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1 1 Di 1 işleri ' • I __. ____ ...___. HARİCİ HABERLER 
1urk dili söz derleyici/erine Hindistan da 

Müzakereler 
Bolivya 
Paraguay 
Harbi 

Feci bir 
Tren kazası 

Kurultaya aza 
müracaat 

olmak 
eden 

• • 

Çok kere Türk dili, umumi 
Türk tarihinin d evir devir tahit-
1 iğine göre, iıtili. ve fütuhat siya 
s e tlerinin yürüyüşünde feda edil
mekten çekin.ilmiyen milli varlık· 
!ardan biri olmuıtur. Çok nüfus· 
lu yabancı aabaları, sayıca az fa
kat umumi kültür ve ferdi kıy
met ve meziyetlerce yüksek ordu
ları veya ıröç alaylarile ele ıreçire 
rek yurtlanan Türkler, yerli halk 
kütleleri üzerinde hükümlerini 
çabuk kurabilmek, onlan kendi
lerine çabuk alııtımıak ve ısındır 
mak için kendi dillerinden feda
karlık etmekte • o zamana ıröre • 
mah:aur diifünmemitlerdir. 

Onlara li:ı:ım olan zengin ve 
yağı1lı au boylan, süze! bir vatan 
kurmağa elv8"'1i toprak ve kur
ma iJinde çalıttınlacak milyonca 
işçi idi. Esas ıaye, zorlayıcı ide
al bu olunca Türkler için dil me
selesi buırünkü milliyet mina ve 
ceryanlanna söre elbette bir ha
ta olarak ikinci ebemiyet derece 
terinde tutuluyordu. Gittikleri ve 
hakim olduktan sahalardaki kiil· 
türaüz yerlilere yeni bir dil öğre
tebilm4'kteki zorluğun yanmda, 
Türkün müateana zeki ve kabili
yeti ile yerli dili hemen öğrene
bilmek kolaylıiı da dil temeasülü 
hadisesi mütal- edilirken ııözde 
tutulmalıdır. 

Büyü .lı Rehberin, daima birer 
ders sibi istifade ile dinlediğimiz 
hatıraları araamda bu hadisenin 
nuıl olabilecefini gÖ&terecek mi· 
sal vardır. Tarabulua harbinde 
bir avuç Türk yüz binlerce bqka 
dil konuıan insana hikim olarak 
onları tetkilitlandrmıak, ailih· 
landırmak ve bir maksada doğru 
götürmek nzifeai içinde bulun
duğu zaman ilk İJ orada konutu· 
lan dili öğrenmeğe ııiripnek ol
muıtu: 

- Onlara lrendini oe malr-.dı
mı anlatmalrlığım, öğretmelrli
iim lô%ımdı. Bunun için, onların 
türlrçe öğrenmuini bcklemeğe 
oeya onlara türkçe öjretmeğe 
vakit mÜ•ait JeiilJi. 

Gazi hatıratuıın bu parçaaı, 
daha ııenit mikyasta ve Tarabu
lus harbinden çok daha uzun, ne
sillerce aürmüt mazi hidiaelerine 
tatbik edilince Çine, Hinde, Av
rupa, Afrika Ye Amerikaya ııÖÇ· 
müş Türk kavimlerinin dillerini 
değittirme tekillerinden biri ay
dmlanmıt olabilir. 

Türklerin devlet emir ve fer
manlarile dil değiştirdikleri de 
olmuıtur. Tarihte buna dair mi
sallar vardır. Çin'de, en yÜkaek 
ve aail medeniyet devirlerinden 
birini açarak bilbaasa aan'at vadi
sinde t4'•irlerini yalnız Çin'de de
ğil Japonyada dahi bugüne ka
dar ve hala sürdürmekte olan To
pa Türkleri hakimiyet rakipleri 
diğer Türk iatili zümrelerine ga
lebe çalmak için (DeYlet emrile 
dil değiflİrmek) yolunu kullan
mışlardı. [ 1 J 

Umumi, kütle halinde dil de
iittirmek, fÜpheaiz yalnız Türk
lerde ıroriilen bir huauaiyet değil
dir. Cermen kabilelerinden Frank 
larla Atamanlar bir zaınan ayni 
dille söyletirlerdi. Halbuki ıimdi 
birin4' franaızca, diğerine alaman 
ca denilen ayrı diller kon01uyor
lar. Aalen Keltlerden olan Bavye
ralılar timdi Baltık sahili Sakaon
ları ırihi alamanca, halbuki bun· 
!ardan lnııiltereye ııeçmiı olan 
kardeı kabilelerin neailleri inıri
lizce konuıuyorlar. 

Prol. Meillet ve arkadatları 
tarafından yazılan " Lea langues 
du monde'" da (7000) den fazla 
dil ve lehçe nevileri sayılıyor. Bu 
sayının İnanılmayacak derecede
ki fazlalıiı her ıeyden evvel dün
yadaki mütekabil dil temail ve 
temeasüllerinin derece.ini göate· 
rir. 

Dilin eaaa bünyeaine müeuir 
olmamakla beraber kelimeler, 
tabirler ve ıablahlar sibi terkip 
unıurlanna g.amil olarak asli saf· 
lığı bozan imiller ve cereyanlar 
da vardır. Bu teairler, bilhassa 
son asırlar içindeki yazı dilimizde 
müfrit derecelere vannııtı .. 

• • • 
En eski zamanlarda diller ne 

hailde idi,kaç dil vardı, nerelerde 
konutulurdu? Hindo ·Avrupa dil 
ırurubuna fedakir bir sütnine ci
bi bailı olan Prol. Meilht bu hu
susla ancak JUDlan söylüyor. 

"Bqeriyetin tarihi deTJ"İnin ta
rihten e,,.elki devre nispetle ne 
kadar kısa olduru malümdur. Je
nealojik tasnif, bqeriyetin, oon 
hinlerine ait tarihi hadiselerden 
doğma bazı lisan ıruruplan mey
dana çıkardı. Çok daha evvelki 
binlerde insanın, cemiyet hayatın 
da Ye san'at ve fikir inkiıafmda 
en belli batlı tekimül vasıtası o· 
lan ( DiL) i henüz yeni tesis etti
ği devrelerde neler olup bitti, ne
ler ııeçti? Bunu buırünkü ilim va
utalarile tahmin bile mümkün de
ğildir. " [2). 

Diğer bir müellif J. V endryu, 
"filhakika bu son zamanlarda 
bazen fin-uırur, bazen aami dil 

Reşit Galip 
guruplarını Hindo • Avrupa dil 
ıruruplarma bağlamak tecriibele
rinde bulunuldu. Bu üç dil ailesi
nin mÜfterelt bir atadan, müffe
rek bir menıe' den ırelıneleri na
zariyeıi hakikate büabütün aykın 
görünmiyor4 Bunu yeni tetkik ve 
taharriler gösterecektir" [1) di
yor. 

Ayni eaerin 13 üncü sayfaaın
da Meillct'nin. "Dil ıuruplan ara 
unda mukayeaeli ııramer tetkika· 
tı henüz kifayetaizdir" yolundaki 
hükmü V endryeıı'in cümlelerine 
katıldığı zaman ne turani den.i
len ırurup aleyhine, ne de Hindo 
• Avrupai denilen ııurup lehine 
hükümler vermek için henüz kim 
senin elinde aalibiyet bulunmadı 
iı anlatılır. 

Bundan kırk yıl evvel, Taylor: 
"Ural • Altay" dillerile ari dil

ler araarnda, asri diller ile aami 
diller araamda olduğu ııibi ıre· 
çilmeyecek bir ayrılık yoktur. 

"Yakut ve fin dili ile ari dili 
arasındaki münaaebet ari aiate
min altay fonetik aiateminden te
kamül auretile meydana ıreldiği
ni ıöaterir. Prof. Sayce de ari dil
lerin menıeini buraya irca etmek 
tedir." diyordu. [2) 

Gandhi silahsız ita
atsizlik mücadele

sini terkedecek mi? Paraguaylılar bir 
çok esir aldılar 

BOMBA Y, 12. A. A. - Gandbi, 
maJ.;ıuıiyct arkadatlanndan ikiaini, ASSOMPTION, 12. A. A. - Re• 
yani Mme Maidu ile M. Patd'i bir mi bir tebliğ. Boqueron iatihkimı 
çay ziyafeti hitamında Powna nahi- etrafındaki müaademelerin devam et 
yeai idare merkezinde bükllınetin mekte olduğunu bildiriyor. 
murahhaalan olan miralay l amay Ye Paraguaylılar birçok esir almıt· 
Sir Ranaa ... anı ile rörütme:k üzere tardır. 

ııöndermittir. M h t t til / l 
Hükümet murahhaalan, Gandhi'- u BBt!ma ı a Ç " 

nin adamlannı bükümetin müatak- VAŞiNGTON, 12. A. A. - Ce-
bel ıaliıbatın icrası maksadile yeni- mahiri Müttahide ile mümessilleri 
den konırre ile tetriki mesaiye ama- Parapay Ye Bolivya araamda hadis 
de bulundupnu ve fakat banun için olan ihtili.fı Vatingtonda tetkik ey
Gandbinin boykotaj ve ıiLilıaız i- !emekte bulunan 4 bitaraf hükllınet 
taahizlik mücadelesini kat'i ıurette (Arjantin, Şili, Bruilya ve Peru) 
terketmeıini ıart koımakta olduğu- her iki muhasım hükümete araların 
nu ,,. buna mukabil n.,.redilmiJ olan dairi muhaıemalı hemen tatil etmek 
emirnamelerin ıreri almacaiım ... e talebini mutazammm müttabidilmaal 
hali hazırdaki 50.000 mahpusun tab birer nota tevdi etınitlttdir. 
liye olunacağını teblii elınitlerdir. Bu r.otalann iroali Paraıruaylıla-
Konıreye, timdiki obatruction ai- rın Chaco ormanında hezimete uğ

yasetinc deYam eylediği takdirde,hü ratılmıt bulundufuna dair olan Bo
kümetin emirnameleri daimi surette livya tebliği resmiainin abzile ayni 
Hint k"nunu eaaaiaine ithal eyliye- zamana tesadüf eylemittir. 
ceğine de ihtar olunm~ttuı:· Paraguag'ın Ct!VBbı 

Konırre mümeaalllerı, emirnamele- . 
rin ~irndiki kanunlar meyanına ithal j ~SS!>~PTION:. 12. ~- A. -: ~ır 
edilecefi ethdidi kartı•ında hatb ha kabine ıçtımaıru muteakip bancıye 
r<!ketlerini taııyİr ve serfuru etme- nazırı, Milletler Cemiyeti ile bitaraf. 
mitlerdir. lar tarafından tevdi edilen notaya 

Bulhal, kanunu esasiye müteallik Paraıruay hükUınetinin verecği ceva 
eaasatın •tim kalması ihtimaline de- hın yann netredileceğini beyan et-
Lilet eder ııibi cörünmelıtedir. miJtir. 
Hükılmet mümealllerl, buııün Sim 

taya hareket etmiılerdir. 

Dillerin mentei ve akrabalığı 
meselelerinin ancak Türk dili Ü· 
zerinde yapılacak eaa.alı ve mazi 
derinliklerine kadar inen tetkik· 
lerle doğru neticeye vardınlabile
ceği, bizce ıüphesizdir. Umu.mi 
dil tetkikatile uğratanların ayni 
zamanda türlı:iyatçı ve Türk dili
ciai olmalan umumii tarih seyri· 
nin ısrar ile ileri aürmekte oldu· 
ğu hakikatlerin teyidini ve kati
yete doğru inkiJafıru pek ziyade 
çabuklaıtrracaktır. lmperatorluk mecliıİnde ekıeriye-

Halbuki buırün Türk diline ait te sahip olan bükümet, ahvali fev
taribi bilıiler Deny'nin dediği si· kalide emirnamelttinin Hindistan' 
bi "1893 te Türk rünifonn harfle m daimi kanunları meyanına ithali
rini okumaia muvaffak olan ma· ne müteallik bir kanun tayibaaı tev

Stresa 
Konferansı 

ruf Danımarkalı alim Vilhelm di etmiıtir. 
Thotn$en'in pek mühim ketfine Almanya 'nın konfe-
rağmen henüz çocukluk devrin- u ·ı ransa bir teklifi 
dedir.• [3] çan aı e 

Türk dili hakkındaki bilsiyi STRESA, 12. A. A. - Satın alan 
mütemadi himmet ve ırayretle nu·· ştu.. larla satanlardan mür<!kkep muhte-
emzirerek biranevvel çocukluk- lit tali komiteye Almaııya tarafından 
tan, ercin ve olcun devre erdir- b. -'-"' d" edil · · Al · · h KOPENHAG. 12. A. A. - Volff yeni ır t.,,..... te• 1 mlJtir. -mek umumi irfan alemmm enü.z 
karanlıkta oeçmeğe çabaladıiı Ajanundan: Atlaı Okyanoaunu A- manya, bu teklifinde Almanya, A
meaelelerden bir mühimini açık merikadan ııeçmeğe teşebbüs eden vuaturya. Fransa, İtalya, laviçre ve 
ve .n;n~•li ha .. aya çıkarmağa ya H t hin ·ı i Groenland lutaa- Çekoılovakya'nm satan devletlerle 

.- ~ u c son aı es ı ·· ha ·· t • ·ki tarafl 
rayacaiı için. bütün dünya dilci- sırun şark sahili üzerinde inmeie ~~~.. n esaıma muı !nıt ~ • . ' 
lerine ve onlar araamda, tabiidir mecbur kalını ve telsizle imdat iıa- 1 ıtılif~eler alctebn~el~ ve dı-
ki, en evvel Türk dilcilerine vazi- ti. . t• t ğer alakadar clevletlenn zıraat mem 

re vennıı ır. . • • • .. 
fedir. Bir vapur hemen yardıma gitmiJ· leketlerının kallunma11 ıçın vucwle 

O halde, Türk dilcileri iki bü- tir. ıretiril'!Cek mütterek sermayeye İftİ· 
yük vazife ırurubu kart11ında bu· B l d rak eylemelerim tavsiye etmektedir. 
lunuyorlar. Bunlardan biri: ana u unanıa ı 
dil olmak vasfını te sbit için Türk Bab . F ranıa, 1 tal ya ve Almanya mu-
dil inin tarihini ara,tırarak kendi- K?~ENH~G, l ?.. Abb . . ':' -d rı f rahhasları tekliflerini sıraya koymak 

d il 1 b
.. d muhiti geçmege teşe ua e en ve .. 

ainden doğan i er e unye e ve Groenland'ın şark aalıilleri civannda 1 uzere toplanacaklardır. 

Mançuride ~aza 
neticesinde 

100 kişi öldü 
CHANGCHUN ,12. A. A. - Har
binin takriben 40 mil cenubunda 
tarki Çin demiryolu üzerinde vukua 
selen ıimendifer kaza•ı neticesinde 
100 kadar yolcu ölmüt veya yaralan 
mıtlardır. 

Yolun bir kısmında evvelce kaldı 
nlan raylar lokomitifle beraber alb 
vagonun denilmesini intaç ehnİJ· 
tir. 

Bu feliketin failleri olduklan zan 
nedilen haydutlar, derhal t•tkm bir 
hal alan yolcuların Üzerlerine hü
cum etmiıler ve ölü, yaralı hepsini 
aoymuılardır. Şakiler bundan sonra 
aralarında 5 tane de Japonyalı bulu
nan birkaç yolcuyu rehine olank o
larak beraberleri"" alıp kaçırutlar
drr. 

Bu feli.ket timdiye kadar tMki 
Çin demiryolu üzerinde vuku bulan 
felaketlerin f'ft fecüdir. 

Amerikanın maruf tabilerinden 
birinin oğlu olan Henry Villard'm 
da bu katarda bulunduğu . fakat sağ 
ve salim kurtulduğu haber alımnıt
tır. 

lngiltere - lrlanda 
KILKENNY, 12 (A.A.) -

M. de Valera. bir nutuk irat e
derek İrlanda hükUmetini ara
zi takaitleri hakkındaki hattı 
hareketine müteallik evvelki be 
yanatlarını hatırlatmıtlır. Mu· 
maileyh, M. Thomaı tarafın
dan ittihaz edilmit olan güm
rük tedbirlerine rağmen İrlan
da milletinin İngiltere - İrlan
da iktısadi mücadelesinde mu
zaffer olabilmesi için takip et
mesi lizım gelen usulleri ta•· 
rih eylemiıtir. 

4 bin Fati&t seferber 
edildi 

ROMA, 12. A. A. - Bu gece, a
ni bir surette 4000 faşist genci •e
ferber edilmit ve tqekkül halinde 
bulunan Colonna meydanında tahtit 
edilmittir. bunlar ara•ında bisiklet 
ve motoaiklet aüvar olanlar da var
dır. Bu gençlere, federal müıteşan 
tarafından bir ıreçit resmi yaptml-
mıştır. 

Bu, takriben iki aydanberi yapı
lan bu kabil i! timalarm üçüncüsü· 
dür. tekilde münasebetlerini mütalea denize inmeğe mecbur olarak imdat Tali komite, müzakerata eaaı ol

etmek, diğeri, Türk dilinin varlı- isteyen Huçbinaon ailesi, kaza mahal \ mak üzere hali bazn·da rüçhan esa-
ğlndan son yedi, ıekiz aıır zarfın d b 1 
da kaybolanları bulup meydana line ırid"n ııemiler tarafın an u u- aına mü•tenit tarifelere tevfikan pi- Kreuger'İn borcu 
koyarak eaki zenginliğini ve ıaflı namamıftrr. yasaya çıkarılmış ve müşteri bul· 
ğını iade etınek. KOPENHAG. 12. A. A. - Volff muş olan 45.000.000 kentali vasati BERLIN. 1?.. A. A. - Volff a-

Bu iki gurup mesainin en ba· ajamından: H~~clı~~so~'un .. ~~e olarak kabul etmiıtir. jansından: Kreuıer müesae&elerinin 
tında yazı ve kütüphane dilimiz- Volante" tan tlunki ,.tımdat ıtaretin iflasına ait erkıim, müteveffa Kreu-

IST ANBUL, 12 A.A. - T. D. 1 
T. C. Katibi Umumiliğinden: 

26 eylülde toplanacak olan ku 
rultayda aza olmak arzusiyle mü 
racaat edenlerin isimlerini ne~re 
devam ediyoruz: 

Ki.zım Sevinç Bey, muallim7 

Hasan Halet B. muallim, Şinasi 
Süleyman B. muallim, Abdurrah
man Şefik B. muallim, M. Şerif 
B. muallim, Şemsettin B. Sıvaa 
mebuau, lakender F ah rettin B. 
Muallim ve muharrir, Refik Ah
met B. muallim ve muharrir, K. 
Hırant B. muharrir, A. Rıza B. 
ilk tedrisat müfettiti, Aziz Neri-

zçın 

zevat 
man B., Ziya B. muallim, lzxe 
Zeki B. muallim, Ali Ki.mi 8 
muallim, M. Emin B. mualliın 
Zahide hanım muallim, Müker· 
rem hanım muallim, Rüknettin 
B. C. H. Fırkası lat. Vilayet idar< 
Heyeti azasından, Hüaeyin Rifat 
Bey, Seyriaefain meclisi idare u• 
aından, Muhlise Hanım mualliın. 
Dr. Şevket Aziz B., Tevfik Rem% 
Doktor, M. Emin B. Sabık Maarif 
müat.,..rı, Necmettin Ahmet Dok 
tor, Ahmet Hayyat B. ve Hafızoi 
lu A. Raaim Bey muallim, Ratit 
Galip B.Aydın mebusu, Falih Rıf 
kı B. Bolu mebuau. 

Dil kurultayına Adana' dan 
Öz türkçe konu-

şan bir kadın gönderilecek 
ADANA, 12. A. A.- 26 eylülde latanbulda toplanacak olan Dil Ko· 

rultayına viliyetirniz dahilinde bulunan ııöçebe atiretlerden tahsil ııömıÜI 
esas lebcesini bozmamıt. düzııün konutan, nz ye türkü bilen halk ıair· 
liği yapmıt bulunan erk~k veya kadınlardan biriıinin cönclerilmesi ......... 
lattınlmıştır. 

Doktorluk tarihi kongresi 
BÜKREŞ, 12. A. A. - Beynelmilel tıp tarihi kongreıi kralın himaye v• 

buzuriyle açılnuttır. Konııreye 28 memleketin heyeti mura'1hasalan v< 
48 dariilfünün mümeuilleri iıtirak etmektedir. 

Zeppelin Cenubi Amerikaga 
bir suaygırı nakledecek 

FREIDRICHSHAFEN, 12. A. A.- Volff ajaıumdan: Kont Zeppelio 
sevkiyat idııreıine, cenubi Amerikaya yapacağı önümüzdeki seyahatinde 
bir hipopotam nakletmesi için müracaatta bulunulmuıtur. 

Cenup hududunda kaçakçılar 
takip ve imha ediliyor 

ANKARA, 12. A. A. - Geçenlerde iatahiyenin dağlık mıntakalann"
kaçak eşyalariyle huduttan şimale ıeçtikleri haber alınan kaçakçılar laliı· 
biyenin şarkında Kırkpınar deresinde kendilerini takip eden ııümrük mu• 
hafaza. mühtteaiyle çevrilerek müoademeye icbar edilmiılerdir. 

Kaçakçılar karanlık basınca müıademe maktül düşen arkadaılarında~ 

birinin hüviyyetini belli etmemek için kafasını keael'<!k beraberlerine al· 
mışlar ve ayrıca beşi yaralı ve ilci diri hayvan bırakarak kaçmıılardır· 
Hüviyyetleri tespit ve izleri takip edilen kaçakçılar yakında ele geçecek .. 

!erdir. 
Kafası keıik kaçakçının Gaziantepin. Kürttepe mo.h~llesinden Kel Is· 

mail oğlu Mu"' olduğu anlatılmı,ıır. 
9 Eylül gecesi cenup hududunda Nüseybin ile Reıülayn araımda hu• 

dudu ır•çen kaçakçılar hududun bir aaat ilerisinde muhafaza müfre=osini~ 
pususuna düı<rek kaçakçılarclan biri ölü olarak ele geçmi ş ve bir .kaç yül< 
ipekli kumaı yakalanmııtır. PUıudan kurtulup kaçan diğerler inin kim ol· 

dukları anlaşılmıı, takip edilmektedir. 

Mütehassısların tetkikatı 
de bulunmadığı halde buııün halk den sonra hic bir haber alınaınarmt. Zirai memleketler murabbaalan, ger'in karşılığı bulunmıyan şahıi 
araaında, halk konuıma dilinde şimdiye kad.;.. yapılan ara,tınnalar karşılıklar meselesini tetkik etmek borçlarının 1.00.000.000 kronu geç- KAYSERİ, 12 (A.A.) - Rus ve Türk mütehauıslarmdaıı 

1• h • f · · k-1-·-tır Üzere loplanmıtlardrr. mekte olduğunu ııöıtermektedir. yatayan uıat •e atta sar ve netıceaız ~·.,. • mürekkep tetkik heyeti dün Bunyak. Sarumsakh, Köylrubat ve 
nahiv malzemesini aramak ve ,,,,,.,,,, ...................... , •• ,,,., ............................................................................... ı . k". dk" . • l t tk•k t . t• o·· k 

ı k r B ·· An d ı • • .. . . . . . Gezırler mev ıın e ı arazıyı ve su ;arı e ı e mış ır. un a • 
top ama ıte ır. ugun a o u lenenlerden haber alınmazsa yüz guzel ve tarkta oldukça temız, ı· larla doldurulmuş olan yazı dılıru 1 h 1 f E . 1ru1··b··nd beled"y tar fın· 
halla arasında dahi yatamadığı kiJi tarafından ayrı ayrı bulun- fadeye harikulade nüanslar ver- bir tarafa ayırdıktan sora: şam . ey~t aza arı. te~e ıne rçıyeş u u e . ı _e . il . 

halde en eaki metinlerde ve türk- mut kelimelerin, diğer yüz kiti mek imkinma malik bir Türk lelı "Türk konupna dili kemiyet, dan bır zıyafet verılm · ş ve gece geç vakte kadar samımı bır vakıt 
çe yazı veıikalannda kullanılınıı tarafmdan yeniden bulunmak ü- çeaidir. ahenk ve letafetçe fariaiye mua· geçmit ve hasbuhaller yapılmıştır. Ziyafette belediye reisi ve 
kelimeler de pek çoktur. Sora, zere aranması tabii olur. Bu da " ... Türk dillerinin tahsiline dil, belki de faiktir. Türk dili bü- Profesör Orolof tuafından birer nutuk söylenmiştir. Heyet bu· 
dil kaideleri disiplin teminine li- d d ha f 1 1ıeınm· t ·· k dili · · ·· il · kı kuvvetin botuna ıritıneai demek- Avrupa a a az a e ıye tun ıa.r. .e.rının en guz" enn- gu"" nku·· trenle Ankaraya hareket etmi,tir. Heyetin ikinci smı 
Yakatli doaru ye sag" lam eaaalara l k - ·1ın ı·d· L" · t 1 · · d b t k b 1 t T • tir. Boıuna çalıtmakta o ma fUP verı e ı ır. ıaaruya çı ar ıçın en ın ve ı ıraz a u e mez K . l kf 
bağlanır; kelimelerin muaaır i- hesi çalıtkanlann en büyük üzün bunun ehemmiyeti büyüktür. surette en muhteıemidir" diyor. yarın ayserıye ge ece ır. 
lim, fen, san'at ilerileyişine uya- tüsü ve ııayreti kııan, köatekliyen Muhtelif lehçelerin farkını bilen Yine L. Feuillet'nin latince aolı 
bilecek tarzda 11tılahlaıma11 usul h ·· k b•t · · ·ı B ·ı ki · • · ·· k . • ba,lıca amildir. bir seyya tur çe 1 ıım ı e oa- 1 e na ettıırıne ırore tar ıyatçı •· Selanik pana.q1rt • • açıldı 
leri kurulur. 2 _ Bulunanların basılıp ali- na'dan kalkıp bütün Orta Asya- !imlerden G. Jonea Türk, Arap, 

iki arkadaşımızın, Hamit Zii- kadarlara, bu İf üzerinde uğra- dan ti Pekine kadar meramını an Acem dillerinin vasıflarını töyle ATINA, 12 (A.A.) - Atina Ajansı bildiriyor: Yedinci 
beyr ve ishak Refet Beylerin bu •anlara dağıtılmaaı kelimelerin !atarak ıidebilir'' diyor. [1] hulasa ed_iyor: . beynelmilel Selinik panayiri bugün a~ılmıştır. Mahalli hükUmet 
derlemeleri, büyük çalqma mey· • ·· · d "S bert 
daruna iddiaaız ve mütevazi çı· doğruluğu, yanlış~ığı _ uzenn e 1 Danimarka Darülfünunu Pro- ua~ıtaten;, .persıc:a~f. u ha- erkim ve çok kalabalık bir seyirci kütlesi meraıimde hazır bu• 
kan bir başlanıııç, fakat işin bir münakaıalan mum~un kıla':. 1 feaörlerinden Oe.<lrup, bir kav- ! btemt tuac ".1m da~a .1tcat, mırı 1':8m 1•1: l lunmu~tur. Seyircilerin büyük bir kısmını ecnebiler ve bilhassa 

h. . Böylece bir kitap §ekimde •«: b1." ı min dili, onun ruhunun en i:vi, en e rcıca lfnı a em; pruna a ı ~ ... . 1 1 . • d .. b. 
cephe•İ için temel ma ıyetınde teklif mahiyetinde olarak ılen l •adık damg" aaı oldugu" nu izahtan cit atque oblectat; altera aubliıni- İstanbul ve Selanıkten ge en er teşkil edıyor u. Bugun 30 tP 
aayılmaaı yanllf olmayacak bir kkmd h. f od od k. · • • · t• • aürülınii4 kelimeler ha a,_ •·"<a •••nı dillc-<de, sacni ruhunda us ve ıtur, et ertur qu amm o ı ışı pa.nayın gezmıt ır. 
ba•langıçtır. Genit paylı yardım- hal rd ki ~ - · · · · ı t t !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!! v bunlann muhtelif aa a a . (perapcctı"ve) hassası olmanıaaı ıncıtatıus; tertıa a a e es aane, 
cılann himmet ortaklığı saye.İn· · ı· 1 · mahalli mi.na ve teleffuz buauaı· lıa••hile cümldeı ;11 f >kirlerdeki aed non sıne a ıqua e eııantıa et 
de toplanmı• oıan kelimeler ken· ıea1 ı h · d" .. • M y· t Ch h"ll I dilerinin bulduk.lan binleı·cenin yetle,i hakkında müta ar top- unauııan clıemmiyet derec .. lenne pu c ntu me... • ID son urc l 
de eklenmeai au.retile onlar tara· lanmış, kelimelerin coğrafi razı· göre ayıramıyan söz dizilerinden "Acem dili caziptir, Arap dili h t 
fmdan bir araya ıretirilmiı ve tas- lıt ve kullanılış_ aah~ları !a?"m e- ibaret kaldığını, halbuki Türkçe- fasih ve geniıtir. Türk dili oon as a 
nl.f edı.lmı··•ı·r . dilmiı ve meaaı netıcelennın ııh- de bütün fikir unaurlannın çok derecede vekarlıdır. 

,.. h · · t ·t d"I . 1 d h LONDRA, 12. A. A. - Daülirti-
Taanif edenlerin de mukadde- alı temın vey" eyı e 1 mtf 0 ~· daha nizamlı, çok a a yerli ye- "Birinciıi bizi tatlılıkla çeker; 

fadan muztarip olan M. Vi.ntson 
Churcbill'in Salzburgda bir aanato
riuına ırinnit olduğu haber alınmrt
br. Haıtalık, normal seyrini takip 
etmektedir. 

mede söyledikleri ıibi bu eserde 3 - Bu ese~~e ve?'a bun.~. ırı· rinde ve hepıinin sistemli bir vah ikincisi yükselir ve büyük dalıra· 
toplanmıt kelimeler ile telaffuz bi basılacak dıgerlennde ırorule- det tetkil edf'r halde olduğunu lar halinde yüriir, üçüncüsünde 
tekilleri ve manalar için birçok cek kelime~e.rin ·~~k bulunmıq söylemiJtir. [2) . zarafat ve ııüzellikle mümteziç 
tenkitler yapılabilir. Fakat her oldukları bılınecegındej 1 a~";:k Türk dili üzerınde eaaılı tetkik mutlak bir asalet vardır." 
kelime üzerinde yap>lacak tenkit üç aylık munı,_azam ri~ e er a ın lerde bulunmut olan L. F euillet L. F .,uillet A . B. Davidı'in Oa-
büyük dil İJİDİn lehine bir hizmet 

1 

de baoılıp dalıııtılmd~aı ~e "°b.z de:;. dilimizden bahsettiği 11rada: manlr türkçeai hakkındaki fU cüm 
olacaktır. leme çalı,ma an, uzıun ır.Y~ "Türk dili yavaş yavat cenkci lelerini de naklediyor: 

Bu eoer bir Türk lüırati değil, ' alınmıt olacaktır. Momlehctunız- dil vaafını kaybederek tatlı ıra· "Bu dil zenırindir, yüksektir, S J "k b d J 
Türk dil itçilerinin çalıtmasını d > kullanılan bütün tür!<çe keli- yet tatlı bir dil, dünyanın e~ ırü- ahenklidir. Tabirlerinin inceliği e aDJ te ar e e er 
kolaylaştıracak bir malzemedir. 1 melerin bir lüırat içinde toplana- zel dillerinden biri oldu" diyor itibarile belki hiç bir dil ona tefeY 1 

bilmeai için en Yerimli ve kestir- [3). vuk etmemı.,tır. . ~ ·-lett-, -~·-1-Bunun derhal hatıra celebilen ·· · b. · ,._ • ·--
faydalan fÖyle sıralanabilir. me yol budur. Bütun mesaı ıttı- Ayni mü.,llif selibiyettar diğer 1 /ilıte :r.aralette hemen etsizdir." 

1 __ Gerek Maarif Vekaleti- bi Türlr Dili Tetlrilr Cemiycti'nin bazı ecnebiJ.,rin Türk dili hakkm- · ı;te Büyük Rehberin herbiri 
nin, ııerek muhtelif buauai kültür irıat ve idaresi altında yörüyecek daki fikirlerini naklediyor: ehemmiyet ve yükseklikte daha 
cemiyetlerinin teşebbüsü ile fim- tir. Bunlardan Amedee Jaubcrt evvelkilerle yanıan inkılap ve ia-
diye kadar Anadoluda bir çok >' >' • bundan 99 yıl evvel, 1833 de ba- lahat tetebbüalerinin en yeniıi 
söz derleme hareketleri olmuıtur. Türk dilinin ııüzelliii ve zen- aılmrt (Grammaire Türque iı l'u- Türk dilinin bu eıaiz aaalet, eşsiz 
Bütün bunlarda en belli baılı ek- ~inliği hakkında öteden beri söy- aaıre deı cleoes de l'Cc:ole Royale ırüzellik ve epiz inceliğini aaırlar 
siklik netriyataızlık, bu iıt.- çalı- lenmiı olanlar çoktur. Salahiyet· et apeciale dea lanııuea Orienta- dan beri körletmeğe savatan tah
tanlann biribirlerinden habersiz- tar arkadaılanmızm, dilcilerimi- lea vivanlea) isimli eserinde ya- rip unıurlanndan kurtarmağı is
liği idi. Bulunanlardan ve bulu- zin bir taraftan da bunları topla- hancı kelimeler, tabirler, ıstılah- tihdaf ediyor. Onun ite hatladığı 
nanlar Üzerinde düıünülen ve aöy 

1 

malan dilimiz hakkında söylenen ıründen beri açtığı • hakikatte bir 
)eri bilınek ve iyi ııöyleyenleri ha- (1) "Şark Türkistanda Hellasin iz- hedefe giden • yollllrın çokluğu 

(!] Lcs langues du monde. Vend 1 tırlamak noktaıından faydalı o- leri peşinde .. eserinin " memleket, her Türke kendi arzu ve ibtisaaı-

SELANIK. 12. A. A. - Havasa-
janamdan: Nasyonalist talebeler zi. 
raatçiköyiilü fırkası lideri M. Papa
nastosyunun intihap nutkunu irat et 
tiği sırada bir arbede çıkamutlardır. 

Mümaileyh. bizzat zabıtanın mua
venetile arbedeyi yatıtbrmıt ve •Ü· 

ktinu iade etmiıtir. 

ispanyadan 
çıkarılanlar 

Şimal denizinde 
fırhna 

BERLIN, 12. A. A. - Volff ajat' 
omdan: 

E vveJk; ~ece, ,idd~tli bir fırtmA• 
Baltık ve Simal denizindeki bütii~ 
Alman sahilleri boyunca bir tak-ftl 
baaarat yapmı,tır. 

• 
Fransız iktisat 
müteha•sısı 

BERLİN, 12 (A.A.) Wolff 
Ajansından: Gazeteler. Romafl 
ya hüküm.etinin teşebbüs .,t 
müracaatı üzerine maruf Fraıı· 
11z iktıaadiyatçısı Delaisi'nifl 
memleketin mali vl" iktısadi "' 
ziyetini ve inkitafi imkinlarııtl 
tetkik eylemek üzere RomanY' 
ya gideceğini yazmakudırlar· 
Sofyadan <la ayni suretle mür• 
caat vaki olmuş olduğundall 
Delaisi, müteakiben Romanya· 
ya gidecektir. 

ryes tarafından yazılan "Langues lur. Türkler arasından Divan sa- bu günkü hali ve nüfusu·· faslı. na ııöre birini seçmek imkanını 
( 1) _ Richard Wilhelm, Histoire indo-europeennes· faslı. bibi K<İfgarlı Mahmut ile Babe· (2) Le dechiffrement des ancien- veriyor. Onun kurtancı ordulann 

de la c;vilisation chinoise, traduc- [2] The origin of the Aryans an rin ue Muhakemet • ül - lügateyn nes inscriptions turques par Vil- dan birinde nefer olabilmek aaa
tion française de G. Lepage. Payot, account of the prehistoric cthonolo- müellifi Ali Şir Neuai'nin bu hu- helm Thomsen et l"importancc de sa deli yalnız bize, buııünkü Gazi 

DA VNENBERG, 12. A . A. _..,. 
rafları feıat hareketine iıtirak eden- · dab"I" d •) 

MADRIT, 12. A . A. - Kral ta-
insan _ö_l_d_ü_r-en arı 

(Brandebourg hükümetı ı ın ç 

Paris, t 93 1. s . s. 230 ve 24 ı. gy and civilisation in Eu ropc, Lon- sustaki aözleri daim:> anılmağa decouverte pour J"histoire de la ci- nesline nasiptir. Bu nesil, bu maz-
[ 2] • - la d d d 1892 S 283 398 d • vilisation turque (1930 da Ankara- hariyetin kiymetini biliyor ve bü-ı..cs ngucs u mon e. par on. . . · . eııer. 

un groupe de linguistes sous la di- [3] - Les langues du mondc. Maruf müsteırik A. uon Le da verdiğ i konferans .) tü.., kudreti dahilinde ödemeğe 
rection de A. Meillet et Marcel Co- Deny tarafından yazılan "L:ıngues 1 Coq Şarki Tü!ki•tan Türklerinin (3) Essai sur la relorme alpha- ça'ı,ıyor. 
hen, Paris, 1924. savfa 13. 1 turques " faslı, s . 23. dillerinden b:ıhsed<0rken: "Lisan lı ! tique turque , 1928 S. 9. Dr. Reıit GALiP 

!erden 55 kisi c~dix'e ırönderilmiı- Volff ajanıından: , 
lerdir. Mahkiimlar orada .\ tr.~nfaa.. Bir ya~!' ~rı.sı, bir kadın~n _g0• 

. . . • kapağına ıgnesını batırmış, ıltıhlf 
mahallen ol~n Yılla Cıaneros a nak- ı ~iır.~ğın! r_'.rayet ettiğinden kadın" 
ledileceklerdır. gız olmuıtur. 
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b 
Piyasadak· en ·şeyi izale 
e en yeni ha erler geldi 

ltalyada yum~rta idhali~ l ya, ~om~nya ve İsviçre.ile m~ 
'eııni yeniden tezyıt ve umumı cut tıcarı mukavelelerı tadıle 
!lıınuııta idhalit resmi kental muvaffak olmuttur. Bu tadilat 
~ına 250 liret olarak tesbit e- ltalyaya idhal edilecek bazı ef-
4ilınittir. ltalya. yumurtaları- yanın gümrük resmini tezyide 
ız için batlıca mahreç oldu· matuftur. 

lıındaa bu haber piyasada, yu
lıurta ihracat tacirlerimiz ara
'1ııda büyük bir tel&f uyandır
-.ı,tır. Fakat dün Ticaret oda
~.ııa gelen bir haber bu endite
li izale ebnittir, ltalya nez din· 
diı memleketimiz en ıı:iyade 
'ıazhan müsaade memleket va 
tiyetine mazhar bulunduğu i
Iİııltalyaya idhal edilecek Türk 
lııınurtalanndan aagart tarife
tlıı tatbikı ile kental batma 145 
'ret resim alınacaktır. Diğer ta 
!\han gıdai ıanayiden başka 
~mulibn imalinde kullanıl· 
"-k üzere ltalyaya idhal edile
~ yumurtalar Maliye nezare
liııin vuettiiti kavaide riayet 
ltrtile, idhalit~m talebi üze
'iııe 1 talyaya hiç gümrük res
'ıi aluımaduı idhal edilebile
~ir. 

Gimrük resmini 
tezyit 

İtalya hükQmeti Yugoslav-

[ ___ l!_O_Rl_A __ _ 
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Avusturyada yeni 
kararlar 

Gelen malumata naıı:aran A
vusturya hükiimeti idbalibn 
tahdidi için yeni kararlar al
mak üıı:ere bulunmaktadır. Bil
hassa yerli sanayiin himayesi 
maksadile 150 den fazla sınat 
maddenin ithalinin büsbütün 
men'i veya tahdidi dü9ünül
melrtedir. 

Buhrana kartı 
tedbir 

Pariate bulunan milli iktısa
dı genitletme cemiyeti teşrini
sani icinde Pariate toplanmak 
üzere beynelmilel bir konferana 
tertip etmittir. Bu konferansta 
bilhaua buhranı hazıra kartı 
tedbirler dütünülecektir. 

Rapor 
Hazırlanıyor 

----
Ticaret odası İktisat 
Vekili için bir tet

kik raporu hazırlıyor 
Ticaret odası ıon zamanlar· 

da piyasadaki vaziyeti nazaraı 
dikkate alarak bugünkü vaziye 
tin esbap ve &milini tetkike 
batlaııııtbr. Oda bu tetkikatını 
aür' at le bitirecek ve lktısat Ve
kili Celil Bey lstanbula ıreldiği 
zaman bu tetkikat esas tutula· 
rak hazırlanau.li' muhtıra Ve
kil Beye takdim edilecektir. Ti 
caret odası. bilhassa kontenjant 
man ve kompoıMation usulleri· 
ni11 tatbikı ile ve son kararna
melerin gerek idhalit ve ırerek
ae· ihracatta husule ırelen tesir
leri tetkik etmektedir, Oda bun 
lardan baıka dahili sanayi ve 
ticareti dahiliyemizin son sene
lerde takip ettiği seyirle son ka 
rarnamelerden aonra aldığı va
ziyeti de tetkik mevzuu dahili· 
ne almıftır. Oda. ba'şka bir kı· 
aım olarak buı vaziyetlere kar 
tı almmuı icap eden tedbirle
rin neler olmaaı lazım geldiğini 
de tetkik etmekedir. Oda ra
portörlerinden bir kısmı münha 
sıran bu itle meşgul olmakta· 
dır. 

Cemal B. Ankarada . 
ANKARA 12 (Telefon) -

lktıaat vekaletince yapılan da
vet i'izerine ihracat ofisi müdü 
rü Cemal Bey buraya geldi. 

Haftalık Edebt Mu!tahabe 

Fikirler ve insanlar 
~denı·yet ve külfet mak külfetine lüzum görmüyor

lar: Aı-nca, fraı.-zca, iaııi
~C..çen ay içinde latanbul Halk liue tercüm;elerİlli .,ı.. - Bu. 
.ilde yunanı;a ve liı.tiııce ,Ble&e lara, keneli kendilerini cerhettik-

den bahııetmeğe ve muhte- leri için cevap vernaiyecejim. 
1 itirazlara cevap verıneğe Asıl öbür kıamm itirazlan, yani 
~ti edilmiftim. Sanıil~ ek- bugünkü medeniyetin eskilerden 
•i ınektep talebesi olduiun- öğı· eeek bir elıııiii olmaclıfı 

4 Umduğum münakata açıla- iddiu- ceYllp wetmek iatiyo
ılı.. Arkadapm Sel.iıımi izzet rum; çünkü bu iddia ciddidir.,. 

,.""•da idi; Akıam'ın 7 eylıil Selami lzzet'i birinci ku.un 
•bı; nü.hasında bu müaahabe- muanzlar araaında gördüğüm 

!ı-i bahaedlyor ve bazı itirazlar için oaan beaabma çok ürilüy~ 
•Ürüyor. nım.. •1ffarncmiam: cere'7Glllarını 

~ &Ün ıuna yakm bir teY &ÖJ· takip edecek münetıtı•rclir; ba 
~iarı. "Yunanca ve l&tince münevverin ele lran!l'l.:zca, alman
) lbenin lüzumunu kabul et- ca, in,.;Iizce Hya ital~ bil-
• ';'>ler iki kısma aynlabilir. mai lnifidir. E-11 mahalolıalr

'"'""'• bugünkü medeniy .. tin ttr ki ecnebi bir luan bilmiJ1«n
, •nı Yunan ve LA tin irfanının lerin lôtince veya yunanca bil
~ ettifini, binaenaleyh bizim meleri faydasızdır; bu liaanı bi-

l> ve Latin eaerlerini okuma- !enler de !itince H y-nca Öf· 
~ lrafamızı onlarla hazırlama- renmej, lrüUetine j,aıl-ıNUl.ar,, 
~ ~•runıtini tealim ediyorlar. , diyor, 
at o eıcrleri uıll.-rınde.n oku- Külfet bahaını bir türlü anlı-

Vlliyelte 

efterd rlık 
İmtihanı 

İmtih nın neticesi, 
kimlerin kazandığı 
anlaşılmak üzre ir 

Defterdarlık memurları ıı.ra
aında yapılım terfi imtihanına 
ait evrak defterdarlıkta bir ko
misyon tarafından tetkik edil
mektedir. imtihan neticesi ve 
kimlerin kazandığı üç btt güne 
kadar belli olacaktır. 

İhtikar 
Komisyonunda 

Vil&yetteki ihtikarı tetkik 
komisyonu bazı benzin ve pet
rol kumpanyalan hakkındaki 
tetkikatmı ikmal etmek üzere
dir. Komi~on ticaret odasında 
da bazı huausatı sormlJ!tu. Ti
caret Odaaı cevabını göndermek 
üzere olduğunu dün vilayete 
bildirmittir. 

İngiliz filosu 
Limanımuı bir İngiliz filo

sunun ziyaret edeceğini yaz
m19bk. Filo 16 eylul cuma sa· 
babı saat onda limanımıza mu
vasalat etmit olacaktır. Filo 
Kızkulesi hizasmda demirleye
cek ve 10 aaat kadar kaldıktan 
aonra Karadeııize çıkacaktır. 

Balık 
• 
Ihracab 

Geçen seneki endi
te bu sene de var 

Balık bolluğu bir haftadan
beri devam etmektedir. Maa

mafih ilk günler derecesinde 

fazla balığın çıkmaması fiyatla 

n niıbeten yükseltmittir. Balık 
ihracat tacirleri her aene oldu

ğu gibi balık ihracatı için ha

zırlanmışlardır. Hatta bazı te
tebbüsler bile vardır. Malum ol 

duğu üzere balıklanmııı: için 

Yunanistan batlıca alıcı mevki 

inde bulunmaktadır. Geçen se

ne ,iddetle his.edilen kifi ter•· 
iti haiıı: nakliye vaaıtalarmm bu 
lunmamasmın bu sene de teker 
rüründen endite edilmektedir. 
Balıkpuan ve dvarmın pisliği 

ne mukabil Balıkhaneoin içi 
mümkün oldupndan daha zi· 

yade temizdir ve bunun için a
zami rayret •arfedilmektedir. 

Şehitleri Ziyaret 
Şehitlikleri imar Cemiyetin· 

den: 

Şeltitlerimizin habralar
taziz makaadile cemiyetimiz ta 

rafından mürettep Çanakkale 
seyyahatine tahsis edilmit olan 
Gülcemal vapuru 15 Eylul per
şembe akşamı saat on dokuzda 
Galata nhtnnmdan hareket ve 
cumartesi sabahı avdet edecek 
tir. Bu seyahat ve merasime 
ittirak edecek zevatın vakti mu 
ayyende vapurda hazır buluD
malan rica olunur. 

yamıyonım. Zahmet veya· kolay
lık ameli fayda iatibclaf edildi
ği vakit mevzuu balıia olabilir. 
Fakat o zaman filo•oflan, ..,i,... 
leri. ı .... ,1an olnınıalı da bir 
külfettir; batta fennin terakkisi
ne, meaela ıür'atin artınaama 
çalıtınak ela hir külfettir. 

irfanın zaruretleri anca'lı: te
ceaaiia, haabi teeeuüe -aı kabul 
ediıidilı:- aoara -..zuu balıia 
olabilir. Hayatıa maııau ela, in
aan oğlıuıu nelse kadir olduiunu 
anlamağa, kabiliyetlerini kuvve
den ffile çıkannağa aev'lı:eden 
bu teceMi.tedir. Y olraa okuma
nın, ya2D1anın, battiı. k-.ına· 
nın bir fayduı, bir lüzounu yok
tur_ Müvehhit ohnadığım içjn hil
kati, Allah'm kendini i:ıhar arzu
su ile izahı anlamam; hilkatin 
bir gayesi olduğuna kani clefi
Jim.. Fakat mademki varız, bu 
varlığa bir mazeret icat etmemiz 
lazımdır. Zaten bu icat, inaanıu 
bynetindedir ve medeniyet cibini 
yetimizdeki bu arzunun eaeridir. 
Külfetten bahaehıteti bunun için 
anlaınıyonım. 

Meaele tudur: Garp medeni
yetine dahil olmak, yani yalnız 

Mahk melerde 
• a Er 

ç 

açakçılar 
başla ı, 

hakeme er· m 
uruma ya ıldı 

Geçen ııene haziranmda mü
him bir eroin ve morim kaçakçı
lığı kqft:dilnıit ve kaçakçılar 71 
okka, 315 dirhem morfin ve e· 
roini bavullar içinde Sirk ciye ge 
tirdikleri bir sırada yakalanarak 
Adliyeye tevdi edilmiılerdi. 

Kaçakçılık maznunu olarak 
Ağırceza mahkemesine sevk oJu ... 
nan Zafiri, Ariatidi ve Vitalinin 
dün dunıımalan yapıldı. Zafiri, 
Aristidi ile ahbaplığı olduğunu, 
Aristidinin "şu bavulları alıp Vi· 
taliye götür!" diye tenbih ettiği· 
ni, ve kencliainin ele bavullarda 
ne olduiunu bilmiyerek Vitaliye 
verdiğini aöyledi. Vitali de komia 
yoncu olduğunu, malların giiın
riikte muamoleıini yapbrdığını, 
fakat içinde ne olduğunu bilmedi 
ğini iddia etti. 

Diğer maznun Ariatidi' ele in
karda bulundu. Müteakiben Leon 
Taranto Ef. ıahit olarak dinlen
di. Diğer tahitlerin celbi için mu
hakeme bafka ırüne bırakıldı. 

Duruşmaya kaldı 

Geçen aene baılangıcmcla 
Tayyare Piyangosundan aldıklan 
mütı.rek bilete onda bir hesabila 
100 bin lira isabet eden Abdi Fu
at tütün depoau anıelesinden 
Maaruf uata ile arkadatlan, ikra
miyenin taksiminde ihtilafa düt
müfler. Masruf uata, bunlara hak 
lan olan parayı tamamen verme
mit kimine yüzcle 20, kimine yüz 
ele 30 nokaan tediyatta bulunmu.f 
Ancak Masnıf ağa bu iti .ağla
ma bağlamı§. Paralan rizalarile 
aldıklarına ve herhangi bir talep 
te bulunmayacaklarına dair eli .. 
rinden noterlikten taadikli birer 
aenet almağı uaubnamıı. 

Maamafih, bilet üzerinden 
hak iddia eden amele, Maanıf a· 
ğanın kendilerini itfal ettiğini ile
ri aürerek uıtabatılan aleyhine 
bir clava açmıtlarclır. Davaya dün 
üçiincü ce:rada baılanmıı ve ta
hit celbi için dunıpna, 14 tetrini 
saniye kalmııbr. 

Mahmut pata 
yangını 

Geçen şubabn üçüncü sünii 
akıam, Mahmutpapcla Kürkçü 
lıamnda larail Sivi Ef. Din lıaar 
elbiae mağazaaınclan bir yanl'*ll 
çılmut Ye maiaza biltfin -htevi
yatile birlikte yanmıtb. • 

Matua, Onyon Aclriyatika 
aiırorta tirketine 70,000 lira mu• 
kabitincle aigoırtah idi. Sonra da 
yansm. maiazaclaki -urlann 
dıtan çıkmalarından yanm .aat 
aonra zuhur eCliyordu. Bundan 
maacla y_.. aakası .araamcla 
lttial edici bazı maddeler bulun
muıtu. Bütün zevahlr, yangının 
kaseli olduiu idclialanna hak ,,. 
recek dereeed• maiua aahibi 
lırail Sivi Ef. ve yeğeni lzak Ef. 
terin aleyhinde olclu&-unclan heT 
ikiai de aan altma alınarak evra
kile birlikte Ağırcezaya aevkeclil
diler. 

Bir müddetten beri larail Si
Yİ va lzak Ef, !erin ınabakeınele
rine devam edilmektedir. 

Dünkü celaecle yangın mahal
lincle tetkikat yapan mÜheftdia 
Tevfik ve Nuarat Beylerin rapor• 
lan okundu. Tevfik B., raponın· 
da yangının bir yerden c;ıktıfı 
noktai nazarını müdafaa ediyor 
ve ifi daba :ıiyacle kazaya hami 
ediyordu. Nuarat B. iae Yansmm 
bir değil, birkaç yerden çıktığı 
neticesine vanyordu. iki raporun 
arnsmclaki aykınlığın halli için 

onun meyvelerinden utifacle ile 
iktifa etmeyip o medeniyet için
de yapıcı olmak istiyen bir mil. 
let için Yunan ...., Rom• ıned...._ 
yetlerini bilmek, bımuD İçin ele 
yunancayı ve tatinceyi öiren
mek bir zanırettir. ~a bu bir 
külfetmiı 1 O Seliı.mi ! medeniyet 
bir külfettir; konfor bir külfet. 
tir, çünkü ha,....aıalar gibi, yalnız 
toprak ·-mum .enlikı-i ile ik
tifa ec&-diğimizi ıöaaerir. 

Yunan ve Latin eaerlerini tn.
günkü Avnıpa cİillerine. terc~e
sinclen okumak meselesıne gelın-
ce bu hu.usta dişôinclü'lı:leriıaıi 
tekrar edecek deiilim. Fakat 
menwp olduğu medeniyetin eaaa
lannı mütemadiyen ba§ka mil
letlerden öğrenmeğe razı olmak 
fikrine bilmem ne elemeli? Seli,. 
mi fzzet'in ve onun gibi düıünen° 
lerin arzanı kabul edilince ıniia
takil bir Türk - Garp medeni,.... 
ti teeaa&üne imk1n tasavvur edi
lemez. Nihayet Japonlılar gibi 
bir şey olunız. Vakıa onlar, da
ha birtaknn milletler, busün 
garp medeniyetinde bizden ileri 
olabilirler; fakat onlan kendimi
ze örnek diye alama ız 

mahıı.1linde naip lıuzurile ikinci 
ke if yapılmıftı. Bu kqif, Nuır.ıt 
Beyin raponına daha ziyade hAk 
verdirecek bir mahiyet arzediyor 
du. Raporlar okunduktan aonra 
maznun vekilleri, raporlarda İm· 
zaları bulunan zevatın mahkeme• 
ye celplerini iatediler. 

Davacı sigorta vekili aon rapo
nın tanzimi eanaamda hazır bu
lunmayan Tevfik Beyin ele celbi 
ıartile bu talebe iştirak etti. 

Maznun vekı1i, oigorta bedeli
nin 90,000 liradan 70 bine indiril
diği zaman bu tenzilabn yanan 
mağazaya ait olduğunun kayden 
aabit olacağını .öyledi ve bu hu
&uıun aorulmaırnı, bir de ankaz 
araaında bulunduğu teıbit edilen 
trebentin eaanıımm h"'8rat imha· 
aıncla k:ullanılan mayilerin teTki
binde dahil olup olmadıim.ın da 
iatil&mmı talep etti. Müddei U• 

mumi talebe İflİrak etti. Mahk .. 
me heyeti ele bunu kabul ederek 
dunıımayı 2 tetrinievvel pazar 
gününe bıraktı. 

6 ay hapislik 
Çorlulu OllJDan Ef. nin 8 lira· 

aını aııran Arap Sabri 2 inci ce
zada 8 ay bapse mahlı:Uın edil
miıtir. Arap Sabri bir o kadar 
müddet de zabıta nezaretinde bu
lundurulacakbr. 

Kızın yüzünü kestiği 
• • 
ıçın 

Olsa isminde bir kızın yiizünli 
Jiletle keaen Fey:r.i clün ikinci ce
zada 1 aene hapae, 711 lira para 
cezaıuna mahkOm olmuttur. 

Memleket 
iş bürosu 
Hüktımet çok fa

ideli bir 
tetebbüs yapıyor 
ANKARA. 12 - Aldığım 

malfımata göre hiikQmet bir "it 
bulma" teılrillb vücude ııetire
cektiıc. Merkezde yapılacak bu 
tetkilit. memleketin muhtelif 

yerlerinde mevcut itaizleriı:ı. ve 
it arayanlarm adedini ve ara

dıklan itlerin dnaini. her hafta 

muntuam istatistikler ıeldin
de teshil edecek, diğer taraf

tan. ııene memleketin muhtelif 
yerlerinde me\'CUt itlerin ve it
çi arayanlann aclree ve w.vile

rini de tesbit eder ek, İf ile i9çi 
arasında daimi mutavassıt vazi 

fesini görecelrtirMemlekette iç 

timai tetkilit noksanı ve muhil 

bere ~akale mütkülii.b naza

" dikkate alınına bu resmi te
tekkülün ne derece faideli ola

cağı takdir olunur. 

lzmirde zelzele 
lZMlR, 11 - Bugün onu 

yirmi reçe şicldetli bir zelzele 
oldu. halk heyecan reçirdi. 

olmak hakkı yalnız en büyükle
rin, en ileridekilerinclir. 

Selami izzet yunanca ve ıa. 
lİDce öfrenme'lı: :zaru,..tiaclea balo 
aeden&eria idcliallDI, arapça ve a· 
cemce tedriaatmm ömrüıaihı -
aenelerincle arzettiii perifanlıir 
taavir ederek çürütecei!inl sanı· 
yor. Mektepleriaaüzcle arapça •e 
acemceye haklıile çalıfl'D talebe 
vakaa çok azalmqtı; çünkü o dil
ler bize, yeni irfan ihtiyaçlarımız• 
ela hizmet eclemiyorclu. Fakat 
mü.lüınan Şark medeniyetinde 
bir zamanlar bl:a de yarabcı ol
dukaa IMınu elllette ki arapça -
acemce öfrenerek temin ettik. 
Garplıl.afmak arzuwnu cluydu-

• iumuz a:ün arapça ile acemce yer 
terini yunanca ile latinceye bı· 
rakmata mecburdu. 

Seli.mi izzet, ikinci kısım mua
rı:rlara ela fÖyle bir parça, ço'lı: 
uzaktan iltihak ediyor, Fakat 
aözlerini pek iyi anlıyunadmı: 
Diyor ki, 

..Baidat medeniyetinin b.uü
badttlmitote uğnyamıyacalına 
hükmedenler, walil avlaıtıp Ro

oe Atina mefleniyetlerinclen 

Maarifte 

Fakir 
Talebe 

E"r im ihandan 
s mf kalır a 

yap laca 
bir şey v r mı? 
Dünkü akfam ga%etesi darul

fünun fakültelerine devam eden 
gençlerden fakir olanlarını :ma• 
ye makaadıle aınıfta yalnız tür 
dersten kalan fı:.kir taleb nin o 
aenc ipka odilmiycrek müteakip 
ımıfa geçirileceği ancak ikinci ae 
nenin deTıleri ile beraber birinci 
ımıfta veremediği bir tek imtiha
nı da tekrar veımeğe tabi tutula 
cağını, bu suretle tahsilini gÜçlük 
le yapan fakir talebenin, tahıil 
senelerinin u:rablmuına veıile ve 
rilm.iyeceğini yazıyordu .. 

Dün bu huauata hukuk fakül
tesi reiai Tahir bey bize dedi ki: 

- Müderrialer tarafından fa
külte meclialerine bu şekilde bir 
teklif yapılacağına dair mahima• 
bm yoktur. Böyle bir teklif vaki 
oluna tetkik edilir ve icabı diifü 
nülür. 

istimlak yapılacak 
Akaaray karakolu önündeki 

meydanın tevsii için iatimliı.ki liı.
ınm gelen bir kaç binanm dıır ia
timlak muameleai ikmal edilmit
tir. 

Meydanın senitletilmeai ve tea 
viae yakında ikmal edilecektir. 

Muallimler içtimaı 
Ecnebi ve ekalliyet mekteple

rindeki türkçe muallimleri yana 
Halkevinde .aat 3 de fevkalade 
konıırelerini aktedecekleTdir. 

Mekteplere talebe 
Maarif Vekaleti bu oeııe mek

tep meaeleaini ehemmiyetle takip 
etmektedir. Ortamekteplere ve 
liselere sirmek üzere m6racaat 
eden bütün talebenin kabulü içİD 
tedabir almnnftn'. Maarif vekale
ti yeni bir emir göndererek ilk 
mektebi 11 yapnda bitiren çocuk 
larm dahi ortamektep birinci aı· 
nıfa kabulünü bildirmittir. Hal
buki talimatname mucibince orta 
mekteplere aıslri 12 yatında ta. 
lebe kabul edilir. Vekiı.let taball 
aenelerinin telrteye ufrıunamaar 
için 12 Yat kaydnu kaldwmlfbr. 

Yeni bir mektep 
Göztepede kapanan koleji bl

naamda yeni bir huauai ortame'lı:
tep açılmrt ft bu oeneden ib"ba· 
rea faaliyete batl--.br.. Çaia
loilunda Yeni ..eil i-m.te bir 
de bıuuai ilk mektep faaliyete 
baflamqbr. 

Tedrisat baıladı 
Şahı imizdelı:i acnebl - ekal

liyet mektapı.i tıedrİlata batla· 
llUflaNır. Re8nİ IİM w ei'taiDak· 
tepi• de c:wnarteai pniinden iti 
haren tedriaata batlryacakJarclrt. 

Bir tayin 
Ciimburiyet orta mektebi ede

biyat muallimi Sabri Cemil B. ı.. 
tanbul kız liaeai edebiyat mual0 

limliiine naklen tayin edilmiıtir. 

Tahir B. geldi 
DariilfünUB Hukuk r.triilteai 

reiai Tabir B. AYl'llJ>aclan .fAhrimi 
ze avdet et.aittir. 

Salih Zeki B. geldi 
Romanyaya tedaviye giden 

Maarif mü.teıan Salih Zeki Bey 
tehrimize avdat etıniıtir. 

Mii.tetar B. bir hafta kadar 
latanbalda 'lı:alaca'lı: Ye IOlll'& An
karaya dönecektir. 

düft'iin (1) ,...-. Perilıla 1-
im olda. Faloat ba da..- ar
medi. Umami harp içtimai, ilrtı
aacli fe&eli, ...... 1n ( 1) ' nyaa 
nizıamr deıfittWİ. BawiinH nİ· 
aannn banileri na Baidat'm ül&o 
rnandr, •• de Atiaa'n111 fa.wlô
..Jır,.. 

Umumi harpten aonra med• 
niyet cleiiımedi, ancak bafka bir 
yol talt11. Daha doğruau -deni. 
yetin bazı kıumlan, zata. öt .. 
clenberi mütemadiyen deiİflDekte 
olan kıamıları cleğifti. Periklea 
:aamanmın şairleri, filoaoflan, 

•• 
Belediyede 

tob··!' 
• e 

Şia• 

elediy i 
bir ilı "laf 

ne 
\; ? 

Otobual in ıı'-'at.ı: t ı· 
çi kulla ıla ak re~ 1 t i 
b-tun o c> üıler konu!,, ıu tur. 
Ancak "'"' atorlcr 1:- n · 1: uel -
diye tarafından temhir ecL edİ· 
ği den itleıncğe ba lan'. nı !ar 
d • 

Şimdiye kadar üç n.,,,i üzeri· 
ne regüliı.tör konmuştur. Fakat 
Bdecliye bıı üç nevi de evvelce 
kabul ettiti halde timdi bütün o
tobüs regülatörlerinin yeknasak 
olmnaını bildirmiıtir. Bu vaziyet 
üzerine otobüa aahipleri itiraz e
derek regiiliı.törleri koyduklannı, 
tekrar para aarfede1'ek yeniden 
batka recülatör alamiyacaklanm 
ileri alirmiiflerd.ir. Belediye bu İh• 
tiliı.fı tetkik etmektedir. 

Tehlike yok 
Dünkü Vakit gazeteai Kara

köy köprüaünün tehlikede olılµğu 
na, çöküntüler haaıl olduğunu ve 
bir bç ıoene ııonra iatifade e• lile
mİyecek bir telde geleceğini ya
zıyordu. Belediye heyeti fenniy& 
ainden yaptığımız tahkikata gö
re bu iddia hiç bir hakikata iıti

nat etmemektedir. 

Tetkikat baıladı 
Bundan bir kaç aene evvel istiblü 

pulu re11ni çıkbğı vakit bir kah
vehaneler kahve fiyatlarmı 5 ku· 
nııtan 5,5 kunıta çıkarmışlardı. 

Halbüki iıtlhll.k pul reımi şim
di mulga olclufu halde gene bir 
çok kabvehaneleTde fiatlar 5,11 
veya 6 olarak clevam etmektedir. 
Bu huaaata yapdan tikiı.yetlcr Ü· 

zerine Belediye tetkikata başla· 
mıfttr. 

Ekmek narhı 
Bu hafta ela ekmek narhi R,5 

olarak ipka edilmiıtir. 

Mütehassıslar 
Ereğlide 

-·-----
Su membaları ve 

un fabri-
kası tetkik edildi ~ 
EREC.Ll, 11. A. A. (Ceçikınit

tir).-- Konya meb'uau Muaa Kiı.zım 
Ye I b ticaret ... -Jİ ınüofiri 
Zeki ,.. -•ele• lııey.u. C-1, 
Zühtü, Hi1aMt Be,l..te M. Sankin 
we TR,.aninaki , cuma pnü seç va
kit Erqliye muvaaalet etmiıler ve 
kartılammtfarclır. Heyet Belediye
nin miaafiri ohmıttvr. 
Mütehaaaıslar beyeti clün Ereğliye 

15 kilometre mesafed., ve T oros etek 
terinde IOOO aenelik bir Hitit abide-
111 yalmunda ı...ı.-n l'ITİEdelci au 
menbaıııa silrnİ!lerdir. 

Bu -ba, pyet kuvvetli auyu ha 
vidir. Marttan beri lıu n>111takaya 
lıir damla yağmur yağmaınuuıa ve 
menba auyanun anccl< yirmide biri 
kalmaıına rağmen suyun çoI' bol 
olduiu ve az bir masrafla 20tm bey-' 
firlik lıir lruvvei riaihnrrikc iatihsnl 
edilebileceği heyetin mnlıtelif usul· 
terle sabahtan alıpma ka4 • yaptr'" 
tecrübelerden anlatılm;ştır. 

Heyet terefine Belediyede hir zi. 
yafet verilmit- ve samimi natuklaı 
teati olunmu,tur. Heyet Ereğlidcw 
un fabrikaamı tetkik etınİf ve mem. 
muıiyoti c:alip wı....tar. 

Mut-b• .. nlar bu akşam P.lnpr<"ol• 
Adftnaya hareket etmi;lerdir. 

i'lı:tiadi ferait itibarile kendi ya
pclıklan devirden büabiitiin baş
ka olan devirlere tesir ettikleri 
sihi bupne de tesir edebilir. 
Selftıni izzet de tarihi materia 
limı nıodaama kapılıyor. Bu pren. 
ıipin dojiru taraOarı yok demi
yorum; fakat moda olan her ce
reyan, her prens.ip gibi yegane 
izah çaresi teliıkki edilince bitta
bi yanlıt tara.flan doğnılannclan 
claha fazla t.,.U. ediyor. 

H- berbangİ bir ~ip 
moda olunca muhakkak ınsan
ları inkara, nahvete aevkeder. 
Bir prenaipin moda olmaıı, ta
raftarlanmn yegane ve mutlak 

ı olan bakı1<ati baJduklan zehabı-
( 1) Zerdüşt, SclAıni zzet'in ya- na cliitmeleri demektir. y egi.ne 

namda Zerd~şnu olmuı; tUphesiz ve mutlak olan hakikati bulduk· 
bir tertip hata!I olacak. Fakat çok 
hoş.. Mamafi Selilmi'nin hatası da tan sonra ela tarihi bilmeğe, geç• 
ondan daha az tuhaf değil Zerdüşt, miı devirlerin eserlerini tetkike 
belki efaancvi bir bakim, bir din ba- ne lüzum var? Bunun içindir ki, 
niaidir; Periklcs bir devlet adamı. moda olan cereyanlar tembclle
bir siyasidir. Biribirinin yerine kaim I rin pek. işine gelir. Seliı.mi izzet 
atanıaz. Hem bizde ZerdUşt'!in tc- ı de belki bu modaya kııpıldığı i0 

siri olmam~tır; biz m!islüman t- çin ZeTdüşt ile Perikles araaın• 
ran'm tesirinde kaldık. Selami bun· dalıi farkı bilmefe lüzum gör· 
!arı hiç şüphesiz lıilir ama lıilmem 

! ,, 
t 
• • 

·ı 
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'hoı ~ um~sl cM!LLIYET• t•r 

13 EYLÜL 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telıraf adreai: lat. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

BllfUIWıarrir va Müdür: 24318 
Yazı itleri Müddrlütü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
TfJrkiye için Hariç içın 

L K. L K. 
3 a:rfılı 4- 8-

6 " 
7 50 14 -

12 
" 14 - 28-

Gelen .....ı. g..t verllm• -

1 

1 

1 

1 

M 

aenize! Her yiğitin bir yoiurt hal kaybolur ..• Onun içln te
yeyiıi var... reddüt haaıl olunca biletçilere 

Taksiler. eskiden pek killüs- sormalı! .• 
tür şeylerdi, bu sefer daha ye· 1 Paristeld değitikliklerin 
nil~miş gördüm. Amma fO· batlıcalanlMian birisi de bir 
förler yine hep o eski kem su· çok t,İyatro ve müzik hollerin 
rat herifler.. Hele bizimkiler sinema salonu haline gelmit 
gibi önüne : 1 olmasıdır. Bunuı ' ıeali sinema· r 

- Oto möıyö? diye kapl aç- nm tiyatroya bir galebesi ola- ı 
tıkları yok.. · rak kabul etmek li.zımdır. Yal. 

Seyrüsefer çok daha mükenı nıa, bugiinlerde halkın ıesli si
melletmİf .• Kaldırımlar üzeri· • nemadan da yorulup tekrar ti
"': da?~ ~ de bllf la~ıkları de- yatroya dönmek arzwıunu gös 
mır ç.ıvılı pıyade geçıt yerleri, terdiğine dair alametler var· 
Pariıln en hücra kötlerine ka- mıf .. 

İTTİHADI MİLLI 
TORK SiGORTA ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesl 
lcr:.: eyleriz. 

Sigortalan halk için müsait şeraiti havidir. 
Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanında 

Acentası bulurunaya:ıı şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

İat. Mr •• ~umanda'1lığı Sabnalma kom. ila ıl:ırı 

Saat 
10000 metre Sargılık bez aleni münakasa 1 T. evvel 932 14 te 
50000 metre Tülbent gaz " " " " 14.30da 

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

Yarın akşam 

OPERA SİNEMASI 
1932 - 193S sinema mevoımıne 

ft Sefiller ~ mübdei HENRU FESCOURT"un meşhur 

YEMİN 
Fransızca sözlü ve ıarkılı filmi ile batlıyor. 

Mümeaıilleri: ANDRE BURGERE ve MADELEINE RENAUD 
ilaveten: KADININ FENDi ERKECl YENDi 

Fransızca komedi. 
Müddeti &etflll niiıhalar 10 ı... 1 
ruıtar. Gazete ve matlııaaya ait ' 
İtler İçİa miidiriyete müracaat 

1 
eıWir. Guetemiz illnların me· 
s'nliyetlni kabul etmez. 1 

dar yayılmıt···· Otomobillerde Operanın cephesini muaz· 
adam çiğnememek için azami zam iskelelerle kapalı gördüm. 
meJeke hasıl olmuı, ıu kadar Cepheyi temizleyip boyayor
kb cadde ortaşında sıkıttığmız lar ... Pariste sokaklarda aatıt 
zaman geri iteri harekete kalk- yapan mahut ağzı kalabalık 
mamalı olduğunuz yerde dur· ıarlatanlardan eaer yok!. Bel
malıaınız. O zamuı otomobil- ı ki pazar günü görürüm .• 
ler önünüzden ve arkanızdan Bir çok tey gibi eski. anti
geııer ıi&e dokunmazlar.... · ka eıtY• ve kitap kıymetten 

Metropoliten büyük bulvar- dütmü, .. Hem fena halde .. 
!arın altına kadar ilerlemif. 928 Kuooura ucuzlamış.. Nasıl 
de daha intaatı bitmemİtfi. mal olduğunu bilmem amma, 

FIAT AR: Ordu ihtiyacı için yukarıda cins ve mikdarı yazılı Sıhhiye, .. _, 
malzemesi hizalarındaki tarih gün ve saatlerde ayn ayrı dört şarl 
namede satın almacaktır. Taliplerin ıartnamelerini görmek için 
Tophanede Merkez kumandanlığı aatınalma komisyonuna her 

ikinci 30 - Birinci ve balkon 50 - Hum•İ 75 kuruıtur 

lstanbul Makıudiye Han 8 No.da 
Teodor Mumcidis efendiye: lıtan. 
bul 3 Üncü icrasından' Cevat zade 1 

Ali beyin zimmetinizde matlubu ol-

Şehrimizde Frrumz tiyatroıund• 
oynamıf ve lstnnbul halkınca pek 

iyi tanır.mış olan 
BUGÜNKÜ HAVA ' ' 
Y 91ilköy Nkel"İ rasat merke-

1 zinden verilen habere &Öre ı.u.ün 
hava umumiyetle açdt olacak. ruz 1 

1 

gar muhtelif iıtikametlwden mÜ· 
tedil kuvvetle eaecektir. 

1 12-9-932 tarihinde hava tazyiki 
762 milimetre, en fazla hararet 28 1 

en az 13 aantia:rat kaydedilaüi-
tir. 

FELEKTEN il 

S.ya hat mektupları., l 

Bu Metropoliten bir garip muaz~am bir mağaza . 3.5 li~a
ıeydir. Ne zaman Paristen geç 

1 

ya. mukemmel erkek ıskarpın-
sem bu dünyanın en güzel yer- ' len sahyc_>r... . . 

ııün ve İştirak için de muayyen saatlerinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (60) ( 4637) 

* * 
Harbiye mektebi ihtiyacı i-

çin 1200 kilo taze üzüm pazar
lıkla satın almacaktır. Pazarlı
ğı 14 Eylül 932 çarşamba günü 
aaat 10 da Tophanede merkez 
kumanaanlığı satın alma ko
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin izahat almak için 
her giin ve pazarlığa iştirak İ
çin de muayyen vakitte komis
yonda hazır bulunmaları. 

(66) (4772) 

* 
kasa suretlle satın alınacaktır. 
Münıakasaaı 17 Eylul 932 cu
martea i günü ıaat 14 ten 1 7 ye 
kadar Tophanede Merkez ku
mandanlığı aatınalma komiıyo. 
nunda icra kılınacaktır. Taliple 
rin ~e.rtnamesini görmek için 
komisyona müracaatları ve itti
rak i<)n de muayyen vaktinde 
komisyonda huır bulunmaları. 

(17) ( 4308) 

• • • 
Parise umumi 
Bir bakış 

altı şimendiferini hayretle mev Halk bıraz daha ıtınasız, ka
zuu bahsetmeden geçemem. dmlarda daha .~z elm~~ ".ar. 
Benim. Pariıin orta yerindeki S~h~e elmas gozden d?t~iif .. 
bir kaç büyük caddeden batka Butün s~hte. .'eyler gıbı .. 0-
yollarını öğrenmenıe mani olan nun yerme adı tat ve !'1aden
şey de Metropoliten denilen bu den yapılm'! feyl~r kaım o.1-
yeraltı ıimendiferidir. Onun muı. Bu şeylenn kıymetaız 
hartasma nazaran gideceğiniz teYler ol~ğunu takan da gö
yeri tayin eder. nerede aktar- ren de bılır. Aldat?1aca y~~! 
ma yepacağır:ızı da kararlaıtı- Lokantalard.a fiatlar yuzde 
rır yerin dibine geç.eniniz.. 15--18 derecesınde ucuzlamış. 
Amma biz.im Peyami Salanın ~vehıın~er, hele Monpamas 
spor mağlübiyetinden utana- l ıle Şanzehze . taraflarında art-

ı rak yerin dibine geçmesi gibi °!1f·'. Öyle güze! kahv~ler. var Ordu ihtiyacı için küçük kop 

d ğ"l D • d d "' ki; bızd'e olsa dıplomatık zıya- ça alınacaktır. Talip olanlar nü e ı ... ogru an o.ruya on, fetl . d •. 

1 

on bet metre atatıYa iner, bi- Kenldora al verı~z.. h munelerini 13 Eylul 932 T. salı 

Mikdarı 
16 kilo 
8 kilo 
3 kilo 
3 kilo 
8 kilo 

Cinsi 
Gaz yağı 
Üstüpü 
Vazelin 
Gres yağı 1 . . . 1 928 d iki . a ınm ar. yıne ta ta, o- .. .. t 12 k d T h 

etınızı a ıraınız.. e ncı t b'll • dö _._ 1 ki" gunu saa ye a ar op a-
k . 50 · · d"" ku omo 1 er yıne rt tcı<er e ı nede Merkez K. satınalma ko-Parl• 

Dört milyon nüfuıu olaıı ve 
dünyanm en ıüzel binalarını. 
bahçeleri. ihideleriııi tqıyan 
bir şehirde üç dört defa bir kaç 
hafta için kalmakla bir ter öğ
renilmez... Onun için Pariı 
hakkında malümat vermeye 

mev ı santım yanı ört - • 1 • 'iki ki ı 
"d" - di 70 · ve UHan ar yıne aya ı.. mı·ayonuna getı"rmelerı". tut onpara ı ı. tım saııtı- Ha ı d"I · ğ ı E 

me çıkarınıtlar.. Altı kurut kiden ·ö ~.::c1 ço • f 1f·· s- (65) (4747) 
75 kilo 

750 kilo 
2 adet 

C marka mobilöyül 
B marka 

kadar ediyor .. Bu aldığınız bi- Analı g ru ki e>'.bt. fey er var... • "" " 
!etle. Metropoliten kapıların- k 11 ç;;u ek u. 1 b ıyar vke ~ul~ Harp Akademisi hayyanatı 

Benzin 
Li.ıtik kaynak ma
kinesi 

dan dıtarı çıkmamak ıartile bü d~I a ~·1 
1 h 

1 
ve uru

1
tu. yuz u ihtiyacı için 200 ton arpa kapa· 8 kutu 

tün Parisin altını dolatırımız.. encıl er eHell g~ erı avuç h zarf suretile satın almacak- · 250 gram 
Kaynak 
A•itaülfirik 

K. · ed b' b d açıyor ar... a ennden bunla· tır. Münakasası 25 eylu"I 932 1 kilo 
ımse aı&e n en ır ara a an f 1 d"I · 

· · ·· ekin b" d"•" · · rın pro eayone 1 encı olma- Pazar günü saat 14.30 da Top· Odistile 
ka;kacak değilim •. Her seyyah ınıp ot e ın ıpızı sor· dıkları anlatılıyor... hanede merkez kumandanlığı Topçu Atıı mektebi ihtiyacı 
gibi ben. • de Paris.ia büyük mü- 1 maz.. FELEK 

1 b h ı ...:_ı d 1 _________ .;;..;;;;,;;;;,;;;,;;;.._ı sahn alma komisyonunda icra için yukarıda cinsleri yazılı 11 
ze er~ı. a çe en.w. mey an a- l Pariste. iki Metropoliten 1 k 
nnı, tıyatrolarını evvelce gea- , tirketi vardır. Birisinin Pariıi ÇANAKKALE kı ınaca tit, Taliplerin .ıartna- kalem muhtelif benzin ve yağ 
dim. gördüm ve çocuklar ıibl muhtelif iıtikametlerd'e kate- mesini göı'mek için komisyona pazarlıkla ıaltn alınacaktır. Pa 
(Eyfel) kuleaine çıktım. den dokuz hattı; idğerinin Pa- Şehitlerini ziyaı et müracaatları ve iıtirak için de zarlığı 14 Eylül 932 çarşamba 
Amma bizim Beyazıt ve Gala· riai timalden cenuba doğru ka- l S Ey L OL şartnameııı veçhile hazırlaya- günü saat 1 O dıı Tophanede 
t~ kulelerine çıkmadım. Paris- teden ve birincinin hallan ara-

1 

cakları tekJif mektuplarını ma- Merkez Kumandanlığı ıatınal-
te doğmuı büyümü§ Parislile· sında adeta bir argaç vazifesi- GÜI.CE.PıI L vapurile le günün~ muayyen vaktinde ma komisyonunda icra kılına-
rin yüzde doksanı (Eyfel) ku- ni gören iki hattı vardır. Bir ı . komisyon riyasetine vermeleri. 1 caktır. Taliplerin izahat almak 
l · ıkm E f l ku p,yang Üd"' · ti d (36) ( 4519) İrin her gün nümunelerile ve ev esme ç ııınıttır. y e - . yere gideceğiniz zaman. 0 yeri, om .urıye D en: ,. 
l · k 1 h 1 "b d • 4 

" safı kimyeviyelerile beraber eaı onso oı ane er gı i ir .. i bulunduiuz yere nazaran tam 35.000 Lira kazanan 27045 numara 
S h k 1 d Merkez Kumand~.nlığına muayyen vaktinde komisyonda 

eya ate çı ıın ar ora an ge- ' bir hat üzerinde her zaman bu- 1ı biletin üç parca11 lstanbulcla,birer h 1 merbut müoaaent i tiyacı İçin hazır bulunmaları. 
çer... lamazaınız.- O zaman bir hat- parÇ1111 lzmir ve Edirncde satılmıt JO,OOO kilo bulgur aleni müna- (67) (4792) 

Buna rağmen dört ıeııelik tan diğerine aktarma etmeniz mütebaki parçaları satılmamııtır. 
fa&ıladan ıonra Pariste gördü- liaım<lır. Bunun için haritada. 15.COO Lira kuanan 4855 numa. 
ğüm bazı deiitiklikleri yaza. hatları tetkik eder. aktarma İs· ralı biletin beşte birlik bir parça.ı 
cağım.. tasyonunu tesbit eylersiniz.. ile diğer parça11 lstanbulda bir par. 

Evveli. binalar. kühikleşme- Bu İstasyonda indiğiniz zaman ça11 Gazi Ayıntapta satılmıt ve mü 
ye baılamıt•• H- de bariz f&o da (aktarma) iıaretli koridor- tebaki parçaları satılınamıtlır. 
kilde .. Eskiden ne üslupta ol· lara girer. aradığınız hattı bu- 10.000 Lira isabet eden 27.965 
duğunu bilmem amma bizim lursunuz. Bu iki ıirket hatla- numaralı biletin üç parçası lıtaabul 
bildiğimiz tekilde güzel teYler rından biribirine ayni biletle da, birer parçası Ankara ve lzmirde 
yapılırdı. Şimdi, zırhlı tareti geçilebilir. 924 te Pariı olim- satılmıı ve bir parçuı Boğazlıyan
ıibi te)'ler yapılmıf.. Ve bana piyadına giden arkadaılar<lan dan satılınıyarak iade edilmiı ve mü 
sorarsanız çirkin olmuf... birisi o zaman 30 ıantime olan tebaki parçalan aatılmamıtl&r. 

Sonra bir çok büyük cadde- Metropoliten' e binerek saatler
lerde tramvay hatlarını tatil ce o aktarmadan o aktarmaya 
etmitler, raylar demirden olsa, ıeçmiı ve nihayet yer yüzüne 
bir harp hatırası ıibi madeni döndüğü zaman bize: 

1HT1RA iLANI 
" Gemiler için iki kısımlı iıtika

met aleti"' hakkında iatihaal olunan 
iltima'lar yaparak asfaltın ara- - Bugün Pariıi 30 aanti· 6 T. Evvel 1930 tarih ve 954 numa-
5tnda kayboluyor ... Onun yeri- me gezdim .... diye latife etmiı- ralı ihtira beratı bu defa mevkü fü-

ne otobüs ıerviıleri ikame e- ti, le konmak üzr~ ııhere devrüfttağ ve 
dilmit··· Y alıuz dikkat etır.eyen \'e ya ıcar <:dileceginden talip olıuıların 

Bizde i! bunun aksinedir. adım bqmda büyük karakter- Galatada Çinili Rıhtun Hanında Ro-
Üsküdarda tramvay işlesin di- lerle yazılmıt yazıları okumı· bert Ferriye müraauıtlan ilia olu
ye otobüsleri yasak ettik .. De- 1 yan kimse bu aehlizlerde der- nur. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
Mübayaa edilecek 430 ton yerli maden kömürünün 10 Ey

lul 932 tarihinde yapılan kapalı zarf usulü münakasada verilen 
fiyat gali görüldüğünden aleni münakasası 19 Eylül 932 pazar
tesi günü ıaat 14 le Galatada Kara Muatafapaşa sokağında İs
tanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde yapılacaktır. Taliplerin 
§&rtnameaini görmek üzere Ankarada Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasipliğine ve lstanbulda mez
kiir merkez levazım memurluğuna müracaatları. (4800) 

Feyziati Lisesi Müdürlüğünden 
-- • 17 Eylül cumartesi günü umum sınıflarda derslere başlana
caktır. tik kısım ve liıe talebesinin mezkiir günde mektepte bu
lunmaları. 

' duğu idia edilen 2179 lira 59 kuru- l EL VİRE POPESCO 
fun maa ma.5raf haciz yoliyle takaili 
hakkında vaki takip talebi üzerine 
tarafınıza ııönderilen ödeme emri zah 
rına mübaıiri tarafından verilen meı 
ruhatta ve yaptırılan zabita tahkika 
tında mezkür mahalde olmadığınız 
ve elyevm ikametııi.hınızın meçhul 
bulunduğu ıösterilmeaine binaen j. 

lanen tebliğat ifasına karar verilmiı 
tir Tarihi ilandan itibaren bir ay 
zarfında borcunuzu ve baaraflannı 
ödemeniz ve borcun temamıia veya 
bir k11mına yahut alacaklının taki
bat icrası hakkına dair bir itirazı. 

nız varsa yine müddet zarfında tifa 
hen veya tahriren bildirmeniz ve bor 
run bir kıımına itiraz ettiğiniz hal-

önümüzdeki Pertembc nktamı 

VARŞOVAL 
"' . 

YEGE 1 
Fransızca sözl lİ ve tarl:ıh Jiiı- \' 

aık filmi ile 
ART1ST1K 

Sinemasının 
yeni mevsimini küıat edecektir 

Yeni fiatlarmıız: 
2 İnci balkon 35 - Birinci bal 
kon ve Birinci mcvTii 55 -
Husuıi fotöyl< r 80 kuruıtur. 

de o kısının cihet ve mıklarmı açık- . . . . . _ 
·· t . ·~ d • ._ . ~'- lıtanbul bırıncı ifhs memurlug'Un 

ca aoı ermenız uızım ır . .t"-Klt UY.- , d • . 
dirde "ti dil · ıl , · an' Muflıs kunduracı lsmail Ha 

ı raz e memıı aay acagı ve 1 k ef d" • 
bo ted. 'ür" ediğ" . 1 '• en ının maaaımca tanzim ol rcu ıye veya ı az etm ımz . . ... 
•-'-d" d · b "'dd rf d . nan 25-8-932 tarıhlı 11ra <!eften .._ ır e yıne u mu et u ın a ıc 

ifl• ka 
74 

.. .. d ğer alacaklıların iltihakı dolayiıi 
ra ve a.a nununun uncu ına 

d · "b" 1 L d b l düzeltilmi, olduğu ve ikinci topla 
esı mucı mce ma ucyamn a u un 

manız ve mal beyanında bulunmaz i 
seniz hapisle tazyik olunacağmız ve 
hakikata mWıalif beyanda bulıınıı.r-

aanız hapisle cezalancbrılacainuz ve 
borcu ödemez veya itiraz eyleınezıe 
niz hakkınızda ğiyaben cebri icraya 
devanı olunacağı mezkür ödeme emri 
nin tebliği makamına kaiın olmak ü
zere ilin olunur. 

latanbul yedinci icra memurluğun 
dan: Kurhıluıta Tramvay ıon t&o 

nkkuf mahallinde Poliı karakolu it 

manın evvelki ilan veçhile 25.9.9 
pertembe ıünü aaat 14 tc icra k 
na~ğı ilan olunıı.r, 

Beyoglu dördüncü oulh hukuk 
kimlifinden Beyoğlunda Ayatrıya 
kilioeıi civannda Hriaoverıi Apa 
manırun 7 nwnaralı daireıinde sak· 
ve lıtanbulda Cermanya Harun 
dairesinde mükim iken vefat ed 
Hayım Seraba Efendinin terekeai 
leybine muhtelif ve mütenevvi da 
lar ikame eyliyen müteaddit zev 
tın vukuhulan ıulh tekliflerinin al 

tisalindtki hanede 11akin Fuat beye. cakldımn nazarı tetkik ve kabulü 
Mamur Zafir beye olan borcunuz- arzı Taafiye heyetinin hakimlikçe 
elan dolayi temliken alacaklı Ahmet tasdik edilen kı.,an ıktızuınclan 
mürvet ve andan dahi temliken a.. ınakla huıuaab mezküreoin müza 
lacaklı lbMıhim beyin iıbu alacağın- re ve karara raptı zımnında bu tec 
dan dolayi mahcuz bulunan gayri ke alacaklıların mahi halin on dok 
muhadillere mahsuı bono 19-9-932 zuncu pazarteıi günü ıaat on rad 
tanhinde ııaat ı 1 ila 12 ara11nda dör 

1

. d~lerin~~ Beyo.ğlun~ isti~ .cad 
düncü Vakıf hanında esham ve tah sınde kain Adlıye binannd
viliıt borsasında paraya çevrileceği ı oğlu dördiincü ıulh hukuk daire•i 
malum ve iıbu temlik ile iliın ve ih. behemehal ıelmeleri lüzumu ili.n 
par varakaı; tebliği makamına kaim• ihtar olunur. 
olma(( iizere il8n olunur. 

lıtanbul üçüncü icra daireıinden: 
Bir borçtan dolayi malıc:uz va fu
ruhtu mukarrer mWıtelif cinıt- el
biselik kumat 14-9-932 tarihine mü
aadif çarıamba &Ünü ııaat 14 le San 
dal bediıteninde açık artmna ile sa 
tdacağından talip olanların yevmi 
mezk\ır ve sa.atı muayende Sandal 
bediatenmde hazır bulunmalan ı· 

lan olunıı.r. 

Ka11mpafa camii.kebir Dibağh 
caddesinde 14,16, 18 No. lu han 
min tehlikesine binaen Belediye 
rafından 48 saat zarfında yd<bnl 
sına emir verileli. Eınayi tahliye 
kiracılardan F ehime Hanım qya 
nı çıkarmıyarak firar etmiı ve ad 
aini de bilclirmemqtir. Oç &iin 
fmcla müracaat etmiyecek olursa 
ya11nı m"'keze teslim ed<ceğimi 
liln eylerim. 

Mezkur ev ..ruı,i' lsm 

Milliyet'in Edebi Romanı: 91 - Ne diyorsun dadı?. 111 oldu? lar, tepİJliler.... Birden bire. lardı .. Dadıır.a sokuldum titre- odalardan iç.eri giriyorlar .. Ta 

.... 
Olüler yaşıyorlar mı? 

(Felttfi fantaatique roman) 

Yazan: HÜSEYJN RAHMi 

- Ne diyeceğim .. Olanı söy Şehamet - Dadımla derin duvardan duvara atıldılar .. Bes yordum .• Yine birden bire fos. 1't.nlarda uçu,uyorlar .. 
leyorum... uykuda idik .. Birden bire çıkan belli ki biribirini tekrar öldür- forlu kelebekler kayboldu .• O- Bu tedhiş tezahürlerini 

Anasının kolları arasında fırtına ile oda sarsıhr gibi ol- mek iıteyorlardı. Bu kaç defa danın etyası yerlerini değitti- ziyade Şehametin odasında y• 
baygınlığlDI geçiren Şehamet du.. Uyandık... Sordum: "- ölüp diriliştir, Akıl alır 9ey rerek biribirine giriyordu. Ö- pıyorlar .. Kızcağızın uğradı~ 
halsiz, kesik sesle: Dadıcıg· ım ne oluyor? "- Ga- deg" il ... Bu boğu•mada biri di- nümde duran terliklerimin bir • sinirli hal artık tedavi kabil 

- Bana ilk ıörünütlerine liba zelzele oluyor.'' Cevabını ğerine kat'iyyetle galebe ede- teki yerinden karııya uçarken 
pek inanmadınızdı .. Şimdi da- verdi. Lamba yanıyordu. Oda- i medi. Sonra ayrıldılar .. Odada omuzuma çarptı. Titreye titre- etmeyor. Çünkü ba.tahğı gt 
dım da ayni apparition' a şahit mız apaydınlıktı. Sofada kotu§ ki eıyadan ellerine ne geç.erse ye kendimden geçtiğimi hisse- çirmek için evvela sebebi ort•· 

Ev halkı helecanlar içinde dının dili açılır.. oldu ... Artık bu dört ıözün şe- malar ititildi. Ve gittikçe gü- biribirinin kafasına savurmaya den dadıma bir cesaret geldi.. dan kaldırmalı •. Zavallı ç.ocll 
kızın odasına aoldu. Bütün eş-' - Bu ne hal dadı? Evin yal- hadetine beraam diyemeı:siniz. rültü arttı. Nihayet şiddetle başladılar... Kalktı lambayı yaktı .. Tekrar hiç bir gece gözlerini yumll 
ya y1<ymacı pazarı gibi hep or- nız bu odasında zelzele mi ol- - Evet şu hali görüyoruz.. tekmelenen oda kapımızın iki Ölü mü? diri mi? oldukları- haykırışmaya baıladık siz gel- rahatça uyuyamıyor... Bir 
taya saçılmış .. Bir ç.oğu kırıl- du? Beraam demekle içinden çıkılır kanadı arkasına dayandı.. Zi- nı bir türlü kestiremedig"imiz d:•:z... b 

d 
- dalacak ol .. rüyada yine bu 

mıt, ökülmüı tıpkı yangın es- Sualine korkak bakışlarını bir muamma değil... faf gecesi vukubulan deh,etin bu iki ciımin veya fantom'un Bu. tabiat fevkindeki mace-
naıında evlerden sokaklara nak t titreye tıtreye etrafına dolaştı- Abdüllatif Efendi kızının' tamamı tamamına bir ayni ıöz düelloıunu yerimizden kıpırda· rayı dinleyenler derin birer dü- lilı aşıklarını ıörüyor .. Şu: 
!edilen döküntü halini almıt·· ~ ran kadın: saçlarını olqayarak: lerimizin önünde zuhura geldi. madan dehfeller içinde seyre- tünce içinde mephut kaldılar.. _Beni mi ıeviyoraun? Oıt 

Ne olmuıtu? Bunu kiınden - Sormayınız. Sormayınız - Bu ,erirlerin ölüleri di- Şehamet sözüne devam ede- diyorduk. Birden bire ıtık •Ön· Dinledikleri ıey ne masaldı mu?. 
anlamalı?. Şehamet düşmüş 1 şimdi anlatırken bir daha di- rileri~den7 zorlu çıktı.. Ne ya- medi. lki elile yüzünü kapadı. dü. Lambaya kim üfledi? Far· ne rüya... Gözlerinin önünde .. 
bayılmı,, beraber yatan dadı·- lim tutulur.. cag T"t d" stu kı dık F k t d h Kısk•nr ıualile üzerine Y pa ız.. ı re ı ve ıu . na varama .. a a e şe- ceceyan etmekle beraber haki- -·.-
sının korkudan dili tutulmuş... - Meraktan üzülüyoruz an- Bunlar berhayat iken da- Şimdi macerayı nakle yine timiz arttı. Bizi karanlıkta bı- kate andırır bir tarafı olmayan rüyorlar .. Bedbaht kız kan t 
Vak'a ıahitleri gördüklerini lat... vamızı mahkeme huzuruna çı- dadı baılayarak: rakmaktan maksatları ne idi? içnde haykıra haykıra uyaıt 
an atacak bir hal<le değiller.. - Anlatavım amma inana- karabilirdik.. Şimdi alemleri- - İkisinin elinde de birer Ne yapacaklardı? Ne olacak- bu iki şerir ruhun akıl almaz yor .... Gözlerini ac.ınca bu i. 

Bütün kanı yüreğine toplan cak mısınız?". miz ayrıldı .. Bu dünya hikim- revolver. bibibirini niıanladı- tık?. Karanlıkta onların ne tasallutları 0 ıeceden sonra fantom'u ellerinde tabancala.fi 
mıı kız ayva benzile nefeı al- - Niç.in inanmayalım •. Oda !eri ahret ıuçluların.a ceza ve- !ar. Tabancaların dumanları yaptıklarını artık ıeçmniyor- her akıam ve gittikçe tiddeti- O 
dır;ı bellisiz bir bitabi içinde ya· nın içindeki bu başru netri siz rebifirler mi? Kimden kime şi- göründü fakat sesleri çıkma- duk. Yine birden bire manzara ni arttırarak tekerrüre batladı. le yine karşısında buluyor .. 

1 b d Ö h k k dık dadaki e•yayı hallaç pamui!. tıyor ... Gözleri fa taşı gi i açıl· yapma ınız ya? ki.yet edecegiz? lülerin dİ· dı ... Biribini vurmuı olmalılar detitti .. Odayı dolduran siyah- Gece er es uy uya var - • 
mış dadı kem küm bir şeıy er - Onlar yaptılar onlar .. El- rileri bu suretle iz'acına Cena· ki iki ceset birden yere yıkıldı. lığın iç.inde vehleten iki ampul tan sonra evveli iki fosforlu gibi attıktan sonra sevkilile'' 
mınldanıyor fakat gördiığünü lerine ne geçdiıe biribirinin ka- bı Hak müsaade ediyor ise bu Sözü yine Şehamet alarak: yandı .. Elektrik ziyası derece- kelebek peyda oluyor .. Bunlar ne hücum ediyorlar ... Şehıııııe 
bır t "rlü anlatamıyor... tasına attılar. nevi davaları rüyet için bir de - Ya ölmediler ve yahut ki sinde kuvvetli değil... Ay ııı- kah bir insan kadar büyiiyor böyle heyecanlar içinde ayı• 

Gece yar111 hekimler getir- - Onlar oediğin kimler? merci tayin buyurmalıydı. öldüler de bizim anlayamadığı- ğından biraz daha parlak. .. Bu kih bir kut kadar küçülüyor... bayıla sabahı zor ediyor ... 
til"r. Kızı tedaviye. dadısının - S kıp Cemal ile Ulvi. Na. Hanıır. - l!vet beyefendi mız maverai esrar ile tekrar di- ıtıklar kih büyüyor •• Kab ufa- Biribirile çarpıt• çarpııa mer- 1 
ııl !mı başına toplamaya ugra- 1 dir ...• _ıındi ıkisi de buradıı idi- İ§imiz Allaha kaldı.. rtidi!er ... Kalkt,hr .. Biribirinin ılıyor, fosforlu iki kocaman ke- I divenlerden inip çıkıyorlar. j 

1 lı . ler. 1 Efendi - Söyle kızım na- f gırtlağına atıloılar. boğuştu- lebek gibi biribirini kovalıyor· Sofaları dola,ıyorlar.. Kapalı 
C D~v 'iu ,.,, ... 

' 
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Uzüm 
Buh anı 

Spor 

iz irde 

z 
s ne sinema mevs · m · çok gü

l film erle aş~amış bulunuyor 
Haftanın filmleri 

Elhamrada 
Ejderin Kızı 

Bir kaç aeneden beı·i Londra 
tehri bir çok intikam cinayetleri
ne ıahnc olmaktadır. Büyük Çin 
alimi Doktor Fu Manchu bu hadi 
selerin faili olmakla maznundur. 
Büyük bir inhidam vak'aamda 
Doktorun öld\iiii zannediliyoraa 
da ceoedini bulmak kabil olını
yor. Bu h.iıdiaeden bir kaç aene 
oonra Londra Muzikhollerinde 
bir Prenaeı unvanını taııyan bü
yük Çinli dansöz Ling - Moy çin
gmca alkıtlanmaktadır.. Dansö
zün Teda müıamoreainde Vekili 
umuru Morloff, dansözü, kendiai
le ayni şehirde bulunan Roland 
Petrie ile niıanlııı Mlı Joan Mar 
achall'a takdim eder. Ayni gec;e 
danaöıı:, ıimdiye kadar hiç görm .. -
diği babaaınm Londra'ya geldiği
ni haber alır, Bu adam Fu Man
chu dur. Doktor kızına, Şanghai 
iayanmda jeneral Petrie'nin emri 
le öldürülen kanımın ve iki oflu
nun intikamını ıimdi evladmdan 
almak arzuaunda olduğunu aöy
ler. Halbuki jeneralinin oğlu Ro
nald Petrie Danaözü çılırmca bir 
afkla aevmektcdir. Fu Machu kı
zmdan intikamı için bu atkı ai .. 
li.h olarak lcullanmaoıru iater. Bu 
intikamı kabul eden dansöz ken
disini ~even Ah Keo iımindeki 
polia hafiyeıini evine çağınyor, 
difer taraftan da Ronald Petrie 
ile onun arkafından celen nitan· 
hamı evine hapacttirir. Kıakanç• 
lıktan çıldıran dansöz iki.ini de 
iıkence ile öldürmek istiyor. Ah
Kee &Jkıru va zifeıine feda ede
rek nİfanlıları kurtannak için 
dansözü öldürür ve ölüme kadar 
sevdiği kadmm yanında kendiai- ı 
de mücadele esnaomda aldığı ya- ' 

Müstahsiller müşkül 
vaziyette kaldılar 

Başt•eklle !Jlanisa 'dan 
bir Iıeyet gidiyor 

IZMIR. 11 - Hükumetin 
çiftçilerin vaziyetini kurtarmak 
için çareler aramak üzere lzmir, 

Pe ivan 
Güreşleri 

1ZMIR 12 (A.A.) - Hin: 
yeietfal ve Hilaliahmer cem 
yetlerinin müştereken tertip e 
tikleri pehlivan güre,lerinin t 
ticeleri bu gün Alsııncak ıtaı 
yomunda oldukça kalabalık b 
halk huzurunda icra edilmişti 
Güreşçilerin hakemliğini meı 
bur cihan pehlivanı Kurtdere 
Mehmet pehlivan yapmışh 
Neticeler . şunlardır: Y enere 
küçük ortada Sait pehlivan Al 
durrahman pehlivanı iç kazıl' 
tek paça ile yenerek küçük ort 
birincisi oldu. Büyük ortada G 
nanlı Hamdi pehlivan Gönan, 
Mecit peblivam havaya kaldır! 
rak büyük orta birincisi oldıı 
Bat altında Uzunköprülü Hüs 
yin pehlivan Bursalı lbrahin 
pehlivanı paça kasnakla yen 
rek galip geldi. Baıa altı pehli 
van gür~ti. Maninlı Rifat pd 
livan hasta olduğu için bu gü 
reşlere iştirak edemedi. Ed' 

• 
Sinema sahipleri lstanbullulara biribirinden . Manisa meb'ualarını Ankaraya 

davet etmesi çiftçiyi çok mem
nun etmiştir. Filhakika 
vaziyet dütünülme;1~ değer bir 
mahiyet almı§tır. lzmir ve Ma
nisa meb'usları tetkiklerini bi
tirdiler. Manisa meb'usu Muı
tafa Fevzi Ll. Manisa ve Akhi
sar havaliıindeki tetkikatm<1a 
köylünün vaziyetini yakından 

görmüş, başvekile bir rapor ve

recegını söylemittir. Manisa 
meb'usu Turgut,lzmir meb'uau 
Rahmi Beylerin tetkıkleri de 
çok esaslıdır. 

güze! filmler göstermek 
hususunda her fedakarlığı yapıyorlar 

• 

• • 1 

ranın teıanle can verir. 

Artistikte 

Varıovalı Yeğenim 
Genç, gözleri kamaştıran, can· 

lı bakıtlı, ta§aalı ırüliltlü, aari, ve 
tabiri mahau•u ile, dili cebinde 
olmayan bir yiğeıı.~ 

Artlstlhte oyn11uacak olan 
Varşovail Yeğenim fil
minin baş artisti Eloira 

Popesco 
facianın meV2.uu ıudur: 

Bir inkılap, iki kardetİ, biri 
birine dÜfIDan iki ordugahta bu
luyor. A&iler tanıfında bulunan 
ırenç Annaa mukabil kuvvet tara· 
fmdan cair ve erteıi aahah kur
funa dizilmece ma!ıküm ediliyor 
ve bu vazifeye de kardeşi memur 
olunuy1>r. Armaı lcur~una dizilme 
den aon bir d fa anneıine haber 

MANiSA. 11 (Milliyet) -
Manisa borsaamda ıizümün va
>:iyeti ciddi ve endişelidir. Şu 

tedbir düıünülmektedir: Ya 
Müskirat inhiurının 100 bin li-

cöndermek istiyor. Kardeıi, erte- ralık üzüm alması. yahut ban
a.i sabah, idam saatinden evvel ge 
leceğine dair Armıutan aöz aldık kalar tarafından bir konsorsl-
tan ıonra bizzat anneaine gitmek yon teşkil edileı·ek yüz bin lira 
üzere onu. ~rbeat bırakıy'!rd'. Ar- hk mahsule mukabil malının 
mu anneaının ~o.toıuna r• ıyor. .. • . . . 
Fakat, orada duyduğu bir muha- yuzde yetmış bedelmın verılme 
vereden anne:inin kendini reddet 1 si. Müstahsil alıcıdan çok tiki· 
tiğini anlayarak, bu redde aebep · ' • M'll" b k l h' 1 
olan aevgiliai Mariyanın yanına yetçıdır • 1 1 an a arın iÇ O 

gidiyor. Mariya, Armaam erteıi mana S0.000 çuval kadar üzüm 
gün kurfuna dizileceği~i .teaadü- mübayaa11 esbabının temini i-
fen anlayor, kız kardeşırun yardı j . , 
mila girmesine mümanaat ediyor. çın meb uılarınuzdan Osman 

Sab h ... mahlaim henüz gelme ı Beyin riyasetinde bağcılanmız 
mittir, kardeti onun yerine kur- dan ahde beled' · i ..-e 
şuna dizilecektir. • ıye reıa 

Fakat ne oluroa olsun, yemini- bağcılar birliği reisi Külih
ni yerine getirmei:e azmetmiş o- daş zade Ru:a Salihaddin A-
lan Armas, &OD dnı.:;•-ada ağır ya- sım z- t B' k M "d"-" 

1 1 k • . • ıraa an aıı u .uu 
ra ı o ar:. yetı.1ıyor ... 

Cezası affolunuyor ve ırönde- Nusret Beylerden mürekkep 
rildiği ıatoaunda, başı ucunda bir heyetin Batvekil lamet Pa-
bekleyen anneaile Mariyaaınm d' de • ..1..b'' 

.. f'k il • k d' · · b 1 1 şa nez ın tei""' uaatta ve mut • e en, en ııını e.t eyen b 1 k d 

li Arif pehlivan Manisalı Öme 
pehlivanı havaya kaldırara 
yendi. T ekir<lağlı Hüseyin p 
livan Pomak Ahmet pehlivan 
havaya kaldmırak galip geldi 
Türkiye baş pehlivanı Kara Al 
pehlivan Hasan pehlivanı havı 
ya kaldırarak yendi. Finale T• 
kirdağlı Hüseyin, Edirneli A. 1 
rif ve Kara Ali pehlivanlar ka', 
mıftı. Çekilen kurrada Tekir· 
dağlı Hüseyinle Edirneli Ari! 
tutuştular. Arif pehlivan pet 

ettiğinden Tekirdağlı Hüseylr 
galip geldi. En son Tekirdağlı 
Hüseyin pehlivanla Karıı Al' 
cüreıti. Neticede Hüseyin pdo 
livan pes ettiğinden Kara Al· 
pehlivan batı kazandı. Cumay~ 
Bulgar pehlivanlarile Türk peh 
livanları arasında alafranga Vf 

aerb~t güreı müsabakaları ya 
pdacaktrr. 

Schmellnq - !Hlt!keg 
Valker marı 

Melelı sfnemasında gösterilen Demir Hafes filminin 
Sldncy ııe Kortenerl) 

iki ba!J arti.~ti (Sllioiya 

Romanyalı, di\,ber yıldız, El
vire 'Popeeco kad,_r bu role uya
cak artiıt pek nadir bulunur. O
nun, Romanya fİ1r~İle söylediği 
Franıızca bu fılntdeki rolüne te
mamen muvafık plmekte ve ay-

saadete kavuıturmak için onu te· maruzatta u unma ve ertle-
davi etmektedirler.... rini etraflıca arzetmek üzere l

cilen hareketlerine karar -.eril-Melekle 
mittir. 

NEVYORK. 12 (A.A.) 
Schmeling ile Mickey Walkeı 
arasında İcra edilecek bol<a ma 
çının tarihi Walker'in sol ko
lundaki kan çıbanının iyileıtebil 
meai için d-Ort gün teahhilrle 
19 EylOI olarak teablt edilmiı- ' 
tir. 

Sinema mevaimi baıladı. Bu 1 Sinema mcvaiminiin ba~lanıası 
1ene lıtanbulun bütün büyük ai- münasebeb1e bütün piyasada 
nemalarında ıreçen senelere naza hİim;'l'ah bir faaliyet görülmekte 

d h h 1 b
. f 

1
. ve ıınemalar ha>:ırladıklnrı pro· 

ran a a umma ı ır aa ıyet 
" M ht l'f I gramlanndan bir kummı nqret-goze çarpıyor. u e ı mem e- k d' 1 

k 1 rd b . . h I me te ır er. 
et e e u aezon ıçın azır anan 

itte, biri birini geç.meğe azme 
büyük filmlerin en gÜzellerinin den Beyoğlunun büyük aincmala· 
intihap edilmit olduğunu ırörüyo- n meyanında, aari tarzı, her tür
ruz. Bütijp bunlara ilaveten bu 

lü eababı İr;tirahati cami bulunma 
sene türkçe aeali filmler de ııöre-

aı, tec:rübedide aahiplerinin her 
cefiz. 

husu•ta mütterilerini memnun et 
Sinemalar hazırladıkları proğ mek için elden ırelen fedakArlığı 

ramlannı kısmı kısım neırediyor

lar. Büyük ıinema sahipleri biri
birinden ır6.zel filmler ıretir
ı:nek huıuaunda her fedakarhfı 
ıröze almıt bulunmaktadırlar. 
Hatta Artiati.k cibi bazı ıinema
lar fiatlerde tenzilat bile yapmıt· 
!ardır. 

Bu sene ırörec:eğimiz güzel 
filmler arumda Artistik ıinema-
11 aahiplerinin ıretirtmit olduklan 
filmler ıunlardır: 

ihtiyardan çekinmemeleri itibari
le her türlü aitayişe layık olan 
ARTiSTiK ıinemaaı, bu aene ha
zırladığı fevkalade programa rai 
men fiatlerinde de ahaliyi mem
nun edecek bir derecede tenzilit 
yapmıttır. 

Salonunu, dünyanın yeğine 
sinema makinaları olan Weatern 
Electric'le teçhiz etıni' ve akıi aa
da için lazım celen bütün tertiba
b yapbrmıt bulunan Artiıtik, bu 

• 

Demir Kafes 
Geçen mevıimin sonlarında A· 

merikada yapılan ve yaz mevıimi 
dolayıaile memleketimizde göate
rilmeai biraz geçiken ( DEMiR 
KAFES) filmi Amerika filmcilik 
aleminde tekniğinin mükemmeli
yeti, mevzuunun kuvveti ve tem .. 
a.il edenlerin yükaek kabiliyete i
tibarile çok büyük bir alaka uyan 
dırmıftır. Amerikan film mecmu
alan haftalarca bu filme ait re
ıimleri baaup rejiaörünü takdir 
etmişti. 

( Ladieı of the Bıır Houae) iı
mini ta.ııyan bu film, lıtanbulda 
(Demir Kafeı) iamini almıttır. 
Aneak filmi tamamen izah ede
bilmek için fehrimi:ı:de iPEK
FILM Stüdyoaunda bazı türkçe 
mükalemeler illve edilmittir. 

Demir Kafeı filminin mnzuu 
aile hayabnda ceçen bir hadileye 
iatinat eden •e adli bir hata ile 
biiablitün kararan kuvvetli bir 
aaceradir. 

Sanayi 
Of isi Kont de Balllet - Latoar, 

O I em pi g at oyunlarının 
faidelerlnden bahsediyor 

WELL1NGTON. 12 A.A.
Olimpiyat mec:lia reiai Kont 

Sanayi ve Maadin Bankası- de Baillet-Latour. buraya vasıl 
nın bir sanayi kredi ofisi hali- olmuf va gazetecilere fU beya

natta bulunmaştur: "Olimpi
ne ifrağına dair olan kanun 8. yat oyunlarının aplamıt oldu-

Kanunun tadil edi
leceği anlatılıyor 

M. Meclisinden çıkarak katiyet ğu beynelmilel zihniyet. bir ta
keabetmit ise de. bu kanunun lmn rekorları kırmaktan çok da 
tatbikma batlanmamıttır. Ka- ha mühimcfır." Mumaileyh Los 
nunda, tatbikat için tayin edi- Angeles'te icra edilen ıon O· 
len üç ay mühlet henüz bitme- limpiyat oyunlarının pek mü
miıtir. Bu müddet zarfında ka kemmel tertip edilmit olduğu
nunun tatbikı için lazım gelen nu beyan •e tertip edenleri met 

ve sena etmittir. 
hazırlıklar da ikmal edilemedi-

Cochet, ne ebebe mebni 
ği takdirde müddetin üç ay da-
ha temdidi mevzuu bahis iae de Vlnes ma(Jldp olduiJunu 

Operada ognagaca/l olan Yemin filminden bir $ahne Denilebilirki kendilerini inaa- buna lüzum kalmayacağı zanne izah edlgor 
lıktan ve inaanlardan ayıran DE- d'I- .ı_ ed' kü • b' k 

sene, geçen sene ehalinin tema- rıca bir letafet vel'mektedir. MIR KAFES arkaımda kalan 1 ıneat ır; çün .. yenı tr a NEVYORK, 12 (A.A.) 
}'iilünü nazarı dikkate alarak Mevzu ıudur: Pariali banker bedbahtların, bilhaaaa masumla- nun ile kanunun tatbik mevki- Cochet' Franaaya gitmek üze
~~kelmilel Ye emaalile cayri ka: Ar~ibald Burel haıtalanır, dok- rm hayatını bu derece kuYVetli inden kaldmlmaaı muhtemel re vapura binmittir. Mumai-

ı ryaı en İyi: Mary Glory ve torlar istirahat tavaiye ederler. ve heyecanlı aahnelerde ı:öıteren görülmektedir. 1 h .J d • Fi ıı ta f d ·ı d eyh. areketi esna11n.,a ömı ore • ra m an oynanan Karıaının, bir aı e oıtu - Huber- bir eaer henüz yapılmamıfbr. 
"Möayö Madam ve Bibi"; Alınan ile birlikte yazı ıreçirdiği sayfiye- f'malin daha evvel oynanılmıf 
!arın, Berlinlilerin bülbülü namı- ye gider. Buna, karıamm ve atıkı Filmin birinci artiıti SILVIA General Mac olmasına teessüf etmitt:r, Zira 
nı verdikleri Gitta Alpar tarafın- olan Huberin canlan aıkılır. O aı- SIDNEY, tehlikeli yollar filminde maçın tehiri. antrenemanını u-
dan temsil edilen "Saadet -·kı- rada, ni•anlısı ihtiyar marki ı'le ilk defa rördüğünüz bu sevimli Arthur 1 f' 1 

~ ' EMiR K FES f'I · · b zatınıf• yoru masına ve ına o-aı"; Sahra eararını ıröateren "At- evlcnmeae ıriderken o şehirden kadın D A ı mını at 
1 'd d' d • " ı· tan 'h t k d tmı t yunlarma teru taze olarak itti-antı ıyarm a' ; Anny Ondra geçen yiğenleri ge ır. Ba, hem nı "Ye e a ar Yata 1 ır, Ankarayı zıyaret edeceğini 
tarafmd "C tt b' k h k · · b' · · filmin bütün merlr.,zi bu •İrin kı- rak edememesine ıebebiyet ver an oynanan enne e ır an, <'m ocn ıçın ır nımettır. • yazdıg"ımız Amerika müttehit 
g-e" B · 'tt H 1 A d • K d y ı • d zın üıı:erindedir ve Silvia Sidney mı' •tı"r ~ ; rıtl'ı e e m ve n re a ın, arfOva ı yıgen en, aıı- hükfunetleri Erkem Harbiye re • • 
Luguet'nin "Zafer" i; en iyi Al- kila aerbeıt kalınaıı için kocaamı bu çok ağır vazifeyi mükemme• ---•H•._,..,., .. ,•~•~·-
man artistlerinden Martha Eg- oyalamaaını, Arşibal de §Üphelen len yapmıJbr. 1000 den fazla fi- isi General Douglas Mac Art-
gert tarafından temsil edilen meğc batladıi:ı [·'uberlle kur e- guranın iatirak ettiii aahneler de bur 25 eylulde şehrimize ırele- Keriman H. ın lzmir 
"Bekarlığa veda" ; Hanry Rouı- dip kansının serbest kalmasını çok canlı ve çok hareketlidir. cektir. General Mac Arthur el-
sel'in Raquel M .. ller ile vaz'ı sah temin etmesini rica ederler. Var- yeTID Varıovada bulunmakta- seyahati kaldı 
ne ettiği Fransızca aözlü ve tar- ~ovalı yiğen işe koyulur ve az bir Halkevı· mecmuası dır. General Var,ovadan sonra t 
kılı "Şahane menek~ler'", Ar- müddet zarfında Huberi kendine p y· B .ı • ZM1R, 11 - Dünya gü-~ rafı, ıyana. U<!ape,teyı ve 
mando Falconi ve Grazia del Rio 

1 

mal eder.... l · · ed k. d zellik kraliçesi Keriman Halis Bu müddet zarfında Ar,ibald stanbul Halkevinin neşre· Bükretı zıyarct ece ora an 
tarafından oynanan "Kadın peıin da ona fena halde abayı Yaluııut- deceği ilim, san'at ve kültür lstanbula gelmek i!zere vapura Hanım lzmire geleceği ve iki 
de ~ Rubacuori" ile Maria Jaco.. ld 'tt•'"' • · eld · b' -'- • G 1 25 b lod b 1 • • 1 tır. Atıkının e en gı •ırmı anla- mecmuası 1 T eşrinievv e ın- ınecadır. enera eylUI ak a a u unacagı tayı o mut-
bini'nin tem:sil ettikleri "Hayııt 't B 1, kıakançl k t ı ı. M A k h B h h d J yan " m ure ı a eı e- titara batlayacadır. ecmua tamı n araya areket edecek tur. u aberin u ıu ur: •-
merdiveni • La Scala" iaimli iki ri içinde yanıp kavrulmakta iae ı k k b Ank d 
ltalyanca film. d,, bittabi bir gey aöyleyememek- her ay bat.arı çı aca ve e_t ve ara a bir gün kaldıktan tanbuldaki İpek film lzmirde-

Bunlardan maada Artistik si- tedir. forma hacminde zengin münde sonra ayni gün Ankaradan ha- ki Elbamra sinemasına bir mek 
Biri birine oyun oynamak iste- recatlı olacaktır. Mecmuada i- reketle 27 eylulde lstanbula ge tup yazarak Kraliçenin iki bala 

neması programlarının, bir çok 
yen bu dört kişi araaında cereyan lim ve san'at aahalannda mem lecektir. General uac Arthur da bulunmak u"zere lzmire g"ıd• 

Fransızca sözlü komiklerle• 2-3 'h '"' • 
eden bu muthik • nı ayet itin leketimizin sahibi salahiyet ka bir gün tehrimi>:de !<alacak ve ceg"ini ve 9ayet bu seyahat va-

kıaımlık kıu. ltalyanca mevzular meydana çıkmaai ve Varşovab yi. l 1 · 11 ~ M · d p · · k ·· 
la ikmal edileceklerini ilav" ede- ğc:ıin, Arıibe.ld araa~~da ihtiyar em erı ya>:hı ya>:~cad' aruır. hec ayın 28 ı~ ~ arıae .. gıtme u- ki oluraa ne kadar hasılat alına 
lim. Marki il., evlenı:l"k uzere Burel mua eıas acının en ayrı. er zere tehrımızden müfarakat e- bileceğini. bu hususta Hili!.liah

Iıtihbar ettiiimize göre Arth- ailesini terketm .. :ile hitam bulur. , ay maruf ve klasik eserleri bi- ı decektir. Generale yaveri yüz- mer ve Himayeietfal cemiyetlt 
tik sineması, mevsime, itti aene Op(•rada rer forma halinde tefrik ederek ı başı Thomas J. Davis refakat ' rile anlatma kabil olup olmadı 
evvel Fransız ti}·atrosu ıab:ıe•i'>- ilave suretinde mec:car.en vere- etmektedir. Generalin Ankara- ğmı ıormuıtur. S;nema idaresi 
de oyoaılığından <lc!.:ıyı h:ı.llnnu- Yemin cektir. Mecmuanın rağbetini j yi ziyaret edeceği gün için hü- alakadar cemiyetlere müracaat 

lı'lhamrada oynanan Efderi11 İıızı j'lll:ıılrıc1e11 bir t;.J}ınt? 

:ı:ın pe!< iyi tan dıo;ı I::LVIRE Po- l !J.ı l.ısa, foka• çok aümullü i- temin için asgart bir fiyatla sa- kumetçe bir program tanzim ctmi~, fakat bunlar u sırada 
PESCO tarafın<!ın t~msil edi'cn ,.rı .,.ıtın..!~, Hcnr' Fesc<ıur'un, tılacaktır. Mecmua ile Hall:evi edilecektir; Gll7:İ Hz. nin Gene- böyle bir teklifi kabul etmemiı 
ncfia "Varoov::ı.h yije.um" filr.ı .. -.. i aerl.ı,;lı,,wn a:ı:ıın:ıetııe mütenaaip kütüphane ve neşriyat şubesi . rali kabul buyurmaları muhte- !erdir. Bunun iizerine seyahat 

1 girmctkedir. llır •U«!.J bazır'-::!ığ-ı r: •• !ıoyyiç 1 meşgul olmaktadır. ; :oıeldir. 1 kalmıştır. 

t 
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MiLLiYET SALI 1:5 

ı 
. Dollllle • • • 

j, Sir reisi 1 n 
• )ld .. düler 

EYLUL 

Memlekette 

Tüf kle 
•• 

ı ördü 

1LAN 
1 ıtanbul 4 üncü icra dair ;ne! n: 

Tamamına 127,300 (in kıyı:- 1 ır 

eddcn B §İktaş Beyo • la , i a:.t ın 
d- Teıvikiye mahall ' eıln n 

~avaklarda deniz 
üzerinde 

ci kıırakolhanı> ymi le ğrt "" •< ka-

l Bizde i k şa si Fabrikatörler Ça alca a Reechstag Boşadığı ve te rar ~~7'ı:':::'~ra~a~d~~:d~~; 
hey el gı· i eyeti 1 ·r cinayet Feshe • de alamadığı ka- lzıralı velevdiliSadri eıbakSait a-

§" konağı namıle maruf ltomı ı. lıoi 
(Başı 1 inci $a/ıifede) ara ya • tit (fi 1 ınc; ı~bilede) (B rz 1 mci sahifede) dını n"cin öldürdü? yük kl6mrn tamamının 9 h __ ıtı 

Resmi kü,adında İstanbul meb ' sinde cinayetin kli ikaı ve fa- Rey verme amelıyc. ıne ba~la- MALATYA, - Hekimha- rile Aliy" hanımrn ., ul:: i oldu. ı Geçen p rfembc ı:eceai, Ru- 1 d B kil V p 

bir ~ercü merç 

! L avağı ı e An lukava ı a• usu Sal h Cimccz, müderris (Ba~ı 1 iDcı s:ıbifede) 1 il'er tamamile t sbit edilmiş- nacaRgı .••~a • f a~hv.e •. 
1
• on d a• 1 nın Kinnana köyunden M ı_u ;:!r h ıcsı m · . i b 

• M t f Ş k' 1 b t, F 'ıri B t ı taj' R B M 1 l C 1 H 1 pen eışt ı:ın ea ını ı an e en 1 l h l b · ıda ilu büyük balıkçı k yı!l'I a a ıp, g l'.\Ç nes c men - -ıa , . · r ., • c'?2' · t r. a <' ata canın raç ı 1 cmımam vi Rei•t g" mccli•ine ver met oğ u A ~et evve c :>şa- , c . .ıan dolayi açıl< rma 
k k d B ka • tk" 1 1 Tü k çorap ,.. ı.ıf ve M t Ali B lcr 1 ·· .. L · • d _.__ . ' d k F H • ·ı ı ı avına ç mı r "· u • s up san a ar ar a r ve ec.. l ' . V f A B. 1 ı oyu ı l •n ı sıgın11.."\Ç m.,.ır. R emırnamc.yi ok:ımak· ~ı ar sı sma anı e c.;rar l konulup tn ı 17 lul 

1 

: 1 ~ ;::ki ~dır~iu i~~ ~!;.k"~~: nebi 3tbuatma m au., bazı ;:..:k':-.cna;cat~sı eve ci H ~ ;'{ Mu tafa o u H l'ldir. 20. gün t n İmli ~ •tiğ.i hai~e rey i aa:
1 

evlenmek istetniş, fakat kadın. 932 tarih. de divanhaıı Y• 

1
1 l n ben biribirlerm uıkiptirler. ze at hazır bulunmuşlardır. Kil ı at, B. çik ta Kazım Zi- evvel. hav lar; otlatmali iJze ~;;vam e ;r3 Nıha~<ot :ec ci· Ahn:~tl rıeçiı:mek mümkün ol l•rek 8 l rinıevvcl J > 

' rek bet, Rum likavağı ile saU n evvel Ala y koşkünun ho 1 ya B. demir sanayii, r ' em; J B. r çıkmış ve bir daha a ~det e t- " re~e Kar~ı 1 . rey s'ı e __tısa 1 macııgı için bu t lifi reddet- ~ • t 
1 

. 1 adolukanğı araıır.da küçük lünde to !anan dav,.tlilere hita ipelı: ıana:ri, Orman Nuri B f= .,. rnemişt ir. Nihavet orman tara- 'kıfrnka' pr?kJeı erdn.' ve 1mı.sten- j n 'cti r Esma Han'ı çıl"ın a s e aadif cumartesi ı:unu 1 ten 

,. 

1 be d .. L fi B •· 1 • A tai eli d Mah t B · t • • d · • • arıı 1 
"'" 1 ve ma 1 progrn • • b oaat 16 yn kadar lat nbul 4 Ü ky ata bır d ni:ı: muh rebesine I' mu ur u t ı y şu soz en Y za e ~u · çın n °· r:ıa netıc ·~ e Hatılın c sedı m!nın va k ahire tatbikini iste- ven Ahmet. bu red cevabından 

Serkis kaptanın, ölüıniine ve "'ylemi ti "M ht re Han T evfik B.sabnn,ScE: B.nehatı vağ, j d J · · d b 1 b k b 1 1 . • ğb I k d "f k icra daire dl" ııatı!:.ıcltır . Art .1. ı 
ı 'nUııün günlerce Bogazın sulan aoef d·şı rı B ~< ed'lm ı B ı- ve Ataettin B. matbaa ve kıliıe gu· c rmaCn a d'erelılçı~ e u ·nklı ış yen Mır r ara~. ~ u • ey ~Jış!ır· mu er o mug ve a mı tu en ikinci olup birinci artır :asında ? 00 

d k bolma b ım,.. m en ı er. eyaen ı er. U· ruplannı temsilen hnzırbulunm~ılar 1 tur. e•e ın e n ve a ya arı .. ec ıs reıaı oerıng. ~_c.~e: le öldürınüttür. Yapılan m uhn· 
·ı n e ay ıma ae ep 

0 lmıduğumuz bu bina üçifocli d ır. İçtimada, murahhaslar te~bit et bağlı, kulakları kesiktir. Mav- te. ıtımRata.ızhkğ bef) nh.edhıldkkmıg ınıdakig'! keme neticesinde Ahmet bu ci- liraya müşteri çıkmıştır. Bu kerre 
. 1 r. k' M t d 1 . ld klan k d' L_, tlan '- " ld '' ··td" .. ~ - teb .. , runce c ı•ta m ea ' a d l b en çok artıranın u- &tu-ndc b-'-'acak , Bi:ı:e verilen habere göre va • ura zamanın a yapı mış ve mıt o u en ı §Uueı sana • zer,., 0 uru u u ..., eyyun , k • . t 

1 
b • 

1
• nayetten 0 ayı on eş aene mıAu 

· k k ih h"d" l h' 8• 'h · · • • . arann merıye ve mu e enye ı· tır Kir · ka "h ı' d ı a ııebebiyet veren L&zlann ka· pe ço tar 1 a ıae enn şa ı n~ ıt 1 t!Y"~~ umumıye ve. !emen etmiştir. Maktulün vazıyetı bu ni kabulden utinkaf etmiı ve mec hapse ve Esma Han'ın ebevey- · gır ve ar cı e ın e vaıı 
l limdaki tayfa Uz Huandır. di olmuıtur. Bir kaç defa tadi- nlaıyab aalı?'eyı etızaht teetktm~kleredd!1rd •. kBtun şekilde tesbit edildikten sonra lisi yann için toplanınağa davet nine 1500 lira tazminat vermi- bahçe ve ha.,uzu ve ufak bir garaj, 
1 ıı.z Hasan .. kiden beri kmodi ar- l"t • 'k' i M h r umwnı ıur e 1 1 1 en • k ·ıı · b l 1 ' t' h'-"- 1 elektirlk ve ıu teaiaatı mevcut olan ,daılarile herhangi bir aebepteıa a a ugramıt ve ı ınc. a • ıonra, her gurup murahhası, keneli ış atı eı"tn aranıp u unması- ey emı! ır. . . • . ye ma Kum o mutfur. 

mut zamanında bu •eklı almıı- bei t al"--d ld • • _ na kalmı• ve aıkı bir takip neti F eaıh emırnamesı elan meclıı gayri menlmlu mezkürun müzayede i aeçlnememekte ve kendi çalıı 7 şu sana ır.ın &IUl ar 0 ugu ıp • b ·· .. · d b ı d - d K 't ğ k 
tı kayığın zaranna hareketten tır. Fıtratın her kese mebzulen tidai maddeleri, tarife naınaralanıu, cesi bunlar da ele geçirilmi,tir. 1 ?.~~·u ~z;~ın : 1 k un !''!un ~ ars a so u ıine iıtirak için hi11eye müıip kıy-
kinmemektedir. ı... vermediğikg~el1 aank'a~lar erb

92
a- mi~~!~· .~~t11 erini nbaal!.,:.. Bunlar Mehmet oğlu Üzeyr, Kı ~':,t~~ :d:~.::kıir:-eyını gayn başladı meli muhammineden yüzde 7 temi· 

Uz Haaan, RumellkaYaiı i..., bınm mer ezı oma uzere 6 ıur=ı ..... ıunını cos eren ea "'mu zılminare köyünden Mehmet B ·· d L< ı lan · ı ak ı M'' ak' • 
d buld 'L. • h . ı· t-' • 'h 1 1 1 u yuz en ıııaaı o va:ı:ıye • KARS, -- Memleketı'n muh nal ça11 a mır. uter ım ver<n, ıı.adolakavaiı ar&1111 a u- d ekle" 1 et · t • Alt cı .... yı aV1 ıı ... en ı zar ey em t «- . . . . 1• .. .. - • . . o· 

b . I' • Erm-'lere haber d~ t~ l u müıtefırkki. • ı ıewı, e- dir Bu hazırlanan müteaddit liıt&- ve 1er1kı Arifhrler.A atı curum tencl~o!arı bh_ükümk etm. leRekl§tai telı'f semtlenn· de sıcaktan buna rüsumu belediye, vakıf icaresi müt· 
1 1 ır ,,., l'f1 °~ ır yuz erce m t e r san at- 1 · b ·--'-da • b' U. olarak mavzer, tabanca ve bı- me ısını za ıte uvvetiy apat-

ırmit ve bu voliden Serkis kap· k d er, eyet unum n umwm 1r • • f 1• d !anlar. bayılanlar var. Fakat biz leriıine aittir. Haklan Tapu ıicilleri 
1 

,1 nm iıtifade etıneıinl aöylmnif- inn toplan ığı bu sakafın al- te haline getiril....,k bunan lktıaat çakta ele geçmittir. Sığırtmaç muma ın ızar azım .... --L" ima • 1 al ,__ 
d • • 1 • • h'" eti · faL-1•-'-- Biti il I k /Ilı Karslılar sıcag" a hasretiz. Bu le """11 0 yan ıpotek i acakh.,.... 1 f· Uzlar, içlerinde bulunduğu trn a ısım erını urm e an- Vekaletine takdinıi ve DrUUWU'ID Halilin öldiirülmesi bir kadın ere er n Bil er 

; llde daima kendi aleyhlerinde mağa mecbur olduğum Elif Na e~kisi gi~ faaliy~erine ~t!'lartı ede- yüzünden ol~tur. Halil or- şubesi günlerde bile ikindiden ıonra I la cliğer alii.kadanmn ve irtifak bak-
ıhta.n Uz Hııaamn vücudunu ar ci., Sadi, Vecihi Beylerin husu· ~pmelenold•s!n ba lu.tedh?"ı_~d~.eleret manda aıkıştırılarak evveli\ el- BERLIN, 12 (A.A.) -Hı'tler, paltosuz sokağa çıkmak imki.n ' k.ı aah~plerinin bu. hakl~rını ve ~u~u 
dan kaldırmayı kararJa,brmlf• • · il • d 1.--k b' ... znn u,.unun ıza ı ı.,..,rrur e • I . • sız. Hava burada iyiden iyiye ııle faiz ve maııarife daır olan ıddıa 

Ve bunun tatbiluna bir fıraat adı re&ıl;D aergBennh en ~Ba .ır mi•ıir. en ayakları aıkıca baglanmıt D'lilliyetperver aostyalist fırkası l d 
1 

. .
1 

. 'b 
tt ' k b b' ı • rb serin. Hele gece eri nere e iee arını tanhi ı andan ıb arcn 20 gijn tklemektedirler, U:ı: Haaanm, e. ~ar . ~ ane ın eym içtimada, bundan bafka, tütün ve mütea ı en ır ağaca san • rıyaıetine me ut bir aalı:erlik §tı 

,1 r cinayete kurban aitmeıini ia- mıman sergısı açılmıflı ve bu oanayi tuababnr alikadar eden umu mı,tır. Halil, bu tekilde hare- beai ibda.ini emrebnittir. Bu ıu- soba yakacağız.. içinde evrakı müıbitelerile memuri-
ı lml•en yine bir Li.z, yava~ca gün de heykeltra•i seroiai mi talepler de teabit edilmittir. Bu ketsiz kalmca katillerden ikisi beyi janaral Kepp, idare edecek B" • yetimize bildirmeleri lazımdır. Akıi 

1 h Haaanın kulafına fıslamıt Türkiyede ilk defa olarak bu umumi taleı>_ler fu." ıt-: ağaçtan uzaklatmıtlar ve biri ır. taktinle hakları Tapu ıicillerile ıa· 

r 
' • • Iard ı· ır cınayet 

'kendisini kurtarmasını .öyle- b' d 1 G 1 - Makine alit • eden.t, yedek l d'" . d b ·1 Kalwıl edilmediler Bergamanm Turnalı nahiye bit olmayanlar aabt bedelinin pay· ıiıtir. Bunun üzerine Laz Hasan kında a açızı·~hr:. B e;ııçb ar- ve teçdit parçalarmm serbeıtii itha- mavzer tı: ıge;n e ta anca kilı _e 
biaelerile uaulcacık kayıktan a aşımız. u tü eyı u m~- li, • ate, etmıtlerdır, Halil bu fe BERLlN, 12 (A.A.) - Wolff sinin Sancılar köyünde Konya lattınlmaıından hariç kalırlar. Ala-
•ndiıini denize b11"akmıt Ye bi- vaffakıyetınden dolayı tebnk 2 - Mevadi iptidaiye tarifesi tan- de kurıuna dizilir gibi öldürül- Ajansmdan: lı Hüseyin ismindeki tahıa aym kadaranın buna aöre tevfiki hareket 
z ileride balık avlıyan Serkia ederken sizlere de tqrifiniz- :rimi, dükten sonra diğer biri d'e c.ese Naıyonaliıt ve merke:ı: fırkata köyden Çivrilli oğlu Melımedi eylemeleri ve daha fazla malümat iı 
aptanın kayıtma yaklafll'llfl11'. den dolayı gönülden gelen şük- 3 - Teıvild aanayİ kanununun, din kulaklannı kesmiştir. Katil n rüesaaınm Reiıkümbur tarafın· öldürmüıtür. Katil yakalanmıt teyenlerin 930-579 doıya numaras.i-

Uzlar, bunnn farkına varınca ran ve tebcillerimi arzederim." alikadarlanna bahıettiii istinala- ı·,ı· bu suı·etle b'ıtı'nce sıra ces~ dan kabulü, gayri muayyen bir Adi. 'lm' . 
tiıbütün aaabilesmiıler Ye Uz n Jiı.neden kanunlamı tadili, ~ 1 'b 1 h' ed'I • . ve ıyeye ven lftır. 
laaanm takibine başlamıtlardır. Bu kısa nutku ~üteakıp sergi 4 ::. TeşV11ôaanayj kanununun din imhasına gelmit ve üç ar- an e e ır 1 mııtir. · 

Li:ı: Hasan Enneni kayığına açılmıt ve davetlıler tarafından müddeti meriyeti olan 10 aeneye ka kadat ber tarafı bağlı cesedi M. Mussollninln makale11f 
aklapnıı ve kayığa almtttı§tır. 1 gezilıneğe başlanmıştır. Sergi- dar mükte•ep haklarm devam n baş ve ayaklarından tutarak BERLIN, 12 A.A. - Volff a-

Biraz sonra Uzlarm kayıfı da de irili, ufaklı oııbet heykeL beka11. . • dereye kadar getirmitler ve bu jaıumdan:: 
:rnıem kayığına yalıl_af~nftır. yirmi iki desen vardır. Heykel· Bunların hancınde, lktıaat vekile rada suya atarak geçip gitmit· Berliner Boeraen Courier aaae· 
)aha uzakt,an batlıY•_? aovup aay !erden "Sabah, Safo istirahat, 1 tind!"'. ayrıca 'unlann da talep edil· 1 d' F k t • t bi.lab b teıi "Almanya Haklıdır .. .ıınvam 
aalar Ye Uzlann bucwnundan .. .. ,,, . . . • • me'1 kararla,tınlmı,tır: er ır. a a 1! e ara u 
riiyük bir hAdiMnin çıkacağını buzun ısımlı eserlerle. pıya- J 1 _ Muafiyetlerin lağvi tarilıine facia böylece örtülüp gitmemit altında ve Almanyanm tealibatta 
pılıyan Ermeniler, deniz orta~m- niıt Z. B. hanım portresi ve k<ıdar , depozitoya raptan D'luafen it ve mesele meydana çıkmıttır. müsavat için Taki olan talebinin 
la kopacak fırtınanın neticeı1n;e ı desenlerden bir çoğu beğeni!- hal edilmiı olan ~evadı iptidaiye Katiller, mahfiyen ıelırimize hali ha:ı:ırdaki beynelmilel ıiyaııet 
oğuk luıl>lılıkla mu~abel~ e~ıf· mi,tir. Zühtü Bey genç nesle muamelatının.~'!• . . ~ getirilecekler ır.; burada mahfu için çok ehemmiyetli bir vaka lef 
er ve cevap vermemıılerdir. Liz· . h k l 1 ku 2 - Mevadı ıptidaıyeye ~ıt mu· uh k d'I ki d• kil ettğini ifade eden M. Muaııo-

k dilerinden daha kalaba- mensup ey e traş arın en v t · L-- .. ı-terle ruhsatname zen m a eme e 1 ece er ır. linin bir makaleaini n-retmekte 
arın en tl'I • d d" Z"'ht" B . emmım uouı ........,. -• 
ık olması adetlerinin 25 i geçkin ve 1• ~nh en ır. u .u d eyıkn için vaki olan müracaatlann aylarca dir. 
ıalunmıumm da bunda büyük sergısı azırun fizerın e ço cevaosız knldığı ileri sürülaclc. v... Türk tarihi ve M. Muuolini bu makalesinde 
:Kr tesiri vardır. güzel tesir bırakmıştır. Genç kiletin, ıinai müen<1dcrle olan mü Milletler eCmiyetine iltihaki aure 

Liı:lar, bu Tolinin kendilerine aan'atkirı tebrik ederiz. Sergi nasebabnın tesrii intaci. fktaat tile kendisinin müsavi haklara aa 
üt olduğunu, harada a•!•nmrya bir hafta müddetle umuma açık 3 - Sinai miiesaeaeler hakkında • hip oldu"""· tasdik edilen Alman 
•aldan bulunmadığım aoylemıı· ittihaz edilettk mukarrsalta.-. Sa- Türk tarihim tetkik cemiye • 5 u 

ler, bütün bu ıiiriiltüler gene ce· tır. nayi Birlikl~inin haberdar edilmeti, tinin hazırlamakta olduğuTürk yanm bu hale rafınen ikinci ımıf 
raJNIZ kalmlftır. _ ....... _ .......... --·--·--· .. ·-- 4 _ Te.kaı ıuretile ithal edilecek tarihinin ana hallan isimli ese- bir d....ıet vaziyetinde tutulmakta 

Zaten kendilerine bakim alamı Sahilden kum çıkararak mavuna· mamulatın milli ınamulitm sürümü- rin Türklerin medeniyete biz. bulunduğunu yazıyor ve terki leıı 
racak kadar kızgm ve köpürmiif sına yükleyen lnebolulu Ahmet ne engel oİacak D'lÜmaıil 41tyadan ba libat k-ferananm akamete niYa 
bir halde buluaan Uzlar kayıkla oğlu Mehın tin kayığı fa:ı:la Junınamaıı. metleri faalmı yazacak heyet- ımuı haııeblle, diier devletlerin 
nru Ermeni kayıtıaa yaklaıtıra· kumlıı dolduğundan muvazenesi- Bu kararlan müteakip, bunların lerden biri olan iktuadt heyet aililılan tahdit n tenkis edilme
rak birer birer rakip kayığına at- ni kaybederek devrilmiı ve ha- hüklımeti nıeı·keziyeye ar:ı:ı için içti- perşembe günü Ticaret odum- makta tamamen haklı olacaktır, 
lamıflarclır. İtte asıl bü,;ik facia mule.ile birlikte batmıştır. Kayı· maa ittirak eden 9uabatı aanayi mu· da toplanacaktır. Bu heyette diyor. 

1 da bu andan itibaren batlaınıttır- tın dernlnıeıi akebinde denize rahhaalarının heyet halinde heman Müderris Vehbi. Nizameddin Frauıs ceuabı halılıında 
I Uzlar, kendilerİDe ihanet edea düten Ahmet oğlu Mehmet. )'Üz· Ankara'ya h!U'eketi tekarrür etmiş- Ali. Hakkı Nez;hj, Zühtü ve 

Uz Haaam ara.mqlar fakat bula· me bilmediiinden bogulmuş, aan tir. ne dllfllnügorlar 
m&mlflardır. .. .. . dalda bulunan diğer iki ta.b11 lçtinma iştirak eden murabbaı~, Tevhit Beyler bulunmaktadır. BERLIN, 12 (A.A.) _ HaTaa 

Bu arada Ualann küfürlenne kurtanlm"lardır. bu ka•ara te-.fikan, dün alqamki • •---
hamndil d --'- E 'ler • . 1 ..,_ H "'--....,t)uk AJ"an-• nazaran ıİyaaı A ....... ta • ~,,.en rmenı • K trenle Ankaraya aıtmit er....-. eye- ,...,.. ... .., -

den de ufak tefelı: itiras •e maka anlı bir Yaka tin bir hafta kadar Ankarada kalaca mabafili Fr.-.ıın Almanyaya 
bel --ı.n :..:.:ı..iy• ı...ıaııınt. ahın' d'l ~- ·'-tedi Maslahatgu'" zan cnalıi ...ıa&1111 ı;o · nazilüone baı " :""'~ • ...-=. • Enellıi aece Calatacla yine ğı t ın e ı ınca r. 
bu bid-ıwı hiiYik bır karaata· ka 1 b' . . 1 • . T b B i b t ti l bal k D'laktadır. Maamafih bn nota Al-
'ıık Ye kaYaaya dönll'IUİne çok . a ı ır c:uı~.Yet Jf enmıttir-. ~ • Nn-zmf Nuri • n egana ı Amavu uiun atan on- D'lan ta'-pleruu' • reddmı' • tazam-

• 1 • · lk' t kikat.anı:ı:a gore bu kanlı had..., . . . 1 1 • dilen A ··ı .., :ırama• lizıll'l ae ınemıttır. 1 a· .. 1 1 1 • Heyete rıyaaet eden Sanayı Bır- so oı uğuna tayın e ptü D'IÜD e!D'lektedir. Bunun netiee9i 
'raftan da bıçaklar ve tabancalar şoy ~ L':_ muş u~-'- . . d 'k' ı' ]i" uıınnni katibi Nazroi Nuri B.dün sülo B. şehrimize gelmiş ve va olarak Almanya terkı' teılı'hat 

k.,_,_ S rı.· k t J n """aı ve ......., lllDm e ı ı a- " . d' il ·- - S b k k 
çe ı...._ e ıa ap anın yara a . da H . hareketinden ev..el kcn 11 e g"ru - .zifesine baflamı9tır. a ı on konferansının bugün eCnevrede 
maaile denize cfiitmeıi ,.. ayni za· mele evvelkı gece Galata a- 1 en muharririmize ıunlRTJ IÖylemit- l f B " 1 " 
manda 35 • 40 kitinin itiflp lıakıt fız Neıet Efendinin kahveııine git t tr: ıo 05• A sa · -"'rnavut ugun toplanacak olan askeri maaraf 
mMma tahammül edemiyeıa Er· mişler, Nef"l efendinin ortağı -"Halkın mütkülünü kendi müıkü Ankara maalahatgiızarlığı bat bütçeleri koD'lİs:!'Onu ile konferans 
meni kayığının devrilmesi bir ol- Tabıin efendiyi aramı,lal'dır. l lübi en ve memleket icin en nafi ted katipliğine tayin edildiı:!inden bürosunun 21 eyhilde baflayacak 
mu~tur. Nete! Efendi, ortağmm bura~ i biri 'mlrit .,., zaman da ittiha1' ed.ı birkaç güne kadar Ankaraya olan içtinıalanna ittirak elD'Iİye-

lki Ü~ giln blitün <tabarrilere da bulunmadıfını, nereye gitti&i· ı hükı'lt!ıP.tir.'Jzin haklı tomennİvabDI ı;idecektir. cektir. 
rağınen bulunamıyan kaptaıı. Serd ni de bilmedicini ıöyleınİ4tir. Çok z; kabul cdccei:inde:ı emin ve möıte -··· .. ·-·"·-· ................................... BERL!N, 12 (A.A.) - Ha-
kiain ceııecli evvel~ı ~n f'.ener. e sert komışan bu iki amele l'le,eı rih ol.:ırak, a · ıbtlam:nla b\rl;~ ! va• Ajansın mWıabirindeıı.· 
bulunmuttur. Hadıse u. zenn-; Y?"· efendinin aozlerinc inanmam11· 1 Ankaraya r.idiyçruz. G;ıycm'iz, Tür'k yan rümrm. i\İ31'elrycnln tanı. hiç . Al. h"k- . ~.. M F • 

Bir polisin 
müdafaası 

1ZM1R. (Milliyet) - Ev
velki akşam Kavalıpınar cadde 
sinde bir vak'a ofmuttur. Sar

hot olduğu halde silih atmak 
auretile istirahati mahalliyeyl 
ihlil eden esrarket ve sabıkalı 

takımından Muharrem kendisi
ni yakalamağa ııiden polis m&
muru 274 numaralı Ziya Efendi 

;in üzerine tabancasile ateş et 
miş ve Ziya Efendi de kendi
sini müdafaaiçin silihile alet et 
meğe başlamqtır. Çıkan mer· 
milerden biri Muharremin boğa 
zma isabetle ağır surette yara
lanmasına sebep olmuttur. Di
ğer bir mermi oradan geçmek
te olan Abdullah oğlu Sami 
Efendinin sağ koluna isabetle 
hafif ıurette yaralamıttır. Ya· 
ralılar tedaYi için Memleket 
hastahanesine kaldırılmıtlar
dır. Tahkikata müddeiumumi 
muavini Ali Bey tarafından va
ziyet edilmiştir. 

S tma mücadelesi 
ADANA. 12 (A.A.) - 20 

eylulde şehrimizde açılmau 
mukarrer ~ıtma enstitüsünde 
ders vermek üzere Sıhhat ve 
İçtimai 1\Auavenet vekaletince 
muallim olarak tayin edilen Ko 
caeli sıtma mücadele reiıi ve 
sivrisinek mütehassısı Dr. Me
cit Bey, bugün ıdırimize gel
miştir. 

'd f 1 ' •- t.:f ed •- ~;,. 1 olmazsa tcn >i'.ı· Yet •vil-i san vi ka· ' mıın u . umctı. oun • ran mı en a:ı: a ....u.. tav.,.. . '""" lar, ıuallerlni tekrar eu..,.l<ı>'dir. vat~"' ııcne bu <!ev lelin ir~ •e ·- · • 
v: '?a~nun sıfatiyle adlıyeye Ve· 1 Ne;H Efendi .Ozleini .dofru ol. teşvikili .doıian ve b yüzden b,inler numınun ~etti~i nuıı.Eiyetlorin es 1 çois ,Poncet tara1m.dan M. Voa 1 !!'•mmıaıı•••:ım••••• 
nim •hr. • _ _ . 

1
r duiunu aöylemiıtü-. .., i,il.,.W. ,.. çiıımeaine va"! olan kJ,ıi ~ı,; tatbiki, Neurath'.,. tcvd~ ec!ihnit olan , D 

0 
k t 

0 
r 

Yakalanan Lizlar, cunmılen- . . .. ~ Türk unaiyatının allığı hızla ve 4 - Bilhn•u • 'ınr ndi'er "''kliye l'h .. Irk F J 
ni inkar etmektedirler. l Fakat ıkı amele kuıtahlıga bat _ •1 l ti ·"rümes; , ~ ve ücretlerinin in.!iril- c i hakkım'a ya. te5 1 ata m~~. 1

• "'j11
z no- Rusçuklu Hakkı 

lıyarak akır aözler aarfetmişler· ;:'ute.za~ u~e e ~uda m<:Oleke· ınlrn~ o!PTı ıdilea<ldi• müracaatların tasmın tetkıkını ıkma etme- • 
Tramvay ltazası dir. Bu karlarla kalnuyan bu iki u •"t: e )a nal';~'n .ttİrmemeırini b-J defa ~i·· r.etic~ye ioaü te- 1 mi~tir. Galatasara•cla Kanzük ec-

adamdan Abbaa i-indıoki amele, te Y_aoancı mam. a ' • • • e • t d"I el< ve bu '"ntl • ğ ' 
Topkapıdan Akaaraya gelen . _ . temın etm•ktemr. Bu vatam m~ m nnıyl.\ 1 '-u 1 ec . e Ceva" lltJlyaya tebli. zahaneai karpunda Sahne ..,_ 

S d il h f d . . 'd Neşet Ef. nm uzerıne atılar.ak kol • , b- "kı "dare .-rı....:.,,izdm ay- m~.ıtlal ola ı maJc:nlerın kıımen ol- diı..i· imci I 
vatman a u a e en mın ı are 1 k d Enı' d ını2ue uyu •"''~·· · 'd f 1• el · · <' , "' ka a 3 -.ara 1 a-rtmıan-• d k' H M t f arını tutmuf, ar a aıı m e . 1 'ki .• e...;;imize mutlik bir ı• " yerJ en aa ıyete geçm er.mn • .-
!1" .edı tbr~vay, acık b us ada bıçağını çekerek zavallı kahveci- nkı e•vıt ro_:. -d-ır&,, t r •hili rica olunacaktır. ROMA, 12 (A.A.) - Fran• da 2 numara. 
umın e ınne çarpara &fm an anaa nnıı: tc:u • o 1 l h"l.i J h d • F 
ağır surette yaralamıftır. yi ikj yerinden ağlr •~rette yara: •" 1 e•a• ar <.a 1 n " er ma en 'ır sız maalabatgüzan ransanm 

..., M f f C h laıruttır. Neşet Efendı baygır. hır Madenciler dt• topla11dı keıi, 34 vün zarf~da ~iter '!'ulıtıra teslihatta müsavat' h'lkkındalri 
nacı• usta a e • erra - halde haıtahaneye kaldl1'ı'-'"' hazırlıyar~k M. Bı!yoti ve bırlik a - . ·-· 

h ı kal ·'- im .... u ... ~ Türk madenciler birliği heyeti U· E B ı Al t l b d · b as aneaıne ... n ı..,.. Abbaa ve Emiia •akalan--...... mum1 kaı;hi Sadrcttin nvcr . le. r- 1 man a e ın. e ver .•gı. ceva ı 
, """"T""' ınumiyeai, <!ün saat 15 te Merkez ki , l 1 di 1 

h • bııraklı ka--L.çı Rıhtım Hanında B•Jye-Kanutydin den mürel:kep heyete •"Cruhece •1raır. ta yaya teT ey emıttir. 
JKI Y ,,_- Yangın Bu heyet , ıôrketlerin rn tıra annı ---9irketi salonunda Edip Senet B. İn 

Ortaköjde Dere bo7uada otu· 
ran hamal Tabım arkaamdan çu
•alla Takıim ~ m ceçerkea tipbe 
üzeriııe çevrilmit ve çuvalm İçin 
de 10 okka yaprak tütün bulun
muıtur. Aynen hamalin u:urinde 
ilci de bıçak ,.örülerek müsadere 
edilmiştir. 

Evvelki aece Kadıköyünde pa· 
:ı:ar yolunda demirci Mehmedin 
dükkinmdan atq çıkmlft yanm
claki aareç ve keresteci dükkiln
larına airayet etın.iştir. 

riyasetinde toplımmııtır. Bu içtima- hiilô,ia ve telif eJerck ~eleuk hafta 
da ıncvadı jnfit;lkiye, rüıum, nakli- İçinde tfktar toplanac<ık heyeti WDll 

ye masrafları , buhran vergİsi ih~- mİyeye nrzeyiiyec•kt;r. Mr.Jıt::nı .• he 
fı, ihraç emtia11 olarr.lı: madenlena yeti umumiyed<> görüs(İ(Üp kat'i şek 
takar ithali, Tetvikioanayj ve Ma- lini alkktan -.. ııc~llecek bir he
den Kanur.ları etrafında nıiizakenıt yet tarafından C.,liıl B. e tak<1İm e
cereJlln dmiş .,. ymi lktıaat V elsili dil,'1elı üzere Ank:U"aya gôtürülec.,k 
Celal B. e takdim Kilmek iPcre bu tir. 

Göz Hekimi 
D~ Süleyman ŞOkrO 

Bll'lnci 11nıl mlitııhaaats 

( Babıatı) Ankara caddesi No.60 

DOKTOR 

fMlN ŞOKRO 
r ..ı.ili baatUlı:lar ıı • ımaı 
Her sin öil...., - lalılnlnal 
Türloe Babıil CadMoi No. 10 

T elefaoa 2,2621 

le memuriyetimize mü. ~caat ve tart 
Dllmeyİ dahi tetkik edebilecekleri i-
JB.n olunur. 

ZAYi - H. Ali Riza yazılı mahkük 
imzanı zayi oldu. Muteber değildir. 

Kimıeye borcum yoktur. Binbaşıı 

Ali 

Adalar ıulb mahkemesinden: Ma-
dam Olga ile Anaılal ye Anıeli ~ 
fendilerle Madam Eliaavinin ıayian 

ve mütterdıen mutaııarrıf bulancluk 
ları Büyük adada eıki yalı mahalle
sinde balıkçıl ıokağında cedit 
70-72 'No. il• ımırakkam lıi.ğir depo 
ve bahçenin pyri kabili takainı bu
lunduğundan açık artama ile aabla
rak şuyuunun izalesine karar veril
ıniıtir. Mezkur depo 6-7-9-10-JJ.12-
13 numaralı hane ve diilı.IDuılarla 
mahtut Ye kiığir olarak iııp edilen 
dükkan ile mutasah bir abtııP depo
dan İllere! ve 1ıir ku.,,. ile yü:ı: elli 
altı buçuk metro murabba bahçeyi 
~aınil olup 500 lira kıymeti muhanı

meneaindeclir. Birinci artırma11 lS.. 
10-932 salı ııiioıü saat on dörte İcra 
olunacağından talip olaaların yevm 
n T&kti me:zkürda yüzde on niabe
tincle pey ak'8ıile Adalar ...ıh mah 
kemeaine müracaatlan ilim olunur. 

Ceviz toplarken 
Çubuklu'da Mnha<:l1' malıalle

ıinde oturan 45 yaımda Cemlle 
H. c..,,,iz toplamak üzere ağaca 

çık~-~. mu.,,..zeneaini kaybederek 
dü mu,, ağır urette yaralanmı~
tır. 

Her iiç dükkinın çatm yan
dıktan 110nra yanam itfaiye tara• 
fından aöndürülmüıtür. YanıtıDm 
aebebi anlaşılmamışbr. Tahkikat 
yapılıyor. 

Üfürük •• 

buıusat bakkuıda madencilerin nok- D J • • • d 
tai nazarlarını ihtiva edecek bi;· muh eri tacir erı ~.ın e 
tıra ihzarı t~karrür eyleınittir. Bu tt::-bbıijs yapılacak 1. 

muhtıradn: Y-
1 _ Uzun zanumdanberi, Avrupa 0-:ri fo>-r]mtörlerinin teşviki aa- ' 

Doktor 
Büyük Tayyare Piyang su 

3. c i kefide 

Tedari İçin Haael<i hastaneai
oe naklolunmuttur. 

Kum çıkarırken 
boğuldu 

Dün Floryn ile Y cşilköy arasm 
da merdivc:ı d.resi denilen meY· 
kide bir deniz kazası olmuttur. 

claki muadil maclenlce aiabetUJ ma nayi lıa1>unu muafiyet listeı;İniu vale. 
Beşikta~ta Dikilitaşta oturan dencilerimi:ı:e yüzde 3 O fazlaya ca· tindt!ll eVYel mevlnl menyetten kal. 

Mehmet Nuri isminde biri, katık- !olan mevadı inEiliıkiye fiatlarının dırılmış olduğu hakkındaki Odaya 
!ara yazı ya:ı:malt suretile üfürük tenzili, l acıtklan müracaat alaka ile tetkik 
çülük yaparken yakalaDllllftır. 2 - Madenlerimizin nziyeti. Y"" edilmektedir. 

ni vergiler ve tekayyüdat ibdaı edil Fabrikatörlerin iddialanna ı:öre 

Hafız Cemal 
Dahiliye haıtahklan 

mütehaa1111 
Cumadan maada hergün öğleden 8 metreden döıtü meden evvel -- gayri müsait- muafiyet fü!eıinin tatbiki baılanğı. 

d • b' --Lb•· ı sonra aaat (2,30 dan Se~ kadar ı ... 
ı kcn, buhran dolayiıile daha mü,kül cın a 40 gumrük ır ı.,.,.. UT cı muş- -

Ş.hzadebatındaki atiklll liae "'·) . ka dedi! I< t tnnbulda Divanyolunda 118 rQma· 
ıi tamirat~nda çalıfan amele Meh praite içine dÜ!IÜa erı y ere ur. 

madenlerden buhran vergiıi alınma· : Aldığının malumata nazaran An- ralı hususi dairesinde dahili haıta
met 8 metre irtifaından düşerek 
yaralamı9 ve baıtaneye kaldml· 
mıştır • 

ma11 ve inhisarlar dolayiıile a'l'tan : ı. •aya eiden sanayiciler heyeti bu 
vergilerin e•kİ mikdarlanna ircaı, ! hurnst.ı da teı;ebbüs~tta bulunacak- lıkhrı ıuuayer.e Ye teda,i eder. Ta- 1 

3 _ Hiç bir yerde tatbik olurımı- 1 trr. • lcfon: l<tanbul 22398. 

11 Tefl'lnieYVe\ 1932 edir. 

BOJOk iknıniye ı oo,o o ti 1a~1ı. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 liralık 

büyük ikramiyeler ve 20,000 
Liralık bir mükafat vardu·. 

• 
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Dünkü Keşidede Kazanan Numara ar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~-~ 

Dercettiğimiz numaraların hizalarındaki ikramiyeler Beyazıtta Yeni İkbal ve Fatihte İtimadı 

No. 
7 

21 
174 
218 
322 
344 
401 
43'4 

565 
749 
759 
852 

1069 
99 
ıı5 

230 
258 
274 
287 
370 
464 
706 
816 
909 
847 

2021 
25 
26 
53 

141 
144 
181 
191 
260 
831 
371 
536 
624 
827 
978 

3384 
439 
548 
sn 
799 
838 
892 
894 
998 

Lira 
30 
50 
30 
30 
30 
30 

150 
50 
50 
30 

150 
30 
50 
30 
30 
30 

150 
30 
30 
50 

1000 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
50 
30 
30 
30 
30 

1000 
30 
30 

30 ı 
50 ' 

No. 
4018 

42 
63 

212 
213 
268 
331 
389 
704 
905 
960 
985 

5110 
124 
138 
255 
291 
306 
373 
501 
533 
587 
598 
618 
631 
653 
672 
710 
788 

6022 
50 

363 
411 
492 
617 
788 
796 
872 
882 
933 
950 

7322 
330 
473 
520 
S5S 
568 
569 
760 

Lira No. 
50 789 
50 894 
30 912 
30 987 
30 6018 
30 62 
30 88 
50 337 
30 :ws 
30 528 
50 539 
30 5ff7 
30 887 
30 934 

150 0010 
30 51 
50 53 
30 63 
50 2S9 
50 200 
30 296 
30 598 
30 523 
30 535 
30 636 
30 7!15 
30 8~8 

150 679 
30 89B 

1000 !'08 
30 10008 
50 88 
30 172 
30 143 

150 404 
30 516 

1000 549 
30 632 
30 689 
30 735 
30 773 
50 776 
50 850 
30 920 
50 11021 
30 122 
50 275 
30 285 

150 329 

Lira No. 
30 514 
30 629 
30 636 
30 890 
30 950 
30 12111 
30 238 
30 289 
30 40S 
30 481 
30 616 
30 745 
30 766 
30 978 

1000 13004 
30 

lll 
200 
400 
257 
377 
444 
468 
490 
568 
789 
849 
887 

31) 

30 
50 

150 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
30 14018 
30 24 
30 56 
30 65 
30 90 

1000 167 
30 219 
50 239 
50 406 
30 412 
30 491 
30 515 
30 680 
50 790 

150 924 
30 '5'120 
50 207 
30 278 
30 385 
30 465 
30 673 

Günler Kısalıyor! 

milli gişeleri tarafından derhal tediye edilecektir. 
Lira No. 

50 691 
30 727 
30 738 
50 854 
30 965 
50 16002 
30 22 
30 45 
30 199 
30 269 
30 272 
30 283 
50 384 

l•JO 493 

30 517 
50 676 

908 
30 

17040 
30 

129 
155 

50 
30 
30 
30 
30 
30 
w 
30 

151) 

30 

175 
21S 
273 
332 
361 
378 
445 
547 
S53 

50 651 
30 824 
30 847 
30 883 
30 948 
30 18072 
30 158 
30 lss 
30 19'l 
30 349 
50 359 
5ü 395 
so 420 
30 496 
30 S32 

15() 53l 
50 534 
50 573 
w 642 
3i) 680 

Lira No. 
30 8H 
:ıo 998 
30 19014 
30 87 
30 98 

15G 154 
30 172 

1000 194 
.;o 236 
31: 255 
30 279 
50 466 
so 331 
:ıo 510 
50 610 
3r. 652 

2500 782 
J(ı 845 
:ıc. 20047 
rn 102 
30 154 
30 165. 
!>il 203 
:ıc 210 
30 312 
3!.' 408 

250C 571 
30 606 
30 685 

:.o 1 728 
50 741 

i.G 1 784 
30 970 
:iC 1 958 

150 21109 
30 159 
30 247 
;ıo 255 
30 283 
~c 362 
30 387 
30 498 
3C 590 
51) 642 
50 697 
Sil 700 
50 811 
3C 846 
~o 951 

Lira No. 
.•C 958 
:ıo 22202 

150 394 
150 439 
50 863 
30 896 
30 903 
30 993 
30 23016 
30 73 
50 64 
30 104 
30 148 
50 190 
30 191 
30 359 
50 378 
50 516 
30 596 
50 698 
30 727 
30 730 
30 889 
30 24116 
30 169 
30 192 
30 291 
60 364 
30 548 
30 561 
50 635 
30 718 
30 764 

806 150 ; 
30 845 
30 25056 

89 30 
150 96 
50 100 
30 108 
30 180 
30 205 
30 255 
30 294 

150 353 
30 402 
30 410 
30 4~6 

30 626 

Lira No. 
30 683 
50 832 

150 847 
30 885 
30 907 
30 928 

:30 l 26~g; 
205 

30 233 
30 466 
30 506 

150 507 
50 622 
30 633 

150 786 
30 912 
50 919 
30 27009 
30 45 
30 249 
30 469 

ıooo 679 
50 725 
30 747 
50 790 
30 833 

1000 889 
30 91ü 
30 954 

150 28013 
50 165 

150 216 
30 296 
30 296 
30 303 
30 408 
50 562 

1000 704 
50 713 
50 736 
30 786 
50 

1 
29041 

150 49 
30 215 
50 224 
50 241 

1000 
1 

257 
1000 297 

Lira ı No. 
50 577 

1000 637 
1000 639 

50 705 
1000 785 

30 836 
150 855 
30 951 
30 960 
30 1 967 
50 30021 
30 208 
30 346 
50 534 
30 612 
30 700 
30 924 
30 31148 
30 159 

35000 254 
1000 272 

30 272 
30 371 

1500 399 
30 428 
30 638 
50 647 
30 867 
30 945 
50 941 

150 32227 
30 290 
30 561 
30 619 
30 770 
50 802 

150 954 
50 904 
30 819 
30 33064 
30 109 
ıso 118 
30 383 
30 397 
50 412 
30 461 
30 498 

150 504 
30 516 

Lira No. 
30 540 
50 570 
50 613 
30 703 
JI) 786 
30 841 
30 341)26 
30 119 
3 181 
30 375 
30 378 
30 402 
30 424 

150 428 
so 432 
30 545 
30 576 
50 623 
50 662 

150 874 
30 896 
30 35100 
30 130 
30 204 
3Q 203 
30 223 
su 295 
30 311 
50 532 
50 561 
50 581 
30 642 
50 657 
30 701 
50 7!18 
30 36049 
30 71 
30 95 
30 271 
30 433 
30 501 
50 733 
30 788 
30 371)38 

1000 /4 
30 92 
50 9!I 
50 191 
30 203 

Lira No. 
3:1 207 
50 :'t49 
50 370 

150 4:!2 
50 590 
30 721 
50 891 
31) 894 

50 848 
150 ls94 

51) 948 
50 !185 
30 3.;;o64 

30 99 
30 113 
30 153 
30 206 
30 218 
30 261 
50 313 
50 :;,137 
30 501 
30 522 
50 536 
30 550 
30 772 
30 809 
30 855 
50 883 
30 911 
30 912 
30 952 
30 991 
30 39122 
50 238 
50 454 
30 275 

1000 574 
30 639 
30 699 
30 703 

1500 849 
511 861 

150 900 
30 914 
30 965 
30 40147 
30 85 
50 205 

• 

Lira No. 
.)\) 216 
3() 339 
30 518 
30 647 
30 685 

150 742 
30 829 
30 862 
30 880 

30141162 
30 173 
30 205 
50 532 
50 S51 

150 576 
30 66d' 
50 682 
30 724 
30 786 

l.;() 819 
150 747 
30 819 
30 874 
30 91)3 
50 904 
5'J 930 
30 939 
50 956 
;>..ı 986 

150 1 42149 
30 163 
30 167 
30 171 
30 185 

1500 608 
311 717 
30 775 
30 808 
30 852 
30 43228 
30 253 
30 263 
30 417 

150 501 
30 744 
!'O 745 
39 756 
30 833 
30 888 

Lira No. 
30 44004 
30 21 
30 64 
30 110 
30 328 
30 356 
30 380 
50 489 
50 639 

150 666 
30 988 
50 45196 
s..ı 212 
30 237 
30 333 
50 335 
30 418 
30 526 
30 620 
30 658 

1000 697 
30 707 

1000 761 
30 876 
50 891 
30 901 
30 919 
31) 46111 

30 1 263 
31) 297 
5'l 
30 
50 
30 
30 
50 
30 
30 
30 

1500 
30 

1000 
30 
30 
30 
30 

Eı 

314 
357 
394 

397 
413 
428 
456 
571 
574 
609 
713 
722 
752 
781 
829 
848 

898 
989 
993 

Lira No. 
30 995 

150 47071 
30 93 
30 181 
30 187 
30 508 
50 S14 
30 714 
30 743 
30 749 
30 788 
50 835 
30 915 
50 48198 
30 256 
30 369 

150 438 
30 455 
30 457 
30 610 
30 615 
30 631 
50 694 

150 764 
30 809 
30 IS63 

150 49003 
50 
30 
50 
30 

150 
30 

30 1 

30' 
50 
30 
30 

1000 

501 
50 
50 
50 

5000. 

30 
1 

150 
1 

30 
30 

150 1 

12 
19 
71 
93 

153 
162 
174 
183 
210 
215 
240 
312 
369 
485 
518 
547 
621 
793 
812 
823 
997 
?6 J 

l.ira 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
30 
50 
30 

1000 
50 
30 
3C 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
50 

1000 
30 
50 
30 
30 
30 
30 
31l 

1000 
30 
30 

1000 
2500 

50 
30 
30 
30 

1000 

50 
3(1 
r,n 

.. ~ Dr. IHSAN SAMI 411~ !!!!111---------... ·---------~! OKSOROK ŞURUBU Sl:. YRISEF AlN Temas veya hqerat vasıtasile 1 inhisarlar Umum 
Öksürük ve nefes darlığı boğ- Mrrkez accnta: Galata Kllpril S lvuR~ r~ei T 
maca ve kızamık öksürükleri için baıı B. Z36Z. Şube A. Slr"""' .lidisesi izale edilebilir. " L y. 1 
:ıek tesirli ilaçhr. Oivanyolu Sul- 'ıl.ilhUrdarsade han J. 3740. SOL " mikroplan ifna eder ve Mangal kömürü 
~an Mahmut türbesi No. 189 (ZMIR • PİRE • fSKENDE- >irayetin önünü alır. Kuvvetli te- Kilo 

Müdürlüğünden; 
11,fete odunu 

Çeki 

• 

Eski tenviratınızı ıslah etmek. 
için fazla beklemeyiniz. 

MANTIKİ TENVİRAT 
RIYE POST ASI ıiri ve mutedil fiatile bütün dün- 2&344 640 f5t11nbul cihetinde muhcertrt.1~po1ar<t.a·ıe !ı 

(ANKARı\) 13 Eylül Sah yada meşhur olan bu müstahzar. 20,706 
;(okuları izale eden müessir bir 

11 de. 10 950 
· ~YELK-ENCi: , 570 Beyoğlu 

290 Üsküdar 

.. " ,, 

" " " nuzadı taaffiindür. Onu, döıeme· ' 
TRABZON POST ASI (eri ve çamaıırlan yıkamalı: için Balada nevı ve mikdarları yazılı meşe odunu ile mangal ki 

t kul' mürii nevi ve semt itibarile ayrı ayrı ve pazarlık suretı·:e mübaya 

ekse:iya eleklrik faturasını çoğaltmadan ikam)tgahın 

konforu ziyadesile arttırır. 
l~,,~ , ' . -;· .. . . . 
. _ ~ .. YAPURLARI 

1 

1. • 
SATIE 

Aparhman, büro, mağaza, mektep ve sınai mahaİlerin 

mantıki tenviratını veresiye yapar 

izahat ve keşifler bedavadır. 

SİNİRE: NEVROL 
i':m>ahlz bir devadır. Baygınlığı, yür<k çırpmasını 20 damlası ktlidir. 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
Vaput'u 13 Eylül 

SALI 
rünii ak,aını Sirkeciden bar~!<et
le Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 
Samsun, Gireson, Trabzon, Sür
mene VP Rizeye az:İmet ve avdette 
ayni iskelelerle Göreleye ve On
ye'ye uğrayarak avdet edecektir. 

(KARADENiZ ~ 14 Eylül mun azaman anınız. 
11 edilecektir. Talip olanların fiyat vermek üzere mahı ha!!n on yı 

çarıam!>a 18 de. Dönütte L ol '8 dinci cumartesi günü saat on bette ve tartnameyi alm:ık üzer 
Tir.bolu'ya da uğrayacak- tia 

1 

I 
" ... 9v, ot'llll her gün Galatada nhisarlar Mubayaa komisyonuna rnüra:::ul 

tır. Hambure'ta :>l..1'1U1'.LKE & !arı ilii.n olur.ur. ( 4722 
Zl\1İR· MERS[N POSTASI MAYR A.C. tarafm- 1 . - --

(INEBOLU) 14 Eytill çar· ~umiimal a:~r; ı·Edırne hudut taburu kumandanlıgındaı 
şamba 10 da G:ılata rıh· lstanbulda s. Jaeoel 
tımı'ldan kalkar:ar. mahtumları. Adi cins Aşağıda cinı ve mikdarları yazılı erzak 5-9-932 tarihin 

taklitlerinden aakıru- • müsadif pazartesi gününden itibaren yirmi gfüı müdd. tle mevki 
lS Ey:ül perşembeden ruz. Marka -.e alimeti farika- ı münakasaya vazedilmit ve 25-9-932 tarihine müsadif pazartes 

itibaren Bostancı • Maltepe· mızı bimil olmıyan müstah- günü saat 9 da Edime Mal Müdürlüğünde ihalei kat'iyesi icr: 
Adalar battı liğvedilmiştir. ••• zarlan reddetmelidir. _... kılınacağından taliplerin yevmi mezkiirda depozito akçeleri!, 

28 Ta'le pu' rel, 10 tane birlikte mezkür Mal Müdürlüğe müracaatları ilan olunur (4730 

çıralı kadron, 22 tane ~iriş, B E ş ı K T A ş -.. Kilo Cinai 

A R N A V U T K O y 210 tane kalas, 130 tane D • Y d 110000 Un 
çır.ılıda:ı biçme, 17 tane ikış Ur U 6000 Pirinç 

Amerikan Kız Koleji Sarıyer 1 siyah uç, 4 demet demir Talebe kaydına baılanmııtır. 3500 Sade 

Fazla tafıi.lit için Sirkeci Y ef. 

'<enci hanındaki acentalıima ınÜ· 
·acaat. Tel: 21515 

KAYIT MUAMELESi - 16 Eylül Cuma ve 17 Eylül Cumartesi M l çubuk 25 kilo sülyen 2S 3000 Soğan a müdürlüğünden 1 
' Biçki, dikit, nak.t, f&pka, ıun'i 5000 Nohut 

günleri, 9 dan 12 ye ve 14 buçuktan 16 baçuia kadar yapdacaktır. 1 k lo :ı:ehirli boya, 10 tene· çiçek, kum&f boyat.n ile resim ve 
Tedrisat 19 Eylül - Pazartesi 8""' da '-·lar. Dühul ve ikmal imti- 11-9-932 tarihinde müzayc- k k t S 1 kö 8000 Fasulye .- -. ) a ran, çuva mür. tezyinat, Biroğnıli öğretilir. Tas-

banlar aııaiıda ııösterilen rünlerde icra edilecdrtir. desi ili.o olunan 7 parça tarla. ,. 3000 Şeker 
b b '-- Yu ~~arda müfredatı ya· dikli ıahadetname verilir. 

ıs E:rlW. Perıembo rüaü saat 9 buçukta ane ve •·~enin icar müzaye- 2500 Sabun 
Fransızca ve kimya 16 ,, ,, aaat 14 te desinde talip zuhur ctmediiin- l zılı o:ı iki ka'em malzeme: Serri IS Eyl\ılde açılacaktır. 
Türkçe 

Riyaziyat 17 ,, Cumartesi rünii saat 9 ı.uçukta den lS..9-932 pazar günü saat 1 Eylülün 14 üncü çarıamba ••• Akaretler No. 64 
lacilizce ) 14 de talik edildiği (4781) ; günü pu:arhk suretile sa· 

n ) 17 ., Cumart.,.i ıünü saat 14 te -------------· tın ıt'ınacaktır. Depo:ı:ito 

••Ran-c1aman-•ı _____________ _.1 SATILIK VE KlRALIK 1 s ıs fr. .-•ucuz ET 4119 .. 

KAPPS Alo.an kitapçı, Alman kitapları en 
ucuz satar, Beyoğlu, lstildil cadd ... 

si 390, lsveç sefareti karfısmda. 

Merzifon Amerikan Kız Mektebi 

H A N E .. __________ • Ekstra dağlıç, kı•ırcık, dana etiru 
Gayet havadar ve nezaretli 8 oda, 1 zi balU olarak PENDIK'te .--r 

ZA Yl - 591 sicil numerolu fO{ör I sofa, tramvaya 3 dakika, tert.o., • iskelesi yanında yalnız 64 nuına-
amatör ebliyetnamemi zayettim.Hük 

ıeı....:ı. bahr~ balkon ve -rtıman ·-· rada bulabilirsiniz. u..., ,.... -. ..- mü kalmadığı ilin olunur. lbrahim 
ribi icara verilir. Acele satılık ve çok Hilmi. 
ucuzdur. Haseki, Çifte bakkal yanın 
da Baki Bey sokak 13 No ya mü- lstanbul 8 İnci icrasından: Bir dey 
racaat. Nısfı kiralıktır. Beıiktaı icra dairesinden: Bir de- nin temini istifaaı için tahtı hac:z.e a 

3500 

5000 
4000 
4000 

100000 
8500 
2000 

400 
600 

Üzüot 

Bulgur 
Makama 

Mercimek 
Arpa 
Patateı 

incir 
Zeytin yağı 
Sirke 

Kapalı zarf usulile 

Münak&1ai alcnıyc 

il Kayıt ve kabul 27,28 Eylül Salı ve Çarıamba g;inleri L "evam edecek, 29 E ıl.iHe tedriu'.a bış'anac,ktır. 

'

------------- yinden dolayi mahcuz ve paraya çev J lınıp p;--raya çevirilmesi takarrür e-

M rilmeıi mukarrer 36 çuval kestane I den Balıkpazannda, Peynirci sokak ı• h• ı u 
CmUr aranıyor 6 çuval ihlamur 1 adet kasa Meyva· 

1 
6-12 numarada meveut yazı makine- n ısar ar mum 

Bursa Maarif Müdürlüğünden: Bir Noter dairesinde çalı,. botta 11 No. h yazıhanenin önünde sima masa ve bir adet kasa Ye çini Mu··du··rıu··gu"' ··nden·. 
Bursa müzesınin 3635 lira 80 kuruş bedeli keşifli hafriyat mıt liyakatli bir memur ile dos açık arttınna suretile 17-9-932 tari- soba ve dok:ız gözlü masa 15-9-932 

ve ittil!at duvarı inşaatı alenen münakasaya vazedilmittir. 2 Teı ya itinde tam bir ihtisas sahibi bine müsadif _cumartes~ günü saat tarihine müsadif t>el'fetnbe ııünü. Paıabahçe fabrikasına mukt~zi cetveli rnucibirce elektrik 
diğer bir memura ihtiyaç var- 10 da satılacagından talıp olanlarm •~al 1 '? den 14 e kadar paraya çevı- l ki I , k T 1. • • •. • 

rinievvel 932 saat 15 te ihalesi İcra kılınacaktır. Talip olanların d y . p h k d - t. k. d mahal!' ·ı .. d ı· 1 · k. .. d levazımı pazarı a satın a m.ca tır. a ıp .erm yuzde 7.5 temı· 
ır. enı osta ane arşıım a yevmu ve aa;ı ı mez ..ır e ın- ı·ı ccegın en ta ıp enn mez ur gun e ı . . . . .. .. 

1 YÜzt'.e 7,5 teminatı mtıvakkate akçelerile Bursa Maarif Müdiri- İstanbul Altıncı Noter daireai- ı de memu una müıacaat olu::ı.nası i- J "'~ rrahallinde hazır bulunmaları i- nat akçelerın_ı hamıle~. 19-9-932 ~azartesı gunu saat 14 Y2 da 
yetine müracaatları ilin olunur. (4778) ne müracaat. lan olunuı·. li.n olı·nur. Galatada İnhısarlar Mubayaa komısyonuna muracaatları (4723) 

~~~=-===~----~------------------------..................... llllillli ........ _.. 



Süt 
veren 

annelere Fosfatlı Şark Malt HülAsası Kullanınız sütünüzü arttırır 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetlendirir 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası 
8 ·Eylül 1932 Vaziyeti 

KeA 
Altın Hfi lrllo&
Baıknoı 
lTfaUılr 

AKTiF 

0.18(),117 

DahUdeld Mahaldrler 
Altın ufi ltiloe. 3,9+7,415 
Türk Llruı 
Hariçteki Mahablrlan 

Altına ıahvllikabll 5trbeoı dö'lizler 

Hazine Tahvlllerlı 
Denıbte edilen ntılrı nalrUyt lı:artılı&ı 
ıı:aııunıın 6 n 8 lnd maddelerine tt-.fiba 
vali ıedlyaı 

Ctlzdan 
Sen edat 
Eaham ve { Deruhıt 
Tahvillı lı:artılı&ı 
Esham ve Tahvlllı 

Altın Uzeriae 
HlaHclarlar 
Muhtelif 

edilen e'1alı nolrtlye 
( idbarlbJtDedı ) 

8YIUUJ 

13.779.105,50 
10.163.595,-

812.666,92 

'. 

L.ıra __ •._s6_1_.1_s_s~,s_ı-ı 402.263,15 

1 
Urı 158.748.511.\

. - 2581.563,-

Ura 3.510.325, 

1 . 17.125.825,
. .. 955,000,-

Yeldin 

Bu, sizi sonderece alakadar eder 

MEKTEPI.ER AÇILIYOR 
Leyb kız ve erkek talebeye mabıuı iç çamaıırlarla 

bilcDmle leva:r.ımabn en metlıt ve müntahap çefitlerinl 

ihzar eylediğimiz ıribi bütün mektep ve kolejlerin Dnl

forma elblıeleri için huıuıi bir daire teıl.a eylediiimizi 

Lira 

14.319.067,42 

4.970.018,96 

ı :;a. ı 09,54 

156. I 07 .000,-

81.S91.150,--

6.154,29 

4.576.277.31 

!1.454.017.32 

224. 286.794,84 

PAS IF 

Sermaye 
Tedarilldeld Bankaotlar 
Derubıe edilen evrw nıkdye ' Lir~· a 158.748.563,-
Kanunun 6. ve 8 inci maddelerine tevfikan 
valı:I tediyaı -2.581.563,-

'-''-------"----R 
Deruhte ediltn evrakı nakıiye bakiyesi 156. ! 67.000,-
Ku,ılıgı tamamen altın oluak tedavüle vaz dilın ! Lira 8.688.589,98 --

Vadesiz Tevdiatı 
Döviz mewduab 
11.uhtellf 

• 

Yel<On 

Iskonto bolddJ ~ 7 a.ıın uz~rıne avans % S,112 

Türkiyrnl ı en eski hususi mektebiı Niıantaıı'nd:a 

Lira 
15.000.000,-

164.8~5. ~89,98 

7.578.;41.10 

2.732. 120,02 

84.070.336,7 4 

2!4.936.794,84 

Leyli nehari Feyzı·ye Lı·sesı· ı.:e~is ta-
Kız ve erkek nhı 1885 

Yuva, İlk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Kayıt için hergün Nişantaşı'nds Teşvikıye 
karakolu karşısındaki mektebe müracaat edilebilir. Bütün s ınıflara kız talebe kabul 
olunur. Bu •enG lev\' ücrellerinde büyü'.ı: tenzilat yapılmıştır. Taleo vu1<uunda mekte'> 

tarifesi takdim o!unur. Tel. B. O. 4039 

Okursanız istifade edersiniz, 
Galata Karaköy fırını ııraoında büyilk mahallebici 

llıtünde ki.in meşhur 

EKSELSİOR 
Büyük Elbise Fabrikasında 

Pardesü, Muşamba ve Paltola 
Üzerinde B6yük Satış 

Kat'iyyen rekabet kabul etmez fiatlar. 

1 ~ üncü kolordu ilanları 1 
ı -----·--

Manisadaki kıt'at hayvanatınm dört aylık ihtiyacı olan arpa 
J atağıda hizalarında gÖlterilen mahallere teslim edilmek tartile 
ınevkii münakasaya konmuttur, Şartnameyi görmek için komis 
yonumuza ve münakasaya iıtirak etmek üzere de Manisa'da sa-
tmalma komisyonuna müracaatları. (770) (4716) 

1 Kırılmamış Kırılmıt Y ekiin Suftti Tarihi Mahalli 

1 

Arpa Arpa Kilo ihale ihale teslim 
21420 54960 76380 Aleni 28-9-932 Utak 

I 110725 74195 184920 Kapah zarf28-9-932 Manisa 
· 60549 26895 87444 Aleni 28-9-932 Kasaba.Sa 

24550 
27600 

400864 

()()()()() 

00000 

244844 

24550 
27600 

lihli 
Aleni 28-9-932 Menemen 

28-9-932 Kırkağgaç " 

YekUn 

K. O. kıtaatmm ihtiyacı olan t tur. 1haleıi 14-9-932 çarfamba 
bir senelik 737 ton saman kapa ıünü saat 16.30 dadır. Şartna
lı zarftan bir ay müddetle pa- me1ini almak iıteyenlerin her 
zarlığa komnUJtur. lhale9i 14- sün ve pazarlığa gireceklerin 
9-932 çartamba saat 15.30 - 16 de vakti muayyeninde komiı
ya kadar pazarlık suretile alma yonumuza müracaatları. 
caktır. Şartnameyi görmek is- (789) (4799) 
tiyenlerin her gün. ihaleye itti- * * * 
rak edeceklerin vakti muayy~ 1 - Edremit ıarnizonu için 
ninde Kom. na müracaatları. 1.000.000 kilo odun kapalı zarf 
(768) (4714) usulile münakasaya konulmut-

"" "" "" tur. lhale.i 15 Eylul 932 tarihi 
K. O. kıtaatı ihtiyacı için ne müsadif pertembe günü sa-

100 kilo kırmızı biber aleni mü at 10 da yapılacaktır. 
nakasaya koıımuttur. İhalesi 28 2 - Taliplerin tartnameyi 

·----··-------------------ı ı 9-932 çar§amba günü saat 10.- görmek ve almak üzere her gün 30 dadır. Şartnameyi almak ia- münakasaya ittirak etmek iste 

muhterem balkın enzan ıthlaına arz eyleriıı. 

Üniformalar için hususi fiatlar 

Baker Mağazaları 
Beyoila. lstiklil caddesi 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan: 

15000 kilo Zeytin açık münak&1uı: 14 Eylill 932 çarıamba günü 
aaat14te. 
15000 " Yerli toz teker: kapalı zarfla münakaaaaı 14 Ey-
IOI 932 çartamba günü saat 15 te. 

Ambar ihtiyacı için Htm alınacak teker ve zeytinin tartnam~ 
terini ıörmek istiyenlerin her gün ve münakasaya ittirak edecek
lerin ~ua ıün ve ıaatinde muvakkat teminat makbuzlarile 
birlikte Kaumpata'da Deniz Levazım ıatmalma komisyonun 
müracaatları. (4291) 

Polis Müdiriyetinden: 
Muhtelif nevide 8036 adet defterin tab ve teclidiyeai alenen 

münaka .. ya çıkanlmıttır. Taliplerin ıeraiti öğrenmek ve nümu 
neleri görmek üzere idare komisyonu kalemine ve münaka1a:ta 
qtirak için de yevmi ihale olan 14/ 9/ 932 tarihine mü1adif çar
taınba günü saat 15 te Viliyet defterdarlık daire.inde müteıek
kil mübayaat komisyonuna müracaatları ilin olunur. (4368) 

Güzel San'atlar 
Akademisinden: 

Akademi, Resim, Heykel, Mimari ve Tezyini San'atlar §U
belerile Akademiye mülhak Şark Tezyini San'atlar mektebi t~ 
rinievvel on be§te tedrisata başlayacaktır. Mimari ıube1ine teşri 
nievvel onda yapılacak bir imtihanda muvaffak olan lise ve di
ğer ıubelere orta mektep mezunları ve mimari şube.inden gayrı 
şubelere veya yalnız atelye ve konferanslara misafir talebe kabul 
edilir. 

\ • .ı 

L>vzmı y an 

yegane 
Tuslet 

DEVREDiLECEK iHTiRA 
BERATI 

" Tahtelbahir, torpillerde veya tor 
pillere müteallik iılihat" hakkında
ki icat için Sinai Müdiriyeti umumi 
yeainden iatihaal edilmit olan 28 teı 
rinisaııi 1928 tarih ve 715 No.lı ih
tira beratı hakkmcla bu kere ~ka
,._ r-ğ veyahut icara verileceğin 
den mezlı:Ur ihtirayı satın almak ve
yahut iıticar etmek arzusunda bulu 
nan zevatın latanbul'da Bahçekiıpa
da Tat Hanında 43-48 numaralarda 
kain HANRI WALTER ISTOK E
fendiye müracaat eylemeleri ilin o
lunur. 

Selçuk Kız San'at 
Mektebi müdür

lüğünde : 
Kayıt ve kabul muamelesi 

başlamıştır. 15Eylıile kadar e 
yam edecektir. Her gün 1aat 
10 dan 16 ya kadar müracaat 
kabul edilir. 4622) 

L~~~bi Mehmet Rifat 
Paris Darülfünunundan mezun. 

<'•P;a!o~ıu. Sıhhi anartımRn No 7 

Sarıyer 
Malmüdürlüğünden 

- Kayıt için tarihi ilandan t~rinievvel ona kadar pazarte1i Muhammen ican aenevisi 
ve perfembe günleri idareye müracaat eöilmelidir. 100 lira olan Baltalimanında 

Akademiye mukayyet bilcümle eski ve yeni talebe on b~ iki ahır bir mutbak bir sene 
· ı k d d · k k ı d" müddetle icarı 2-10-932 pazar teşrınıevve e a ar ı areye müracaat edere ayıt arını tec ıt et- .. .. d.. .h 1 ed"l 

· ed'k\ · kd. d Ak d · 1 l.k 1 k ·ı k k gunu saat on ortte ı a e ı -
tırm ı erı ta ır e a emıy e a a a ar ı esı ece ve te rar mek üzere müzayedeye vazedil 
kaydedilmek isteyenler yeni kavıt şartlarına tabi tutulacaklar- diğiniden taliplerin müracaat
dır. (4724) 1 !arı (4780) 

An aşma SureUte Eşya Satııı 
Azimet sebebile, nısıf fiat ile 

5 odalı bir apartunanın tekmil qyaaı, Paalti mamulatından 12 
kişilik mükemmel ınahun yemek oda takımı, meıe ağacından ve 
maroken koltuklu yazı odaaı, divanlar, yatak oda qyaıı, bardak ve 
tabak takanları, mutbak leferruab Y.ı. v/ı. 

Toptan Alıcılara Mühim Tenzilat 
Hergiin yalnız ıaat 9 • 11 araımda A7azpafll'da Muradyan 

Apt. 8 No. lu daircıine müracaat. Telefon, B. O. 1396. apartıman 

kiralıkhr. 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 

1 

Köyü Mevkii Cinai Mikdan Muhammen K. 
Polonez Argatbaşı Ni- Çalılık ve 350 dönüm 350 lira 

kolka t ~ rlaaı fundalık 

YulParıda cins ve ev1afı yazılı Emlaki milli yeden bir kıt'a 

çalılık mülkiyeti 1atılmak üzere müzayedeye çıkarılmıştır. 20 
Eylıil 932 tarihinde ihalei kat'iyeai icra kılınacağından taliplerin 
yevmi mezkıirda saat 2 de Beykoz Malmüdürlüğüne müracaat
ları. (4399) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyoiıundan: 

25 Ton Benzin: Kapalı zarfla münakaaaaı: 28 Eylul 932 
çartamba günü saat 11 de. 

400 Adet Yün battaniye: Açık münakuası: 28 Eylw 932 
çarşamba günü saat 14 te. 

40 Ton Mazot : Açık münakaauı 28 Eylill 932 çartamba 
günü saat IS te. 

10 Ton maden yağı: Açık münaka1a11: 28 Ey!0.1932 çartam 
ba günü saat 16 da. 

Deniz kuvvetleri ihtiyacı için lüzumu olan yukanda cinı e 
mikdan yazılı levazımın hizalarmdaki gün ve 1aatlercle naünaka,. 
salan icra kılınacağından artnamelerini görmek isteyenlerin 
her gün ve vermeğe talip olacakların da teminat ~akbuzlaril 
birlikte münakasa gün ve saatinde Kaaımpaıada I>eiıiz Levazım 
komisyon~a müracaatları. (4613) 

Yüksek Orman Mek
tebi Rekt~rlüğünden: 

Talebe kayıt ve kabul muamele.i kapanmıttır, Müracaat o-
lunmaması. (4752) 

İ•tanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Tıp Talebe yurdu için lazım olan 847 metre yerli malı laci
vert kumat olbaptaki tartnameai veçhile ~ 27-9-932 salı günü 
saat 14 te aleni münakasa auretile ihale edilmek üzere münakasa 
ya konulmuştur. Bu baptaki şartnameyi görmek ve fazla izahat 
almak isteyenlerin komisyona müracaatları ( 4627) 

teyenlerin her gün. ihaleye itti yenlerin de ayni gün ve saatte 
rak edeceklerin vakti muayy&- Edremitte Askeri Satın alma 
nincle komisyona müracaatları. komisyonuna müracaatları. 

(764) (4694) (716) (4350) 
"" "" ~ ... 

Yerli fabrikalar mamulatın
dan 15000 metre haki renkte el 
biselik kumat kapalı zarfla mü 
nakasaya konmuıtur. İhalesi 17 
Eylıil 932 tarihine müsadif cu
martesi günü saat 15 te yapıla
caktır. Taliplerin tartname ve 
nümuneaini görmek üzere her 
gün Ankara Merkez Satınalma 
komisyonuna müracaatları. 

(719) (4353) 
• • • 

Birinci fırka ambanndaki 
3500 un çuvalı pazarlıkla ıatı
lacaktır. lhale.i 14 EylUI 932 
çartamba günü saat 15 teıdir. 
Şartname.ini almak İlteyenle
rin her gün, ve pazarlığa ittirak 
edeceklerin de vakti muayy&
ninde komisyonumuza mürae&>
atları. (718) (4352) ..... 

Polatlıdaki kıtaat hayvanatı 
için dört aylık 220,000 kilo ar 
pa kapalı zarfla münakasaya 
komnuttur. İbalail-ı.:9-932 çar 
ıamba günü saat 16 dadır. Şart 
nameyi görmek i.teyenlerin her 

K. O. kıt'aları hayvanatı i
çin 60 ton yulaf alınacaktır. 1-
haleai 19-9-932 cumarte1i günil 
ıaat 14.30 dadır. Şartnamesini 
almak isteyenlerin her gün, iha 
leye ittirak edeceklerin de vak· 
ti muayyeninde komisyonumu
za müracaatları. (788) (4798) 

* * * Üsküdar ciheti kara nakliya-
tı pazarlıkla ihale edilecektir. 
Pazarlığı 14-9-932 çarıamba 
ıünü saat 15 dedir. Şartname
sini almak isteyenlerin her gün 
ve pazarlığa ittirak edeceklerin 
de vakti muayyeninde komiıyo 
mmıuza müracaatları. 

(787) (4797) ... ... ... 
Konyadaki kıtaat için 21700 

kilo 1&de yağına verilen fiyat 
gali görüldüğünden bir ay müd 
detle pazarlığa konmuttur. lha 
lesi 19-9-932 cumartesi ıaat 16 
dadır. İhaleye ittirak edec,ekle
rin •akli muayyeninde Konya
da ıatınalma komisyonuna mü 
racaatlan. (786) (4796) 

(Ün komiıyonumuza, taliplerin ı------------
vakti muayyeninde Polatlıda lstaabul tapu 
Topçu Alayı Satmalma komiı Baımemarlupadaa: 
yonuna müraacatları. 

(71 ) (435 ) Küçükpazarda Hoca Hay· 
• • • 

7 1 
rettin mahallesinin Küçükpa-

Haydarpata ve GümiiflU)'U zar caddesinde atik 74 cedit SO 
hastaneleri ihtiyacı için 40 bin No. lı dükkAnm mülahazat ha-
700 kilo koyun eti kapah zarfla nesinde (lsmail Şevket Efendi 
münakasaya konmuıtur. lbal~ leli! Hanım ile Aziz Bey bey
si 17-9-932 cumartesi günü sa- nindeki dava üzerine mumailey 
at 11 dedir.Şartnamesini abnak ha leli! Hanıma 2 Mart 314 ta 
istiyenlerin lıer gün ve münaka rihinde kefalet etmiştir) diye 
••Ya ittirak edeceklerin de vak bir itaret mevcut ise de edilen 
ti muayyeninde ko isyonumu- tetkikat ve taharriyatta haczin 
za müracaatları. (714) (4316) harç ve mahiyeti hakkında bir 

·• -ıo • gıina malumat ve evrakı müsbi 
Kolordu ve müeaseaatı kıta te bulunamadığından vergitube 

atı hayvanatı için 412 ton arpa si ile sebkeden muhabere netice 
kapalı zarfla münakasaya kon- sinde de hacze mütedair işaret 
muttur. ihalesi 21-9-932 çar- ve batkaca maliimat elde edil· 
tamba günü saat 10,30 dadır. memittir. Şu suretle bu haci:ı: 
Şartnameyi almak i.teyeulerin itaretine dair her hangi bir su· 
her gün taliplerin vakti muay- retle alakaaı olan vana bir aY 
yeninde Kolordu satın alma ko zarfında ya bizzat veya bilveki 
misyonuna müraacatlan. le tapu i?aresi~e !~zum~ mü~• 

(712) (4314) caatı aksı takdırde ı~bu. ışaretırı 
• • "" 1 hükümsüz tutulacağı ılii.n ol.ı-

Osküdar cihetinin bir aylık nur. (4782) 
kara nakliyatı müteahhidi nam ı ... -........................ ·---···-····-····-
ve hesabına pazarlığa konmut· MİLLiYET MATBAASI 


