 
rak ve müdür Sahir Beyle Vehbi zarlıgı 1 Agustos 932 pazrte- . . . 
ve Muhiddin Beylere veda ederek J ıi günü saat 14 ten l 7 ye kadar ler 1stanbulda ımal edılerek Bandırmaya sevk ve yerlerıne takıl. 
tatlı hatrralarl~ mahmul olduğum Tophanede Merkez ~umandan 1 ması ciheti pazarlıkla bir ehline ihale olunacaktır. Taliplerin 
~;::,~e Babaeolriye muvaaatat eyle !ığı satın alma ko~ısy~unda l yüzde 7,5 teminatlarını hi.mılen 1 ~-8-932 perı.~mbe günu saat 

Raırıp KEMAL ıcra kılınacaktır. Talıplerın tart 141 2 da Galatada Mübayaa Komısyonuna muracaatları (3667) 

Nöbetçi eczahaneler 
polisten 

sorulabilecek •• 
Geceleri tehrin muhtelif semtle

rinde nöbetçi kalan czahaneler lü
zumunda arandığı -n kolaylıkla 
bulunmamakta, !>" yüzden halk mü, 
kililt çekmektedır. 

Bunun için zabıta yeniden terti
bat alnuıtır. Bundan sonra ber semt 
te &'ece nöbetçisi kalan eczahaneleri 
polio devriyeleri ve nokta -urla
n bileceklerdir. icap edince ırerelı 
devriye ve ırerelue nokta memurları 
halka nöbetçi eczahaneleri &'Ö•tere
recelderdir. Bunun için lizım selen 
emir Yeril~tir. 

namesini ıörmek için komİsJ'O 1---------------------------
na möracaatlan ve itlirak İçin 

de muayyen vaktinde komisyon 1 3 üncü kolordu ilanları 1 
da hazır bulunmalan. L.-----------------------..ı. (122) (3640) 

Satılık zikıymet 

Eminönü 
den: 

eşya 

Malmüdürlüğün-

!ıkla alınacaktır. 1haleai 1-8-
932 P!1Zartesi günü Hat 15,JO. 
da yapılacaktır. Şartnameainı 
almak İsteyenlerin her gün ve 
pazarlığa İ!lİrak edeceklerin de 
vakti muayyeninde komisyonıf 
muza müracaatlan. 

(604) (3635) 
• * * 

Çift Küçükler Uunior Duble) 

İstanbul Polis Müdiriyeti de 
posunda mevcut hulliyat ve zi
kıymet e§ya cem'an 197 lira on 
kurut muhammen bedel üzerin 
den açık arttırma uaulile 1 A
ğuatoı 932 pazartesi günü 1&al 
on dörtte Sandal beclestanında 
1&tılacaktır. Talipleria deposi
to yatırmak için ihale günün
den evvel Malmüdürlütüne mü 
racaatlan. (2980) 

Kolordu kıtaatı ınerbutaaile, 
birinci fırka ve Çatalca Müatah 
kem mevki kıt' alarının bir se
nelik aığır ve hastahanenin ko
yun etlerine, kapalı zarfla ya
pılan münakaauında taliplerin 
verdikleri fiyat pahalı görüldü
ğünden ihalesi 30-7 -932 cumar 
teai günü saat 15 le icra edil
mek üzere tekrar pazarlığa kon 
muıtur. Taliplerin ,artnamesi
ni almak üzere her ıün öğleden 
evvel komisyona müracaatları 
ve pazarlığa ittirak edeceklerin 
vaktinde komiıyonda bulunma
ları. (593) (3652) 

Selimiye birinci fırka amba
rındaki 3500 un çuvalı pazarlılı 
la satılacaktır. İhalesi 1-8-932 
pazartesi günü saat 16 da yaps 
lacaktır. Çuvalları görmek iste 
yenlerin fırka ami>arına •e pa· 
zarlığa girmek isteyenlerin de 
••kti muaneninde komia,.onu 
muza müracaatlan. "' ·-Orloan Fikri • • • 

w. o. ' Orhan F. - t. Şamlı 
... ... 1 (605) (3632) 

Reiahart Djiı·os 

610, 4/6, 8/8 

F. Hakkı - N. Mecdi 

614, 7 /5 

Birce vı Musoa 

Reinbart Djiros 
1 6/4 6/3 

6/3 6/1 

N' ... ...... ... ... 
Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hıutalıldarı 

mütehıuıııı 

. ,,. .. 

Hrant Y• Araen 1 .._ _____ \· Birlfe - N. Mu-

2/6. 7' 5, 6/3 
-

Berge Mu..,1 

Cumadan maada berırün ifledaa 
ıonra saat (2,30 elan Se) kadar lo
tanbulda Divanyoluncla l 18 numa-

K. O. ve 1 inci fırka krt'ala
n için elliıer bin kilo un aJ'n 
ayrı !artn..-lerle •e pazarlık
la alınacaktır. ihalesi 30-7-932 
cumartesi günü saat 16 da ko
misyonumuzda yapılacaktır. 
Şartnamesini almak iateyeale
rla ber gün we pazarlıga gire
c:elı:lain de Yakti muayyeninde 
komisyonumuza müracaatlan. 

(607) (3634) 

Altıncı Kolordu ihtiyacı için 
J'İrlllİ ton kok kömürü pazarlık 
la alınacaktır. Pazarlığı 1 Ağ\U 
tos 932 pazartsi günü saat 15 
te yapılacaktır. Şartnameainı 
almak İıteyenlerin öğleden eY 

vel komisyona müracaatları n 
pazarlığa iştirak edecekleria 
de vaktinde teminatı mu•akke 
telerile birlikte komiıyonda ba 
luamaları. (602) (3613) 

6'0 6, 1 
Melih· Şerif 

----~~-~ 6/11.66;3 

3/1; 6/1 tı.::; ralı hususi dairesinde dahili haıta-
0 ı 1 k1an muayene ve tedavi eder. Te

lc:u::ı: Ltın!>:.ıl 22311&. 

• • • 
K. O. merkez kıt'aları ihtiya 

cı olan 57.000 kilo saman nazar 
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annelere osfatlı Şark Malt Hüli Kullanınız sütünüzü arttırı 

1 Çocukların kemiklerini 
.Kuvvetlendirir 

1-15 ağustos yerli mallar sergisine 

• 

A e 

vası ınikyasta 

Karadğer, Mide, baraak, tq ve kum hastalıklarına ~ 

UZL İÇMELERİ 
Köprüden 6,80 - 8,20 - 9,80 • 11,40 dı Haydarpaşayı hareket 
odea vapurların trenleri ve Cuma sabahlan lllveten 7 vapurunun 

treııl membalara tadar giderler. lçmclerlien son tren 15,~5 dir. 

Cilt Letafeti GÜZELLIGIN Esasıdır 
Yüzil gllnef Ye terin tahribahndan korumak için 

Detir Kemal Letafet Suyunu Kullanınız 
Depoıw Sirkecide BEŞiR KEMAL ve MAHMUT CEVAT 
eczaneıidir. 

TAHLİSİYE UMUM MODORLOCONDEN: 
Vesaiti tahliaiye içhı muktazi 2250 ili 2500 adet maa kapsol 

roket fite&inin imali kapalı zarf uaulile münakasaya konulnıu9-
tur. İdarede mahfuz nümune1ine tevfikan Türk.iyede imal edil
mesi m~rut olan itbu ffteklerle kapıollarm 4 Ağustos 932 tari
hine ınüaadlf perfesnbe günü aaat 14 te ihalesi icra kılmacağın
dan imale talip olanların bu baptaki prtnameyi görmek üzere 
Tahlisiye Umum Mlldiirliilüne müracaatlanı (3334) 

Trabzon Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

T.UZ- memleket haatahaneai için mübayaa olunacak altı 
bin lira k17ıaeti muhamna-ıi R-tkf'n m•lrineei Ye malzemesi 
kapaL url-ıile 10/9/932 tarilılne milaadif cumart .. ı ıünü 
saat on ıl6rde kadar mtlnakaaaya koaulmuttur. 

1 - Talipı., mtiııakaaa kaııQJ!nna teriikan depozito yatı
rıldıimı mlibeyyln a-1 veya Banka mektubu ve bu iti ıörecelr 
ehliy.t •eaikaa lbrazıq mecburdur. 

2 - T eldif urflan cloirudan doAru:r• Ttı.bzon Vil&yetl 
Daimi Encümeni Riyuetine ıönderilecektir. Miadı ıeçtiktea 
sonra kabul olunmu. 

3 - Şartname ve llıteyi ıörmek ve fazla izahat almak iate. 
yenler lıtanbul Sıbhat ve İçtimai Muavmet Müdiriyetine müra
caat etmelidirler. (3378) 

iştirak ediyor .. 

-BEYKOZ FABRİKASI..-
Muhterem halknnızın yerli fabrikalar mamulatma gösterdiği teveccüh 
ve rağbet dolayı•ile imalatını tevıi ve hatlarını :-efasetlerile kıyas ~bul 

etmez derecede tenzil ettiğini tetekkürleriııi arz ile ilan ede 
SATIŞ MACAZALARI: 

htanbul, Bahçekapı'da Yerli Mallar Pazarı 
Ankara, Y eğenbey caddesi Yerli Mallar Pazan. 
Samsun' da yakında açılacak Yerli Mallar Pazan 

kunıtlan kunı,tan 

Erkek iskarpinleri 470 hatlar Çoçuk iakarpinleri 250 baılar 
u potinleri 490 ,, ,, potinleri 275 ,, 

Kadm iskarpinleri 575 ,, Çocuk sandal, sandaletleri 150 " 
L iilu aeyahat ve el çantalan ile mekteplilere mahsus çantalarda 

% 20 tenzil derecesinde .,. ___ ı•-•I 

Darülfünun Mübayaat 
Komisyonundan: 

İki defa kapalı zarf usulile ilin edildiği halde henüz ihale 
edilemeyen Tıp Fakültesinin 1/ 6/ 933 tariibine kadar ihtiyacı o
lan ıade yağı ile kok ve envaı maden kömürleri bu kere de kapalı 
zarf ueulile tekrar münakasaya vazedilip ,\ğustoaun on birinci 
pertembe günü saat on bqte ihale edilecektir. Bunların her bi
rerleri içm ayrı ayrı mevcut 9artname ve ihtiyaç liatlerini gör
mek ve fazlaca malUnıat almak iatiyenlerin mülga Harbiye bina 
ımda Darülfünun Mübayaat Komisyonu kitabetine ve münkasa 
ya ifltrak edeceklerin bu baptaki teminatı muvakkatelerinin bir 
gün evvel Muhasebe veznesine yatırdıktan sonra makbuz ve tek 
lifnamelerile birlikte komiayonumuza müracaat eylemeleri. 

(3502) 

latanbul Vilayeti Defterdarlıfmdanı 

24251 lira bedeli 1abıkh ve 18000 lira bedeli muhammini 
olan Manyaı gölünün 1 K&nunuaani 932 tarihinden 1934 senesi 
Aiustoı nihayetine kadar balık avlamak hakkile av vergisi aaz 
ye kamıtı 4 Ağuıtoa 932 pertembe günü saat 15 le ihale ediılmek 
Ü.Zere 12 Temmuz 932 tarihinde alent müzayedeye çıkanldığın
dan taliplerin Maliyede müteteklril komisyona ve daha ziyade 

------------------------· I mal6mat almak isteyenlerin av vergileri memurluğuna müraca-
Balıkesir Vil&yeti Endbııeai Daimlaindenı at eylemeleri ilan olunur. (3496) 

Bandırma - Susurluk yolunun 82 • 93 kilometreleri anamda . 
kıamen taıı ihzar ediılmiı olan ve bedeli keıfi 9008 lira 14 1wru, G d.k d • d a 
olan tamiratı esasiye 11 Ağuıtoa 932 tarihine müaadif pertembe e 1 paşa a Jan arm 
günü ıaat OD bette ihale ediJnıek üzere yirmi gün müddetle Ve satınalm~ komisyonundan: 
kapab zarf uaulile miinakaaaya vazolunınuttur. 

103 kalem ecza ve malzemei tıbbiye kapalı zarf uaulile mü. 
Talip olanlann ihaleden liakal sekiz gÜJI' evvel münakasa ha! •a edilecektir, Taliplerin ıartnameyi görmek için Ankarada 

prtnamesinde muharrer vesaiki fenniye ve ehliyet veaikalannı Jandarma umum lmmandanlığı bat hekimliğine, İatanbulda Jan
Balıkesir bqmühendialiğİDe ibraz ile taıdik ettirmeleri ve ıeraiti darına satmalma komisyonu riyasetine, lzmirde IS inci jandar
münakuayi öfrenmeleri Ye yevmü ihalede ve vakti muayyeniıı- ma mıntaka kumandanlığına ve münakasaya iıtirak için de 
de teminatı muvakkate makbuz yahut mektubu ile ticaret vesi- 11/8/932 saat 14 te Ankarada J. U. K. Levuım müdürlüğüne 

kumı ve ıalifüzzikir Yeaaiki fenniye ve aaireaini usulü dairesinde müracaatlan. (3561) 

teklif mektuplarile birlikte mazrufen encümeni vilayete verme
leri ilin olunur. ( 3490) 

Haydarpafa Emruı latiıl&iye Hastanesi Baıtabipliğinden: 
Müesıeaemiz için (138) kalem Eczayi tıbbiye aleni müna

kua ıuretile ıatın alınacaktır, 
Taliplerin münalı:Haya ait 9artname ile eczayi tıbbiye liste

sini almak üzere her gün Haatane İdare memurluğuna müracaat 
eylemeleri. Münakaaa günü IS Ağuatoa 932 tarihine müaadif 
pazartesi olarak tesbit edilditinden münakasaya gireceklerin 
111ezlı:Ur günde aaat (14) te Galatada Karamustafa PalJa ıokağın
da latanbul limanı ıabil ııhhiy merkezinde müteteldtil ihale ko- , 
misyonuna müracaatları ilin olunur. (3538) 

lstanbul C. Müddeiumum.iliğinden: 
İltanbul Adliye dairesi için muktazi kıriple maden kömü

rile odunu münakasaya vazedilmiştir. Şartnameyi her gün Adli
ye levazımında görülebilir. Münakasaya İftirak edeceklerin 17

1 Ağustos 932 çar§amba günü saat 15 te Defterdarlıkta müteşek-

kil komisyona müracaatları. (3554) 1 

İstanbul ticaret müdirliğinden: 
lstanbul Sıvacı, Boyacı ve kalemkar eonafı cemiyetinin iclan heyeti in

tihabı Beıiktaş'ta Haofırın karıısmda ( 41) numarah dairede 11-8-932 cuma 

giinü ıaat ondan onb"fe kadar yapılacağı alikad~ ilan olunur. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Yeni Tertip Bafb:yor 

1. ci Keşide: 

11 Ağustos 1932 dedir. 

BüJ~k ikranıiJe 30,000 tira~ıra 
Biletlerinizi şimdiden tedarik ediniz. 

''"'""''" . . •,;,"' -, ,..., 
·- ... .,.,,, <- ,,.. "" 

~1~ .. _,. - - ,· .... .r:~ .... -.. 
1 

1 iSAR 
KiLOiLE. 

3,5,10 kiloluk baaırb ,.., 50 kiloluk fıçılar verilir. Getirilecek kapların temia olma11na dikkat 

nhisar MüskiratSatışM ğaza-
Beyotlu, Parmakkapı Galata Rıhbmı 

. • ' f 1 
~ . 

Eyi '9'0 taıD bit silıhat lçiııı 

ıımntazam bit hazhıı J!zimdir., 
Tatli milleyyin ve taami JAtfl 
1

Dlıuı Eno'a· "Fnıit Sar afıe 
buma temlnı uıideyi tabiye 
'ııre barıaldari taııztm eclu •. 

Kat'iyyen 
Daha Elveritll 

ŞERAİTE 
Nail olamazsınız •• 

Beyo(rl-da 

BAKER 
ve 

HAYDEN 
llapaalaımclald 

Mevalm Sonu 

EŞYAI 
Mütebakiye 

•• 
Fınatlaruuıı 

lnı glbılerlndeD 

latffacle Ye m8bayaah
IWlll tadl ecllnl• 

Mobilya ve Hah 
dairelerimizi zl -
yaret ediniz. Sizi 
fevkalAde alaka-

dar edecektir. 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve Devli hastahklar 

tedavihaneai - Beyoğlu Mulen· 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurlan 

Karadeniz Poataaı 

Sakarya 
Vapuru 1 A(ruatoa 
PAZARTESi 

.ene aıq.. aaat 18 de Sirkeci 
nhtmıından hareketle zo.,...ıdalr, 
İnebolu, Saııuuıı, Or
du, Gireaun, Trabzon ve Rlse' • 
ye a•İmet ve avdet edecektir .. 

Fazla tahlllt lo;ia Sirkeci Mey
mwt bam albnda aeentolılma 
mllracaat. Tele . .22134. 

SEYRISEF AIN 
l&rloea -: Oalmta Kaprll 

ıı.tz B. UU. labe lı.. 8kbcl 
Mllhllııdıınada lıuı 1. 1740. 

IZMİR • PiRE • ISKENDE-
RIYE POST ASI 

(EGE) 2 AğuıtOI alı 11 de 
Galata nhbmından kallı:ar 

idarece aıatıda lımi ya
zıh malzeme mllnakaaa •e 
.. hn abnacakbr. 

T emlnat % 10 clur. 
ihale 4-8-952 1aat ıe, 

300 kilo GalY.UÜI 

500 " Sikatif 
5000 ., Kaba nıtllbeç 
2000 ,. Ham bezir 
3000 ,. Melin aanaı 
3500 ,. Toz ılilyen 
300 ., Tutkal 

5000 ,, Karfiçe 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviha
neai Karaköy Börekçi fırını sırasın-

BONO 
bilcUmle bonolarla mazmatı , .•• 
sikalar vt senıdat üzer!Re her 
ıuretıe muamele yapar. B&lı.kpa

zar, Maksudtye han No 36 Ugurlu 
zade 1\.1. DERViŞ Tel. 23397 

Kok Kömürü 
Ecnebi mamulitile rekabet 
eden en mükeDIDlel evsafı 

haiz 

KOK KÖMÜRÜ 
SATIŞ MAHALLi: 

l.tanbul Huırcılar No. 12 
.. _Telefon 20907 _ _.. 

HaleplllO r~l&.fıZade 

SÜNNETC -
AHMET fıL\HMUT 

lllrMciı Betlr k..ı. . M. c..-ı 
eczlıaneel ............ ela T 11486. 

chlıily fi yol ..... 'r. 19. 

PERTEV Şurubu 
PERTEV Briyantin 

PERTEV Kolonyası 

PERTfV Pudraaı 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Beyoğlu, latildil caddeai Bü

yük Parmak kapu, Afrika hanı
na bitişik Apartunan No. 21.

Tel: Beyoğlu 2797. Saat: 14-18. 

MlLLlYET MATBAASI 


