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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

Yunanistanda 
Politika mücadeleleri, Yu

ııanistanda daima çetin olur. 
Fakat komtu memleketin son 
Politika kavgalan. her vakit 
olduğundan daha tiddetli. da
ha üstün bir dereceyi bulmut
lur. On gün sonra intihabat 
neticesi aniatılacak •• Öyle bir 
netice ki memleketin siyasi ve 
idarı mukadderatına istikamet 
\>erecek... Onun için her fırka. 
lfll'I bir hıra ve heyecanla poli
tika meydanında savaşıyor, 
trıuhaliflerini en ağır itham
larla ezmeğe çalı,ıyor. kendi 
Politikası ve programı lehinde 
bir düziye propaganda yapı· 
Yor. 

Yunan komtumuz geçen se
neden beri mali ve iktisadi 
tııüıkülat içindedir. Müşküla
lın mühim bir kısmı. tüphe yok 
iti, umumi buhranın tabii neti
cesidir. Halbuki politika mü
cadelelel"inde muhalefet mev
kiinde olanlar, hakikat bildik· 
leri bu gibi vaziyetleri ifade 
etmezler. Mütkiilatı~ . ıztıra
bın bütün sebep ve imillerini 
iktidar mevkiinde olan, hükU· 
tııetin icraatında ararlar ve e>
rada bulurlar. Yunanistanda 
da vaziyet aynıdır. 

Basvekil le 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neıriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

karaya et Etti .• 
Gazi Hz. __ .. ____ 

Reisicünıh11r Hz. dün 
akşam üzeri otonıobllle 
Beyo.'Jl11na rıkn11şlar ve 
üradan Şişli ı•e Maslak 
yolu ile Büyükderege 
kadar tene:zzühte bu
lunnıuşlardır. 

1 Pazar günkü Heyeti 
vekile içtimaı mühim! 
• 
iktisat Vekileti bazı karar_ 
namelerin tadilini isteyecek 

Esaslı tedbirler alınıyor 
Gazi Hz. milteakıben 

saat 21,.S ta Glor11a .'li
nemasına gelmişler ııe 
burllda gö.~lerllmekfe ANKARA, 16 (Telefonla) - ı :ek teYler azdır. Mevaddı ipti· 

lkbaat vekaleti~in faali!eti ile 1 daiyenin ithaline, _Yedek alat ve e
ola11 filmi nihayetine yalnız latanbul pıyaaa11 alakadar devatımn ve fabrıkalann i§leme
kadar .~eyretmişlerdlr. I değildir. Ank":r~da da a~ni ümit si iç!n z~~ri nyı.lan akaamm 
S ve aabıraızlık ıçmde yeDI karar. celbme muaaade edılecektir. 
' aat 24 e doğru saraya ı lar ve tedbirler bekleniyor. Yeni Ilga edilecek tedbirler araım-
aı•de/ buqurnıuşlardır. vekil tetkikabna devam etmek· da veıika usulünün kaldmlmaaı 

••••••••••••llllİ , tedir. Bu tetkikat pazar gününe da c;ok muhtemeldir. Çünkü bu 

imanlar 
Gitmeyorlar 

ladar devam edecek •e ayni sün uıul, ihracab tetvik ve tezyit &'İ
de .toplanacak olan vekiller be- bi kendinden beklenen gayeyi 
yetmde evvelce alınan tedbirler- temin etmek fÖyle dursun, bila· 
den hangilerinin ipkaaı ve yeni kiı eaas makaat aleyhinde bir ted 
olarak ne gibi tedbirlerin alma- bir olmuttur . 
cağı tezekkür edilecektir. Eier bazı ihracat mallanmıza 

Verilecek yeni kararlar Üze- prim vermek icap ediyoraa bunun 
rinde mübalağa etmek doğru de· için başka fekiller dii§ünülecek
ğildir. Fakat eaaılı sayılacak ba· tir . 

itin nu:ilı: bir tarafı daha 
"ardır: Yunanistanda bugün· 
kü intihap mücadele.inin mih
\>erj yalnız mali ve iktiaadi İt· 
ler değildir. Mücadelede re
fün meselesi de men:uu bah
• oluyor. Zahiri manzara Cüm
huriyetçilerle Kraliyetçilerin 
kavgasıdır. iktidar makamın· 
da bulunan Mösyö Venizelos'
ıın kanaatine ve telkinatma 
ıröre hükUmeti muhaliflerine. 
kralcılara terketmek. rejimi 
tehlikeye dütürür. Onun için 
lecri ve cebri ne gibi tedbirle
ti ica;> ettirirse eltinin, saha
yı, böyle bir imkana açık bırak· 
tııamak karanndadır, Diğer ta 
taftan muhalifler de temin edi
Yorlar ki, İntihabatın neticesi 
lehlerinde bile olsa. rejimi de
iittirmek yolunda, mesela dev
letin batma yeniden bir kral be 
l&aı getirecek değillerdir.Vakıa 
İtin iç yüzünü iyi bilmiyoruz •• 
F' akat muhaliflerin bu temina
tı ne kadar kuvvetli ..,ıuraa ol
ıun; kraliyet taraftarlarının 
iktidarı ellerine almalan, cüm
lıuriyet rejimini müteeHir et· 
lııiyeceği iddiaıı. bizim zihni
Yetlerimizin. telakkilerimizin 
kolay kolay kabul edeceği bir 
hiiküm değildir. itin içinde 
'ıkeri zümrelerin müdahalesi 
ıribi politika haricinde kalma. 
•ı icap eden l'miller de var. 

Bat;ııekll harPket ederken feşyle gelenleri .~eliimlayor. 
başuekll IBflyare kıya/elife., 

Madal11onda 

Terki teslihat konfe 
ransı riyasetine 

mektup gönderdiler 
BERLIN, 16. A. A. - Volff ajan

sından: Tı!rki teılihat konferan11 ri
yaset divanının içtimaına dair olarak 
Alman kabinesi, dün konferanı reiai 
M. Henderaona hitaben bir mektup 
göndenniftir. Mektubun bugün mü
maileylıe tevdii ve ahzıru müteakip 
muhteviyahnın Cenevrede ne.ıredil
mai muhtemeldir. 

zı tedbirlerin tadilata uğrayaca- lkbaat vekaletinin pazar gün· 
ğı muhakkakbr. Bu tadilat, ala· kü heyeti vekileye hazırlayacaii• 
kadulann 9ikayetlerini tatmin e tetkikler araımda bazı kararna-
decek mahiyettedir. melerin de tadili derpİf ediliyor. 

Bir defa aanayicilerin talep Biribiri- uymayan muht.,lif 
ve ricalannda kabul edilemiye- <Devımı 6 ıncı sahiledtt) 

Komfularımızın dahili itle
tine karışmak, aklımızdan geç· 
lııez. Biz bu komıu memleket
le olup biten işlerle alikadar 
oluyorsak, bunun saiki dost· 
luk hiılerimizdir. Yoksa Türk 
doatluğu; Yunanistanda her 
hangi bir zümrenin veya tek 
~anın politikası olmadığını 
•liri biliyoruz. Yine çok iyi bi-

Yoruz ki. muvafık. muhalif, 
lıiitün fırkalann birlettikleri 
llolitika esaslarının başında ..... 

ı ürkiye ile iyi bir komtu ve 
dost olmak., düsturu yer bul
lııuttur. Anlaıılıyor ki. alaka
lııız bir politika endi9esinden 
doğmuyor. Samimi dileğimiz 
tu ki, komtumuz·, mücadele ha
)atından huzur ve faaliyet ha
)atına biran ev-.el geçsin .• Ne 
de olsa. dahili politika müca
~eleri; memlel<etin icinde ve 
~da memleket lehine tahak-
1, mümkün olan birçok iyi-
111derin gecikmesine ıebep o
tı.r. Halbuki öyle bir devirde 
).atıyoruz ki, günlerin, saatle
tiıı, lahzalann bile kıymeti var
~ •e kaçınlan fırsatlar bir da-

a ıeri ıelmiyor. 

Muhakkak ki. Yunan hal
lıuıda politika hıra ve heyecanı 
~ kadar kuvvetli ise aklı ae
d~ de ayni derecede hakim-
ır. Halk Mösyö Venizeloa 
~ar muhaliflerinin de tema
~~! ve kabiliyetlerini çok iyi 
01ılır. 

. Şu anda her memlekette in· 
~ap reyini veren her vatan
ı;' , yalnız dahili politika icap 
il ~ı dütünmekle kalamaz. 
L il ıcaplara. harici tesirleri de 
°"'-ara uı.eclNrdur. H"'r mem 

ismet Pş. Hz. 16,50 de !şehitleri 
Ankaraya vardılar Ziyaret 

Bu sene her sene· 
kinden 

Cazteler, bu mektubun, Almanya
nın terki tealihat konferansına işti
rak etmiyeceği hakkında tebliğatı ib 
liva etmekte olduğuna hemen hemen 
ka'iyetle emin bulunduklarını yazı
yorlar. 

Tayyare seferlerini memle
kette otomobil seyahati 

gibi tabii görmeğe alışacağız 
daha hazin oldu 
~NAKKALE, 16. <Milliyet) 

- 6u sen Çanakkale şehitlerini 
ziyaret her zamllnkinden daha 
hazin oldu. lata uldan ziyaret
çileri alan ucüJcf'mal" vapunı 

Tekirdağına da uğramıştı. Ora· 
dan 200 kit: daluo vapura iltihak 
etti. Vapur Çanaklıaleye geldiği 

zaman oradan da yÜ.z]erce ziya· 
retçi vapura &'eldiler. Şimdiye ka 
dar görülmemiş derecede bir ka
labalık vardı. Edime, Çanakka
le, Tekirdağı valileri ve belediye 
reisleri de vapurda idiler. 

/nglltere ne Nıziyef alacak? 

Yııkarda 

."1ğda 

başvekll teşyle gelenler arasında, aşağıda 
tayyareye girerken, şolda ta1111areye 

bindikten sonra 

Baıvekil lımet Pata hazretle· 
ri dün aaat on dört buçukta re
fakatlerinde kalemi mahıuı mü
dürü Vedit Bey bulunduiu halde 
yine tayyare ile Ankaraya avdet 
etmİ§lerdir. 

lımet Pata hazretleri enelki 
akıam Dolmabahçe sarayında Ca 
zi hazretleri tarafından kabul edi 
!erek yeni ittihaz edilecek iktıaa· 
di tedbirler etrafında bir müddet 
müdavelei efkarda bulunduk· 
tan sonra geceyi geçirmek üzere 
biraderleri Haaan Rıza beyin Hey 
beliadadaki kötklerine gitmitler
dir. lamet Pata, dün aabah tek
rar Dolmabahçe aarayma gele
rek Büyük Millet Mecliıi Reiai 
Kazım Pata Hazetrlerile bir müd 

leket. beynelmilel politika a
leminin bu derece kanşık bir 
devrinde harice sözünü dinle
tecek, nüfuzunu hiaaettirecek 
adamlannı it batın• geçiri
yor. Möıyö Venizeloı'un bu 
kıratta bir devlet adamı oldu
ğuna tüphe yoktur. Bu hük· 
mümüzde, muhaliflerinin aley
hinde b;r mana aranak doğru 
olmaz .. Çoğunu şahsan tanıdı 
ğımız bu zatların da ayrı ayrı 
kıymetleri •ardır , 

det gÖl"Ü§müıler ve Kazım Pata
nın dairesinde bir müddet iıtira• 
hat ettikten aonra Gazi Hazret. 
leri tarafından kabul buyurul
muılardır. 

amel Paıa, öğle yemeğini Dol 
mabahçe sarayında yemiş, saat 
bir buçukta otomobil ile refakat
lerinde mahdwnlan bulunduğu 
halde ıaraydan hareke~ Y eş.il. 
köy laJyare karargihına muvaaa 
lal etmiılerdir. 

lamel Pata Hazretlerile birlik
te, Büyük Millet Mecliai Reiıi Ka 
zım Pa.-, Maarif ukili Eaat, 
meb'uılardan Kılıç Ali, ve irfan 
Ferit Beyler, Polia müdürü Feh
mi, dit tabibi Sami Cönzberi 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Her halde iş, halkın takdi
rine kalmıştır. Birçok miıalle· 
rini gördük: Yunan halkı mü
him meselelerin hallile kartı
laştığı zaman hakikat ve aklı 
selim yolunu kolaylıkla bulu· 
yor. Onun için bütün zorluk· 
ları kolaylıkla yeneceğine, İn· 
tihabatta son ıözünü iaabetle 
söyleyeceğine emin bulunuyo-
rvz. 

Siirt Meb'uıu 
MAHMUT 

LONDRA, 16. A. A. - Reuter a
janımdan: Reuter ajanımm mevıuk 
bir menbadan iıtihbanna nazaran 
Almanyamn yeniden teslihata ait 
metalibatı meaelesi son iki üç gün 
zarfında hariciye neuretnide mÜna· 
kaşa edilmiıtir. 

Maamafih, lngiltermİu bu bapta 
ittihaz ed......ıi vaziyet henüz tetkik 
edilmekte bulunmuttur. 

M. Troçkinin 
Seyahati Vapur Çanakkaleden sonra 

Rumeli harp nhaaını takiben Ak 
bat önüne geldiği zaman düdük· 1 

le ..,bitleri aelamladı. Bu aırada 1 Çe.koslovakyada ne 
vapurdaki muzika iıtiklal marşı- rtl I t k? 
nı çalıyordu. f8 ar a o uraca 

Vapur Kilidülbahir önüne gel M. Troçki'nin tedavi için Çe-
mİftİ. Fırka idare heyetinden Ali koılovakya'v" gideceğini yazmı,r 
Rıza B. Çanakkale harbinin bir b!'· M. Troçhki •1 . • . . nm Mya at 
tanhçeaını yapb ve Gazı Hazret· hakkında Praı 
!erinin muzafferiyete imil olan dan ıu malü-
kıymetli ve isabetli tedbirlerini mat veriliyor: 
zikretti. "Troçki tedavi 

Ağlayanlar çoktu. Her aene ol için Pitlani kap 

d • "b' ı•t oku d · bcalarma gele ugu gı ı mev u n u ve azız k • T k" . . . d"I ce tır. roç 1° 
şehıtlenn ruhlan tazız e ı di.. nin bu aeyabati 

Saat 15 .... Yapur Anafartalar· tayyare ile yap· 
dan dönüyor. Dönüıte vapur gel- 1 maaı mukarrer 

1 "d' d h" 
diği zaman uğradıiı iakelelere 1M118 .e. a ıreh.~ 

• B · k ı ı . acanıtan u· tekrar ugraclı. u ıa e e erden bı k·'- ı· t 1 • umeı rene 
nen ziyaretçiler avdet ettıler.. Macariıtan' dan 

Anafartalarclan Gazi Hz. ine, geçmesine • "!Ü· 

'

. · · K" p H t' saade ettiğın· Mec 11 re111 azım f• z. ne, d b d . .. en un an aar 
Ba!vekil lımet Pı.ya ve "*'kanı harbi fınazar edifmit 
ye reiai Fnzi Pı. Hz.ine tazim tel- ı M. TROÇKJ tir. Troçki hu· 
graflan &'Önderildi • <Devamı 6 ıncı sahııede) 

Milletler şampiyonası bitti 

Fenerbahçe Atlell:ım oa11ramından bir intiba 

- 1'afıllllt iç sahifelerl11tluledlr -

Dı1n limanımızdan geçen lnglllz 
Haydarpaşa açıklarında •• 

filosu 

• 
lngiliz filosu dün 
geldi, akşam gitti 

Dört parçadan mürekkep olan 
filo şehri topla selamladı 

• 

Amiral gemlıt 

Limanımızı ziyaret edeceiini 
yaıodıfmııa lngilt-nin Akdeniz 
filosuna menaup Curaçao, Cerea, 
Curlev kruvazörlerile Rover tah
telbahirinden mürekkep lnsiliz 
filosu dün aabah aaat yedide li
manımıza ıelmit ve top atmak 
ıuretile f"hri aelamlamııtır. Saat 
dokuzda filo kumandanı Amiral 
Contre Tottenbam refakatinde 
erkanı bahriye reisi ve yaveri bu
lunduju halde karaya çıkarak in 
giltere aefaretine &'iımit ve aefir 
SirGeorge Clark'ı, oradan da •ali 

Muhiddin Beyi NifllJltqında
ki kcıa.iıimda •iyanıt etmittir. 
Saat on birde vali Muhiddin Bey 
de Curaçao kruvazörüne giderek 
am.irala iadei ziyaret ebnİftİr. 
Amiral ile kolordu kumandanı 
vekili Rüttii Pata araaında ayni 
~retle ziyaretler teati edilmiıtir. 
Fılo kumandanı Conlre·Amiral 
Tottenham öile Üzeri refa
katinde erkanı harbiye rem ve 
ya\>eri ve maiyeti zabitlerinden 
bir kaç sat bulundufu halde in· 

(Devamı 6 mcı sahiled~) 

,ııııııııııııııııııııuıııın•mnı•ı111111111111nm1nııuıı:' 

i RO A 1 
~ Falih Rdkı ~ MUllyet " için yeni bir 1 
5 tefrika hazırladı. Bu romanda kim· -- -
~ leri tanıyacak ve kimleri bulacaksınız 
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Yakında başlagoruz •. 
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' '· Kurultay kapısında: 

Dilimizin Geçmişi 
ve Geleceği 

Mançuride 
Japonya 

·Türk Dilinin 
1 

Dilimizin tarihi. uzun ve eaa.ı 
ı. tetkiyke muhtaç b ir mevzud;u~. 
13 asırlık bir tekamülün tarıbi
ni burada batta muhtasaran bile, 
gözden geçirmeğe imkan yoktur. 
Sarki Aayada ilk nümuneleri el
de edilen dilimizin ondan aonra 
bütün Aıyada, Avrupanm bir ya 
rıımda ve Afrikanın şimal kısmı 
larında l'eçirdiği dağınık ve &'eniş 
hayatı adım adım takip etmek, 
cilt! rle eaere tevakkuf eder. 

Yalnız bu tarihi gid~in bir 
kaç il.na naktasın1 tesbit etmemiz 
lazraıdır: 

Bunlardan biri, Türk dilinin 
muhte li f lehçelere aynlarak te
kamül üdôjr. Batka batka lehçe
ler, biribirinden ayrı muhit ve ha 
yat şartl e.rı içinde, biribirinin ay 
ni olmıyan gidisJer takip emiştir. 
.5imalde kalan "Yakut', lar ara
SJnda dil, tamamen şifahi olarak 
telcimül etmi4, yazı ile tesbit e-
dilmiyen bu lehçede ahenk ka
nunları bütün diğer lehçelerde
' -ıden daha ileriye gitmittir. Me 
sel it Y kutçada (a-e) li lihikala
rın da ( a- ·o-Ô) gibi dört tekli 
vard ır. Binaenaleyh o lehçelerde 
cemi l ahikası (lar-ler-lor-lör) gi
bi d ört m uhte lif u da ile kullanı
lır. 

Şimalden cenuba ve şarktan 
garbe gid ildikçe daha fazla ya
ban: ı diller niıfuzunun eserleri 
gor<ilmektedir. Orta Aayada mi
l&drn 10-11 inci asırları arasın .. 
d a başlayan jgfi.mi arap ve acem 
nufu zu an·asile Horasanda, Azer· 
baycanda, Anadoluda ve Rumeli
de &ittikçe daha fazla artmıt
tır. 

Bu nufuzun artmaaı,. tek ha· 
tına bir lisan didisesi değildir. 
Bütün cemiyet vakıalan da ayni 
7..ımanda bu yola gi~tir: Mil
l ı camia ail inerek dini birlik fikri 
onun yerine geçmi~, millet fikri 
1immet fikri önünde krymetaizlq 
1nit-, dine verilen ehemmiyet, o di 
nin kitabına ve o kitabın lisanına 
da sira yet etmİftİr. Ayni zam.an
da c ihan4Ümul imparatorluk me
yille r i, milli devlet fikrine &'&lehe 
':tmiş, T ürk Beyliği yerine Bi .. 
zana Kayaerliği, lran Şahinşahlı
g ı , Müslüman Halifeliği temayül 
leı·i yer tutmuıtur. 

Dikkat olunursa cörülür ki 
büt'in bu temayüller, ,arktan 
garb" doğru arta arta gelmekte
dir. Osmanlı İmparatorluğunda 
bu tesirlerin en son haddine var· 
ması bu cereyanın eseridir. 

itte Türk dili tarihinde en mii
hım durak ve kıvnm noktası bu
dur. Arap ve Acem dillerinin 
türkçeye hakimane nüfuzu baıla 
dığı günden itibaren dilin tarihi 
tekamülü ikiz bir hat Üzerinde gö 
riinü.yor: 

1 - Halkın konuıma dilinin 
tabii fekilde ıre dilin kendi HT

kine ve dehasına uygun olarak 
teki.mülü, 

2 - Yazı dilinin arap ve acem 
nüfuzu altında milli dil tekamü
lı.inden ayn olarak sırf üat taba
ka arasındaki tekiuniilü. 

Bu iki hattın ayrılııı, dilin ta
bii ve aun'i iki kararciha inkı ... 
samı demek olmuttur • 

Birinci hat Üzerindeki tekimü 
lü tarihl .. rimiz takip elmemİf, i
limlerimiz kıymetsiz gÖrmÜf, onu 
adeta ihmale layık ehemmiyet• 
siz bir varlık &'ibi ret ve inkar et
mek istemittir. Tarihlerimizde 
0 Türk" adı naııl cbüdrak», 
0 aütürk" gibi vaııflarla tezyife 
m<'vzu olmutaa milli türk dili de 
( kaba türkçe) diye gözden di.ifü 

Fransız askeri 
talimleri 

İkiz Tekamülü 
rülınek istenilmiı, milli tairleriıı 
yazıları: 

~·---
Protokola nazaran 

Mançuri 
neler taahhüt ediyor 

Karaoğlan kayabaııaı yelellayı TOKlO, 16. A. A. _ Rengo A-
ıuhan 

jan11, dün Changchoun'da yeni Man 
Diye istihfaf edilm~tir. çuri devleti tarahndan imza edilen 
Tarih kitapları, lisan bilgisine protokol metnini neıreylemektedir.) 

dair eserler ,bütün ilim ve edebi- Bu protokol mücibince yeni Man
yat aleminin tezahürleri, hep ikin çuri devleti, Japonya ile Çin arasın 
ci yapma tekamül hattını takip da münakit itiliflar ve Japonya ve 
ettiği için, asırlarca müddet, dil Çin ıebaları meyanında &ıctedilen u
demek bu demektir kanaati orta mumi veya husuıi mukaveleler ah
lığa hakim olmuıtur. ki.m.ma tevfikan Japonyanın Mançu-

Bütün ilim 16tılahlan, bütün rideki hukuk ve menafiine hürmet 
mücerret ve umumi fikirler, bü- etmeği teahhüt eylemektedir. 
tün yeni bulurunuı mefhumlar Japonya ile yeni Mançuri devleti 
için kelimeye ihtiyaç duyulduk- milli emnüselimetin muhafazası i
ça, bu İJlerle uğratan ilim ve ti- çin bir iıtiraki meoai ıiyaseti takip 
ir men•upları hep arap ve acenı edeceklerdir. 
hazineıine müracaat etınitler, 0 Bu maksat için vücutları lüzumlu 
dillerin iştikak ve tasrif kaidele- bulunan Japon kıtaat Mançuri ara
rile kelimeler yapmıılardır. Bu- zisinde bulunabileceklerdir. Prote>-
nun neticesi olarak milletin ru- • 

kol bugünden itibaren merıyet mevhile hiç bir münaaebeti olınıyan 
kiine gİrmektedir. uydurma bir Jehçe, münevver 

zümre araamda yer bulınuıtur . Amerikanırı ı•aziyeti 

Pek yakın zamanlara kadar, VASHINGTON, 16. A, A.- Ha-
meael~ bir mah .. k~mede ~~ake- riciye nezaretinin yeni Mançuri ~e~ 
me e~ılen, hatt~ ılk tahaılını. l'.ap ' !etinin Japonya tarafından tasdıki 
ınıt bır adam bıle ,mazbata, ilım. mesele&indeki vaziyeti timdilik aa
müzekkere, rapor ... ilb. gibi m~h kit fakat seyirci vaziyetini almı' ol
kemede okunan evraktan kat'ıy- malda izah edilebilir. 
yen bir şey anlıyamazdı. Bir. :ı:a- Herald Tribune cazetesi, resmi 
ralının yaraıını anlatmak !Çm mahafildeki kanaatin Japonyanın 9 
muayene eden adli tabip efendi, devlet muahedesini a~ıkça ihlal et
meseli: mit olduğu merkezinde bulunduğu-

0Eymenden eysere ve ünaiden nu teyit ediyor . . 
vahtiye doğru azmı sudginin bal- Milletler Cemiyeti harekete geçı.n 
finden geçerek" ceye kadar Vaıhington hükUınetinin 

Gibi tabirler kullanır ki bun- yeni Mançuri dlı.lcti hakkında aiya
ları iki tarafın değil, hakimlerin setinin tam bir yabancılıktan ibaret 
bile anlaması mümkün değildir. kalacağı ve müteakiben Cenevre ile 

teıriki mesai edeceği tahmin edili-llim demek, herkesin kolay-
lıkla anlıyamayacağı şey demek- yor. 
tir. Fikri itte bu zamanların yadi&'i
rıdır. Hila bile bir tarafta, 

- Efendim, ilim t1tılahlan bat 
ka bir tey ... Onları gene ya arap
ça veya !itince gibi bir asıldan 
almak li.zımdır. 

Diyen aadalar vardır. 
Bir zamanlar arabi ve fariai 

öfreruneden türkçe bilemiyen 
Türk çocuğunu, bu uçurumdan 
Yunanca ve Li.tince öğrenmeden 
türkçe bilemiyecek bir hale getir
mek için kurtarmıyoruz. Gaye
miı.:, türkçeyi a.ıri medeniyete ue 
milli varlı.la uyar mÜ•takil ue 
canlı bir dil haline getirmektir. 

Böyle yüksek bir gayeye var
mak için sarfedilecek seneler, e
min ve yÜksek faizle aağlam ira
da- yatırılmıı sermayeler gibidir. 
Çiinkü bu senelerin nihayetinde 
varacağımız dil şekli, on aoırlık 
genİf inhiraf zaviyesini tenine 
çe'f'İrerek halk ile münevverler 
araanıda açdmıt olan uçununu 
dolduracak, bize gerçekten milli 
bir dil verecektir. 

ltalyada hava 
<ınavraları 

ROMA, 16. A. A. - Hava manev 
raı... _, 1 . .. u..ı.n • 8 inde yapılacakbr. 

Ahali hava kıtaatına yardun etme 
ğe ve mefruz tehlikeye kaqı kendile 
rini muhafaza için melcalara bann-. 
mağa mecbur olacaklardır. 

Tehlike devresi halka düdüklerle 
bildirilecektir. Bu müddet zarfında 
aokaklann tenviratı kesilecektir.Tay 
yarelerden ıun'i bombalar atılacak· 
tır. 

Dresde musiki mu
hipleri orkestrası 
VENEDlK, 16. A. A. - Volff A

jansından: Bütün gazeteler, Dreade 
muaiki muhipleri orkestrasının Ve
nedik yaz tenlikleri eanaamdaki mad 
delerinden sitayiıle bahaeylemekte 
ve orkestra tefi Fritz Busch'ın oa
natkirane idare tarzının mükemme
liyet ve kud~ini zikretmektedir. 

İrla11da - İngiltere 

Bunu temin. edebiltt:t!k kuVV•t, 
Türk dilinin kendi bünye.inde 
mevcuttur. Türkçe, kelime huau
sunda fakir bir dil değildir. Baı
ka Türk lehçelerinden ve eaki
den kullanılırken bırakdmıt ke
limelerden vazceçaek bile, bugiin DUBLIN, 16. A. A.- Ticaret na 
köylümüzün, kaaabahmızın dille- zm, muhtar devlet limanlannın ek
rinde dolaıan binlerce kelime var serisinde Büyük Britanyadan gelen 
dır ki yazı dili •e o dille konu- gemilere bahıedilen tonilito farkı 
tur münevver tabaka bunlan a- • lehindeki rüıumun ilga11nı talep et
rap ve acem kelimelerile söyle- mekte olduğunu Dublin liman ma-
m<(li bir marifet aaymııtır. kamatına bildirmiştir. 

Bu kelimelerden baıka bir de 
Türkçemizin serek ittikak ve ge
rek terkip yollarile bir kelime
den bir çok kelime çıkarmak kud 
ret ve kabiliyeti de vardır. 

Gelec<k roekalemizde dilimi
zin bu kabiliyetlerini izaha çalıta 
cağız. 

lbrahim NECMi 

Bir İngiliz tahtelba· 
biri müsademe etli 

Zelzele 
VELLINGTON, 16. A. A.- Şid

detli bir zelzele Giıbome ve V airoa 
Baie' da bütün ahaliye deh!el ver
miıtir. Hasaret ehemmiyetlidir. Bü
tün aokaklan ve yollarında ge~ 
çatlaklar ho.ıl obın Vairoa'da halka 
deta çılgın gibi olmuttur. 

PAR1S, 16 (A.A.) - Havas LONDRA. 16 (A.A.) - Fi 
'jansından: Harbiye nazın M. lo kumandanlığı H 33 tahtelba 
Pı.ul Boncour matbuata nki hrinin aktam saııt 17 de Port
olan beyanatında gelecek pazar Jand Bili açığında Dundalk ma 

Maamafih şimdiye kadar yalnız 3 
kitinin yal'aland: ki arı haberi gelmiş 
tir~ 

tesi günü Şampanyada iki fırka ' · ·ı ·· d t · 
k d · d"I k yen gemısı e musa eme e mıt 

as er arasın a ıcra e ı ece as- ld • b"ld' · tı" T ht ı 
k • t ı· 1 · b" "k o ugunu ı ırmıf r. a e -erı a ım erın uyu manevra . . • 
lar olmadığını ve bilhaHa asri bahır hafıfçe hasara ugramış-
bir orduda motör ve makinenin tır. Telef olan ve yaralanan 
İstimal tarzlarının faydalarmm yoktur. 

anlatılmaaı için yapılan ameli Milletler 
talimlerden ibaret bulunduğu
nu tasrih eylemiştir. 

1'iğer ameli ordu talimleri 
Eylul nihayetinde icra edilecek 

cemiyetinde 
ATINA. 16 (A.A.) - Yu

nuaniatana ait mali raporu tet-

Serre'de amele 
ücretleri 

SARREBRUECK. 16. A. A. -
Sarre kömür madenlerinden Framız 
lar tarafın~an idare olunan kıamm 
müdirleri heyeti tarafından verilen 
bir karar göre amele ücretlerinde 
yÜzc!e 10 ile 15 arasında tenzilat ya
pılacaktır. 

3 2 dakikada kuru
lan bir köprü 

tir. 
kik edecek olan Milletler Cemi PARME, 16. A. A. - Ostia ci-

Amerikan muharip- yeti heyeti umumiyeaının ya- varında Taro nehri üzerinde 118 met 
re uzımluğunda, 11 metre geni~lilerİnİn bombaları lcmda inikat edecek olan celse- iinde ve 150 ton ağırlığında yeni 

PORTLAND, "Oregon" 16 sinde Yunaniatanı Hariciye na bir köprii kurulınuıtur. 
(AA ) Am "k I · zırı M. Michalacopouloa. temsil Bu ameliye, 450 ton sikletinde <>-

. • - erı an ejyonu lan eski köpriinün yerinden kaldırıl 
milli konvansiyonu eski muha- eyleyecektir • ması dahil olmak üzre tam 32 daki-
riplere ait olan ve mecmuu 2 Amerika'da içki ka sürmüştür. ı 
milyar 250 milyon dolara baliğ --... - -

bulunan bonoların tediyesini ta isteyenler Borçları birleştirme 
lep eden takriri 109 mu.halif re ŞIKAGO 16 (A.A.) - Ameri- • · t"kvazı 
ye karşı 1267 reyle tasvıp ve ka ka:'l lejyonu l!onvansiyonu müskirat 1 IS l -
bul c.tmişt"r. 1 

memnuniyetinin ilgaıını t:w:iye ı PARIS, 16. A. A. - Borçları tev-
M. Hcover bu tediyata müte eden esloiri 133 muhalif reye hit i: t:ı:ı·. zı ;d,::ıu 4?.5 milyar fran 
,. b 1 1 t 1 1 b !' - 1 k• F • 1 k " rn .:' aıyen mu;ırız U.t!nroa .: ~- 1 muk3bi.1 t 144 reyle kabul ebni*- ~3 ;:;.. ıg o.3Ci? ~r •. ~ız o ara yuz-

.1.İ.. • d"' 4,5 t:ıyın e ılmı~tır. 

Stresa 
Müzakereleri 

Çekoslovakya ve 
Avusturya arası_nda 
yeni müzakereler 
STRESA, 16. A. A.- Konferan

sın aalih.iyettar encümenleri umumi 
yetle zahirelerin tekrar kıymetlendi 
dirilmesine tahsia edilecek mebaliğ
den müstefit olan dvletlerin göstere 
cekleri karşılıklar iki taraflı itilaflar 
ile tanzim edilmedikleri takdirde,bu 
tnebaliğin en ziyade mazharı müsaa
de millet maddeıi ahkammı ihial et
mekıizin, alıcı memleketler ithalatı 

için bir iıtifade menbaı teşkil eyle
mesi İcap ettiği kanaatini izhar et
mişlerdir. 

Bütün Avrupa memleketlerinin it
tiraki temin edilmemiş oJmaıına rağ 
men tekrar kıymetledirme için lü
zumlu mcbaliğin teabiti busuıunda 

meydana çıkabilecek miitkülitın ik
tiham edileceği ümit olunuyor. 

BERLIN, 16. A. A. - Volff a
jan11ndan: Streoadan bildirildiğine 

göre A vus!urya ve Çekoslovakya he 
yeti murahbaoalan, mütterek dost
luk menafii zibniyetile mütehaaais 
olarak her iki memleket ara&ınclaki 
ticaret mübadelelerini müıkülata uğ 
ratan manialarm ortadan kaldırılma 
aı husuıunda miizakeratta bulunduk 
ları sırada, bu mevanii, en geni, 
mikyasta izale İçin İcap eden bütün 
mütekaddi;,, ıeraitin mevcudiyetini 
müfahede eyleıniıler ve her iki mem 
leketin birçok arzularının tahakkuk 
ettirilmesini teminen pek yakında 
Prağ veya Viyanada yeniden müza
kerat icrasında mtuabtk kalmıtlar

dır. 

Madenciler 
Konferansı 

Alman murahhasİ· 
nın bir tek

lifini kabul etti 
LONDRA, 16. A. A. - Beynel

milel madenciler konf ... an$r, Alman 
muralıluularındıuı birisi tarafından 
teklif edilen ve teıiihatın. en ziyade 
silahtan tecrit edilıniş milletler sevi
yeıi.nde ve ayni zamanda icra edile
cek tedrici bir tahdit ve tenzile tabi 
tutulma11 lehinde bulunan takrir su 
retini tasvip ve kabul eylemifir. 

LONDRA, 16. A. A. - Beynel
milel maden ameleoi kongreıi dağıl
mıştır. 

----···----
ltalyada itsizlerin 

miktarı 
ROMA 16. A. A. - 31 Temmuz 

da adetleri 931 bin ?.91 e baliğ bu
lunmut olan itıi.zlerin yekiinu 31 a
ğuıtoı 945 bin 972 ye çıkmı9tır. 

Aradaki fark 14.681 kitiılir. Hal
bıJki geçen senenin ağu.ıtosunda bu 
fark 55.742 yi bulmuttu. 

~·---

Şilide riyaseticüm
hur intihabatı 

SANTIAGO DE CHILI, 16. A.A. 
Hükümeti muvakkate reiai ceneral 
Blanc:o bütün ırüntahipleri, riyaıeti
cümhur ile birlikte parlamen~oyu de 
intihap etmeğe dav~t ~den bır karar 
narr~vi İr.--7"\ ~ylem•Alır. 

SANTlAGO DE CHILI, 16. A.A, 
Harbiye nazırı cu_i t::'yy.ar~ciler~n tes 
fim olduklannı bıldırmııtır. Miralay 
Merino Benetz tevkif edilmis ve San 
liyagoya sevkolunmuıtur. 

- ........ ...-

1932 

Alman 
Gençliği 

Hindenburg'un son 
• • 

emırnamesı 

nasıl tefsir ediliyor? 
BERLIN, 16. A. A.-Alman genç 

liğinin bedeni ve manevi terbiyesi 
hakkında reiıicümhur Hindenbour&' 
tarafından iıdar olunan son emirna 
me ile bunun muhtelif ecnebi gazete 
leri tarafından tefsir ve telakki tar
zından bahseden Correapondant dip
lomatique gazetesi ezcümle diyor ki: 
"Vücuda getirilecek merkezi teıki
lit Alman gençliğini askerlik için 
hazırlayacak tarzda ve gençliğin ta
lim ve tarbiye makıadrnr gözetmek
ten ziyade Versailleı muahedesinin 
menettiği bütün ıeylere hazırlayıp 
alıttırmak ve şimdiye kadar hükUıne 
tin noktai nazanndan farklı noktai 
nazarda idare edilen ve bazen de bir 
takım siyasi mütaleatın tesiri altın
da hareket eyliyen spor tetekkülleri 
hükUmetin otoritesine tahi tutmak 
gayesini iıtihdaf edecektir. Emirna
me spor idmıuılarile askeri talimler 
arasında bir baddıfasıl tesisini de 
derpiş eylemektedir. 

M. Litvinoff 
Cenevre yolunda 

BERLIN, 16. A. A. - Volff ajan 
ıından: Cenevreye ~itmekte olan 
Sovyet Hariciye komiıeri M. iLtvi
noff, dün buraya vasıl olmuştur. 
Kendisi pazar gününe kadar burada 
kalacaktır. 

İngiliz harp istikrazı 
LONDRA, 16. A. A.- Yüzde bet 

faizli muhamel 1 ngiliz harp İstikrazı 
resmi yekunu şimdi 1885 milyon in 
giliz liraoına baliğ olmaktadır. Bu 
iatikrazdan 88 milyon liralık hamille 
ri hemen tesviyesini talep etmişler 
ve 112 milyon liranın hamilleri de 
henüz hiç bir karar vermemeitlerdir. 

Mançuri gümrükleri 
ÇANGÇUN, 16 (A.A.)-Man 

çuri Hariciye nazırı bundan bö:;tle 
gümrük, ticare t ve vapur işlebne 
işlerinde Çinin Mançuriye karşı 
büsbütün yabancı bir memleket 
vaziyetinde kalacağını ve Çinden 
gelen veya Çine giden bilcümle 
emtiaya eyli'ılün 20 ainden itiba
ren gümrük reımi konacağını bil 
dirmiıtir. Japonyalı Fukumoto 
tekrar Mançuri gümrükleri mü
dürlüğüne tayin olunmuştur. Ma
liiındur ki, kendiıi Mançuri gÜnı 
rük varidatını Şanghai'a gönder
mekten imtina ettiği için iki ay 
evvel iÇn gümrükleri umumi mü 
fettişi tarafından azledilmiJti. 

Balkan konferansı 
ATINA 16 (A.A.) - Atina a

jan11 hildiriyor : 
Bulgaristanm Balkan ıftihadı ınil 
li komit .. i B:ılkan konfearnunın te
hirini isteıniıtir. Yunan &'azeteleri, 
bu teklifi hayretle f<artılamqlarclır. 

Eıtia gazeteai, diyor ki: "Bu tek 
lifin kabul edilmiyeceğini ümit ede -
rib. Geçen konferanata verilen bazı 
kararların tatbik edilmit olmasını 
suiniyete atfetmek iıtem.iyoruz. Bal 
kan konferanalannın muntazaman 
toplanmaaı bilhasaa Bulgarlann 
menfaati icabıdU'. 

Hububat miktan 
STRESA, 16 (A.A.)- Kıy 

metlendirme rejiminden ' tifa
de edecek merkezi tarki Avru
pı:. hububat mikdarı iktısat ko
misyonunca on be, milyon ken 
tal olarak tesbit edilmiştir. 

Arjantinin mali 
vaziyeti 

Feci bir bilanço BUENOS A1RES. 16 A.A. 

ORAN, 16. A. A. - Dün gece - ~rj~ntin _m~liye na~ırı mali 
saat ı3 te simendifer kazasına kur- vazıyetı sukun ıle derpt§ etmek 
ba·1 .,idenl.;,.in miktannın resmen 50 l ıazımgeldiğini söyleyerek,• Ar
telef '225 yaro.lı ve 37 kayip olduğu jantin moratoryoma müracaat 
tasbit edilmiıtir. etmeksizin taahhüdatını yerine 

Enka7.ın temizlenmesi ameliyatına getirmek hususunda muktazi 
faaliyetle devam edil<ncktedir Enkaz vasıtalara malik olduğundan 
altından artık hicbir ses gelmemek- fevkalade tedbirlere tevessül i
ledir. çin ortada hiç bir sebep mevcut 

CEZAIR, 16. A;_":· - Demiry~lu l olmadığını beyan etmiştir. Na
idareainin bir teblıgı Tur~u~ demır- zırın bu teminleri büyük bir 
yolu kazaıruın 44 ~·:er.~e .~~stahde · memnuniyetle karşılanmıştır. 
minden 5 kitinin olumunu ıntaç et- __ 
tiğini bildirmektedir. Yaralıların mec 
muu iki zabıt, 2 fİmendifer memuru 
olmak üzre 221 kişidir. 

İspanya'da müfrit· 
ler durmayor 

MADRIT, 16 (A.A.) - Başve
l:il, m.üfrit ar.as ı rın bir çok vil3.yet
lerde umumi bir grev ilin! çin neşret 
tikleri bey:ınnamelerin hi< bir teıir 
gÖ$rermem.İ~ olduklarını beyan etmiı 
tir . 

ltalyan nazırlar 
meclisinde 

ROMA, 16 CA.A.) - Nazırlar 
meclisi atideki kararnameleri taıvip 
eylemiştir. 

l - Trablua ile Mııır araıındakj 
hudutlan tahdit eden 1925 itilafına 
ait bulunan kararname. 

2 - 1929 seneıinde Tahranda im 
za edilmit bulunan ltalya - lran dost 
luk muahedesinin tasvibine dair o.

lan kararname. 

lzmitte dünkü at yarışları 
fZMlT, 16 (Milliyet) - Yüksek yarış encümeni namına 

bugün yapılan at koşuları çok heyecanlı oldu. Binlerce seyirci 

alaka ile koşuyu seyretmiılerdir. Tay koşusunda birinciliği Ke

mal Beyin Uğur ikinciliği İzmit ayğır deposu yaverlerinden 

Tayyar, üçüncülüğü lzmit ayğır deposu yaverlerinden Neriman. 

ikinci koşuda birinciliği baytar yüzbaşısı Hilmi Beyin Arap Gü

leri, ikinciliği lbrahim Bej'in Leyiiisı. üçüncü ko,uda birinciliği 
Prens Halim Beyin Hakanı. ikinciliği Tevfik Beyin Sadası. dör

düncü koşuda birinciliği Kemal Beyin yam:n Arap Al Dervişi. 
ikirciliği Ahmet Efendinin Küçük Ceylanı kazanrnıtlardır. 

lzmirde 6 dükkan yandı 
1ZMlR, 16 (A.A.) - Ge~ yarısına doğru şehrimizin Bit

pazarında Suluhan ittiaalindeki mobilyeci mağazalarından birin

de çıkan yangın poyraz rüzgarının pek şiddetli esmesine rağmen 
etfaiyenin gayretile 6 mağaza yandığı halde söndürülebilmiştir. 
Zarar ve ziyan 150 bin lira tahmin olunmaktadır. 

Yozgatta kredi kooperatifi 
YOZGAT, 16. A. A. - Buırün Valinin riyaıetinde çiftçilerin yaptıit 

bir İçtimada viliyetin ilk ziraat kredi kooperatifi teıiı edilmiştir. 
Köylerd de koop~ratifler teşkiline karar verilmiıtir. 

Yunanistanla ticaretimiz 
ATINA, 16. A. A. - Atina Ajansı bildiriyor: 
lktısat, nezareti, Türkiye ile Yunanistan arasıntfa ticari münaaebatm İn 

kişafı imkanlarını tetkik etmek iizere husuıi bir komisyon teşkil etmittir. 

1"eslihat konferansında Rusya 
CENEVRE, 16 ( A. A.) Sovyet Harciye komiseri M. Litvinof Eylu 

lün 21 inde içtima edecek terki tealihat konferansı bürosunun bu top 
!anış ında hazır bulunacağını M. Hendersona bildirmiştir. Buna mu
kabil Sovyct hükumeti iş' arı ahire kadar teknik komisyonlarda temsil 
edHmiyecektir. 1 

MOSKOV A, 16. A. A. - M. Litvinof, ıilibları bırakma konferansı bü· 
ro•unun içtimalarında bulunmak üzere Cenevreye sitmi•tir. 

Fransız parlamentosunun 
fevkalade içtimaı 

PARIS, 16. A. A. - Tahvil ve tevhidi düyun iatikrazı hakkında tet
kikatta bulunmak üzere Fransız parlamentoıu bugün aaat 15 te fevkalade 
surette toplanmışlıl'. Maliye nazırı i.atikraz liyihaııru müstaceliyet talebiy

le hemen meb'usan medisine tevdi eylemittir. Liyiba, maliye enciimenine 
havale edilmiştir. Liyihanrn tetkikine saat 18,30 da bqlanımıtır. 

Alman gazeteleri birer hafta 
müddetle hükumetçe kapatıldı 

BERL1N. 16 (A.A.) - Başvekil Yon Papen. hükiimeti ka

nunuesasiyi ihlal etmiş olmakla ittiham eden bütün gazeteleri 
bir hafta müddetle tatil etmitşir. 

Bir tütün deposu yanıyordu 
İki evle bir kahve de tamamen yandı 

Dün akşam geç vakit ,ehirde iki yangın olmuıtur. Biri Oı
kiidardadır: Paıalimanında 119 numaralı Bahri Pllf& yalumd• 

bulunan Nesim Efendinin tütiiR deposundan yanım çıkmıt Tt 

depoda bazı qya yanmakla beraber, bititiğindeki kahveye de si 

rayet ederek onu da yakbktan sonra söndürülmüıtür. Depo Iİ

gortalı olduğu cihetle tahkikata ehemmiyetle vaz'ıyet edilmiı ve 

bekçi Ahmet ile Kazım tahb isticvaba alınmıtlardır. İkinci yan· 

gm Samatyadadır: Tütüncü Rüstem Ef. sokağında Hüsnii Ef. 
nin evinden henüz anlatılamayan bir ıebeple yangın çıkmıf' bıı 
ev tamamen yandıktan sonra bitiıiğine de sirayet etmit ve bu ılı 

kısmen yandıktan sonra söndürühnüttiir. Polis. bu yangının -
bir hafta müddetle tatil etmittir. 

Dlinga güzeli Keriman Ecenin evvelki gece ~ehlr 
halkına takdim edlldl(/lni dün ,,azmıştık. Ru rl'slnı 
düııyn güzelinin Peyami Safa B. taraftndan ha/lı8 

takt:inı edildlgi .uımatı fotoğraf nıııhaf1irl111iı 

tarafuıdan alıtımıştır. 
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Bazı Madde erimizin Ihracah Fazlal tı .. 
Ekonomi 
• 
ilk sekiz aylık ihra-

Çalışacak 
Mahkumlar 

Komisyon dosyalan 
tetkik ediyor catımız nasıldır? 

Ceza kanununa ilive edilen yeni .•..... ' bir fırka mucibince mahkWnlarm ça 
httırılmaaını tespit edecek olan ko
misyon Müddeiumumi Muavinlerin
den Muhittin Beyin riyasetinde U
mumi hapishanede içtima etmİftir • 
Bu içtimada Jandarma kumandanı 
Yüzbaıı Hilmi, Hapiahane Müdürü 

• 
ihracat 
•• • uzenne 

ofisi istatistikler 
bir liste neşretti 

Ticaret ofisi 1932 senesi ilk sekiz 
'ti zaıfmdaki ihracat miktan ve kıy 
'ıetıeri hakkında istatistikleri istinat 
~en mukayeseli bir liste neıretmit
tir, Bu list07e nazaran kilo Üzerineı 

1931 
llk 8 aylik 

Yekünu 
~İltün 13. 742.637 
-..,uk (ham) 8.354.661 

~llıdık (iç) 8.126.168 
ı lilm. (kuru)12.863.928 
. J1lir 19.497.636 
~on 245.210 
1 "" 3.040.032 
'llcir (kura) 6.506.SlO 
~'lıa 27.783.647 
'ti llnıurta 18.148.584 
,.iftik 1.764.735 
oı.Kömürü(ton) Sl.647 

1932 
ilk 8 aylık 
Yekiinu 
12.719.380 
7.120.186 
7.S69.923 
7.924.709 
1.888.148 

177.382 
1.338.788 
1.214.719 

67.769.208 
19.255.316 

1.896.867 
185.762 

KIYMET (T.L.) 

~iitün 13.851.567 12.363.196 
tllnıuk <ham) 2.809.191 2.196.313 
il llıdık (iç) 4.679.625 2.229.350 
t liinı (kuru)3.852.07S 2.761.675 

Ylljt 6.807.852 644.91S 
~OD 1.567.596 1.755.239 
•iln 1.215.372 481.899 
lllcir (kura) 697.639 130.141 
~ 1.017.006 2.835.978 
..._ llnıurta 7.409.121 5.S20.772 
:_.iftik 1.262.708 707.104 
..._ Kömüril 654.144 1.943.676 

iki sene arasında 
-farklar 

liarici ticaret ofiainin tetkikabna 
~ 1931 ağustosuna niıbetle 
1932 a~ıtoa ihracatında fazlalık gö
tiilen baılıca maddeler ıunlardır: 

KIYMETE (T. L) 

1932 
668.765 
503.42S 
266.382 
254.224 

3.039 

1931 
483.916 
97.432 
37.173 

134.616 
68 

1931 senen atustoauna nisbetle 
1932 ıeneol ağuıtoa ihracatmda nok
ltıılık ııörülen haflıca maddeler ele 
IUlllarcfır: 

KIYMET (T. L.) 

't
l.t_•dda 1932 1931 

llt" 447.277 1.539.262 A- un 
~"l>a 234.467 243,S28 
O.ı>ağr 216.280 274.440 

Pıııdık 140.331 416.S19 
~on 66.360 466.19S P Yatı 24.335 153.326 
-..,uk (ham) • 12.283 84.464 
llaılıca ihracat maddelerimizin 

1932-1931 ağustos ayı zarfındaki ib 
'ııtaı mikdarlan ıunlardır: 

~dde ı932(kgs) 1931(kgs) 
\'~murta 1.881.666 1.393.100 
'1-lfıik 1 .359.723 173.47S 
l'uıün S35.970 1.192.122 
o~Üm (kuru) 184 8SO 98.712 
ı.u;ömürü(ton) 626.072 11.1S9 
.\rpa 6.994.300 6.2S9.432 
\'llpağı SSl.052 696.752 
"ıııdık (iç) 373.004 726.776 
~on 6.702 66.425 
~ yatı . 69.328 40S.53S 
P-..,ulc (ham) 71.078 313.S7S 

Kaput bezi 

milyon 65 bin 40 kilo 
mııtır. 

üzüm .. tı1. Baba ve Baro mecli.ai azasından a-

Geçen sene İse ayni 
5 milyon 239 bin 653 
idi. 

' vukat E .. t Beyler de bulunmuılar
tarihe kadar dır. 
kilo .. tı11D1t Komiıyon hapishane idareoi tara

Mevsim iptidaımdan 14 Eylôl 
1932 tarihine kadar lzmir limanın
dan ecnebi memleketlere vaki ihra
cat S. 766 tondur. 

Geçen aeae ayni tarihte 2559 ton 
idi. 

1 ncirlere ııelince, mevıim iptida· 
amdan rapor tarihine kadar lzmir 
bonasmda 2 milyon 826 bin 890 ki
lo incir .. tıhnı~tır. 

Geçen sene iae ayni tarihe kadar 
3 milyon 754 bin 635 kilo .. tılınq 
idi. 
Mevaim iptidaaından 14 eylıil 1932 

tarihine kadar lzmir limanından ec
nebi memleketlere vaki ihracat, 
1838 tondur. 

Geçen sene ayni tarihte 2247 ton 
idi. 

İzmir borsasında 
IZMIR, 16. A. A. - Dün borsada 

8 kuruştan 18 kuruta kadar 1540 çu 
va! incir, 9 klıruttan 34 kuruta ka
dar 3391 çuval üzüm .. bhnııtır. 

İtalyanın ticaret 
bilançosu 

ROMA, 16. A. A. - 1932 senesi 
ilk ackiz ayı zarfında ltnlyaya S mil 
yar 797 milyon 21S.424 liret kıyme 
tinde eşya ithal edilmit ve 4 milyar 
45S milyon 200.S79 liret kıymetinde 
emtia ihrac edilmiıtir. 

Bilii.nço · 1 milyar 342 milyon 
014.846 lirete baliğ bir aç:k ııöster
mektedir. Bu açık geçen senenin ay
ni müddetine nazaran bir milyar 
399 milyon 041.840 liret dundur. 

1 •••••• 

Memlekette 

Bir katil mahkum 
oldu 

Malatyadan ynzılıyor: Ha<;~
lar köyünden Feramuı oğlu Hu· 
aeyin ile Habip ve Ali namında· 
ki iki arkadaı koruda çalı ve çır· 
pı toplayan Cennet isminde bir 
kızı kaçırmışlar ve dağa götür
müşlerdir. Bu üç adam müsel!ah 
oldukları için kendilerine kimıe
nin bir teY yapamıyacağmı zan
netmiılerdir. Fakat dağa gider• 
ken karıılarma yine miıaellah o
larak kır bekçisi çıknıca bir şey 
yapamamı~lar, kızı teslim etmiye 
mecbur kalmıtlardır. Her Üç deli 
kanl ıyakalanmışbr. 

fmdan hazırlanan 52 mahkiimun .doı 
yaları Üzerin.ele tetkikat yapmıı ve 
bunlardan 46 sının kanuni şeraiti 
haiz olduğu tespit ve albaının mü.,.. 
caati reddedilmiştir. Komisyon tet
kikabnı bitiremediği için bugiin de 
elmır toplanacaktır. Müddeiumumi
lik çalıımalarmda bir mahzur görül
memiş mahkıimlann isimlerini Ad
liye V ekiıletine bildirerek MmA 
müaaadeai alacalı: n bundan sonra 
da muhtelif hükiimet müeaaeaeleri
ne müracaat ederek mıılıkumlara it 
arıyacaktJr. 

Palamut bolluğu 
devam ediyor 

Palamut bollutu devam ediyor. 
Balıkhanede çifti 6 kuruta kadar pa 
!amut satılmıştır. 

Balık bolluğundan ka .. plar mem
nun değildir. Bu suretle kaaaplarla 
balıkçılar araamda bir rekabet haf· 
lamıtt'ır. Balık pazarında ekseri ka
.. plar karaman koyununu 4S kuru
ta kadar .. tmıtlarcla. Bu dükkanlar 
da sığır etinin okkaaı 30..35 kurut
tur. 

Bir Leh tayyaresi 
geliyor 

V arr.ovudan verilen bir habe
re göre, yÜzbatı Stani.ı!aa Ka~
pinski'nin idareainde bulun~ ?ır 
Leh tayyaresi yakında ıelırimize 
gelecektir. Bu tayyare buradan 
Halep, Tahran, Kabil, Bağdat, 
Kahire ve Kudüae gidecektir. 
Yüzhafı Karpinski Lehistanın 
maruf tayyarecilerindendir; ge
çen sene Akdenizde yapıl n bir 
tayyare aeyabati münasebetile 
~ehrimizden geçmiıti. 

Pehlivan 
Müsabakaları 

Himayei etfal cemiyeti tara
fından tertip edilen pehlivan mü 
sabakaları şehrimizde de 21, 22, 
23 .,yl\ılde aaat 13 le Taksim 
atadyumunda yapılacaktır. 

Dokumacı ar ve 
Ya7.macdar cemiyeti 

Bir soygunculuk ANKARA. 16 - lstanhul _do-

l kumacılar ve yazmacılar cemıye· 
Amasra mıntakaaı dahilinde tinin te§kiline teıebbüs ettiği koo 

cür'etkarnne bir soygunculuk ya peratif hakkındaki müracaat lır-
pılm~tır. tısat vekaleti tarafından heyeti 

Zonguldı:k maden ocakların- . . • C · · 
d d" D d z h' 1 vekıleye aevkedıldı. emıyetın 
a~ . onEcn, kil_. ":~ınd oNra .na ': reisi Yahya Hilmi Bey1 ikbaat ve 

y~ının rva oyun en ecıp og I . • _ 
lu Bayram ve oekiz arkadaşı, A- kil_ı C:elal ~ey tarafınd_an . kabul 
masra mıntakasında Hanyeri • edıldı. Cel~I Bey kendılenne yar 
mevküne ı:elince iki siliıhlı ~ahsın 1 drm vadettL 
taarruzuna uÇamıflardır. iki fa ---
ki yo1cuıarı öıümıe tehdit etmi• Cüm riyet banka
ıo~ ve Üzerlerini aramaya elbi:ıe· 

1 lzınirde kaput bezi fabrikaları fiat ' terini aoyınaya hll!lamıtlardır. zmir s:ubesi 
ı""e zam yapmışlardır. . Bu bu~usta , Fakat, amele:lcn beşi, so!'alarla ~ 
,!laııbul ticaret odası pıyasada tel- 1 aoygunculara hücum etmıoler ve IZMIR ıs A A 'G 'kmi "'' - .• • . . . - eçı ,. 
"'•ta başlamııtır. . _ . bini batından ağır aurctıe yarala- tir'' - Cümhuriyet Merkez Banka-

.., I>eınuklu mensucat fabrıkatörlerı, yarak kurtulmuğlardır. Soygun- I L- b 1_ •• 
ıİlrkiyede pamuk rekoltcainin ge- cular da, diğer dört amelC"nin pa sının zmir ~u,,.,si uı;ün açıq,"9 ve 
~tıı ıeneye nazaran az olduğundan ra ve eşyalarını alarak savuşmuı muamelata başlamıştır. 
'."lllara zam yapmak mecburiyetinde )ardır. 
~dıklıınnı iddia ediyorlar. Vak'a haber alınınca, soygun 

Teıekkür 
Yağ fiatlan 

f'iy~ Yat fiatlerinde durgu,... 
~le "8rcla. Trahzondan gelen haber 
i:'."'! göre yağ fiatleri bir haftadan 
;"'1'i okbda 3 lı:urnt artmııtır. Fiat
"'i,. daha ziyade artacağına ihtimal 
~ltnekteclir. lstıınhul piyaaaaında 
;:.~ ele ehemmiyetli bir fark yok-

lüccara kolaylık 
li<1rici Ticaret ofisi tacirlere reh-

f 

~ olıµak üzere, muhtelif memleket 
:'tiıı ıı:ümrük tadilit ve takyidatı 
~kkında tekrar tetkikata baı~ıt-. 
lıı · Ofis bu aahada evvelce tacırlen 

t bültenle tenYİr etmit olmakla be 
~. yeni vaziyetleri de bu ikinci 
~tenle tcsp.İt edecek ve tacirlere 

direccktir. 

l~llıir ticaret odası
nın bir raporu 

IZMIR, 16. A. A - Şehrimiz ti
:t'•t ve aanayi odasının üzüm ve İn 
t lerinıizin ticari vaziyeti ve ihraca
"" dair tanzim eylediği rapora na-
•.ıııı mcvaim İptid.~aından rapor ta 
1"• kadar lzmir honıuıuda l6 

cularm takip ve taharriai için; 
derhal bir jandarma müfrezesi 
çıkarılmı,br. Haber aldığımıza 
göre tahkikat epeyce ilerlemit, 
hatta bu iki tah11n Kurucaşile 
köylerinden olduktan ve hüviyet 
leri teobit edihnitl ir. Sa kilerin 
pek yakında adaletin p~nçeıine 
diqeceklerine muhakkak nnzarl
le bakılmalıdır. 

Kızı kaçıramadılar 

\ 

Sevgili oğlum Metinin canhıraı u
fulünde; kanayan kalbimi göz ya9la
rıyle yıkamak ve Telııraf ve mektup 
!arla taziyet lütfunda bulunan aziz 
dostlarıma ayn ayrı ifayı tqekkür 
tecdidi teessür olacağından en aami 
mi duygularımın kendilerine arzına 
Muhterem ııazctenizin deıaletini ri
ca ederim Efendiııı. 

Avukat 
Kenan Ömer 

1 Küçük haberler 1 ---
Şeyh Murat köyünckn Hami

di öldürmekten ıuçlu ve mevkuf 
Turan oğlu lbrahimin ağır ceza 
mahkemeıi bitmit ve merkumun 
on beş aene müddetle ağır hapse 
konulmaaına karar verilmiıtir. • latanbul Evkaf müdüriyeti 

Yakıf kayıtlar müdürü Haiım B. 
f _ • • • vazifeainden affedilerek yerine 
ızmırde hır Cinayet Edime evkaf müdürü Hamdi B. 

.. tayin edilmiştir 
IZMIR, ıs - Dun gece aaba- ı 

ha kur~ı saat dört aularmda iz- * Evkof müdüriyeti Dolmabah· 
mirden Kahran1anlar mahallesin- ı çe cami rıhtımını tıımir ettirmek
de feci bir cinayet oldu. Mümin tedir. Bundan haıka Lüleburga. 
oğlu Ramazan iıminde bir gazi- zın Balkan harbi esnasında ha
no kemancısı, Malutyalı Halil oğ- rap olan Sokullu Mehmet Paııı 
lu Bayram tarafından öldüriildü. camimin minareıi de tecdiden in
Katil cürmünü itiraf etmit. fakat ta edilmektedir. Silivride Pir 
tecavüze maruz kaldığı ci:!letle Mehmet Pa~a camiinin kubbe kur 
kendini müdafaa için böyle hare- şunlarınm tamiri münakasaya 

ı:t ettiiüı.i eöylemi tir. o r. 

Terkos 
Dava ediliyor 
Davayı halk na

mına 

belediye açıyor 
Son günlerde ıehrim.izin muhtelif 

yerlerinde terk.,. auyunun kesildiği, 
halkın günde bir kaç nal ausuz kal
dıklan ııörülüyor. Fmn, lokanta ve 
saire gibi umuma mehıuı müeaı~ae
lerde her zaman terk.,. suyu bulun
ması Jazımd.ır. B"!iktııı kaymakam
lığı, Be§iktaş, Ortaköy ve civarında
ki müesseseleri teftiı ettirmit, bu 
müeaseıelerin otuz üçünde saatler
ce terkos suyu akmadığı anlatılmıt
br. Bu ıuauzluk .,.bıtai belediye za
bıt varakalarile teabit edilmittir. Be 
tiktaı belediyesi bu zabıt varakaları 
nı belediye riyasetine göndermiıtir. 

B<'lediye, ortada makul bir •ebep 
olmadan, balkı susuz bırakan terl<os 
irketi aleyhine ıehrin mümessili il• 

fatile bir dava açacaktır. 

Çubuklu depoları 
Belediyenin Çubuklu gaz depolan 

ihtiyaca kafi gelmiyor. Bu sebeple 
deponun bir miktar daha tevsii karar 
latbrılmıştır. ilave edilecek inf88t 
müteahhide ihale edilmiıtir. 

Çarşının tamiri 
' 

Şehir mecliii daimi encümeni tara 
fmdan verilen karar üzerine beledi
ye fen beyeti büyük çarıınm tamiri 
için keıif tetkikabnda bulunmuıtu. 
Fen heyeti kqfe ait evrakı tanzim 
etmiıtir. Çartınm uzun müddet la· 
miniz kalması doğru glkülmediğin
den belediye, bir an evvel tamire bat 
lıyacalrtır. 

Daimi aıcümen Çarşının ne suret
le tamir edileceğini, tamir bedelinin 
dükkan aahiplerinden ne ~tkilde tah 
sil edileceğini, tamir ic;in hanğl men 
badan tahsisat alınacağmı tayin ede 
c:ek ve keyfiyeti şehir meclisinin tef 
rinHani içtimaına bildirecektir. Bele 
diye, meclisten karar aldıktan sonra 
çaı'!IY'l tamire baılayacakbr. 

Mezarlıklarda 
inşaat 

Elyevm eski vaziyetlerini muhafa
za ooen tapulu veyahut tapusuz u
mumi vakıf mezarlıklarla nakli ku
buru yapılarıı.k ana haline gelmit 
kabristanlar yeni Belediye kanunu 
mucibince tamamen belediyeye geç
miıtir. 

Buralarda bina yapıldıtı zaman 
belediyeden müpade alınmadan ruh 
salname verilmemesi kaymakamlıkla 
ra tamim edilmiıtir. Şimdiye kadar 
hu yolda verilen ruhsetiyelerden be
lediye birçok zarar!~ ı:.ird!li için 
hu tamime lüzum gorulmuştii.r. 

Bakırköy belediye 
bahçesi 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 

Luna-Parkta birkaç saat .. 
•• 

Elektirikli koltuklar, Olüm küresi, Uçan 
sandalyeler •• Daha neler, neler •• 

--~~~~~~~-

Ben 11 'umaralı arabayı isterim!-Madamla mösyö çoc k arın 
arabasında - Tehlike zencirini bağlayınız! - Palyaço ara 

atılan top - Miknatısla tutulan 
balıklar - Allahım, ne zorluk çekoor? - Ölüm küresi nedir? 
Her zaman, büyüklerin na- Gözlerim ara aıra. uçan aan ka,,anoza konulmllf üç batlı 

aıl eğlendiklerini yazacak deği- dalyelerin üzerindeki fU ihtara bir çocuk na'tı tethir ediyor-
liz ya •• Bugün de küçüklerle ilişiyor: • lar. Ben. bakamadım. 
bir arada eğlenelim.. ı " Tehlike zincirini bağlayı- Luna Parkın bir de muzeai 

Şişhane yokuıunun başında' nız!,, var. B\I müzede. çocuk doğu-
yeni açılan (Luna - Park) a 1 Bu zinciri bağladıktan son- ran bir kadının muhtelif te-
geçen akıam §Öyle bir uğra- ı ra, artık taş çatlasa düıüp tepe kilde muliıj'lannı yapmışlar. 
dnn. Kapıdaki ilanları okur- si üstü gelmek korkusu yok- Ceninin ana karnındaki teşek
ken insanın yüreği bir kere muş ••. Maamafib, belediye her külü, aylık, üç aylık. altı ay. 
hop ediyor: Ölüm yuvarlağı:. ihtimale kar§ı. direğin istinat lık; 9 aylık çocukların alkolde 
elektrikli koltuklar. uçan san- ettiği zemine beton dötettirdik. , muhafaza edilmiş cesetleri. 
dalyeler.. ten sonra bu oyuncağa müsaa Bir Ermeni Madam. çocuk 

Acaba perilerin çadır kur· de etmiş .• Eh ... ne olur. ne ol- 1 doğuran kadının mulaj'ını scy· 
duklan bir yere gelmit olma- maz .• İşi sağlama bağlama- ' rederken ellle yüzi.inü kapa· 
yun?.. Kulak verdim: lçerden lı.. dı: 
neş'eli çocuk ıellleri. taıkın kah Parkta daha neler yok, ne- - Allahım, ne zorluk çe-
kabalar geliyor. İçime biraz su ler.. Bir duvar, görüyorsunuz l .oor ... görüorsun ! 
serpildi .• Kapıda altı kuruıluk ki, üzerinde tattan yapılmıt Yanma hemen birisi sokul. 
bir bilet keaip elime tutuftur· palyaçolar, yan yana dizil- du; içini çekerek: 
dular. Artık, bahçeye girebil- miş. geçiyorlar.. - Analık, kolay mı ya, Ma 
mek hakkını kazanmıştım. Elinize bir top alıp. bu pal- dam ... 

Aman efendim, bu Luna • yaçolara doğru fırlatıyorau- Kadın, irkildi: 
Park. meğerse görülecek bir nuz.. - Şindicik, ben seninle ko 
yermiı. Ben diyeyim. yüzlerce Top, palyaçolardan bir ta- nuttum? •• Kendim kendime 
ıiz deyin binlerce çocuk, par- nesine çarptı mı. yaşadınız... laf etti isem, araya girmenin 
kın dört bir tarahna dağılmış- Hediyelerden beğendiğinizi alı manaaı vardır ? 
lar. yorııunuz... Herif, mahcup olarak çekil 

İlk gözüme ilişen elektrik- Ortada küçük bir hııvl.lz.. di • 
li koltuklar oldu. İsimleri kor içinde demirden yapılmıt balık Luna - Parkta en tehlikeli 
kunç amma, kendileri gayet !ar ••• Olta makamında ıize bir eğlence ölüm küresi isminde 
rahat ve eğlenceli •. Bunlar, te- kamıt uzatıyorlar •• Kamışın u- bir yuvarlaktır. Bereket versin 
pelerindeki ince direkten ve cunda küçük bir mıknat11 var. ki, bu küreye bir tek adam gi 
tekerleklerinden müsbet ve Mıknatısla balığı audan çekip riyor. ltalo İsminde bir ltal· 
menfi cereyan alarak kendilik- alabilirseniz yine bir hediye yanmı§ .• 
!erinden koıan bir takım ara· kazanıyoraunuz. Başka bir ha Yaptığı marifet şu: Bir mo
balar •• Çocuklar bu arabalara vuz .. İçinde ördekler •• Aıiıma. tosiklete binerek kürenin için
yerleşiyorlar. dümen ellerinde bunlar sahici ördek.. Vırakla- de sağa sola, baş aşağı. ileri 
ya... . yıp dunıyorlar .• Eğer uzattık- geri, yürüyor. Tepesi taklak 

Sahayı dört dönmeğe baş· lan halkayı, bu ördeklerden geldiği halde kend' in bir şey 
lıyorlar. Bazan, iki araba. ay- birinin batından geçirebilirıe- olmuyor .• Hem d,. nıısıl b"lir 
ni istikamete k09arken bir ça- niz, ördek ıizin olmuyor am· misiniz bu marifetleri moto
tırtı duyuluyor. Eyvah! bir ma. gelsin yine çqitli hediye- siklet. saa te yüz kilcmetre 
müsademe.... Müsademe am· ler... sür'atle giderken yapıyor 
ma. bildiğimiz otomobil çar· Bahçede bir takım kuvvet Luna • Parktan cıkarkcn 
pış.ması gibi tehlikesi yok.. makineleri var. Demirden ya- ortalık kararrnağa l:aşlarnış-
Ne dü~en var. ne yaralanan... pılrnış mermi taklidi bir cis- b. 

Kaprnm önünde duran bir 
gence seslendiler: 

Arabalar o tarzda yapılmış ki mi, rayın yukarısına kadar fır· 
bütün hızlarile biribirleri üstü· !atmak doğrusu her yiğitin 
ne binseler. yine devrilmiyor- kan değil, E'lle ağır bir cismi 
!ar. kendinize çekmek. büyük bir 

Şişman bir çocuk, tuttur· 18.atik yuvarlağa yumrukla çar 
muş : parak kuvvetinizin derecesini 

- ille 11 numaralı arabayı ölçmek isterseniz, buraya ge
isterim! Ben 11 numaraya bi- !iniz •.•• 
neceğim ! Küçük bir baraka içinde bir 

- Selçuk Bey! •• Ucan an
dalyelerin elektriklerini yaksın 
lar ... 

Parkın kapısı önüne ıısı
lan bedavacıları, adeta göğüsle 
yerek kendimi dışarıya ttım. 

M. Salahaddin 
Anneai. kandmnağa çalışı- -=============~=========== = Bakırköy belediye bah~esi öteden 

be · belediyeye aittir. Son znmanlar 
da Hasip paşa vereseainden bir ha- yor: • • 
nım bu bahçenin ken<!.İÜne ait oldu- , - Canım, hepsı bır değil Şirret bir mah 

hapisanede vur 
ğunu iddia etmiş ve mahkemeye mü- mi? Ha 11, ha 12 .. 
racaat eylemi•tir. ~ahkcme bu hanı - Olmaz .. diyor, 11 numa 
mın göaterdiği vcsıkabahve tas:arruf ~e ra. hepsinden hızlı kaçıyor! 
nedini tetkik ederek ~enın hır d 1 • b • 
kı ruu, ait olduğuna karar Saa et e yarıı yapacagtz ız .. 

•nu_n•ti? mıa . Tekerlekleri altından kıvıl-
vermış r. k . . k d 
Hanım mahkeme ilamını almış ve cımlar cı aran yınnı a ar a-

belediye;e müracaat ~derer~k ~: raba, dakikası gelince hep bir
çenin bu kummm tealım edılmeamı den duruyor. 
istemiştir. Para ile değil sıra ile der-

Arabacılar için 
yeni teıkilat 

Arabacıların da hamallar gibi mun 
lazam bir teşkilata tabi tutulmalan 
için yeni bir proje boıonrla:nmıtbr. 

Bu proje ile b~lar. ile arabacı
lar arasında etY• naklinden çıkan 
ihtilaf ta halledileeektir. 

Şehir kütüphanesi 
Vaktile darUlfünun tarafm

dan işııal edilen Beyazıt ~.ed!"" 
ainin belediyeye terkedildıgru ve 
medreaede tehir kütüphaneainin 
açılacağmı yazmıt~· M~reae
nin tamiri ikmal edılmek uzere
dir. Dört seneden beri belediye
nin satın aldığı k.itap!ar, yakında 
buraya nakledilecektır. 

Kütüphanenin Cüınhuriyet bay 
ramına müsadif 29 le9rinievvel 
de l'çılmaar dütünülüyor. Kütüp
hanede belediyenin tedarik ettiği 
kitaplardan batka son aenelerde 
çıkan kitapların da bulundurul
ması düşünülüyor. Bu auretle kü
tüphane eski, yeni her lisanda, 
her mevzua dair kitap okumak 
arzu•unda bulunanları tatmin e
decektir. Bundan başka gÜnde
lik neşriyat ta kütüphaneye alı
nacakbr. 

- - ~ ............... ~·---
Talebe tarife i 

ler amma. burada hem para 
ile, hem de sıra ile... Dikkat 
ediyonım: 

Arabaların. yahut elektrikli 
koltuklann hiç biri bot kal
mıyor. 

Parkın memurlarından biri, 
elinde defter, habire hesap ya
pıyor. Doğrusu, bu arabalar 
o kadar hoşuma gitti ki, hani 
ııkılmaaallb bir tanesine de 
ben yerle,eceğiml ••. Maamafih, 
aıkılmağa da sebep yok. Şu aaç 
aız batlı Mösyö altın dişli ma
damaaile pek ala, birer arabaya 
kuruldular •• Kendilerine bakıp 
gülüşenlere. aldınş bile etmi
yorlar •• Gönül ibtiyarlamayın
ca. insan yüz yaşına gelse yine 
çocukluktan geçemiyor demek 
ki .... 

Bahçenin nihayetindeki u
çan sandalyelere doğru yürü· 
yorum .. Kalın göğdeli bir ağa 
ca benzetilebilen müteharrik 
bir sütunun etrafında elliden 
fazla salıqcak. •• Ne dönüyor
lar allahım, ne dönüyorlar ••• 

Etekleri havada dalgalanan 
mergizet entarili b;r hanım, 
uçarken keyfinden erkek gibi 
naralar atıyor: iki delikanlı. 
başları yukarda, onu seyreder-

ANKA_R:'· 16 - Demir yolla ken cürmü mC§hut halinde ya
rında teınnıevvel zonuna kadar T d k 1 
talebe için tenzilatlı tarife tatbik kalandılar.. emaşa. yarı a a 
edilecektir. 1 mı~tı amma, ne çare .•.. 

Bu adam müşahede altı da 
iken kaçmış ve yakalanmı tı 
Bir katil meselesinden mahkum ~ 

lan toför Recep hııpiaanede cinnet 
alaimi göstermiş ve müşahede albna 
alınmak Üzre tıbbı adliye gönderi
lirke'\ kaçmıttı. 

Uzun bir müddet sonra yakalanan 
Recep bu cürmünden dolayı ela alır 
ceza mahkemesinde muhakeme alb
na uhnmııb. 

Fakat Recep hapiııan• de sene ra
hat duMllllDllf, bir kaç vaka çıker
mıı. bunun üzerine Osküclar bapi .. -
neaine naldedilmittir. PerfCIDlhe ııü
nü Recebin atırceza mahkemesinde 
muhakemesine devam edilettkti. 

Mübaıirler kapı altına gidip Rece 
lıi aradıkları zaman bir •dam mah
kemeye celmiı veı 

- Efesıclim, yoför Recebi Oaküclar 
bapisanesincle 18 yerin.len vurdular, 
ııelemeclİ, demittir. Mahkeme hapi
aaneden bir itar olmadıiı İçin hu 
mali'ımab kıı.hule taYan gönnemiı tö 
för Recebin mahkemeye gönderilme 
ai için hapiaane idaresine tezkere ya 
zılmaana karar vennİf, muhakeme 
de 29 eylıile kalmııbr. 

Mamafi mahkemeye Yerilen malii
mabn dolru olduğu, toför Recebin 
Osküdar bapiııaneainde ev.elki gÜn 
18 yerinden vurularak yarelandığı 
anlaşılmı§br. Şoför Recep lıtan~l 
hapisancsinden Oıküdara nakledil
dikten aonra da rahal darmarnıt ora 
da da arkada,ları ile kav ıı çıkar
nu,tır. 

Recebin bu geçimsizligi arlcadatla 
,..m 0 kadar bizar etmi tir ki niha· 
yet yaralanma'1na s~p olmuttuı:, 

Evvelki sabah şofor Recep hapua 

ne çeşmeoinde yÜ%Ürni yıkarken Ar· 
navut Rüttem ve diğer Recep iımin
de iki kiti üzerine çullanm•Jlar, bi
ri ellerinden tutınuı, diğeri de eli
ne geçirdiği ke<İcİ bir aleti şoför 
Recebi 18 yerinden yar amıştır. 
ŞoEör Recep hastaneye nakledilm.iı
tir. Yaralayanlar hakkında takibat 
yapılmııktadır. 

-,------··················· ...... 

1 RADYO 
1 

lSTANBUL (1200 m.) - 18 or
kestra, 19,S birinci lnsnn alaturka 
tamburi Refik Bey ile arf<acla:;bn 
tarafından, 20,6 orkestra, 21 ikinci 
kısnn alaturka, 22 ı:ramofon. 
BOKREŞ (394 m.) - 20,45 ,,,... 

lu konseri, 21,15 aızbant. 
BELGRAT (4Z9 m.) - 20,30 

konser. 21,19 komedi, 21,55 kon ~r. 
ROMA (441 m.) - 2l.4S opera.

dan naklen Mimi Pinson ismindeki 
optta. 

PRAC (488 m.) - 20 ten kon
ser 21 keman l<onseri, 21,30 Moris 
Şö;alyenin konseri. 

ViYANA (S17 m.) - 20,10 piya 
no konseri, 21 Potpouı ri, 23 akşam 
haberleri ve cazbanL 
PEŞTE (550 m.) - 20,4S caz

bant, 21,45 orkestra, 23 c.-.zbant. 
VARŞOVA (1411 m.) - 21 ha

fif konser, 23.0S Şopcn ko :;eri. 
BEERLIN, (1635 m ) - 21 Ber

lin gaz~!ek · hakkında bir konf• 
rans, ıonra konaPT. 

• 

! 
1 
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ediyoruz? Niçin şikayet Burada tam bir pisikolojl 
mahaulü olarak açılım, bir mu· 17 EYLÜL 1932 

İılıırehane: A~kaB cadcleoi, 
100 No. 

Telgraf adresi: lıt. Milliyet 
Telefon Numara lan: 

azzam mağaza gördüm. Mağa Son pnlerde yiiluek tahaile 
zanın iımi "10 franktan ata• karıı, iatatiatiklerle teeyyüt eden 
ğt .. mağazasıdır. Yani orada rafbetaizlikten ıikayetçiyiz. icap 
hiç bir ıey 10 franktan bahalı ettikçe, bizde edebiyatm iflla et-

tifinden, yilluek "' kıymetli aan
değldir · Bu mağazada ne yok at eserleri meydana retirilemedi
yarabbi, ne yok.. 50 santimden finden, miUi roman yazan muhar 
10 franga 'kadar ne alınablirae rir bulunmadığmdan da yanıp ya ı 

' hepsi var, hatta bir de lokanta kılıyoruz. Haklı IDI)'lz?.. Belki! -------------1 Fakat aebepleri araştınlmadan 
ABONE ÜCRETLERİ: 1 ve büfesi var. Mağaza bizde- nakiaelerden ıikayet etmek, kuru 

Baıınuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdürlüiü 24319 

İdare ve l'datbaa 24310 

- diye öğünmek - bizde ne 
var ki okuyayım?.. Hangi edebi 
eaeri? - diye müstehziyane du· 
dak biilmıek -- tehlikeli bir mo
da halindedir. 

Bugünkü okumut dediğimiz 
burjuva alemimizde Andre Gide'i 
tanımamak affolunmaz bir ciha
let eseri fakat Halit Ziyayı tanı-

Tllrkiye ıçia 
L. K. 

3 aylıiı 4 -

6 " 7 50 
12 •• 14 -

Hariç için 
ı... K.. 
8-

14 -
28-

Gelen evrak reri verilmez -
Müddeti reçen nüahalar 10 ku
ruttur. Gazete ve matbaaya ait 
itler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların me· 
ı'uliyetini bbul etmez 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy Aıkeri rasat merke

zinden verilen malıimata nazaran 
bugün hava ekseriyetle açık ola
cak, rüzııiınn kuvveti azalacaktır 

ki eski bonmarşadan büyük ve rürültüden rayri neye yarar? 
iki katlı ...• ltliyor, itliyor. Çün lıte tezat nümunelerinden bi
kü halk rahat rahat gırıyor. rini daha son' günlerde bütün ra· 
Biliyor ki orada ne hoşuna git- zetelerdo görüroruz: Bq aahife· 

terin son tarafmda röze batan bir 
se kesesi onu almağa müsait- mülakat: -- Doktorlann apartı
tir. Bu buhran esnasında, ma- manları l - Saıi sütunda acıklı ve 
ğazalann likidaıyon yaptığı düşündürücü bir havadia: --Yük-
b d h 

•ek tahsile karıı rağbetsizlik? -
u sıralar il orası tayanı ay- Sol tarafındaki dedikodunun ma-

ret ve hummalı bir faaliyet biyeli :ağ taraftaki havadisin ıe-
1• "nd hep ve aslını pek açık izah edi· 

1 
çı e ... 

yor. T bnbet gibi içine asla hile 
Bizde de böyle bir şey ya- ve ihtikar ıtğmayan en insani ve 

pılaa şüphesiz iyi para kazam- en yüksek bir ilim mensupların· 
lır .. lstanbulun müteşebbis a- dan bir kaçırun yaptırmağa mu
damlıı.rına bu fikri hediye ediyo vaffak olduğu apartımanlar röze 

B• k t ·· b t • ' batarken muhtekir ve cahil bir 
rum.. ır ere ecru e e sın- harp zenrininin --ııratteı cieb--
ler ziyan ederlerse ben bura-

1 
teri nazarlarımıza bile ilİf!Deyor. 

daymı.. • · İlim adamı denince, rözlerimi-
'f. :;. • zin önüne ,mutlaka aaçı sakalına 

kanımıf, uçuk benizli, soluk ve 
I Mnlum yal Almanya tek- perişan kıyafetli, tavan araların-

rar silahlanmak için Fransaya da sakin insanlar geliyor. Altın
ı bir nota verdi. Bu notanm me da otomobil, bafrnda büyük bir a

••••••••••••• .... ali Almanya'nm diln bir mem- partıman çatıaı olan bir fen ada-
! k 1 k k mını havsalamız almayor... Buna 

Dün tazyi.ki nesimi 7ô7 mili
metre, azami hararet (20) asgari 
12 aantirrat idi. 

.--------------ıı e et 0 ara yaşamaya artı benzer misalleri namütenahi ta-
f ELEK T EN tahammülü olmadığı vadisin- dat edebiliriz. Yüksek tahsil er-

Seyahat mektupları .. 
i dedir. Fransız kabinesi bu iti babı hakkında telakkilerim.izin 

.______________ sizliğin mahiyeti kendiliğinden 

1 

uzun uzadıya tetkik etmekte- keyfiyeti böyle olursa ilme rağbet 

dir • meydana çıkmıt olmayor mu? .. 

Satıcı! •• 
1 

Zaten Başvekil Herriot Bir kaç senelik bir tetebbüünü 
(Jerıey) iımindeki lngiliz ada aylarca ıüren bir san' at emeğile 

Parla . .ğ. 1 T H iıledikten sonra meydana getirdi-
! sına gıttı ı zaman ngı ız a- ii bir romımm maddi mükafatı, 

Avrupada hele Pariıte bir 
1 

riciye nazırile bunu görütmü,, pek nadiren yüz eUi lirayı tutan 
kanaat. var~r. "Sabtt• mal~ ı· lngilizler bu işe taraftar .. Bu- bir edip bilmem hangi derya dil
kıymetı degil satıcının kıymetı rada mevcut kanaat ve hissi- beri bir hanımın haftada üç 
h · · t · d" rece söylediği prkılara muka-
aızı eaır ır... yat Fransızların bu meselede bil ayda bin lira aldığını gö-

Ben burada en ziyade bu pek mutaauıp davranmıyacak- rüne san'ata emek vermek 
sabt noktasından ruhi tetkik· !arı merkezindedir. Belki doğru için içinde heves kalır mı? 
ler yaptım. dan dog· ruya evf't demiyecek- Roman yazan bir edip, farkı söy

leyen bir aan'atk&n kıskanarak · 
Evvela ne olursa olsun bir IPT amma her halde Almanlar enerjiainden, istidadından vaz 

dükkan sahibine satmadığı silahlanma hareketine ba,lama geçer mi diyeceluiniz? Elbette 
bir feyl sormak canını sıkar, , ya muvaffak olacaklar.. . hayır! .. _ -z:ümrei bubi:" içinde 
sinirlenir ve size dürüşt cevap . . . ı' pek bea:end"!' ben sen!- .. veya 
verir Bu olursa, şımdıkı Batve- --Ç~ımı cell~'!ın ~çtı ~·. cıgerd.e · ! kil Fon Papen ve daha doğru- nagıhan- gıbı guftesınm edebı-

Geçende leke çıkaran bir . . ı yatla alakası olmadığı gibi beste-
• J k k . . • su ıhtıyar Mareşal Hndenburı: ande de Arap yalellerinden A· 

~~vık e e dtl~- ara':"d. ıçın ı için büyük bir siyasi muvaffa- c~m ahıvahlarmdan baıka hiç 
ır a tar u anına gır ım ve kıyet olacak. ( Hitler) partisi- : bir san' at havaaı bulunmayan şar 

o suyu sordum. Bana : · d ·k· · ·ı·h ı· d ' kılara da nefis eserler diyemeyiz 
nın e ı ıncı sı a ı e m en a- . . .. 

- Hayır bende yok r yok r . • • • ya. Halbukı ıytunut &ofralarmm 
ki E ' d ·. · lınmış olacaktır. Bırıncısı harp kesretinden iine atıl•a yere düt-

Y?. · <:2aneye ne eD; gıtme- borçları me•elrsi idi. Fon Pa- miyecek kadar sami toplamağa 
dınız ... dıye adeta herıf çıkış- h" ed"I ek "kt d muvaffak olan dümtekli muranni 

pen onu ıss ı ec mı ar a . d"'. .. k "b ti 
tı .. • . d" • ff k I yeterin gor ugu coı un rag e e, 

A d b
. k d ın ırtmege muva a o muş· . b t. b"n nu~shalık edebi ra ığınız ır feye yo e • . ı yenı as ıgı ~ . . . • . 

k b" F t · • "k" tu .. Bakalım atı ne hazırlı- bir romanın yınnı be~mı bıle aa-
~eı·· ır ransıBz. •.a '~'. ıçb?' ı ı yor. taınayıp matbaa ile kağıtçıya 
turu azaptır. ırıncısı ır sa-

1 
G·· .. k" F I borçlu kalarak eıyasıru pazara çı 

lt§ fırsatı kaçırmış olmak. oruyorum ı; r~.n~~z ar: karan bir muharririn kartılaıtığı 
ikincisi bir feye malik olmadı- · da Alma~l~ra kartı buyuk bır ihmal ve kayıtaızlık hiç te müb!'-
ğını itiraf etmek! ad~vet hını. yok!.. Her h~l~e l~ğa ':dilmit ~ir mukaye~e. deiıl-

B k b"I b"lh b galıp olan kın tubr.uyor lakın dır. Bır edebıyat muharrm, ,Ce-
una mu a ı ı assa a- . ' mal Reıit gibi bir musiki üatadı-

zı mağazalarda öyle satıcılar bır de,Almanlz.ra soralım, ne nın ayda bin lira değil üç bin li-
vardır ki sabır ve sebatına hay- , derler··· ra kazandığmı görmesi müyesser 
ran olursunuz . FELEK olursa hiç ıüpheaiz derin bir te-

mamak bir tafrafuruıluk vecibesi 
dir. Edebiyatı cedide üıtadı Ha
lit Ziya Bey de Fransada kaç ta
ne gazete çıktığını bilir, fakat la
tanbulda intipr eden yedi sekiz 
gazete,ııin isimlerini hile öğrenme 
ğe lüzum görmemiıtir. Biribirini 
tamamlayan bu hatalar müaebe
len devam ederek mühlik ve muz 
lim bir kaytaızlık hava.ı içine gÖ 
mülüp gidiyoruz. Bunaldıkça ba
ğınyoruz: 

- llnıe kar§ı rağbetsizlik var! 
San'at eıeri yok! .. Edi? yeti,m&o
yorl Muhitimiz ilhamme! .. 

Nihayet kabahati lata topra
ğa, havaya suya yükletiyoruı: ! 
Çok haluızız .. 

Bizde nafakaamı çıkarabilen 
muharrir ve edip ancak bir gaze
teya kapılanabilmit muharrir •·• 
ediptir. Veyi öbürlerine!.. Eaor
lerinin maddi 5emereti f(>yle dur
sun manevi bir takdire ulaprak 
kuru bir teselliden bile mahrum
durlar. Telif bir eseri okuyan vat" 
mı? 

Okumadan basılan hükümlere 
1ıelince ... 

Bu terait içinde hangi istidat 
inkiıaf edebili,.? Nihayet hialerin 
ve dimağlarm hamleleri müthiş 
bir ceaaretıizliğe müncer olayor. 
Bunun için bizde edip yetİ§lne
yor. Bu sebeplerle İyi •an'at eser
lerine malik olamayoruz. Orada 
burada çıkan fikirler, tetebbüler 
bizim defildirler; ancak bafkala 
rmm fikirlerini yanın yamalak 
tercümeye muvaffak oluyoruz. 
Çünkü kendi fikirlerimizin, tetcb 
bülerimizin kıymeti yoktur. Kıy
met verilmedi~i için de dimağı
mızı bir an yormak zahmetini e
airaemekteyiz. 

Meczup ve mağfUf bir katolik 
tasavvufu içinde taıvir edilen 
mariz bir atkı, - aüblime--veya 
-Homo sexuel · anormal meylan 
lara b~rin yeni ihtira&lan diye 
gazetelerde, mecmualarda göate-
rilen hayranlıklu!BirAndre Gide 
bir Moryak bir ikaç ay içinde 
dillere deıtan oldular. Modadan 
batka bir ıeye akıllan ermeyen 
mond hannnlan bile bu muharrir 
leri bilir bilmez, ~nli r anlamaz 
tahlile kadar üzendiler. Milli e
serlerden hiç birinin bunların ya. 
namın yanaı kadar mevzuu hah· 
solduğunu hatır! a1;11 gam yeme
yeceğim. 

iklimler --Climu-- iuninde
ki bir roman yevmi bir gazetemi 
zin baş sahife&inde rekli.m edilir
ken, aralarmda ancak bet on ki
lometrelik mesafeler bile olmadı· 
ğı halde tamamile ayrı zihniyet, 
ayrı yaşayıt farktan ile biribirine 
hiç benzemeyen bir Akaaray bir 
Şiıli, bir Üsküdar, bir Kadıköy 
tipini tetkik, tahlil ve tebarüz et 
tiren milli romanlanmız kütüp
hane raflannda tozlar içinde u
yukla.maktadırlar. 

Manda •• •• gonu 
Sedat Veysi Bey kasabanın - Yook o olmaz, benim tar 

eı:ı zenıin adamı idi, hemen he- hm başka .•. 
meı:ı bütün bağlar, bahçeler. Sen ne istersin? 
tarlalar, sular. değirmenler o- Çok bir tey değil. .. 
nun malı idi. Kasaba halkının Ne?. 
yarısı Sedat Veysi Beyle ortak Senin tarlaların um oı-ta 

İş ve 
Milliyet bu aiitunda İf ue ~ 
ietiyeniere tavassut ecliyor •. lı 
ile ifçi utiyenler bir mektup
la it büromuza müracaat et• 
mclülirler. 

ltÇi istiyenler 
Bakkalarla münasebeti olan 

muktedir bir plaıieye ihtiyaç var· 
dır. Arzu edenler Sirkeci Küçük 
Kmacıyan han No. 25 e Nur Türk 
ticaret tirketine müracaat etsin~ 
ler. 

la,a çalışırlardı. yerinde bir manda gönü yer. f 
Bu ortaklık şöyle olurdu: Bir manda gönü yer. aıağı f arayanlar 
Sedat Veysi Bey tarlasını. to j yukarı iki metre murabbaı yer i 508 - Şeref Ziya ef. Hüseyin 

bumunu verir, çiftçi tarlayı sü- · demekti. Bu isteyİf budalaca pa~a konak Tıp talebe yurdunda 
rer, nadular, eker, biçer; hasıl bir isteyi,ti, Sedat Veysi Bey 320 No. lu vasıtıısile. Terzılık bi-
olan mahsul yarı yarıya pay e- güldü: lir 2--3 lira ücretle çalıtır. 
dilirdi. Bu vaziyette de Sedat - Deli misin sen ne yapa- 509 - Hüseyin Ali Bey. Os-

. • küdar Sinan pata mahallesi ka• 
Veysı Bey her sene havadan a- caksın bir manda gönü yeri? aap sokak No. 24 Liae tahsili gör· 
vuç dolusu p:.ra kazanır. arazi- - Ne yapalım be Bey. dün- mü, memuriyet arayor. 
sine yeni tarlalar. bağlar, bahçe yada bir karış toprağımız yok. 510 - Süleymaniye Fetva ye> 
ler ilave ederdi. Onun i!i gücü Kazanırsam benim de bir karı~ kuşu No. 13 R. Hayat. Daktilo-

- L I 1 b b h b dur. 20-25 lira maaş istiyor. lı mwısu zamanı tar a. ağ. a - topragım ulunsun. Fazlası i•i-
1 k d 1 

T ara yor. 
çe satın a ma , iğer vakitler- me ge mez, vergisi var, nadası 511 _ Davut Pqa traımay 
de d<:" kasabanın gazinosunda var, gübresi var, var oğlu var... duragında No. 52 Ahmet ef. tica· 
aabahtnn akşama kadar tavla - Peki dediğin gibi olıun... rethanelerd" veya rcımi daireleı 
oynamaktı. 1 Eğer partiyi ben kaybedersem 

1 
de m~h~ıiplık y~pabilir. 50 lir~ 

Tavlada büyük bir maharet sana tarlalarımın ortasından :i'aaş ıstiyor, 70 lırayn ta§raya gı· 
kestM:tmİ4t_i. Kas~bada s.edat bir manda gönü yer vereceğim. erS12 - Birinci aınıf ehliyetna· 
Veysı Beyı yenebılecek kimse - Amma erkekçe söz veri- meli sinema operatörü iyi elek· 
yoktu. Tavla oyunu gitgide ku yor musun? Şu ahali şahit ol- trik ve motör, yeni teoiınt ve ta• 
mar halini almaya başladı. Bir sun mu? ~irat yapar. TaıraJ;• gider adre-
öküzüne. bir teneke peynirine. _ Olsun... aı: ~aınnpafa Seyıd~lı Celebi 

" d J s·· .. d d Hatıl sokak No. 5 Alı ef. yuz avara oynanan tav a oyun ozun en Önen kahbe-
lan yavaş yavaı bir eve. bir dir. ···-··········-· ................................ -
tarlaya, bir değirmene oynan- Evet kahbedir... dan aynlmıyordu. Sırımın yal-
mağa batladı. Bu oyunların ek- Tavla partisi başladı: nız kenarında bulunanlar gözle 
serisini Sedat Veysi Bey kaza- Çıharı yek.. görülemeyecek kadar uzaktay-
nıyor, kazandığı zamanda da Bençüae... dılark. Artık sırımın gerilecek 
pek merhametsiz davranıyor, Hay aksi şeytan! yeri almayınca Muıta Çavut: 
konulan bahsi muhakkak alı- Bugün zarlar sana dargın - itte Bey, dedi fU sırımın 
yordu. Bey. hududu içinde kalan arazi tim-

Kaaabada bir de Mustafa Ça - Dübara ... Dargın olur da di benim oldu. 
VUf vardı. Mustafa Çavu,un bir ne halt eder? - Ne diyorsun?. 
sağmalı ineğinden batka çifti - Sebadu ... Ne halt edecek? - Sözünden dönen kahbe-
çubuğu yoktu. Alaycı, hoı meş Y eniliyonun. dir. Seninle bir manda gönü yer 
rep bir adam olan Mustafa Ça- - iki bir, yenibnem. pazarlık ettik. 
VUt tam yı·-,· L-. sene aıker- D k f d" S - Evet amma ... · ·"' ~ er en e en ım partiyi e- 1 b lıı 
lik etmı·ı, hemen henıen bütün d V - !te u aırım tam ir man at eysi Bey kaybetti ve Muı d d S Türkiyeyı· dolatmıt• Zeki bir af · a gönü ür. enin gözlerinin t a Çavuıa bir manda gönü d k · 
köylüydü. Sedat Veysi B. in de önün e eatım. yer vermeği taahhüt etti. A b bö I dü ortakçılardandı. - mma en .. ye .. şün-

Ahali ile beraber kahveden medı"m 
Muıtafa Çavut da iyi tavla ··• Çılaldı. Mustafa Çavuı o sabah Du""tünseydı·n O'"•ndur 

bilirdi. Fakat o oyundan ziya- ··· ' -kesilen faplı mandanın derisini bu. 
de muvaffaluyette zarların, ta- L-

~,liraya satın aldı. Sedat Vey Böyle teY olmaz. 
liin amil olduğuna kanidi. · B 1 sı eyin tar alarma gidildi, göz Öyleyse erkek değilan. 

Bir gün Bey kahvede tek ba- kararile tam orta yer bulunun- kahbesin sen. 
tına kalmı,tı. Karşısında oyna d d ca man a erisi yere konuldu iş büyüyordu. Ahali geldi ve 
yacak kimse yoktu. M f Ç usta a avuş ta derinin ba§ı- bu işte hakem oldu. Sedat Vey 

·- Yok mu ermeydanma çı- k na çö tü ve elindeki ustura ile si Bey de mukaveleden döne
kan! Diye haykırdıkça karşısı- d · 

erıyi ince bir sırım halinde • medi. Aksi takdirde kahbeliğl 
na kimse çıkamıyor. önündeki k b 1 d esmeğe aş a ı, sırım uzadık- kabul etmek lazım gelecekti. 
tavlaya zar atamıyordu. h ça uzayor, erkeı Mustafa Ça- Bütün arazi Mustafa Çavuşa 

Mustafa Çavut Zeki olduğu vuşun ne yapacağını merak edi intikal etti. 
kadar merhametli bir adamdı, yordu. Nihayet deri ipince bir Mustafa Çavut bu oyunu Se 
Beyin bu kumar yüzünden bü- ımm halinde kesildi. Mustafa dat Veysi Beye bir ders vermek 
tün kasaba halkıor soyup aova Çavuş sırımın iki ucunu biribi- için yapmıştı. Kumarda kaybe
na çevirmesine kızıyor. fakat rine getirdi ve: denlerin tarlalarmı kendilerine 
buna mini olacak bir tedbir bu- - Çekin yoldaşlar! diye hay geri verdikten sonra Sedat Be-
lamıyordu. kırdı. Sınm tomarı açılmaya · yİn tarlalarını da ona iade ettir 

Kahvede bu meydan okuyut baıladı. daire büyüdükçe büyü- di, fakat bir şartla. 
Mustafa Çavuta bir fikir ver- dü ve nihayet Sedat Beyin bü- 1 SeclatB. bir daha kumar oyna 
di: tün tarlalarını icine aldı. Sedat 1 mayacaktı. Oynarıa yalmz tar 

= selli hiaseder ve der ki: -Mem· 
Bir ince yazlık empermeabl leketimizde hiç olmazsa güzel 

görmek ve yalnız fiatını aor- Ankarada kiralık ,.an'atlardan musikiye karp bir 

Bizde muharrir ve edip, ter .. 
cümeci ve adaptaıyoncudan iba
ret gibidir. Bu yüzden birçok kıy
metli üıtatlanmızı da kaybetmit 
bulunuyoruz. lıim zikretmeğe ha 
cet var mı? 

- Eğer, diye düşündü, kaza- Bey yapılan İ!e alık alık bakı- ! lalan değil bütün malı mülkü 
nıraam fU herifin elinden bü- yor. Mustafa Çavuşun yanın- Mustafa Çavu,un olacaktı. 
tün araziyi alayım, eski sahip-

mak için büyük mağazalardan apartıman vecdi takdir var. Elbet bir gün ö-
b · · · k k k · d" hür şubeler de layık olduğu dere-
ırının er e ısmına. gır ım Hükiimel merkezinin en mü.a- cede hürmet görecektir.-

,.~ satıcıya yalnız fıat anla- !esna bir mevkii olan Yenifehirde Ne gezer?. lime, edebiyata, 
mak için girdiğimi de övledim. Gazi bulvarında Vardar aparlı· san'ata kartı yalnız halkımızın 
Buna rağmen bana üç dört çe- manında biri beı oda, iki ıalon, rağbetsizliğinden alaka11zlığm· 
!İl mal çıkardı ve ikisini de hol ve her türlü konforu haiz bir dan ıi~~yet etm~ğe de hak"!mız 
giydirdi .• Almayacag"ımı bile yok. Munevv.er ~umreden reç~.en 
b

.
1 1 

E, be d" •. k daire, diğeri de dört odalı ve kon ler daha fahıf bır kayıhızlık ıçm-
1 e ..• ger n ver ıgı arar- forlu b;r ikinci daire kiralıktır. ded;r. Bugün münevver tanıdık

da İnadına durur birisi olmasa Taliplerin (2) numaralı daireye !arımız ara&ında: 
idim ,üpheaiz o kamseleyi alır- müracaat etmeJ.,ri. Fiyatlar mute _ Türkçe gazete okumayo-
Jım. Herkes de benim gibi dildir. rum .. Türkçe kitap okumayorum .. 

Bu mütaleamla tercümenin a· 
leyhlnde olduiuma hiikmedilme
ain. Tercüme ayn bir aan'at ola. 
rak erbabma bırakılam. Garbın 
büyük cıaerlerine mühtaç olduğu
muz inkar edilemez bir hakikat
tir. Fakat kendimizi de böyle hi
çe indirmeyelim ki iıtidatlanmız 
büabütün körlefltleain. Osaülesas 
sosyal ahlakımızı takviye etmek
tedir .. 

Nezihe Muhittin 

lerine iade edeyim de aklı batı 

1 
na gelsin. Ve haykırdı: 

- Ben oynarım Bey. 
Bey Mustafa Çavuşa baktı 1 

ve güldü: 
Neeine? 
Nesine iıteraen? 
Senin bir şeyin yok ki? ... 
Bir sağmal ineğim var. 
Pekali kaybedersem ben 

de sana bir sağmal inek Yeri-
rım. 

İTTİHADI MİLLİ 
TÜRK SiGORTA ŞlRKETl 

Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
icr.. eylerl:ıı. 

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

Acentası hulunmayan tehirlerde _acenta aranmaktadır. 

Tel: Beyoğlu : 4887 

Milliyet'in Edebi Romanı: 95 Sualile haykırdım. Ertesi akıam karanlık oluı- lim ... Gece yarısından bir saat hiras duydum .. Acizden doğan ğmdan ve tavrımdaki tatkınlık 
Bu ~orguma duvara ve dö- olmaz yukarıdan aşağı evin sonra şamdan cızırdamaya bat bir korku ki, sövüp saymaktan tan ıüp'helenerek: 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
( F el.eli lantaıtiquc roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMİ 
Tekrar uyumak isteyor- , Dıtarıyı teftişe çıktım.. Bahçe 

dum. Lakin yüzüme VU· kapısının dahil ve haricinde, 
ı·an mehtap buna mani . yolda kimseyi göremedim. 
oluyordu. Pencereyi kapamak Pencere kanatlarını sıkıca 
için kalktım aralık kanatlan kapadım. Çerçiveyi indirdim. 
kendime dotru çektim.. Hay- Tekrar uyumak isteyordum. 
ret kanatlar kımıldamıyor, çek Fakat kabil olmadı. Ensem fe 
tiğim tarafa gelmiyordu. Ka. na halde ağırıyor, ,ahdamarla
natlar neden iılemiyordu? Or- rım ok gibi atıyordu. 
talıkta buna sebebiyet verecek itte bu ande karşımda kor
rüzgar veya diğer bir hal yok- kunç bir manzara başladı. İyi
tu. Acaba sokaktan bahçeye bi- den iyi uyanıktım. her hakikat 
ri mi ıirmitti? Dıtarıya töyle gözlerimin önünde cereyan e
homurdandım: diyordu. Pencere kanatları yi-

- Orada bu azizliği eden ne aralandı. Sıkı sıkıya birleı
biri varsa onu yaptığına pİ§· tirmit olduğum sürgüler kendi 
man ederim. kendine çekiliyordu. 

Ben bunu söyler söylemez Döşeğimin arkasından bo-
tepemdeki sürgülü pencere çer ğuk bir gıcırtıya benzeyen bir 
çivesi mesnedinden kurtularak gülme iıittim. Birisi benimle 
enseme bir iniı indi. Nefesim eğleniyor amma kim? 
tutuldu boğuluyordum. Debe- Yumruklarımı sıkarak: 
lenmeye batladım. Bu kapan- - Sen l:;mgin? Ve neredesin 
..ı..... ı .... -.1.;_: .......... L-........ ,1,....,, ? 

şeme tahtalarına bir sıraya in- her tarafını dolatıp yokladık- !adı. Nihayet fitil küçük bir başka insanın elinden bir şey - Nedir bu halin? Korku· 
dirilen darbeler cevap verdi. tan sonra cin. insan her nasıl mum gölüne düşerek söndü.. gelmez... yor muıun? 
Beni hedef ittihaz eden bu dar bir mahlukla iştirakleri ihtima Pencere kanatlarını kapa· Dostumun yaptığı gibi ben Yalandan gülmeğe çalışa-
belerin şiddeti od" içindeki bü- !ini zihnimden defetmek için mış v,. sürgülerini 11kıca sür- de hemen dışarı fırladım .. Tah rak cevap verdim: 
tün eıyayı titretiyordu. Bu ra- iki hizmetçi kadını odalarına müş olduğumu söylemeye lü-' ta kanatların arkasına baktım - Emin ol korkacak bir ıey 
şelerin ihtizazlarını sinirlerim- kilitledim .. Y amma bir çok kib zum görmüyorum.. Çerçeveyi öyle bir mukavemete sebep ola yok .• 
de duyuyordum. Odada ben- rit aldım .. Yakmaaı lambadan de indirmiştim. Kibrit almak cak hiç bir şey göremedim .. Ne Mum almak için biribirimi
den başka ne bir can. ne bir daha kolay olduğu için uzun için elimi uzattığım bu küçük eörsem beğenirsiniz. Kanatlar ze sanlarak merdivenden yuka 
hayvan lcim&e yoktu. bir şamdan hazırladım.. karanlık faaılaaı eanaaında pen yine sımııkı kapanmış.. rı çıkıyorduk. Karımın vücu-

Mehtabın soğuk ıtığı altın- ze,cem, dostum Gomea'in cere kanatlarının ağır ağır a- Döndüm içeri gireceğim yi- dü birden bire ağırlaıtı. Yürü 
da hiç bir mülahazaya vaktim dün gece geçirdiği macerayı çıhnakta olduğunu gördüm. ne methal kapıın dahilden kilit yemiyor ve beni de kendine 
olmadan bir deli gibi kendimi bilmemekle beraber korkudan Ay ziyası bu aralıktan nura- lenmiş ... Dıtarı.da kalarak karı- doğru geri çekiyordu. Ve şöy 
bahçeye attım. Çıktığım kapı- tirtir titriyordu. Mini minicik ni soğuk bir kılıç demiri gibi ma aealenmeye mecbur oldum.. le haykırmağa batladı: 
!arı kapamaksızın, şapkasız pe bebeğimizin beşiğini kendi yük odaya girdi. Üıt kat penceresine geldi, ve- - Franıi beni kurtar .. Bi-
rişan bir savlet ve rast gele a- sek yatağının yanıma bitiıtir- Derhal bir hamlede aıçra- hameti ona belli etmemek için riıl ayaklarımı tutuyor .. 
dımlarla babamın evine koşu- di. B .. n;m fevkattabiiye itikat dım. Çerçeveyi sürdüm. Men- timdi de bir yalan uydurmek Küçük sahanlığın üzerine 
yordum. Ne şükür ki canımı sızlığımı ve artık bu gece göz- teıelerini koydum. Ooıtum- lazımdı. Şöyle dedim: gehnittik. Burada evin arka-
kurtarabildim. Boynuma inen !ere görünmeyen 0 kahbe mah dan aldığım dera üzerine batı· - Birdenbire pencereden ıına açılmıt bir pencere vardır. 
pencere çerçivesi bir ğillotin Iukatla aramızda muharebe mı cerçeveden öteye eymekıi- bahçeye atladım. Tabii kapt Kimıeyi göremiyeceğimi kat'-
gibi başrmı bedenimden ayıra- başhyacağını biliyordu. · zin yalnız kollarımı uzatarak ı kilitli kaldı ... Şimdi içeriye gire İyyen bildiğim icin batımı çevi 
cakb." ittiğim • kanatlar mukavemet miyorum .. Kapıyı acar mısın? rip te o yana bakmadım bile ... 

Dostumun geçirdiği müthit - 5 1 - gösterdi acılmadı. Elaıtik bir Karım ıreldi. Açtı. Soyun- ' Yalnız sağ elimi sol omuzu• 
gecenin tehlikesini dinledikten Ruhlar beşiğinden mukavemet .. Kollarımın zorla- mamıştı korkudan uyumamış i mun üzerinden geçirerek o is-
sonra hiddetle h"ykırdım: v l l malan mukabilinde adali bir 1 olduğunu anladım .. Mum te- tikamete alet ettim .. Tabanca 

- Elbette bu şeyler bir çocugu ça ıyor ar kuvvetin mumanaatı bulundu- darik ettim. Ve zevceme ,u ih- evin içinde büyük akisler yapa-
sona erecektiı·. 13n gece ken- Gece nöbete oturdum. Elim ğunu ihsas eder surette... ı tarda bulundum: rak dehşetle gümledi .. Kolu-
dim bekliyeceğim. Yanımda de hukuka ait bir kitap fakat Üst katta yatan zevcemi - Birden bire ıilah atar- ı mun arasında sıkışarak kıvrı· 
ışık ve silah bulunduracağım. ı bunu n:ı-in okuduğumu bilmi- korkutmamak için ses çıkar- ••m korkma .. Evde kimse yok 

1 
ıan zevcemi öldü sandım.. .

Bu muaccizlerin cezasını verece yorum. Niçin yatağıma uzan- madım. Fakat kan ter içinde amma ,ayet varsa bu gümbür- ı 
ğim. itt~ben de sana yemine- madım eh bir koltuğa otur- kaldım ... Bıı ıizli kuvvete kar- tü ona güzel bir derı olur.. '1Jevamı ,-ar) 

• unun aa forkrPda de i- ı :11 ilk defa kalbimde garip bir Zevcem benziınin kaçıklı-



re a Garbo memleketinde! 
Bu kızın o kadar muammalı ve esrarengiz 

tarafı neresi? Acaba gözleri mi? 
Gretn İsveçe döndükten 

10nra. buttin memleket. bilhas 
'- Gretanın oturduğu Gothem 
boıırg kasabaa1 adeta bayram 
Yai>tı ve hala da o sevinç için
dedir. Greta'yı tanıyanlar ev
~elclen ve nihayet herkes son
rad:ın bu lazın daha birkaç 
~tnc evvel 1stokohlmde bir tu
<ıafiyeci dükkanında düğme 
~~ kurdelil sattığını. fakat şiın 

1 Yeni ve cihanşümul bir ıan'a 
1iıı prensesi olarak avdet ettiği 
~i biliyorlar. Henüz yirmi altı 
Yaşında olduğu halde. Greta
llın bugün haftada bir milyon 
?ank kazanmakta olduğunu 
0ıirendiler. V ziyetinde genç 
kıııarın gıptasını hayli tahril< 
edecek kuvvet var. 

. Söylendiğine göre. Gretayi 
Yır:nj bin kişi karşılamış ve 
teru; kadın görünür görünmez 
"il yirmi bin ağız hep birden 
~İlli lavec marşını çalmışlar. 
'lİikümdarlara bile bu kadarı 
t~ Yapılmıştır. 

Fakat Greta vapurdan çıkın 
~. inkisarı hayale düşenlerin• 
llıiktarı çok olmuş. Çünkü Gre 
la'yj enlara bir allah gibi tanıt 
llıışlardı. Vücudü, ayakları Ve
~İisinkilerden farksızdı. 

Halbuki karşılarına zayıf 

~e yüzü ergenlerle dolu, hem 
de podrasız kup kuru bir kız 
~kıverince. inkisarı hayalle
'İııe hak vermek lilzım geliyor. 
Yüzü olduğu kadar. üzerindeki 
kostümü de muhayyileyi okşa
llııyor. Başında gri bir bere, 
•ırtında kanarya sarısı pulo
~er, gri bir rop, ayni renkte 
~e topuksuz bir iskarpin .. Gre
t, gayet yorgun. fakat gayet 
1akin .. 

• 

Hollguood'un sırt itlbarif P en güzel iiç artisti: 
Eual11n K11app Kag Fr_nciı; 11e. Carol Lonıbard 

1 Sinema haberleri 1 
'!' • Paramount. Univeraal, Fox. ni çevireceği "Oltı saat daha 

* * Hearst Metrotone. Patile, y&- yaşamak" filmi için Warner 
Greta Garbo'nun aşağı yu- ni aktualite filmleri aşağı yu- Baxter ve John Boles.e por

kıı.rı hayatını herkes bilir. 11- karı inhisarlarında bulundu- , teuer olmak üzere, Wembby 
~ ran beş şirket Los Angeles'te-1 müstemleki.t sergisinde güzel
t!çte geçen çocukluj!u pek sa- ki olimpiyatlan filme almak ü- lik kraliçesi olan İngiliz kadın 

lıiııdi. Zaten en harikulade ço zere 350.000 metre kullallllll!- artistlerinen Miriam Jordan'ı 
t11klar. en silik ailelerden çık- !ardır. angaje etmittir. 
llııyor mu? Greta da çok sevdi- 'I' Sesli film yakında altı ya- "' Malcolur Saint Clair Lily 
ti hemşiresi ve iki kardeşi ara şını idrak etti. Filvaki ilk ses- Damita ile Gudie isminde bir 
•ıııda son derece aalcln bir ha- li film olan "Don Juan" 6 a- film çevirecektir. 
)at yatıyordu Dikiti ve ev işi ğustos 1926 da Nevyorkta • Ruth Chatterton ile Char
il ld" · F k . Warner Theatre'da gösteril- lotte Suso Hollyvood'a avdet 
• c. meşgu u'. . a a~ tıyatroya mitti. . .. etmitlerdir. 
lıtıdad1 kendını bellı etmekte j "' Brigıtte Hdm "Uç kitilik "' Roger Lion "Doğruca kal 
~ec:ikmedi. Çok gecmeden de j bal~yı" ~sminde yeni bir film ~" filminin harici kısmını bi
lıyatro mektebine girdi. lsto- ı çevnmege başlamıştır. tırmiş ve dahildeki aksamı çe-
~oholmde bu mektep bütün 1 "' Fox film kumpanyası ye- vimmeye başlamıştır. 
1•tidatlara açıktır. Yalnız gir
llıek için aali.hiyettar bir jüri
lliıı önünde imtihan vermek li
~11lldır. Tal ebe burada ayni za 
llıa.nda iskrim. danı ve diksi
}'on dersleri de görür. Diplo
llıayj almak için de Theatre 
1oyale' de güc bir rolde ınuvaf
r,k olması lazımdır. Bu suret 
~de sahneye girınit olur. Söy 
eıneğe hacet yok ki, Greta'da 
llıükemmel bir san' at ve istidat 
~e kabiliyeti vardı. Hele bir 
tiyatro mektebinde de yetişti-
1en sonra .... O kadar ki daha 
~ektebi bitirmeden bir İsveç 
11neına kumpanyası kendisini 
~tıgaje etti. Goesta Berling 
1
'1llindeki bir filmde bq rolü 
~erdi. O sırada İsveçte bulu
~'n Metro Goldvinin ikinci re
'•i Lonia Mayer müstakbel ar-
1'•tin başına konacak töhret 
~e teref halesini hemen sezdi. 
C~eta Amerikaya giderken yir
llıı Yatında idi. 

İb İtte bütün hikayesi bundan 
la liret .. Hiç garip ve esrarengiz 

tafr yok. .. 

d· Ya sevdalıları yok mu idi?. 
1Yeceksiniz. Amerikada bu 

~lltli birçok gazeteciler sordu-

d
'.r· Q, sadece şu cevabı ver-
i· "B 1 'k k ti· en sveçte ı en ço genç 

l ın.. Burada da çok mOfgu
ı.;,tl\.,. 

1 

• 

Kalifornlga pltljlarında hali hazırda tatlllt>rinl 
ge<·frrrıehte olan Lfllan Roth 

1 

·~-._ -·------- ------~~--------

Son olarak Atlantide filminde 
Saint A vis rolünü alan artist 

sahnedeki ve 
sinamadaki hayatını anlahyor 

Artistlerin ekserisi tiyatro- rolünü oynamak için piyano da 
dan gelirler. Bunlann bir kısmı öğrendiniz mi? 

b?• esrarlı itte !"1uvaff.ak olu.r v~ - Hayır, çünkü aşağı yuka
bır laamr da sınema ıdarecılen j rı filmde büyük bir artist hare
tarafından muvafık bulunmadı- katını taklit edebilecek kadar 
ğı için bir tekrar tiyatroya av- piyano çalmasını biliyorum. 
det eder. Ya hüıbütün artistlik 1 - Peki, Joueur d'E~hees .. 
hayatından çekilirler. işte bu Fracaase filmlerindeki tarihi 
gün bahsettiğimiz Pierre Blan- giyinit tarzlarına nasıl alııtı
char da bunlardan biridir. Bu nı.z. 
artist tiyatroda bir çok allat- - Bu keyfiyet benim için 
!andıktan sonra sinemaya geç-- zor değildir .. Çünkü sinemaya 
mit ve orada bu allat devam 1 tiyatrodan geldij!im için bu el
e~İftİr. Blanchar ile . Avrupa b~~ele~le üns.iyetim .ol~ukça bü 
sınema gazetelerind b' · bı'r yuk hır mazıye sahıptır. İman 

en ın 'k' fi ·· km il mülakat yapmı•t p· ı ' sene gurana ya ro er 
T ır. ıerre I d . 'h• lb' BI nch .. 1 d' ki yapar ve aıma tan ı e ııe 

a ar ezcum e ıyor : giymek mecburiyetinde kalırsa 
. -. Sinemaya ilk intisap tari- 1 artık buna alışır zannederim. 

hmııı soruyorsunuz. Bu o kadar B .. t d " "b'" "k .. . .. . . . . - ugun atı ı5ınız uyu 

1 KADIN 1 

aonüktur ~ ıımdı sıze bunu ı Fransız artisti" tacını o zaman 
sıhhatle soylemeyecej!im. Yal- mı kazandınız? . . ... 
mz hatırlayabildiğim kı&ım aöy I h b" . 

1 
Yazın en tehlıkesız avlardan • bırının altına koyarsınız. Ca-

1 d• B . T Bu sua e ma çup ır vazıyet b' · d h" .. h · k 1 b k · . · e ır.. en tiyatroda çaht1yor- 1 BI h d' ın e, ıç §Up esız e e e a- mın ~dfafiyetınacn ıshfade e-
d O d b . b b'I' e anc ar cevap ver ı.. v d B"lh k.. "ki . k d um. r.a a enım azı ka 1 ı- ı ır. ı assa uçu erın ço erek, kağıttaki resme göre ka 
eti · ö d"'l - Canım onlan bırakın .. O h 1. ~~ı g r u er. ~~r. gün beo Of una giden eğlenceleraen o-

hıç muracaat etmedıgım lıalde şerefe benden daha li.yıklan lan bu kelebek avından evi süs 
Y 1 " · ek var .. Artık sessiz sinema öldiı. oce .. yn ı çevırec. olan Leon lemek için ba•ka türlü ia-p b b f Onlar da tarihe ait mallardır.. T oırıer ana u ılmde Lamar- tifad et k ·· k .. d.. M 
t . l"· ·· d' 1 · S ı· . · e me mum un ur. u-ıne ro unu ver ı. şte bu benım - es ı veya se11ız sınema- T d . . _ 

nalları <"llma yapr;tırinınız. 
Y apı§tırmak için çqit çe

şit kolalar vardır. bu kolaları 

iyice bir kağıtçı mağazasında 

bulabilirsiniz. Her kanadı altta kalbimde ilk başlangıç noktam n-ın mı taraftarısınız? 1 51 ~n en yeşıl bır agla. bahçede 
dır Bundan sonra muhtelif fir Elb tt 1. .. k" J doıaşan çocuklar pek çok kele ki resme göre, güzelce yapıt 

• - - e e ses ı. cı.ın u ora- k . . d k 'k' 
malara sekiz on fillm daha çe- da artist kendi şah~iyetini de ı be ler yakalayabılırler. trr ı tan sonra. ı ınci camı a-

virdiın; Se.s!z :fi_lm~e P~ra- ortaya koyuyor, ~e expreaaion Fakat gerek kolleksiyon. ge 

1 
mount a ÇeYırdığım ılk fılm. ları dah:o kuvvctlı oluyor. Her rek biblo yapmak isteyenler , _....,,. 
Zifaf Mart1'dır. Bu film Hanri expression hareket ile yapıla- 1 için bu zavallı mahlukları i~ne • 
Bataille'ın rollla.Qtndan iktisap maz. bunların sesle de ifade edi 1 .1 "ld" k .• "b. 

ı ı e o urme ıztırap verıa ır 

Fransız artistleri Hollgvoot'da Fransız atlt1tlt>rlnl 
kabrıl ederken 

teydir. 

Çünkü kelebek iğne ile ko- · 
lay kolay ölmez ve onun uzun 
müddet devam eden ihtizarmı 
seyretmek hakikaten bir u:tırap 
tır. Kelebekleri içine siyanor 
dö potasyum konmut bir kava 
noza daldırmak kifayet eder. 
Kelebekler saniyesine ölürlet'. 

Mümkün olduğu kadar gü
zel bir çok kelebekleri topla
dıktan sonra, kanatlarını yıp
ratmadan renklerine göre tas- lır ve kanatların üzerine koyaT 
nif etmeli. istediğiniz tarzda 1 sınız. Ve bu iki camı kenarla
biblolar vücude getirmek üzere rından tıpkı Souı verre'lerde ol 
size ilham verecek iki model duğu gibi, bir kiğtt teritle ya
neşrediyoruz. Evveli. bir ki.ğı- pıftırırsınız. 
dm üzerine eldeki kanatların Yalnız bu Sou& verreleri ek-

seriya fotoğrafhanelerde kulla
renklerine göre çizmek istedi-
"'. . . . . . . nılan modern çerç.ivelerle tez-
6ınız resmı çızersınız. Aynı y· et ı· B uretl ı nJ . . ın me ı. u s e sa o a-
ebatta ıkı cam alırsınız. Resim , rınıza güzel bir yaz hatırası ili 
çizilmiı kağıdı bu camlardan ve etıiıit olursunuz. 

SOFRADA 
• 

edilmiıtir. Bundan sonra ayni j !enleri bulunur.. Bu noktadan 
firmaya Capitani F racaue fil- 1 sessiz sinema ikmal tdilmiı bir 
mi yaptım. Sonra sinema artis- 1 san'at idi .. Şimdi o da ortadan 
ti olmak hakikaten çok faydalı kaldırılmıı oldu ve bugün yapı Kaf e 
bir meslek. Neden diye soraca- lan filmler hiç §Üphe yok ki Italyan 
ğınızı tahmin ediyorum. Sebebi günden güne daha san'atki.ra- Glase L • f 
gayet basit. çünkü insan bilme ne daha eüzel oluyor ve olacak i ımona ası 
diği bir çok ıeyleri öğrenmek tır .. Görüyorsunuz bir filmin Çeyrek litrelik bir bardağa 1 Yarım kilo olğun ve kabuk-
aramak bulmak ve malumatı teknig-i sesli sinema geldikten ı · · k buz koyunuz. içine yarım ka- ları ince limon seçiniz, güaelce 
umumiyesini tevsı etme zaru- sonra büsbütün ba,kalaştı. lş-
retinde kalıyor.. Netekim itte te son Harry Lachranın idare- deh konyak veya rom ilave edi soyunuz. Hiç bir kabuk ve el-
ben de onun sayesinde ibrani sinde çevirdiğim, İki yüzlü aşk niz. Bolca su ile yapılmı, kah- yaf kalmamak Sadece limonun 

d d ıd O eti kalmalı. Orta büyüklükte i-lisanile yazmasını öğrendim.. filminde bu rejisör bütün im- ve ile bar ağı o urunuz. ze 
(Anı Mev'udu) çevirirken be- · ki.nlara kafasile malik olduğu rine iki küçük katık toz teker ki bardak kadar suya limonun 
niın sinemada ibram liaanile ah için cok güzel olmuttur. Çün- koyunuz. Birkaç dakika sonra 1 

00. ~;sli sikletinde '8ker ili.ve 
tı atik bazı parçalar yazmam i- kü burada rejisör kuklalarla ça · köpükleri le beraber kahvenizi edınız. Yarım okka limona bir 
cap ediyordu. Bu yazı da sah- lıtmryor. artistlerle çalıtıyor. ıçınız. oldca ıeker .. On dakika kaynatı 
nede gözükmesi 1'znn, binaen- Partener'lerimin kabiliyetle- ı nız. Köpüklerini atınız, o zam• 
aleyh rejisörün emriyle otur- ri ve muvaffak olmak kudretle Şaraplı na kadar limonları gayet ince 
dum İbrani lisanından epeyce ri benim üzerimde çok büyük L• dilimler halinde doğrayııuz. ve 
yazı öğrendim ve yazdım. lıte tesir yapar ve ben de onlarla ImOData hepsin; birden şerbete atınız. 
bu benim için bir kir oldu. Şim mebsuten mütenasip olarak iyi Bet dakika daha kaynasın. fa. 
d b k 1 k 400 gram kesme ıekeri bü-

i bir daha atım aı 1 ırsa pe veya fenni oynayamam. J .. k b' k" k .. . kat bu müddet zarfında müte-
güzel yahudiçe yazacağım de-

0 1 
. h fil . . k , yu ır aseye oyunuz, uzerı· madiyen kanttırmak lazımdır. 

k . M f'h b h - ye ıae er ı m ıçın en n ed" ı· · ··ı . j me tır. aama ı unun aya . . . e y ı ımonun suzu muş suyu Bir kenarda soğutunuz. Sonra 
d b. d h ı· 1 l dınız arkadaslarınızı secsem:r .1• ed' . Ik' · k tıın a ır a a azım o up o ma d f 

1 
· ff • · nu ı ave ınız. ı ,tışe ırmızı titelere koyunuz. ltalyuwlar bu 

yacağını timdiden tahmin ede- aha az a mu,•a "k olacaksı- . _ ' . 
miyorum. Sin•maya girmeden nız öyle T.i? 

1 
şarab~ da kaseye ~.edıou. E- lımonatayı. ~üzmezler, Liımıon 

G b
·- 'd 

1 
ğer sıfon vana. bır ııfon muh- parçalan ıçınde bulunmak li-

evvel ata b;nmeıini ve silah - ayet ta ıı; 1 ea parte- . . d Kull 
kullanmasını biliyordum. Onun ner odur ki oynadığı artistler. teviyatını ili.ve edmız. Yok- ' zon ır. anmak kap ettiği 
için Capitanie Fracasse j revi- hem kabiliyet ve hem de teşek- 5 ~ bet altı ti§e gazocı.. Büyijk zaman, bardağa bir miktar bu 
riı·ken yeni bir fey öğrenmek kül itibarile uyar. Binaenaleyh ı bı~ ~aşıkla karıtlınnın. Şeker metruptan konur, üzerine buz
icap etrr.edi. böyle bir çiftin çevirdiği filmin endıkten sonra bardaklara tak- lu ıifon veya budu su ilive ecll 

- (Veda Valsi) nin Chcpin, iyi olacağı ı:-ayet bedihidir.. ı sim ediniz. li.:. 
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ı' c Spor 

Milletler şampiyonası 
• 

ı da dün bitti M. Troçki'nin 
Seyahati 

İngiliz filosu 
Geldi, gitti 

ismet Pş. Hz. 
Ankaraya gitti 

Başı kopuk ceset 
kimin cesedi? 

1' 

Atletizm müsabakaları ve 
(B&p ı iaci sahifede) 

auai bir kompartımanda seya· 
hat edecek ve Macariıtan hıwiu
dundan sonra trenden inerek 
Piıtani'ye kadar otomobil ile gi
decektir. Kendisine katibi refa· 
kat edecektir. 

(Baır J inci .<abifede) 
ııiliz sefaretine giderek şerefine 
verilen ziyafette hazır bulunmuf 
tur. Bu ziyafette vali Muhiddin 
ve mua-rini Ali Rıza Beylerle kcl
ordu kumandanı Rüttü ve boğaz• 
lar komİs)onu reisi Amiral Vasıf 
Pqalar hazır bulunmuıhrdrr. 

lan 
yelken yanş. 

çok muntazam oldu 
Sabık SoV7et harbiye kcımi

ri, Piştani'de oturacağı otelde 
yemeğini umumi salonda yiye
miyecek ve kendiıi- hususi bir 
vemek ıalonu tahsis edilecektir. 
Şayanı dikkat bir nokta: Troçki
n lı: mİ3afir kala cağı otel Ru• 
mültecilerinden prens Lupos
m<:nki tarafından idare edilmek· 
tedir. Prens çarlık muhafız kıta· 
atma men•up olup holtevik ihti
lali esnasında Rusyadan kaçma
ğa muvaffak olmu~tur. 

Dün Milli pmpiyon•- finali 
nandL Müuhekalu Tarabyacla 
okatliyım otelinin kortlarmcla çok 

kibar ve mumlu bir lgılalıoılılc buzu 
ru'1da oynandı. 

Öğleden sonra bu turnuvanın 
şampiyonıılt oynandı. llk mmç Singl 
de Nicoln.ides ile Suat arumda oy
nandı. 

Knrilerimiz Suat'in Balbn flllllPİ 
piyonıumda domi finalit olduğunu 
hatırlamaaı llıım celir. Suat bu tar 
nuvada doj;'l"Udan doğruya Nicolai
des'e lcartı timale kaldı ki bu ela bi
:ı:im oldukça bir muvaffalciyetli maç 
başladığı zaman Nicolaides mutat so 
ğuk kanlı oyunwnı oynuy ... , buna 
mukabil Suat ramaaseur vaziyeti mu 
bafaza edilyordu. 

Bu birinci ıılda iki oyuncu da 
epeyce çdciıtiler. Fakat nihayet Su

t Nicolaides'e boyun eğnKk zarure 
tinde kalcL ve ııeti kaybetti. Mutahik 
8-6 setlerde Nicolaides daha hAkim 
oynuyanık maçı 8/6 6/3 6 '2 lcazau 
dı. 

Duble maçı Botez-Buryadan te
rekküp eden Romanya ekibi ile Suat
Şirinyan' dan terelı.lı:üp eden Tiirk 
takunı arasında oynandL ilk iki set 
8/6 6/4 Romanyalılar tarafından ka 
zanıldı. 

Uçüncü sette lıizim ekip çok CÜ· 
zel oynach ve bu sefer Suat-Şirinyan 
seti 1/6 bzancb. 

Dördüncü set bafladtğı zaman bi
Eİınkiler ilk l"Y"'leri kaybettiler. 
Sonra yetişmek için çok uğrqblarsa 
da fazla bir ıey yapaıımdılar ve ara
yı kapamayadılar. Seti ve maçı kay
bettik. Skor 8/6 6/4 116 6/2 dir. 

Bu ruretle Milletler f&IDpiyona
sının duble kateıioris.i Romenler ve 
ıingl ıampiyonası da Yunanlılar .ka
zandılar. Yalnız. bu maçlarm netice
sine göre hüküm verip bu i4in do~ 
olmadığını söylemek bir hatadır. Bı
lakis bu maçlar memleketimiz tenio
çilerinin kabiliyetlerinin inkitaf ~
mesi için çok bayırlı olmut ve bi
:ı:im tenioçilerimiz bu temaslardan 
çok istifade etmiılerdir. Organiza
törler bu nevi maçlan her sene ıeh· 
rimizde yaparlana çok yakın bir is
b"kbalde Balkanlann içinde çok bii
y\ik tonret kazanacak olan. tenisci· 
ler yetiıtirebileceğiz demektir. 

Ba maçları organize edenlere t ... 
tekkür ederken bu sene uiracbklan 
zarardan münkeair olmamalan ve ge 
gelec~k sene tekrar bu maslan mem 
l<kei sporu t1*IDm8 yapmalarmı ken 
dilerindcn temenni ederiz. 

Sporcularımıza gelince onlara da 
s yleyebileceğimiz tek llÖz bu gör
dükleri çok oyuı:ılarc!an ettikleri is~İ
fadeyi sahada bilfil yaparak kendile 
nne mal etmek ve seneye yapılacak 
olan musnbakalara daha kuvvetli ve 
kendilerinden daha emin olarak oy
namalandır. 

Atletizm 
Müsabakalan 

Atletizm federasyonunun hi
ma)'eai altm~a o!srah Bulg~r ~t
letizm ıampıyonlannın da ıtt.ıra• 
kile tertip olunan beyııelmılel 
mahiyette atletizm mü bakalan 
Jün Kadılcöyünde Fenerbahçe 
stadmda yapılım tır. Miisabaka
ar büyük bir intizam ıçinde cere
yan etınit ve atadı dolduran kala 
bal k seyirciler tarafından alaka 
.t takip edilmiştir. 

Musaba alara aa t 14.30 da 
yapılan ııeçit resmile başlanmq· 
tır. fürk ve Bulgar bilfunum al· 
!etlerin iştirak ettikleri bu geçit 
çok temiz ve muntazam olmuş ve 
uzun alkıılan davet etmiıtir. 

800 metre (Beynelmilel): 
1 inci Ziya 2.12. l 5, 2 inci 

Pedan (Bu gar), 3 Agop. 
100 metre (Küçükler) : 
1 inci Ahmet, 12 ı., 2 - Va

hapulos, 3 - Buçinoo. 
100 metre f Beynelmilel): 

1 inci Semih, 11. 1 /5, 2 -
Hılmi, 3 - Davidof (Buicar). 

1500 metre ( Beynebnilel): 
1 inci M.,bmeı, 4.38. 3 /5., 2 -

Pendopulyadia, 3 - Fethi. 
200 metre (Beynemİlcl): 
1 inci Senih, 23 ı., 2 - Şmit 

(Bulgar). 3 - Hilmi. 
5000 metre: 
1 inci Mehmet, 17.20. 1/5., 

2 - Punakis, 3 - Teoharidis. 
400 metre (Küçükl..-): 
1 inci Parukos, 58. 3/10., 2 -

Vuçonos, 3 - Muhtar. 
400 metre (Beynelmilel): 
1 inci Mehmet Ali 53. l /5, 2 -

Şmit (Bulgar), 3 - Ragıp. 
4X100 bayralı: yarıır ( ltüçıik
ler ): 

1 inci Galatasaray 49 a., 2 ....,.. 
F enerbahçe. 

4X100 beyrah yanp (Beynel· 
mılel): 
1 İnci Türle takmıı (Fuat, Se

mih, Mehmet Ali, Muzaffer) 45.a 
2 inci Bulgar takımı 

Atm:ı ve atlıımnlar: 
Gülle atma: 1 inci irfan 12,45 m., 

2 • Kalftılidiı, 3- Naı1i. 
Ywek atlama: 1 inci Hayd , 

1 .80, 2- Poliyos, 3- Sedat. 
Disk atma: 1 inci Naili, 33,66 m., 

• .?. ''"" ,,.J ~- v : ,-.. J. 

Tek adım: 1 1nc:i Teftik 6.44, 2 
irfan, 3- Gaboveaki (Bulgar). 

Cirit atma: 1 inci Sudi 46,39, 2-
Selim, 3- Kara.kat. 

Uç admı: 1 inci Polyon, 12.12,5, 
2- Y orkiyadia, 3 - Selim . 

Yelken yanıları 
Denizcilik federasyonu yel

ken komitesinin tertip ettiği 
yelken yarı,lannın uçuncusu 
Moda koyunda yapıldı. Y anfa 
altı smıf tekne ittirak el'mitti. 
Y arıt programı mucibince 14 
buçukta müsabakalara batlan
dı. Cok sert bir poyraz rüzgin 
esm;,.ine rağmen yarıılar umu 
ıtıiyetle muntazam oldu. Rüz
ginn şiddetinden kotralar ha
riç olmak üzere diğer bilümuın 
teknder yanıı zorlukla ikmal 
elmitlerdir. Kotraların Haydar 
pata önlerinde Boğum ıiddet
li sıkıntılarında voltalarla yük
ıehneleri bilhuaa calibi dikkat 
ti. Şarpiler arasındaki yant ta 
çok meraklı oldu. Bazı tekneler 
de iskota kesilmesi ve dümen sa 
katlığı olmuı, bir dingi denizle 
re mukavemet edemeyerek ala
bura olmuttur. Yantlar umu
miyet üzere yelkencilik kavaidi 
ne uygun olarak icra edilmiştir. 
Bu üçüncü yanfa ittirak etmek 
üzere kaydedilen tekneler 47 ta 
ne idi. Bu itibarla bu son yarı§ 
bundan evvelkilere nazaran da 
ha heyecanlı olmut ve bariz te 
rakkiler görülmüştür. Teknik 
netayiç funlardır: 

Sandallar: Kırmızı Yıldız, sa· 
bibi Lutfullah dümene;,; Sururi 
B. 1, Denizkurdu sahibi Hıfzı B. 
il, Peri aahibi Ferdi B. 111. 

Küçük dinııiler: Pi.ksi sahibi 
La Fontaine 1, 

12 m. 2 Şarpi: Böcek ıahibi 
Şeref Refik B. 1. 

5 m. sınıfı: Frinelli sahibi F ed 
relli (de Largange) 1. 

Y o leler: Ayga sahibi İbrahim 
B. 1, Putti sahibi Zechlin il. 

Yatlar: Kanat ıahibi Ali Sait 
B. 1, Mizi 2 sahibi Dielamann U. 
Bill il, Feate sahibi Pooth (Pakt. 
Arnauld de la Perri~re) 111. 

Kürek yarışları 
lstanbal kürek birincilikleri Bey

ko>da güzide zevattan mürekkep !>ir 
jüri heyeti huzurunc!a yapıldı. Ti
careti bahriye mtktebi müdürü Ce
lal Bey hakem heyeti meyanında bu 
lunuyordu. Hava ııayet sertti, Ge
rek Y""J ınaballine gelirken ve ge
rek yarı, eana.smda hayli aıü•külata 
maruz kaltnırut ve hatta Haliçin y ... 
dd<te-gerilmekte olan bir futası Say
risefain önlerinde latilst olmus ve be 
men orada <ıkanlarak Seyris~ann i 
dare,sİne bırakılmağa mecbur kalın-

Troçki çok haatadır. Uzun 
müddetten beı·i Çekoslovakyaya 
gelmek arzusunu izhar ebn~kte 
idi. Piştani'de kalacağı müddet 
zarfmda yevmiye · 320 kuron 
te,viye edecektir." 

tarafmclaıı beyecanln seyredilınit 
ve müsabakada temayüz eden 
Fenerli yW:ücüler bilhaasa çok 
alkışlanmıtlı:rdır. Neticeleri der
cediyoruz: 

100 m. gençla kur/Jaia/amı 
.1 - Kirkor (H) 
2 - Rauf (F.B.) 
100 m. aerl>ut: 
1 - Garbia (F.B.) 
2 - Celal (H) 
100 m. Hanunlar: 
1 - Lili (H) 
100 m. art üstü: 
1 - Garbis (F.B.ı 
2 - Ali (H) 
100 m. kurl>ağalamoı 
1 - Hraç (F.B.) 
2 - Mihal (H.) 
200 m. Serbeat: 
1 - Rauf (F.B.) 
2 - Goco (F.B.) 
50 m. Dalma: 
1 - Celal (H.) 
2 - Hraç (F.B.) 
4XSO Bayrak: 
1 - F enerbahçe 
2 - Haliç 
400 m. Serbest: 
1 - GogÖ (F.B.) 
2 - Rauf (F.B.) 
800 m. Serbut: 
1 - Gogo (F.B.) 
2 - Rauf (F.B) 
Sutopu müsabakasında Fener

bahçe takımı 0---5 galip gelmiş
tir. Müsabakalann hitammda bi
rincilere madalyalar ve bayrak
lar tevzi edilmit galip Fenerbah
çe ekibine de gÜzel bir ,,.zo ihda 
olunm'1ftur. 

• • • 
Ankarada futbol 
ANKARA. 16 (A.A.) -

Bugün saat 16 da istiklal spor 
sııhumda Eskitehir ikincisi De 
mirapor Ankara ikincisi Çanka 
ya arasında yapılan futbol mü
sabakasında Demirpor bire kar 
şı iki ile galip gelmi,tir. 

lzmirde güreş 
müsabakalan 

mışbr. Diğer taraftan yanı esnasın- 1 l 
da Hanımların futaı~ dalgaların ıid ZM R. 16 (A.A.) - Bu-
detinden sn ile dolmuş ve hakem mo gün Alıruıcak spor sahaaınrla 
törünün ynrdımiyle ıuyu boşaltıla- üç bini mütecaviz bir seyirci 
rak ynrqa devam edilebilmittir. • kitlesi huzurunda heyecanlı 

Neticeler ıunlardır· ı' hl" ·· le · 1 h lk "f k"d . • k ki 1 . . pe ıvan gureş n YAPI ınış r. 
Gala~;'.,.t;'..y,' 2~~:,~0: er ıncı 1 Güreşler çok heyecanh. olmu.ş 

Uç çifte hanımlar: 1 inci Fener- 1 ve halk tarafınaan mutemadı-
bal\çe, 2- Beykoz. yen alkışlnnmıtşır. Saat üçte ev 

Üç çifte k•demsiz erkekler: 1 in- veli\ Bulgar pehlivanlan birkaç 
ci Beykoz, 2· Galatasaray. numara göstsdile.- Müteakı-

lki çifte hanımlar: 1 İnci Fener- b "Ik ·· U t1 k~ ··ı·· H 
bahce, 2- Beykoz. en ı blg_urqı zBnl opruSu af 

Amiral Tottenham yemekten 
sonra ıehlrde bir gelinli yaparak 
kruvazöre gitmqtir. Akşama doğ 
ru lngiliz aefiri Sir George Clarck 
\'C sefaret erkAnı kru·.;azöre gide
rek Amirala iadei ziyaret etmiş
lerdir. 

Filo akşam saat yedide liman
dan hareketle Romanya sahille
rjne gitmi§tir. .,. .,. .,. 

Filo amiralı aaat on buçukta 
Dolır.abahçe sarayına gelerek 
defteri mahıusa İmza etmi4tir. 
Reiaicümbur Hazretlerinln yave. 
ri Naşi! Bey de ... at on beşi otuz
da Amiral gemisine giderek Reisi 
cümhur Hazreleri namına Amira· 
la iadei ziyaret eylemittir. 

Dikiş 
Sergileri 

Teşviki sanayi 
mektebinin 

sergisi dün açıldı 
Çarııkapıdaki te~viki sanayi 

biçki Ya dikit mektebinin senelik 
aergiai dün açılmı;tır. 

Bu münasebetle mektebe da· 
vet edilen talebe velilerine ve da· 
vetlilere bir çay ziyafeti verilmiş, 
ziyafet esrıaaında mektep nıüdü· 
rü Mürıide Hamın nanıma zevci 
Cemil Bey tarafır.dan mektebin 
mesaiaincı dnir malümat verilmiş, 
talebeden Mualla Hanım da bir 
nutuk irat ederek müdür ve ho
calanna tale'beai namına teşek· 
kür etmiıtir. Mektepten bu sene 
F etbiye, Sabriye, Maide, Sabiha, 
Bedia, Müfide. Dıdıka, Memnu
ne, Semahat, lımı:t, Vacide, Ha· 
cer, Pakize, Mu ili, Bahriye, 
Mürvet, Ad let, Kevser, Fethiye, 
Latife, Mebrnre, Leman, Muhte
rem, güllü, Maka de, )tefia, Muh 
terem, Rabia, ll fe, Saniha, Mü
zeyyen, Nimet, H sene Hanımlar 
mezun olmuılarchr. Sergi her se
neki ııerı:ilere nisbetle daha mü
kemmeldir. 

Balat iskelesinde •• 
Balatta belediyenin nazan 

dikkate ahnaaı icap ettiği iki 
aakinı hareket vardır. Bunlar
dan biri, liman tirketinin ma
vunalan tamir ettirdijii mahal
de mavunlann altında biriken 
midyeleri oldui!u gibi sıyırarak 
deniz kenarına dökmesidir ki 
bu. zaten her türlü pislikle mü
temadiyen dolmakta olan Hali 
cin biraz daha dolmasına yar· 
dım etmektedir. Bu hal devam 
ettiği takdirde Haliç vapurları 
nın bu sahile yanaşması bile 
mü~külle~ecektir. Diğeri de, 
burada bir fabrikanın mütema
diyen denize doğru bir kısım 
yer işgal ettikçe, saç hudutlar
Ja tahdit edip kendi e.rsasını ge 
nişletmesidir. Gerek mahalli 
b11lk. gerek Haliç şirketi bu hu
suslnr hııkkmda a:altadar maka 
mat nezdinde teşebbüsata giriş
miştir. -·-iki dfte dirsekli erkekler: 1 inci san pe ı ·ama u gar taye 

Beykoz, 2. Fener, 3- Calat..,....y, pehlivan araaınd~ yapıldı. Bu Borçlai'I 
4- Haliç. güret serbest güreştir. Hasan B" J t" 

iki cifle dirsekli hanımlar: 1 inci pehlivan betinci dakikada raki- ır eş ırme 
Beykoz, ?. Fenerbah-ce. b" · - ffak 1 PARIS. 16 .A. A. - Borçları bir. 

Uç cifte erkekler lademıiz: 1 inci ını lYk«:n~cg.~ muKva ka" oçlmHUf• leştirma istikrazma ait esbabı aıüci-
Galatasaray, 2- Beylerbeyi. (Beykoz tur. ıncı gureı ır ga 1 a beli layihada ezıı:iimle deniliyor ki: 
diıkalifiye edilmi•. Fcnerbahce gir- un ve Bulgar Stayicef pehli- "Beynelmilel mali temayülat ıimdiki 
m mİf ve Altunordu da yarışı ik- vanlar zrasında yapıldı. Bu gÜ· halde faiz miktarmın tenziline mü
mRI ed~memi,tir.) . • reş amerikan usulünde idi. Her aaiı lıulunuy .... Faiz miktarının İndi-

Üç çifte Huıımlar: 1 mcı Be,.koa, iki pehlivan 20 dakika güre,tik rilmeai Franaada hayat pahalılıimı 
2- Fener~. I . h ld b" · ld d ucuzlatmağa yardım edecektir. Fran 

Bir cifle kırlemli: 1 inci Gala- erı a e ır netıce e e e eme sa umumi kıymetler piyasan gÜnden 
taı=ı-. :ı • Fenttbalıc:e. mişler ve berabere ilin edilmit pne mütelıeriz -bir salah eaeri gös-

llı.i cifte kıdemli erktkler: 1 inci !erdir: Üçüncü güret Dinarlı termektedir • 
Beykoz, ?. Galatasaıay, 3- Fener, Mehmet pehlivanla Bu1gar Gar Bilfarz geçen haziranın birinde 74 
4 Haliç · ef el tel Al f franktan kapanan yilzde üç faidi de• ·o "f. k , ı· k ki ç buk gıy arasın a yapı ı. a ran 1 14 - d 85 fran ç eı te ıoem ı er e er: u · I b - k . b" Jet eshamı eylii ün un e 
lu ile Beyko~ araaında 7ap1lata bu ya kga oılan u gludu.ret Dç'? arlçetıMn :._r ka kadar fırlamıt bulunuyordu. Ay
nı müsabakalann en l.eyecanlm i- arş Afm& O m ı eu- nizamanda daha yilk•ek itibari bir 
di. 1 inci GalotMAray, 2- Beykoz, met pehlivan on ikinci dakika- kıymeti haiz ola nbirçok tahviller 
3- Fenerbahçe. . • da Gargiyefin sırtını yere getir timdi hen>en hemen tedavül fiyati 

Bundan sonra yapıbcak olnn ıkı meğe muvaffak oldu. Son gÜ· ı üzerinden alınıp satılmaktadır. 
çifte dirsekli e..-kekler müoabakaaı il< k" y~ k B 1 h Yeni deyinler pİya,ada tedaviıl &-
havanın mknlade kararması yüzün- r.eş 1 es 1 ur v.e . u g~r pe elen kıym~tlrrden daha ucuz bir fi 
den gelecek haftay• tehir edilmiştir. lıvan ıarasm~a ıdı. Dınarl~ 1 yatle satılığa -çıkarıldığı "çin yeni 
Bu yarq11 eFnerbalıçe , Galatasaray Mehmet pehlıvanm babası Dı· esham yüzünden sermayeleri hiçbir 
Haliç iştirak edeceklerdir. 15 giin narlı Yusuf pehlivan, bundan suretle rnulozarrir olmayan kimseler 
sonra da bu müıabakalann tesellileri yirmi sene evvel Avrupa ve A- bunlan satın almakta h~ik! bir men 
yapılacakbr. merikada karıılaşmıt oldu~ faat bu~cak~ardır. Yenı ıs~ za-

b h H l• B 1 B "d f hl" gu ten malı programı daha vası hır mu-F ener a çe - a ıç u .!!ar ug ano pe ıvanıa. t~ vazene unsurundan baıka birtey de 
sadufen buluşmu~lardı. Bu ikı ğildir. Arada hasıl olan farktan isti
eski rakip eski hatıralarını can fade edecek bütçenin bundan böyle 
landrrmak için güreşmişler ve hiçbir aç!i• kart=~ bulun!'lmı!a
Yusuf pehlivan on ikinci daki- caktır. Nıhayet ufak ırat sahıplenne 

Dün Büyükderedc, Lidoda F c
nerbahçe ve Haliç klüplerinin 
Büyükdere tubeleri arasında yüz 
me, atlama ve autopu müsabaka
ları yapılmıttır. O muhitte büyük 
bir alaka uyandıran bu aıüsaba. 
ı. 

k d B • d f' "t • bir t2kım tavizler lemini derpiş edil 
a a . ug ano . u y~nmı ş~r. mekte<lir. Bu taviz kaydi hayat tar-

Halk Dınarlı eskı pehlıvanı §ld tiyle mc rut esham teslimi ıuretinde 
ı .. 

(Bq l>irinici aalıif•de) 
Bey, kendilerini teıyi için Keşil
köy tayyare meydanına celmiı· 
!erdir. 

Bir cün evvel lanet Paıayı 
Ankaradan ıehrimize getirmiı O• 

lan Breguet siatemindeki Kef8D, 
Eminönü ve Beyoğlu tayyareleri 
uçmağa hazır bir halde bulunu• 
yol"iardı. ismet Pı., tayyare mey· 
danına vıuıl olur olmaz, tayyare• 
ci küçük zabit Galip Efendinin 
yardrmile tayyareci elbiaeıini giy 
mei;e baılamışlardır. Bu it yarnn 
ıaat kadar sürmüştür. Başvekil 
ayni zamanda paraıüt cihazı da 
almışlardır. 

Zabıta esrarengiz bir cinayetin 
tahkikatile uğraşıyor 

Başvekil Paşa, neş'eli görünü
yor ve kıyafet tebdili esna•mda 
Kazım Pı., Eıat B. ve tetyie gelen 
diğer zevat ile konuıuyorlardı. 
Bu müddet zarhnda kalemi mab 
suı müdürü Vedit Bey de tayya. 
re elbisesini giyerek ve paraşütü 
beline takarak harekete hazırlan 
mış bulunuyordu . 

Hazırlık bitince ismet Paşa 
teıyie gelenlerin birer birer elle
rini sıktıktan aonra, pervaneıini 
çevirmekte olan tayyareye doğ
ru yürümeğe baılamıtbr• ismet 
Paşa, sureti mahausada getirilen 
bir el merdiveni yardımile ve Al
lah selamet verain temennileri a
rasında tayyareye binmiı ve çan
ta halinde paket yapılmış olan İ· 
kinci bir paraşüt aleti de yanı· 
na konmuıtur. Başvekil Paşa, 
yüzbaşı Zeki Beyin idar.,sinde bu 
lunan Keıan tayyare•İne, Vedit 
Bey de yüzbaşı Tahsin Beyin ida 
resinde bulunan Eminönü tayya· 
resine binmiılerdir. 

Dün hava iyi olmakla beraber, 

Haliçte bir hatsız gövde bulundu 
ğunu yazmııtık. 

Sandalcı Mehmet isminde birisi 
Fener iskeleai açıklarmcla sandalla 
dolaıuken Hasköy açıklanndan bü
yük bir cismin ıulııra kapılarak Fe
nere doğru gitmekte olduğunu gör
müı, sandalı yalclqtırmış, bunun lca 
fası kopmuş çıplak bir adam gövde 
si olduğunu cörünce derhal Fener 
polis merkezine giderek zabıtayı ha 
berdar etmiştir 

Zabıta tahkikata baılamıt, cesedi 
Bulgar kilisesi önüne getirerek mua
yene ebniş, bir çok kimsele göster
mi~se de başı olmadığı için kime ait 
olduğunu anlamak kabil olamamış
tır. 

Bu adamın c.lıfllrda öldürülüp başı 
kesildikten sonra tanınmak ihtimal
leri büsbütün ortadan kaldırılmak 
maksadile elbiseleri de soyularak Ha 
lice abldığı anlatılmı ktadır. Cesedin 
yaziyetine nazaran ıu içinde uzun 
müddet kaldrğı anlaşılıyor. Zabıta 
bütün gayretile tahkikatı genitlet
mektedir. 

Kavga ve cerh 
Galatada Seyriıefain gazinosunda 

ııarson lranlı Sait bir kavga netice
ıinde Ali Ekrem isminde birini teh
likeli surette yaralanuştır. 

Eroin 
saatte 30--40 metre sür'atle bir Beyoğlunda oturan Srtkı isminde 
poyraz rüzg&rı esmekte idi. Tay 

birisi polise müracaat ederek metre
yareler saat iki buçukta Ankara- si Suzan ismindeki kadın tarafından 
ya müteveccihen uçmuılardır. Ke · dı · 
tan ve Eminönü tayyerelerinden cebinden paraıınm çalın ğını .Oy-

leuıiştir. 
maada baş gedikli Talat ve ma· Poliı merkezi tahkikata baflamış-
kinist Ali Efendilerin idaresinde 
bulunan Beyoğlu tayyareıi de An brSuzanın üzeri arandığı zaman koy 
karaya gitrniıtir. 

Dundan '1°•el-le heroin çıkmıtbr. Karargahta bulunan diğer bir • ~ 
Breguet tayyaresi de filoyu teşyi Sazanın bu heroinleri hem kendi•İ 
için bet on dakika kadar uçtuk· kullandığı hem de ötede beride sat
hm r.onra avdet ctmittir . bğı anlaşılmıfbr. Tahkikat devam 

ismet Pa,a Hazretleri, tayya- ediyor • 
re seyahatinden pek ziyade mem 

Eroin kaçakçıları nun kaldıklnrmı ve Gazi Hazret• 
!erinin l•tanbulda bulunduklan 
müddetçe ara sıra tayyare ile ls
tanbula gelip Ankaraya avdet e· 
dcceklerini beyan etmi~lerdir. 

Seyahatle hu.~usi bir 
mana yoktur 

ANKARA, 16 (Telefon) -
Başvekil Patanın tayyare ile ls
tanbula gelmelerine hususi ma
nalar verildiği görülüyor. Bizim 
çok yakından bildiğimize göre, 
bu oeyahate böyle bir mana ver· 
mek doğru değildir. ismet Paşa 
eınna tatilinden istifade etmek 
V'J bir tecriibe olmak üzere bu •e
yahati ihtiyar etmiştir. Baıvekil 
ilk defa olarak tayYare ile seya• 
hat etmiyor. Fakat lstanbula tay
yare ile ilk defa gidiyor. Bo.ş•·cki
lin tayyare ile Ankaradan hare
keti zamanında, bu seyahatten 
haberdar olan bazı vekiller, meb' 
uslar ve erkan tayyare meyda
nında hazır bulunuvorlardı. Bat
vekil Hazrıtıeri: "Uğudar olıun! 
P a~" dıyenlere §U cevabı ver
mi11erdir: 

- TaV)'are •eferleri memleke
tin her tarafında o kadar taam
milin edecek ki, pek yakında bu
nu otomohil seyahati gibi tabii 
gôrmeğe Jı acağız." 

Başııekfl Ankara'da 
ANKARA, 16. (Tclefoo) - Baş

vekil Pf. Hz. ni getirtn tayy:ıre ile 
refakat eden dPer tayyareler saat 
bete on kala b raya ı:eldiler. Tayya
re meydanında Başvekili Ankarada 
bulunan Vekiller ve meb'uslar lcarp 
!adılar. 
Raşv .. kil seyahatinden çok mem

nun cörünüyordu. Daima mütebes. 
sim halile kmdi•ini karşılamağa ge
lenlere yol intibalarını anlatb. Ba,ıve 
kil lstanbula giderk<n tayyareci Ze
ki Beyin yolda verdiği izahati dinle 
mi~ti. Fakat dönütte daha sıkı bai· 
iad:ldnrı İçİn konUfl'l!'-lldığım SÖyJ• 
di. Zeki, Tahsin ve Talat Beyler gi. 
bi memleketimizde havalara temami 
le hikim un.urlar mevcut olduğuna 
bizzat f&lıit o a fevbl.ir.de mü
tehassis bulunduğunu iftilıarla ııöyle 
di. 

Heyeti vekile 
• • 
içtimaı 

(Başı 1 inci sahiledı:) 

mevzu ve sabalan alakadar eden 
bu tetkı"kler için devamlı bir me
sai ister V cka!ette geç valcit
lere kadar çalıtıhnııktadır. Paza· 
ra kadar tetkikatı ikmal edile
cek kısnnlar lıAkkında kararlar 
alındıktan aonra daha eııulı tet• 
kikata devam olunacaktır . 

iktisat vekaletinde tebed-
dül. olmayacak 

Son tebeddül münasebetile ik
tıaat vekaletinde bazı erkiin ve 
memurlar araınıda tebeddül ola· 
ca•~ı hakkındaki haberlerin aab 
yoktur Yeni vekil böyle bir fey 

"iriinmemektedir 

Poliı Üzerlerinde eroin bulunan 
Muço, Aleksandır, Varington. ve Yo 
sef isminde üç kaçakçıyı adlıyeye 
teslim etnuftir • 

Demir değil bomba 
kapsolu 

Osküdarda feci bir kaza olmut
tur: Coban Abdullah iıminde birisi 
Çamlıca sırtlarında koyunlarmı ol
labrken toprakların içinde bir demir 
bulmu,, bununla oy nama ya başla
mışbr. 

Abdullah demir parça'1n•n üstüne 
mıla vururken demir birdenbire pat 
lamıt ve Abdullahın elleri parçalan
mıştır. 

Demir percaları vücuduna da sap 
!anarak muhtelif yerlerinden yara
lanmıştır. Abdullah hastaneye kaldı
rılmışbr. 
Yapılan tahkikatta petlyan demi

rin bir bomba kapsülü olduğu anla
şılmıştır. 

Kocasını 
Öldürecek miydi? 

Merkezefendide dün gece bir 
bAdise olmuş, bu civarda oturan 
bir hanım kQCaıile imtizaçsızlık· 
tan kavga etmiş, bir aralık koca
ama ait olan tabancayı alarak ko 
caaına hücum etmİ§lİr. Fakat zev 
ci bir knzaya meydan vermeden 
tab.ı.ncayı kadının elinden al
mııtır. Kadın jandarmalar tara
fından nezaret altına alınmış
tır. Bugün adliyeye teılim edil
mesi muhtemeldir. 

Bir adam karısım 
öldürdü! 

E vve1ki p;eee Bakırköy kazasına 
tabi Halkalı köyijnde bir cinayet ol 
mu., bir adam kansım feci bir şekil 
de öldürmii1tür. 

Katil Halkalıda ottı.-an Pomak Be 
kir ustadır, Bekir uıta 40 yqmda
dır. Bnndan üç sene ene! 25 yaşın
da Mükerrem isminde bir kadınla 
CY)emnİştİr. 

Evvelki gece Mükerrem ile Bekir 
usta yine kaYga etmiılerdir. Kadın 
bu lcavgalı hayattan usandıitru llÖy
liyerek kendisi bırakmaaıru İstemiı 
Bekir usta ise genç kanımı çok faz
la seTdiğinden buna imkin olamadı
ğı cevabını vermiştir. Mükerrem 
"kaçacağım" deyince Bekir üsta ken 
diaini kaybetmiş, bıçağını çekerek ka 
nsmm üzerine atılmıı, yere yatırdık 
tan sonra gırtiağına saplamış ve da
ha on yerinden ıokmuttar. 

Mükerrem ölmüştür. Kabl koca 
evden çıkıırak"kaçmalı: İstemi1 İıe de 
jandarmalar tarafmduı yakaia1UJ11t
br. 

.Esrarlı bir vak'a 
Evvelki gece Tevfik iıminde biri

,· Be o1'1uncla 7jba soka nd ·· 

heli bir vaziyette dolqırken polis 
nokta memuru Rasim efendinin na· 
zan dikkatini cıilbetmİf ve Tevfii• 
niçin dolat tığını sormuı tur " 

Tevfik bu sual kaı·ş151nda •atkm 
bir vaziyette kekelemeye bathımııt:r. 

Bu vaziyet üzerine Rasim efencll 
büıbütün §Üphelenerek Tevfiği ya
kalayıp karnkola ııötürmek iıtemiş· 
tir 

Bu sırada sokağın içinden lsmail, 
Reııat, Abdullah ve Hazun isminde 
4 kişi çıkarak ~irdenbire Rasim efen 
dinin üzerine atılmı5Jar ve T evfiği 
polisin elinden alıp kaçırm•şlardrr. 

Rasim efendi tek batına hu b~ ki 
fİyİ yakalıyamıyacağını anlayınca et
raftan istimdat etmiştir. Bu esnada 
devriyeler yetişmişlerdir. 

Tevfik , lamail, R.,.aı , Abdullah 
ve Hazim kaçarlarken yakalanmış· 
!ardır. 

Tevfiğin oralarda niçin dolaştığı 
ve diğerlerinin ne ıebeple kendisini 
kaçırmak istedikleri tetkik edilmel<
tedir . 

Kaçak içki 
Büyükadadaki otellerden birisinin 

katibi olan Aııop efendinin eda:ında 
bir arama yapılmış ve 12 şişe l<açıık 
ecnebi içkisi bulunmu1tur. Agop e
fendi hakkında takibat yapılmakta
dır 

Gramofon yüzünden 
•yvansarayda Ju,hvecilik eden Rl 

zeli Ounanla hemşehrisi Ali arasın
da bir gramofon mesdesinden l.:avı;a 
ç:kmı,br. • 

Bu kavgaya Osmanın amcazadesi 
Y ;;,kup ve Alinin arkada~ı Hüsnü 
de iştirak etmit. ndicede Hüsnü bı
çakla Y akubu gırtlağından, Osmanı 
da sol büğründen ve bacağından ya· 
ralamıı, kaçmıştır. Hüsnü bil~hıırı 
saklandığı yerde yakalanrnııtrı. 
afeui.ç(mbigp em ncV tGekıRı y 

----- ..... 
Petit Parisien 
Muhabiri 

Ankaraya giderek 
vekillerimizle 

mülakatlar yaptı 
.. Petit Pariıicn'• gazetesi namına 

siyasi müliıkatJ..r yapmak üzere şeh
rimize gelerek Ankaraya gitmiş o
lan Fransız gazetecilerinden M. 
Jean Rodes lıtanbul'a avdet etmiş
tir. M. Jean Rodes Ankara'da Ha
riciye Vekili Tevfik Rüıtü ve Dahili 
ye Vekili Şükrü Kaya B. !erle gö
rüımüştür. M. Jcan Rodes·u Pena 
Palaı otelinde ziyaret ederek Anka
rn intihalanm aordak ve yaptığı si
yasi mülıikatlar hakkında malümat 
istedik M. Jean Rodes bize dedi ki: 

- Ankara'nm inkişaf halinde bir 
ıehir olduğu anlatılıyor. Biiyilk bİ· 
nalar İnşası için böyük bir fealiyet 
göze çarpıyor. Bu itibarla Ankarayı 
bundan on ıcne sonra görmeli, bu 
müddet zarfmdn orada iyi ve büyük 
bir hükümet merkezi tceNU" etmiı 
olacaktır. Ankara,fikrimce bir c.ğl ~n 
ce, tenezzüh ve turizm şehri de'>il
dir; Orası bir hükilmet ıehri ola
caktır. Ankaranın, bihakkirı icrayı 
hül..ümet eden bir devletin merkezi 
olduğu cönilüyor. Ankara'd ' bulun
duğum günlerde Tevfik Rüştü ve 
Şükrü Kaya B. !erle birer rnul~kat 
yaptım. 

Tevfik Rüştü B. bana t:ıkio eb:"ıek 
te olduğu sulh siyaseti bnkl.. nda ı
zahat verdi. Siyasetinin ôtcdcnberi 
herkeıce malilm olduğunu, Türkiye
nin komıularile doıtluk muahcdele· 
ri aktettii:ini ve diğer devletlerle ay 
ni suretle dostluk ıiyıuetine devam 
edeceğini aöyledi. Tevfik Rü!tü B. 
bilbaısa Türkiye ile Fransa arasın· 
da mevcut ve elan muallakta kalan 
meıelelerden de bah•etti.Borçlar ,Su• 
riye ve !İmendifer mcse!"1erinin ya
kında halledileceği ümidini izhar e
derek Fransız sefiri Comte de 
Chambrun'un de bu meselelmn hal 
li hu•usunc!a samimi arzulaı· besi,.. 
mekte olduğundan emin olduğudu,yı 
bnda Cemiyeti Akvam heyeti umu• 
miyesi müzakeratınR ittirak için Ce
nevreye gideceğini ve orao't. Franıl2 
murahhas heyeti reisi M. Pa•ıl Bon
cour'a müLlki olmaktan memnun ola 
cağını söyledi ve Sovyet Ruıya ile 
olan dostluktan hararetle ve ısrar i· 
le bahsetti. 

Dahiliye Vekili Şükrü Kaya B.ba• 
na dalıili ve harici bir çok meseleler 
den bahsetti. Oldukça uzun süren 
bu mülakat hakkında bir çok notlar 
aldım. Bunların heyeti umumiyeoi eıı 
teresan bir yazı nı.cvzuu olaca! tır. 
Şükrü Kaya B. Türklerin franıızcı 
bildiklerini ve bunu Tilrk mekteple
rinde öğrendiklerini llÖyicdi ve tah
ıilini ikmal ettiği Paris hatıralarını 
anlattL Bir çok mevzulara temas et 
tiğimiz bu mulikatın eıaalı noktala• 
rı hakkındaki notlarımı heniiz bell 
de toplamadığmn icin ıize fazla İ:d'" 
h t vtremivece im.'' 



Muhabir mektubıı 

Kaplıca şehrinde göze 
çarpan şeyler 

Oteller _ Kaplıcalar _ Ucuzluk. 
Ulu dağa bir çıkış 

EMRAZI SARİYE.YE 
KARŞI EN MÜKEM

MEL ÇAREl TA-
HAFFUZ 

Muzadı taaffün " L YSOL n müı-

tahzarının iatimali ile temin edi
lil•. H~r ev icin bir lizimei gay-

rimüfariktir. 

"Lyso/" 
•••ouı oı,otıı 

Ho.mburg'ta SCHUELKE & 
MA Y R A. G. tarafından imal e

edilmiştir. 

Umumi acentalan : 
lstanbulda S. Jacoel 
mahdumları . 

Adi cins taklitlerin
den sakınınlZ. Alame· 

ti farikıuruzı hıirnil olnuyan mü
ıil müstahzarları reddetmdi

dir. 

18 inci jandarma 
Mıntaka 
Kumandanlığından: 

1

. 
Kilo Cinsi 
60.000 Sığır eti 
256,000 Fabrika unu 

illiyet atbaası 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitap!arı 

ROMAN 

Duvar Afiş eri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartviz · t -

Fenni Kitaplar " Fatura - El ilanları 
TA BEDİ LiR 

efteri keb · r, vmiye ve 
Kasa ef erleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri lişehanesinde yapar 

KARADENiZ POST ASI 

ERZURUM 
Vapuru 18 Eylül 

PAZAR 
günü ak~ı Sirkeciden h•rckct 
ı~ Zonguldak, lnebolu, Samsun 
3rdu, G.ireson, Trabzon Sürmen: 
ve Riı-eye a.zimct ·e avdet edec( k
tir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel 
!!enci hanındaki acentalığına mü 
·~caat. Tel: 21515 

~~) RI E.F AIN 
Mtrltcz acenta: Gala :a Köpr 

~~şı B 2362. Şub< A. Sır : 
.\Uhilrd&rsadc han 2. 3740 

•Z~İR - PiRE - iSKEN.)..:. 
RIYE POST ASI 

Set başından bir manzara S00,000 Odun 
S00,000 Saman Adres: ANKARA Caddesi 

( İZMIR ) 20 Eylül s:ı 
11 ele. 

BURSA-- Bursada ençok gi ısının asıl görülecek cephesi- 400.000 Kuru ot 
aôlen yer kaplıcalardır. Buraya nin kaplumbağı batı gibi küçü Yukarıda cins v,., miktarları MİLLİYET IC.ita l{ısnıı 

TRABZON POSTASI 

(CUMHURİYET) 21 Ey
liil çaqamba 18 de insan istediği zamanda gelemi- cük olması ve muazzam göv- yazılı altı kalem erzak Elaziz, 

yor. Mevcut otobüsler maksadı desinin çukurda ve nazarlardan de bulunan Van Piyade Alayı 
temine kafi değildir. Bunlarda gizli kalması halk üzerinde ihtiyacı için kapalı zarfla mü- . Telefon: 24310 - 24319 - 24318 İZMİR- MERSİN POSTASI 

(ANAFAR rA) 21 Eylu: 
çarşamba 10 cb. Giat ı 
rıh lı '!'ı., dan k ılkarl :ı 

İr tizamdan ,.,ser yoktur. Saat· İyi bir tesir husule getireme- nakasaya çıkarılmııtır. Talip
lcrce durak yerlerinde bekle- miştir. Milyonlar sarfile vücu- !erin yevmi ihale olan Birinci 
nıek mecburiyeti vardır. de getirilen ve Bursa için birer Teşrinin birinci günü mahalli 

Beled;yenin yaptığı yeni abidei müftahiret olması lazım mezkur satınalma komiayonu-

1 1 bir tarife hu intizamsızlığı zi- gelen bu iki binanın gerek yer- na m\Iracaatları. ( 4876) 
yadeleştirmiştir. Şehir harici !erinin iyi intihap edilememe- ı-------------

3 üncü kolordu ilanları 

işleyen otobüslerin kaplıcalara si ve evvelce suyu temin edil
sefer yapmaları menedilmit- meden temelinin atılması ve 
tir. Gerçi belediye seyrü sefe- gerekse ıehrin manzarasına !e
rin intizamı için bu tedbire mü tafet verecek bir plan dairesin 
ı·acaat etmitse de maalesef fe- de yapılmamı§ olması iyi bir 
na bir netice vermit~ir. Ve re- his ile karşılanmamıftır! 
kabet te kalkmıttır ! ULUDACA SEYAHAT 
OTELCİLERiN DERDİ 
Bursa belediyesi suyun be

her tonundan on kurut almak
tadır. Şehir dahilindeki ha
mamlardan beş ve fabrikalar
dan 3 kuruş aldığı halde han. 
otel ve kaplıcalardan onar ku
ı·uş alm'lsı büyük bir hoşnut· 
suzluk tevlit eylemiştir. 

Bu esnaf kimsesiz ve hima
yesiz kaldıklarrndan ve hali 
hazır dolayısile fena vaziyete 
düştüklerinden ~iki.yet etmek
tedirler. 

UCUZLUK 
Bursa otelcilerile kaplıca

la n mü~teri bulamadıkların
d•n dolayı fiatlarda tayanı 
d:kkat tenziiatlar yapm19lar
dır. Mesela birinci sınıf otel
lerde kahvealtı ve yemek dahil 
olduğu halde tek yatak iki lira 
Ve çift yatak bir buçuk lira• 
dır. Kaplıcalarda da maktu 
bir fiat yoktur ve pazarlıkla 
her kaç kuruta olsa razı olmak 
ta dırlar. 

Otelciler Cemiyetinin dave
ti üzerine yirmi kitiden fazla 
bir kafile ile U ludağında bir 
seyyahat bize de müyesser ol
du. Çok sıcak ve boğucu bir 
hava içinde Bursayı terkederek 
iki saatte me'1ıur otelin bulun
duğu yere geldik. Bu otel cid 
den her türlü konforu havi ve 
•on sistem mefrutatla süslen
mit bir yerdir. Buraya gelir 
gelmez ütüdük ve az daha so
ba yaktırmağa mecbur olduk. 
Otelin yanı başında akan suyun 
içine elrmizi soktuk ve kırkı aa 
yıncaya kadar dayanamadık! 
Buranın manzaraaı yükseldik
çe değitiyor. Devri evvele ait 
auburlar, granit tabakaları, 
çam ağaçlan, kızıl otlar yekdi
ğerini takip ediyor .• Çamlıklar 
da aile çadırları, duman tüten 
ocaklar, dumanı tüten kebap
lar, buz gibi sular ve en niha
yette de tık ve §İrin bir otel! 

Buraaı 1850 rakamında bir 
yer! Arkaımda henüz erime-

Zl RAA T BANKASI mit kartabakalarile mestur dağ 
Bursa'da Ziraat Bankasının lar. önünde çam ağaçlarile 

muvaffakıyetlerinden şitayiıle yükaelmit tepeler var. Otelin 
bahaolunduğunu itittim. Söyle bulunduğu yerde hayattan eıer 
diklerine göre merkezi vilayet yoktur. Tabiat buraya cömert 
le d,., bir kooperatif tetkil edil- lik edememittir ! 
miş ve buna büyük çiftlik sa· Bursa'da derecei hararet 
bipleri de ittirak eylemiJler- 34 iken otelde ı4 idi! Otelde 
cıir. (IS) oda, 30 yatak. bir salon 

Bundlln batka timdiye ka- bir banyo, radyo; gramofon. 
dar 36 kooperatif tetkilil.tı ya- her odada ~u tertibatı ve elek
pılmış ve diğer yerlerde de rik vardır. Bu nefis otelin Bur 
teşkilata devam edilmekte bu- saya haklın ve her tarafa vasi 
1 unulmuştur. nezareti olan çamlık bir yerde 

OTEL VE HANCILAR yapı~mayıp t11 böyle saatlerce 
CEMiYETi uzak ve çurak bir çukurda ya-

Bursa' da 60 kitiden mürek- pılmıt olması müşterisiz kal
kep olarak (Bursa Çekirge O- masına ~~ olmaktadır. Bu
tel ve Hancılar Cemiyeti) na- r_aya gelıp gıtmek çok zahmet 
mile iki ay evvel yeniden bir lı ve ma~raflıdır. İşte bu sebe 
cemiyet tetekkül etmit ve ri- be mebn~ ~u güzel eser de li
yasete Çekirge Palas müsteciri ı san t~kidınden kurtulamamak 
H .. . B . "h 1 tadır. 
uaeyın ey ıntı ap o unmuş-

tur. Çekirge' de 2ı kaplıca açıl- Ragıp KEMAL 
mıştır. Bunların betinde ye
mek ve birisinde de saz vardır .• 
Ailelerile gelenlere ve fazla 
müddet kalanlara mühim tenzi 
!atlar yapılmaktadır. 

HOŞ GÖRÜLMÜYOR! 

Bursa'da ahiren mühim bir 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Gale.!aaarayda Kanzük ec

zahaneıi kar,ısında Sahne 10• 

kağında 3 numaralr apartnnan· 
da 2 numara. 

kaç bina yapılmıştır ki, bunlar , .. ••••••••••-~ 
maksada tevafuk edemedik-
lerinden dolayı halk tarafından D O k t O r 
pek acı bir lisanla tenkit edil- Hafız Cemal 
mektedirler. Yeni yapılan asri 
kaplıcanın Servinaz ve Hüsnü Dahiliye hastahkları 
güzel kaplıcalarının olduğu yer mütehassısı 
ferde yapılmaması ve hila su Cumadan maada hergün öğleden 
Yunun temin edilememit ol- sonra saat (2,30 dan 5e; kadar Is
ır.ası büyük b;r kusurdur diyor tanbulda Divanyolunda llll ruma
lar. Tayyare Cemiyeti tarafın- ralı hususi dairesinde dahili hasta
dan pek büyük fedakarlıklarla lıkları r1uayene ve tedavi eder. Te- ı 
İnaa edilmİ$ olan sinema bina- !efoo: lıt.anbul 22398 

Dr. A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi haıtalıklar tedaYiha
nesi Karaköy Börekçi fınnı sıra•m· 
da 34. 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve Bevli hastalıklar 

tedavihaneai - Beyoğlu Mulen• 
ruj yanında Zambak aokak No.41 

l&tanbul yedinci icra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
paraya çevrilme.i mukarrer ırayri 
mubadillere mahıuı bono 19 eylül 
932 tarihinde saat 11 ili 12 ara11n
da dördüncü Vakıf haıunda .,.ham 
ve tahvilit boraaıında paraya ÇevTİ
leceği ilin olunur. 

ZAYl - lzmir Muhtelit orta Mek
tep ikinci sınıftan almıı olduğum 
taıdıkname zayi ettim, yeni&İni çı
karacağımdan eskisinin hükmü yok
tur. Cahil. 

İstanbul Dz. Sa. Al. Kom. 

) Maniaadaki kıt'at hayvaı:atının dört aylık ihtıyacı olan arp• 
ı atağıda hizalarında gösterilen mahallere teslim edilmek şartile 

mevkii münakasaya konmuttur. Şartnameyi görmek için komis 
yonumuza ve münakasaya ittirak etmek üzere de Manisa' da Sil· 

tınalma komisyonuna müracaatları. (770) (47ı6) 

1 
Kırılmamı§ Kırılmıt Yekun Sureti Tarıl-i Mahalli 

Arpa Arpa Kilo ihale ihale tesl;m 

1 

2ı420 54960 76380 Aleni 28-9-932 Uşak 
11072S 74ı95 ı84920 Kapalı zarf28-9-932 Manisa 
60S49 2689S 87444 Aleni 28--9-932 Kasaba-Sa 

24550 
27600 

ı---

400864 

00000 
00000 

244844 

24550 
27600 

1560SO 

lihli 
Aleni 28-9-932 Menemen 

28-9-932 Kırkağgaç .. 
Ydcıln 

lspartadaki kıtaat için sene· ı du satınalma komisyonuna mü 
lik 70607 kilo sığn· eti kapalı racaatları. 
zarfla münakasaya konmuştur. (7~) (4858) 
İhalesi 25-9-932 pazar günü sa + • "' 
at ıs tedir.. Şartnameyi gör- Konyadaki kıtaat için kapa· 

ILA N 
Osmanlı Bankuı gişeleri. 

Eylulün 17 inci cumartesi gÜ· 
nünden itibaren it'arı ahire ka· 
dar. zirde muharrer saatlerde 
açık bulunacaktır: 

1.- Galata m~rkezi ile Y enica.mi 
§Ubesi: 
Eyamı adiycde, •aat 10 dan 16 ya 

kadar 
Pazar ırünleri: aaat 10 dan 12 ye 

kadar 
2.- Beyoğlu tubesi: 

Ey.um adiyede. saat 10 dan 12,30 a 
aaat 14 ten 16 ya 

kadar 
Pazar günleri: saat 

kadar 
10 dan 12 ye 

lstanbul Mıntaka 

San'at Mektebi 
Müdürlüğünden: 
Mektepte ı 7-9-932 cumarte 

si gününden itibaren tedrisata 
ba,Ianacaktır. (4843) 

-·ucuz E T -il!! 

Reisliğinden: 

mek isteyenlerin her gün ko- lı zarfla münakasaya konan 
misyonumuza, taliı>lern vakti ı5000 kilo aığır etine yevmi 
muayyeninde lspartadaki satın ihalede verilen fiat pahalı gö
alma komisyonuna müracaatla- rülerek bir ay zarfında pazar
rı. (7336) ( 4508) !ıkla haddi layik görülürıe 17-

• .• • 1 9-932 cumartesi saat ıs te iha- Ekstra dağlıç, kıvırcık, dana ctir.ı 
AnJ:uı:radakı kıta~t ve mües- le edilecektir. Münakasaya işti zi halis olarak PENDIK'te vapur 

sesat ıçın 750000 kilo odun ka- rak edeceklerin vakti muayye-1 iıkeleıi yanında yalnız 64 numa 
pah zarf usulü ile münakasaya ninde Konya Satın Alma komis rada bulabilirsiniz. 

tamıba saat ı4 te. • konmuştur. İhalesi ı Tetriniev yonuna müracaattan. ı••• 

3000 kilo JekeT pazarlıkla mübayaaaı 2ı Eylul 932 çar-

3000 kilo sabun pazarlıkla mübayaası 2ı Eylul 932 çartam- Yel 932 T. cumartesi günü saat (790) (4812) ı----------
ba saat ıs te . 1 ıs te yapılacaktır. Şartnameyi " • * 

2000 kilo nohut pazarlıkla mübayaaaı 2ı Eylill 932 çar~am 'j !'örmek _is~eyenlerin he~ gü~. K. O. kıt'alan hayvanatı j. lat. Mr. Kum.ı.ndanlıJ•. 
ba saat ı6 da. •?aleye ışti~akd edkece~lerın vak çin 60 ton yulaf alınacaktır. İ- Satınalma kom. IUinlan 

5000 kilo kunı fasulye pazarlıkla mübayaası 2ı Eylill 932 tı m~~yyenın e omısyonumu- halesi ı9-9-932 cumartesi günü 
za muracaatları. (762) (4673) saat ı4.30 dadır. Şartnamesini 

çartamba aaat ı7 de. :ı. • "' t k · t · h .. "h 
k a ma ıateyen erın er ııun, ı a 

Marmara Üssü Bahri ve Müıtahkem mevki umandanlığı Mani:.a ve civarındaki kıta- leye iştirak edeceklerin de vak-
için pazarlıkla mübayaa edilecek erzakın miktarları ile yevmi at için aşağıda miktar ve cina- ti muayyeninde komiayonumu
ihale yukarıda yazılmıştır. leri yazılı iki kalem erzak ve za müracaatları. (788) ( 4798) 

Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün V"' vermek isti-
1 

yeme ve~len fiat gali görüldü- "' "' "' 
1 . . . 'd D L S öünden ıhalesi 21 / 91932 çar- T bb' kt b" dek" 4ı k yen erın temınat makbuzları ıle Kasımpaşa a z. evazım a- "' b .. .. t l" "'" d d 1 ıye me e ın ı &· 

. şam a gunu saa '1"1V a ır. lem köhne etya pazarlığa kon-
trnalma Komısyonuna müracaatları. (4853) İhaleye iştirak edeceklerin vak muştur. İhalesi ı7-9-932 cu-

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden: 

ti muayyende Manisa' da satın- martesi günü saat 14 tür. Şart. 
alma k~ırisyonuna müracaatla nameyi almak isteyenlerin her 
rı. (797) (28S9) gün. ihaleye qtirak edecekle-

Harbiye mektebi çamaşırha 
nesi için 500 kno soda pazarlık 
la satın alınacaktır. Pazarlığı 
20 Eyltil 932 salı günü saat ıo 
da Tophanede merl<ez kuman 
danlığı satınalma komisyonun
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
izahat almak için her gün ve pa 
zarlığa i,tirak için de muayyen 
vakitte komisyonda hazır bu
lunmaları. (71) (4810) 

• Kuru ot Bulgur rin vakti muayyeninde komis-
22 Eylul 932 tarihinde kayıt muamelesi ~hayet bulacak Manisa ı92,ı88 82,500 yona mfüacaatlan. Kilo: 

olan talebenin müsabaka imtihanları Eylıllün 28 inci çar9amba Uşak 114.976 (779) (4765) 7000 kuru fasulye 
günü saat 9 da Mühendis Mektebinde icra edileceği cihetle mec- Kasaba 82,932 • " • 3000 " tıohut 
cani leyli olmak istiyen talebelerin bu anda mektepte bulunma- 1 K 'd:ır.ki "'k " Birinci fırka hayvanatının ıOOOO Arpa .. . • j onya a ıtaat hayva- 300bin kilo saman kapalı zarfla 5000 Bulgur. 
lan !uzumu ılan olunur. (4862) natı icin kapalı zarfla müna- teklif edilen fiat komisyonca ıra Merkez K. na merbut müe-----------------...:·=----------- ı<asaya konan 800.000 kilo ku- li görüldüğünden biray müddet sesat ihtiyacı için yukarda ya 

T k• d ... v·ı· t• D • A ru ota teklif edilen fiat pahalı le pazarlığa konmuştur. İhale- zılı erzaklar ayrı ayrı pazarlık e ır ag 1 aye ı atını görüldüğünden bir ay zarfında si 20-9-932 çarıamba günü sa la sabn alınacaktır. Pazariık 

E •• • d pazarlıkla ve fiat haddi layık at on dörttedir. Şartnameyi !arı ıS-9--932 pazar gür.Ü aa 
DCUmenın en: görülürse ihalesi 2ı /9, 932 çar görmek isteyenlerin her gün, at ıo da Tophanede Merkez K. 

22.598 lira 87 kurut bedeli keşifli Tekirdağ-Muratlı yolunun şamba günü saat ı5 ted;r. lha· ı ihaleye ittirak edeceklerin vak Satınalma Ko. da icra kılına· 
leye iştirak edeceklerin vakti ti muayyeninde konıiıyonumu caktır. Taliplerin izahat almak 

ı 7 t S52 kilometrosile ı8 +073 ve ı8+720 kilcmerolan arasın- muayyeninde Konya'da kolor- za müracaatları (781) ( 4767) için her gün ve pazarlığa itti-
daki üç adet köprünün tamiri 28 8 932 tarihinden ı9 9 932 ta- rak için de muayyen vakitte 
rihine kadar 2ı gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya komisyonda hazır bulunmalar: 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları konulmu§tur. (74) (4873) 
1 - Şartname, keşifname ve proje suretleri Tekirdağ Yollar ~ " "' 

Haydarpaıa kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla O d h · · · ı20 •-·ı 
Ba,mühendiıliğinden istihsal olunacaktır. r u tıyacı ıçın t<l o 

ı münakasaaı 8 ı Birinci Teşrin 932 cumarteıi günü saat ıs te Baryomin pazarlıkla satın alı-
2 - halei kat'iye ı9-9-932 pazartesi günü saat on beşte . . • . • ~ 

. • E .. . k I k ıdare merkezınde yapılacaktır. fafaılat Ankara ve Haydarpaıa nacaktır. Pazarlıgı 21-9-932 
Daımı ncumence ıcra ı ınaca tır. . d b 1. b .. ·· t ı4.30 d 

T 1
. I (66ı) l .. ~- .. k . veznelerın e eşer ıraya satılmakta olan şartnamelerde yazı-, çar,am a gunu saa a 

3 - a ıp er numara ı .Dlllzaye°"' muna asa ve 1hale 1 d ( ) Tophanede Merkez Kumandan 
k dd . d ki . h d . . d . ı ır. 4825 l 1 anun_unun. onuncu ma esı~. e ıza. llt aıres'.n e. tanzım ede- . . .. • ~- . - . ığı satm a mıı komisyo_nun~a 
ceklen teklıf mektuplarına yuzde yedı buçuk nısbetınde temina- Kayserı - Sıvas hattı uzerınde 439.482,800 ve 5ı2.SOO kilo- 1cra kılınacaktır. Talıplerın 
tı muvakkateye ait vesaikle inşaatta istihadm olunacak Fen me- metreierde vaki ocaklardan verilmek üzere 5000 M 3 derece ba- şartnamesini görmek icin ko
murunun bir dairei resmiyeden mu$adaak vesikasını lef ederek j !astın kapalı zarfla ~ünakaaaaı 3. Birinci Tetrin 932 salı günü misyona miôracaatları v,. iştı· 

. .1• .. d I . • saat 15 te Ankarada ıdare merkezınde yapılacaktır. rak için de muayyen vaktinde 
yevmü ıhaleden evvel Makamı vı ayete ı:on erme erı faz mdır. ı Tafsilat Haydarpaıa ve Ankara veznelerinde beheri beşer komisvonda hazır bulunmaları. 

(4677) liraya satılan şartnamelerde yazılıdır. (4811) (61) (4638) 
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yeni 

AsPİRIN 
Pake~ler 

Ta91ması daha kolay 

ve temizdir. 
ihtiyaç halinde yeni paketlerden 

isteyiniz! 
Bu yeni amba!Aj sizi kıymeti ol

mayan başka mamulıU almaktan 
korur. 

ASPiRiN 
:ıo ve :ı tal>letllk aml>al&jlar içinde 

her yerde bulunur, 
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İ•tanbul Sıhbf Miie••e•eler Mübayaa 
Komisyonu Rlyasetindenı 

Tıp Talebe JUrdu İçin ilam olan 847 metre yerli malı llci
vert kumat olbaptaki ,.nnamesi veçhile ve 27•9-932 aalı ıünü 
saat 14 te aleni münak .. a suretile ihale edilmek üzere münakua 
ya konulmuttur. Bu baptaki tartnameyi görmek ve fazla izahat 
almak iateyenlerin komiayona münıcaatlan. (4627) 

GOZTEPE AMERlKAN MEKTEBİ BiNASINDA 

GÖZTEPE TÜRK KOLEJİ 
Leyli ve Nehari - Km .,. Erkak - ilk - Orta - Liae 

fale~ k&ydı- başlanmıttır. H•giin 9 dan 12 ye kadar, 2 den S e ka
dar müracaat kabul olunur. Eski talebenin kayıtlanru tecdit ettiı UKk 
Üzre heme,. ve yeni talebenin de yerler mahdut olduğundan bir an 

evvel müracaatlan. 
1 lngilizce, tedri .. tı"" eıkiai ııibi ayni itina ile devam edileceıti ııibi 

ı Fran11zca, Almanca, li1an kunlan dahi vardır. 
Deniz banyo, hamam ve du9ları, kara ve deniz sporları remin eclilmiı

tir. Kız talebe için tamamen ayn Ye müıtakil yatakhaneleri vardır. 
Mektep, resmi proıınun tatbik edecektir. Talebesi reımi mektepler ıe
l' hiyetini ha.izdir. Talim heyeti rumi mektepler muallimlerinden mün

tahap bir heyeti teclritiye ile taı...iye edilmiJtir. 

Gedikpapda Jandarma Satınalma 
Komi•yonundan: 

Altlı üstlü alb yüz demir karyolanın kapalı zarfla münaka
aaaı 2 Birinci Te,rin 932 pazar günü aaat on bette yapılacaktır. 
Taliplerin tartname ..-e evsafı görmek üzere her ıün ve münaka
saya i9tirak için de teminatlarile beraber mezkUr günün muay
yen saatine kadar komisyonumuza müracaatları. ( 4758) 
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~Umum Kırtasiyecilere~ 
Ve Mektep Kooperatiflerine 

TÜRK MAARiF CEMiYETiNiN 

Mürekkep, Zamk ve Kolaları 
PERÇiN mürekkep fabrikası acentabğında satılmaktadır. 
lstanbul: Yeni postahane arkasında DILSIZZADE hanı 

No. 2 Telefon: 24118 

11--Ecnebi ekteplerlnden Naklen 
Mekteblmlze Kayıt· çln Müracaat Eden 

Taiebelerln Nazarı Dikkatine 
Ecnebi mekteplerinden Türk Liselerine nakledecek talebenin 

sınıflara ve bakaloryr. imtihanların yetiıtirilmeai için mektebimizde 
ihzari s1nıflar o:.çılmasına Maarif Vekileti celilesince müsaade edilmiıür. 
Alakadı:r talebeain ve tafsilat almak isteyenlerin mektebe müracaatları 
tavsiye olunur. • 

Arnavutköy F eyziati Lisesi Müdürlüğü 

Saraçhanebaıında Mihıir Pata konağında 

Leyli Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

~Sayfiyeden Avdetinizde 

Apartımanınızı tecdit ve 

tefriş için 
BEYOCLU'NDA TOKATL1YAN PASTAHA

NESi KARŞISINDA YENİ 

maiazıılanna ıınllracııat etmeni. menfaatiniz ikti:ıa11ndı1ndır. 
Bütün tefrlıat levazrmah en oon modaya muvafık ve fiatları 

Günler Kısalıyor! 
Eski tenvirabnızı ıslah etmek 

için fazla beklemeyiniz. 

MANTIKİ TENVİRAT 
ekseriya elektrik faturasını çoğaltmadan ikametgahın 

konforu ziyadesile arttırır. 

• 
SATIE 

Aparhman, büro, mağaza, mektep ve sınai mahallerin 
• • 

mantıki tenviratınıveresıye yapar 

izahat ve keşifler bedavadır. 

Gedikpaıada Jandarma Sabnalma 
Komisyonundan: 

Mevcut nümuneai gibi elli adet mahruti çadır ile bq yüs 
adet portatif çadınn kapalı zarf miinakuası 2 Birinci T qrin 932 
pazar aünü aut on birde yapılacaktır. Taliplerin tartname ve 
nümuneleri görmek üzere her ıün ve münakasaya ittirak içiıı 
teminatlarile beraber mezkür günde muayyen saate kadar ko
misyonumuza müracaatları. (4757) 

KIZ ve ERKEK 

Ameli Hayat 
TiCARET LİSESi 

lstanbul, Cağaloğlu • Telefon 23630 

O ta ,__ ilk mektep Lis kısmı Ona mektep 
r ausmına mezunlan e na mezu nlan 

Kabul edilir. 
Kavıt devan ı ediyor. Derslere ıe~rinlevvel bidayetinde b ışlanacık•ır 

Eski rılef'oe 9.0 eylüle kadar klyıtluını tecdide mecburdurlar, 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satınalma Komisyonundan: 

Acele lüzumuııa binaeu bet yüz tahta sandık pazarlık:a alı· 
nacaktır. Taliplerin 18 eylul 932 pazar ıünü saat ondan on bire 
kadar komisyona müracaatlan. (4850) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları 1 
Mahalle ve mevkii Sokağı · No. aı Cinai Müddeti icarı 

Beyoğlu Kitip Mua- Telgraf 

H • • 1 • taafçelebi. 

ayrı,, ise rl Beyoğlu Kamerhatun Çakmak 
- 1 Üsküdar Atikvalde Ahmet oğlu 

2-4 Apartrma- 934 Mayıs gaye 
nm 3 üncü katı sine kadar 

19-25 Hane 933 " " 
1 Hane 934 " " 

Maarif vekaleti celilesinin 5-4-9 tarih ve 18676 numaralı emrile btltün mekteplere Musalla 
k d"l Galata Kemanket Helvacı tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdi e ı mi' olan mektebimizde talebe kaydına Galata Fermeneciler 

.. .. .. .. 
,, .. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
3. cü ketide 

baılanmııbr. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren başlanır. Ne'.ıari talebe mektebin Galata M. Alip Haru Oat ka-
l buıuai otomobil ve otobüıılerile nakledilir. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt tında 
• muamelesi yapılm:?ktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gö:ıderi lir. Tel 20530 ! Bahçekapısında Dör linci ka-

12 Mağaza 
114 Mağaza 
59 lkı oda 

935 
934 
934 

11 Teırinievvel 1952 dedir. 

BOJOk ikraıniJe ı 00,000 tira~ır. 
Ayrıca: 25.000, 15.000, 10.000 liralık 

büyük ikramiyeler ve 20,000 
Liralık bir mükAfat vardır. 

latanbul Ticareti Dahiliye 
Gümrüğü Müdürlüğündenı 

Markuı Sikleti Cinai qya 
1 adet bili 800 Müstamel kamyon taaeai 
2 adet bil& 300 Müataınel kamyon tekerleği 
2 bağ bill 200 Kamyon edevatı 
2 sandık S N Kuluçka makineai 
3 adet bil& • Kızıl aiacı 
5 adet bili Kınk kapyon tekerleği 
2 aandık bilt 100 Söiiüt kömürü 

Yukanda cin& ve mikdarı ıö.terilen e,ya bilmiizayede sa
tılacaktır. Talip olanlann 1-10-932 tarihinden itibaren c11111arte
si ve aalr günleri aaat on üçte İstanbul ticareti dahiliye gijmrii
ğünde aab9 komisyonuna müracaatlan ilin olunur. (4732) 

Kotıaervatuvar Müdiriyetinden: 
Yeni dera aeneai için 14 Eylw 932 den itibaren kayıt ve kay 

dı yenileme muameleaine ve 1 T qrinievvelde denlet"e ba,Iana
caktır. Cumarteai, Pazartesi ve Çartamba günleri birden bqe lca- j 
dar müracaat edilmeai. Telefon 21482 1 

-- ---- ... -· 

27 Oda 933 .. .. - -- - - - -ı düncü vakıf hanın tmda 
~ Nişantaımda tramvay caddesinde Gedikpaşa Divanyolu Cami 61 Dükkan 934 " " 

Leyıi Mabeyinc•lik ve Şekayık sokağında Halil Rifat P.ş. konaklarında '1ehari Balada mevkilerile cinsleri yazıfı olan vakıf emlik hizalarııı 
daki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuştur. 
ihaleleri Eylulün yirmi altıncı pazartesi günü aaat on beşte yapı 
lacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezküra kadar Çemberlitaşta 
Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaat lan. ( 4591) 

Ana - İlk 
Orta-Lise 
sınıfları Şişli Terakki Lisesi F·:::~2-"'u 

Teaİ• tarihi: 53 sene evvel 1879 tarihinde Selinikte 
Kayıt muamelesi: Hergün 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat Pf. konağında yapı1ır. Avrt 

ayrı binalarda kız Ye erkek talebeye mahauı leyli tefkilAb mev· 
cuttur. Leyli ve nehari llcretlerinde mühim tenzilAt yapılmıfhr 

Talimatname gönd•rlUr. Telefon: iL O. 2517 

----ARNAVUT K 0 Y 

Amerikan Kız Koleji 
KA YiT MUAMELESl - 16 Eylül Cuma ve 17 Eylül Cumartesi 

ııünleri, 9 elan 12 ye ye 14 buçuktan 16 bu~aia kadar yapılacaktır. 
T edri1at 19 E1lül - Pazartesi 8,.30 da bqlar. Dühul ve ikmal imti

hanlar aıalıda ııöıterilen günlerde İcnı edilecektir. 
Türkçe 
Franmıca Ye kimya 
Riyaziyat 
lnııilizce ) 

ve ) 
Randanıan) 

18 Eylul, Perpnıbe pnü 189t 9 Jıusakta 
18 ., ,, 11 aut 14 te 
17 ,, C....rteoi pnü ... t 9 lıuçulrta 

17 ,, Cumartesi ıiinii IUl 14 te 

Sayımocağı araziai dahilinde birinci f09e köpriiaü altında· 
1 ki tarla dahilinde on bin metre mile'ap toprak iiç ıene müddet 
1 le müzayedeye konulmu§tur. 21/Eylul/932 tarihine müsadif 

çarfamba günü ihalei kat'iyeai icra kılınacağından talipleriıı 
yevmi mezkUrda ••at 16 da İstanbul ETkaf Müdiriyetinde Or· 
man ve Arazi kalemine müracaatları ilin olunur. f 4443) 

Oaküdarda Daihamamrnda üç dönüm tarla üç sene müd
detle müzayedeye konulmuıtur. 21/Eylill/932 tarihine mü· 
aadif çartamba ıiinü ihalei kat'iyesi icra kılınacağından talip· 
!erin yevmi mezkGrda aaat \8 da İstanbul Evkaf Miidiriyetindt 
Orman ye arazi kalemine m'ilracaatlan ilin olunur. (4444) 

Senevt 
Kıymeti mubammenai 
Lira 
20 

Nişantaşı lngiliz High 

SCHOOL ERKEK MEKTEBİ 
Kayıt ve kabul muameleai Cuma .,. Puardau maada 
hergtlıı Aat (10) ile (1) arumda icra edilir. Tedriıata 
22 Eyliil 1aat (9) da ba,Ia':lscakbr. Telefon: Beyoğlu 1078 

Küçük Çekmeceye bir aaat mesafede Hüar~1pafa vakfın• 
dan Çoban çeıme ittisalindeki meydanlıkta kır kahveciliği iiÇ 
aene müdc:letle müzayedeye konulmuttur. 21/Eylül/ 932 taıihi-

ı ----------.....:,-ı ne müaa lif çartamba günü aaat on bette ihalei kat'iycsi icr• 
Dr. T AŞÇJY AN kılmacatından taliplerin yevmi mezkUrda İstanbul Evkaf M;;-
ZühNTi..., bevli hutahldar. düriyetinde Orman ve Arazi kalemine müracaatları. (4417) 

Eminöaü, Köprübatı Retadiyeead- l!!S .... 11!11 .. mıı!!ll!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
desi. Hiiaeyia efendi han. MİLLiYET MATBAASl 


