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Kurultay kapısında: 

Dilimizin Geçmişi 
ve Geleceği 

Türk dilinin varlıkları 
'Pürk dilinin canlı ve ölü kelime varlık 

çok 1-arı, dilimizi millileştirme işinde 
hizmet edebilecek geniş bir hazne ma-
amındadır. Bunların umumi dile alın

ması ve hareketlendirilmesi Jisanımızı 
birdenbire zenginleştirecektir •• 

Arap ve acem dillerinin lisa· 
nımıza nüfuzu, birçok Türk keli
meaıni birden bire kullaruştan dı 
ıarı bırakmıştır. Bu kelimelerin 
yerine o kadar aevııili sayılan A
rap ve Acemin o ahenkli kelime 
ve terkipleri konulmuf, böylece 
) azımızı okuyup veya dinleyip an 
Jryamıyanlar da: 

- Bak, bak, fU adam bizim 
bilmediğimiz neleri biliyormuş? 

latiğrabrnı uyandırmak gayeai 
güdülmüttür. 

''Ey ün alma, at bırakma tu.za
gına ayağını kaptırmıı olan a
ı.-',. -..mi Bu düz.ensiz. yeryüz.ü iıle
,.;y/e ne vakte kadar uğrafıp du-
racakaın?" 

Diyecek yere : 
Ey paybendi damgehi kaydı 

ncimü nenk 
T ak~y havayı mefgalei dehri 

Beytini yazmakta 
ı-.;ana olabilir? 

bidirenk 
baıka ne 

An ol gunü ki iıhor olup nev
beharı ömr 

Berki hazana dönıe gerek ruyu 
lcilerenlı 

Beytini kaç kiti anlar? Bunun 
yerine: 

"O gÜnÜ an ki yaıama ilkbaha
rı biter ve lôle Bibi pembe yüzler 
he~al yapraiı gibi 5ararıp solar." 

Desek, yahut bunu hece vez
nile ve aıağı yukan bu kelimeler 
le şiir haline koysak kaç kiti an· 
lamaz? 

"'Yarın sabah güneı doğunca'' 
Diyecek yere: 

"Yarın enamili •ül•Unenüma· 
yı f<llak ebvabı mütallayı IJ<lrkı 
açıp Beynivanı enuarelıanı hur· 
§İt ruyu deryayı ayİnenümadan 
bedit ve pİfıııihı ıahralundan nü
cumu Mıhire acihirei •emaya ur· 
ainbanı tebit olunca .••• " 

Demenin manası ve hikmeti 
Dedir? 

Bu taaalluf merakı dilimize 
mahaua ve münhaaır deiildir. 
ı:ıolliCre kendi aarında F ranıız 
alimlerinin Litince kelimeler kul
lanmak merakını ne kadar kuv
vetle alay eder! Her dilde böyle 
bir yabancııa iııklık devreai ol
muıtur. Lik.in hiç biri bizimki ka 
dar ileri gitmemit, hiç biri bizim
ki kadar uzun siirmemi9tir. 

Dilimize aıır)arca ıüren bu 
nüfuz d.evreainde alınan arap ve 
acem kelimeleri, terkipleri araam 
da bir takımı yeni alınmq, kar
ıılıkaız kelimeler olu. bile, bir 
çoğunun da kartıhklan vardı Te 
vardır. Karıılıiı olllll)"an kelime
ler, olaa olsa Türkçede tedvin e· 
dilmemif ilimlerin ıablahlan, o 
z.'"tmana kadar Türkler ara.unda 
taammüm etmemit yeni, mücer· 
ret, umumi mefhumlann muka
billeri olabilir. Fakat ıu, ekmek 
cibi en bas.it, maddi ihtiyaçlan 
bile "ip, mi, ninı aziz, hubz" 
sibi kelimelerle ifade ehnek ta..ı 
luften ba9ka neye hamledilebi: 
lir? 

Böylelikle dilden atılan Türk
çe kelimeler ne oldu? O ka:rma
karofık Oamanlı dilinde bir kımıı 
kullanılan, fakat büyük bir kıs
mı da metruk kalan kelimelerin 
çoğu o dilden anlamıyan •Türk 
halkınm ağzmda hila yatanıak
tadır. Bunlardan bazı misalleri 
a'ağrya yazıyoruz: 

Yön - veı;lıe 
Yönelmek • teveccüh etmelt 
~ınamalt - zemmetmek 
Dikilmek • bir iatihamete dö-

nüp yürümek 
Diııclmek - urar ve tqan°nüt 

etmek 
Y ordamlamak - tahmin etmek 
Y oı:mak - cinsini boı:mak, teb· 

dili me•lek elmek •.. 
Ba miaalleri ilanihaye uzat

mak mümkündür. Buna benzer 
yüzlerce kelime vardır ki bugiin 
köyde, kau.bada tahsil cörme
mit ve kit~pla dilini bozmamıı 
milyonlarca Türkün ağzında dai. 
ma kullanılıyor. Bunlan fÖylece 
bir derlemenin ne neticeler •e
,.,_bileceğini eski Dil encümeni
nin sözderleme tetebbüsü göater
miıtir. Sıkı ve düzcün bir yolla. 
arkaama düıülmediği halde bir 
iki aene jçinde on binlerce kelime 
ge)mjıti. Bunların araaında bir 
çokları mükerrer olabilir fakat 
lstanbul münevver lehçesinin kul 
!anmadığı iki bin kelime bile bul
oak dilimiz ne kadar genişlemif o 
lur. 

daha lüzwnıuzlugu derhal mey
dana çıkacaktır . 

Bu kelim ler, Anadoluda ya
fayan canlı kelimelerdir. Halbu
ki bir çok ölü kelimeler de var
dır. Bunları da eski kitaplarda, 
eski kitabelerde, mevcut kelime
lerin mentelerioi tetkike hatta 
başka Türk lehçelerinde bulunu. 
Mesela cennet yerine uçmak, ce
hennem yeri.ne tamu, zehir yeri
ne ağu, kelimeleri eski kitaplar
da vardır. ilkbahara yaz ve yaza 
yoz denildiğini kitabelerden öğ
reniyoruz. Kanıksamak kelimni 
bugün de dilde kullanıyor. Cev· 
det tarihinde bunun daha basiti 
olmak lazungelen tanıtmak keli
msine raaladık. Bunun kanımak 
diye bir aalı daha olmak la~ım
geleceğini, hatta belki de bütün 
bu silsilenin kan kelimesinden ko 
pup geldiğini dütünmek mÜm· 
kündür. Batka !Ürk lehçelerinde 
yaşıyan, yahut onların eskiden 
kalma kit:ıpları içinde paslanan 
kelimeler arasında doğrudan 
doğruya almabilecek, yahut iş
tikakta veya terkipte hizmeti gö 
rülecek kelimeler de olabilir. 

Bütün bunlar millileıtirilecek 
türkçe için geniş kelime hazne
leridir. ihtiyaç gördükçe burala
ra müracaat ederek bir kelime 
almz, yahut bir iştikak veya bir 
terkip yapanz . 

Bu kelime hazneleri içinde, en 
ziyade tercih edilmeai lazım ge· 
len, fÜphe yok ki doğrudan doğ
ruya kendi halkımızm dilinde 
yaşıyan canlı dil malzemesidir. 
Bunlar varken, batka lehçelere 
ve ölü kelimelere cihneğe ha
cet ııöriilmez. Burada bulamadı
ğınuzı baıka lehçelerde veya 
geçmişten kalmış yadicarlarda 
arayabiliriz. 

Bu suretle elde edilecek keli
meler, bize daha ziyade maddi 
mefhumlan ifade hizmetini göre 
bilir. Yeni fikirler, mücerret ve 
umumi mefhumlar için, bilhaaoa 
bunlar eakiden düşünülmüş ve 
karıılığı konulmuı cin.ten olma
dığı takdirde ,bu membadan iati· 
fa demiz az olur. 

Buna mukabil, batka bir mem
baa müracaat edebiliriz: O da 
türkçenin ittikak ve terkip yolla
rile kelime yarahnak kabiliyeti
dir. 

Gelecek makalemizde de bun
dan bahsedeceiiz. 

lbrahim NECMi 

Gorguloff'un 
Dosyası 

Parir Polis müdür-
lüğünün mÜZe

sinde saklanac~k •• 
PARIS, l 7 (A.A.) - Müd

deiumumi M. Donat Guigue. 
Gorguloff meselesinde cürmün 
sübutuna medar- olmuı olan ve 
saiki bugün polu müdürüne tev 
di edec~ktir. Bu rasime. bu ma 
hiyette ilk defa olarak yapıioın 
bir ruimedir. Bu eıya, polis 
müdiriyetinin tarihi müzesinin 
cinayet tubeıine konulacak o
lup bu şubede büyük cinai işle 
re ait bütün evrakı vesaik top
lanacaktır. Mevzuubahis eşya 
meyanında bilhassa Gorguloff
un hatıratı, katil tarafından ci
nayet günü 1&.tm alınını~ olan, 
M. Tarrere'in ittihafiyesioi ih
tiva eden ve kanla mülemma 
bulunan kitap ile müteveffa rei 
sicümhuru öldürmüt olan kur
§Unun koğaru ve katilin rüvel
verinin şarjörleri bulunmakta
dır. Malfun olduğu veçhile ev
velleri bu kabil vesaik müzaye
de ile satılmakta idi. 

Zeppelin dönüyor 
RIO DE JANEIRO, 17. A. A.

Zeppelin, ıaat 10,22 de harek~ et
miıtir. 

Hali. esir var 

HARİC. HABERLER 

Çinliler gene biribir
lerine giriyorlar 

VonPapen 
Tevkif 
Edilemez •• --

90,000 kişi ile 30,000 kişi Fakat Reichstag'ın 
tahkikat encü

menine çağrılacak karşı karşıya! 1 

CHANGHAI, 17 A.A. - ber alrndığına göre, hükumet a ı 
Chaotung v1layetinde dahili leyhtarı olan kıtaat, Japon as- Almanlar fJir kruvazör 
harp batlamıştır. 90,000 askere kerlerinio bulundukları şarki i dalıa yapıyoı-lar 
malik bulunan vilayet valisi Çin demiryolu mmtakasının BERL(N, 17 (A.A.) _ Ha-
Han Fu Cho. bu askerlerden birçok istasyonlarını muhasara · 

k vas Ajansından: Reischstag 
1000 adarım Tsi Nan-Tsing etmiş bu unmakt dır. Tsitsikai 
T d · ı ı reisi M. Goehring, ecnebı mat-

ao emıryo u i e nakletmiş. dan gönderilen takviye kıtaatı b t .. ·ıı · b t 
5 d b · Th F h ua ı mumessı erme eyan.ıt a 

son sene en erı e oo a· mahsur Jap<ın askerlerinin im- b ı · k R · h hk"I 
1. · t h kk. · ed b 1 u unt.ra eıc stag ta ı <at 

va ısıne ıı a um en ve u dadına gitmektedir. Harbinde- .. · · 1 .. ·· ı 
tahakku"m" ·· d h · d t encumerunın sa ı gunu t"p ana 

unu a a zıya e ev- k" b' k 1 j h d ) - M •· ,· I L . Th .. ,. , ı ecoe ı onso os arı. ay uta cagını ve . Yon Papen ın tm-
.ıe ça ışan uı en "ıon a k d b' · "h d"I · 
k h 

.1, I • ra arşı le a ır ıttı az e ı mes1 cümen huzuruna çıkma<ia res-
arşı mu asemat ı an ey emış- · · M · d ı · k' d d"I •· · :c: ı · tir. nı yeı;ı1 ançur.ı ev _etı er anın n:ıen avet. e ı eceı;ını s?y emış 

L 
. Th ,. 30 ()()() k . I dan rıca eylemışlerdır. tır. Mumaıleyh başvekıl encü-

uı en ın , as ~erı o ' . . . 
du" s" ı kt d" B Amerika ı•e Mancurl mene gelmekten ımtına eyledı-
t k

gud ko'y e~n:ıle he 1 .ırk. u mkm- ği takdirde bu hareketir.in ka-
a a a ı sıvı a a ı acma ta- VAŞİNGTON 17 AA · 

d J k 1 1 ·b ' · · - nura muh.,lıf addolunacağını 
ır. apon onso os arı u mın Nevyork Times gazetesinin yaz 'I' 1 · · M G h · 
k d b 1 b. k b. J . ı ave ey emıştır. . o rıng, 

lt. a a u unan ır aç ın a- dıg" ına göre Va•ıngton hükilıne • hk"k .. · · M y 
b h

. . T .a ı at encumeoının , on 
pon te aaaıoıo ımayesı ıçın ti lüzum görüldüg'ü takdirde p " k"f d b'l 1 b' 
H F Th ·ı ·· k • apen ı tev ı e e ı ec~,;c ır 

an u en ı e muza erata yeni Mançuri devleti ile gayri , · 1 d • f k · · • 1 d" 

1 
vazıyette oma ıgını ve ı;. at 

gın,mı' er ır. resmi surettP müzakeratta bu- başvekilin bir ııevi "Devlet bol 
Harbin 'de ı•aziyef lunmak üzere Mançurideki kon şevizmi" ni teshil etmek sureti 

PEKİN, 17 (A.A.) - Har- soloslarım geri çekmek niyetin le kanunu ihlal eylemi~ olduğu 
bindeki ecnebi menabiinden ha dedir. nu tesbit edebileceğini d<! söy

Stresa 
Müzakereleri 
Cihan iktısat kon-

Bu mesele 
Uzayacak gibi 
Ta vassutlardan bir 

lemiştir. 

M. l'on Pape11 Miinilı'e 

gidecek 

feransına da fayda hasıl 

BERLlN. 17 (A.A.) - Ha 
vas Ajansı muhabirinden: Baş
vekil M. Yon Papen Bavyera 1 

hükumet erkanile görüşmek ü
zere Teşrinievvel nihayetinde 
Münih'e gidecektir. Salahiyet
tar mahafil, bu seyahatin Al
maoyada icra edilecek '!lahat 
ile hiçbir alaka ve münasebeti 
olmadığını fakat temamen teş
rifata ait bir mahiyette bulun· 
duğunu beyan etmektedir. 

mevzular hazırlayor olacağa benzemiyor 
STRESA, 17. A. A.- lktosat ve 

maliye komiıyonlarının mazbata mu 
harrirleri ı·aporlarını i.tiyen daha .iyi 
ufuklann mütahede edilebjlmesini 
tefe'ül ettirecek şerait dahilinde it
mam ebnişlerdir . 

M. Zeeland tarafmdan tevdi ve bü 
tün murahhas heyetlere tevzi edilen 
mali rapor. kambiyolam felce uğra
masını teminen her devlet icin &tide
ki maddel~in tatbikini ilti~ eyle 
mektedir. 

1 - Bir deflaayon siyasetini İntaç 
cyliyecek olan nakdi müsavatın mu
hafazası, 

2 - Para kıymetlerini düımekte 
alıkoymak. 

Konferano mahafilinde alton mi
yarı ile Gold 1' ~r'-8n" <;tondard me 
,eleleri hakkında karar ita11nın mün
hasıran cihan ıkti~at konferanıının 
aalahiyeti dahilinde olduğu beyan e 
dilmektedir. Harici bir İ!tİraki mesai 
ve bilhaaaa borçlar meaelesi hakkın
da ela, borçlu devletlerın bir taraflı 
kararlarla ita11na mecbur bulunduk 
laro teahhüdattan iatinkif edemiye
cekleri habrlattlmaktador. 

Rapor, borçlara ait olarak, kısa 
vadeli lqedilerin tetmil edilmiş iti
liflarla hareketsiz bırakllnlmıumı 
tenkit ve bunların alacakhlarla borç 
!ular araaında dofrudan doğruya 
tahıi itiliflarla ikamesi fikrini telkin 
eylemektedir. 

MezkUr rapor, paranın normal bir 
hale ııetirilmesi için lüzumlu tahsi-

l satın itasından evvel bir avanı:ı tah
•iıatının harekete P'etirilmesinin za. 
ruri olduğu kanaatini izhar ve mali I 
ialahatın icrası esnasında borçlu 
memleketlerde dövizlerin ekıilebile
cefini zikretmektedir. 

Mısır tahvillerinden: 
kazananlar 

KAHiRE, 16 .A. A.- Yüzde 3 
faizli ve ikramiyeli Mıaır Kremfon
siye tahvillerinin dünkü çekilifinde: 

1886 aencai tahvillerinden 325.968 
numaralı tahvil 50,000, 1903 sen.,.i 
tahvillerinden 698. 76?, numaralı tah 
vil 50.000 , 1911 aeneıi tahvillerin
den 179.081 numarah tahvil 50.000 
Frank kazanmıtlardır. 

Beşeriyetin hadimle 1 

lerinden 
birisi daha öldü 
LONDRA, 17. A. A.- 1902 sene

sinde Nobel tababet mükifatmı kıı
:ı:anmış ve malaria hastalığı hakkın
daki taharriyat Ye kqfiyatile bir mil 
yondan fazla İnsanın hayatını kurtar 
mı' olan Sir Ronald RoH, 85 yaım 
da olduğu halde Londrada vefat et
elmiıtir. 

Sir Ro .. , bidayette birçok sıkmtı
lar çe.kmişıe de, umumi bir iane der 
ci ıuretile rahat ve sakin "l?ir ihtiyar 
lık devreıi geçirmesi temin olun
muıtur. 

Tayyare kazası 

ASSOMPTION, 1 7 A.A. -
Paraguay hükUmeti, her ik\ ordu 
nun muhasematın tatiHni takip 
edecek 3 gün zarfında Gretnu
wich heaabile garbi altınc: arz 
dereceainin 60 kilometre geriıine 
ve kezalik Bolivyalıların iki hafta 
zarfında 62/5 derece garbe çe
kilmeleri tartile bitaraf d.,vletle
rin tekliflerini kabul etmektedir. 

Bu arada Paraguayh1ar da, 
Par:ıguay nehriıuohillerine çekj. 
leceklerdir. 

Hofiı•ya muhasenfiltı tatil 
etuıiı;or 

LA P AZ, 17 A.A. - Bolivya 
hükümeti, Paraguay kıtaatmın 

taarruz ve hücumları haıebile 
kendi kuv'lı'tlerioi bili tehlike 
çekmek veyahut mub&M".matı ta ... 
tii etmek mümkün olmadıi ını bi~ 
tar:ıflara bildirmittir. 

Bolivya, yeni taarru7.lar yapıl· 
mıyacağına.. dair teminat vermi,. 
tir. 

Maamafih, gazetetlerin kıs
mı azamı başvekilin, bilhassa 
Almanyanıo cenup devletlerine 
tesir edecek olan idari ıslahat 
hakkında Bavyera devletinin 
niyatıoı öğrenmek için bu seya 
hati ihtiyar etmekte olduğu k ... 
naatini izhar ediyorlar. 

Yeni intihabat 

BERLİN, 17 A.A. - R~ich
tag intihabatı, 6 teşrinisanide 
İcra edilecektir. 

C Alnıan kruvazörlJ slpariı 
edildi 

BERLİN, 17 A.A. ~ Havas 
Ajansı muhabirinden: Alman
ya hükUıneti, Wilhelmshafen 
deniz tezgahlarına "C" kruva

Londradak/ Bolivya .!efa- zörünü sipariş etmittir. 
retinin bir tebliği İoıaata 1 teşrinicvvelde bat 

O ORA, 7 AA L d 
!anacaktır. Geminin inşası 4 se 

L N 1 · ' - on r:ı• d 'k 1 1 k _, k" B ı· f tı'nı· re · b' ne e ı ma o unaca tır. 

tebliği. muhasematın tatHi talebi- - - • 
ua ı o ıvya ae are n .smı ır 

1 ne dai~ ~itaraf ~merika hükü- Fransız rantları layi-
metı-.nın verm~ olduklan 3 A- ı 

ğuoto• tarihlj nota cevabının met ı hası kabul edildi 
nini bi!dirmektedir. . . PARfS, 17 (A.A.) - Fran-

Bahvya, Chaco meaeleomın 1 h ·ı· l' 'h 
b il . h f )'yeti · 1 sız rant arının ta vı ı ayı ast, 

a 1 usuaunun aa ı erı ya • b' 1: . 
b . t k' t ebb"·u .. •eki" d me usan mec ısınce yalnız şek 

nız ır ea ın ef ... "f ın e l . b .. .. d" , 
olmak icap eden ve bir hakem e aıt azı kuçuk ta ılat yapıl-
kar~rı mahiyetini ikti&ap etme- mak suretile tamamen kabul e
meai li.zun gelen bitaraf devlet- dilmiştir. Yalnız bankaların ala 
!erin aali.hiyeti dahilinde olmadı- cakları komisyon meselesinde 
ğını beyan eder. , oldukça ciddi roünakatalar vu-

Bolivya, bitaraf devletlerin ku bulmuttur. Hükiinıet, bu mu 
vermit olduldaro notanm gerek amelenin muvaffakıyet bulması 
~d~ ,ve gerek müeddaamı.. gay~i için lüzumlu olan komisyon 
adılane bulmakta ve bö~le hır mikdarını bankalara terketmek 
müdahalenin devletlerin istiklal- le be b ük il fi · "ki 
lerini ibli.I edemek olacağını be- . . r~.mküer ... m ide : ekrıdn yuahe 
yan eylemektedir. rını mu n o ugu a ar t -

B 1. b b tatı·ı 1• fif etmek arzusunda bulundug" u o ı·vya, mu aaema n 
ve icrasına bihakkın zaruret •ha- nu beyan ettiğinden bu noktada 
sıl olmuş aske.-i harekat e~ırasrn- da meclisin geni' bir tasvibine 
ela itıral edilmit olan istihkamla- mazhar olmuttur. 
rın terki ve Paraguay ile bir itilaf 
i)kdi takliflcrinin c~bir ve şiddeti 
takdih eden ve fakat müntasıran 
kuvvete j,tinat edilmektoe olduğu
nu göateren bir li&anın İf; .. desi 
demek olduğunu iliive eylf"mekt•!· 
dir,. 

Bolivya kabinesi, böyle bir 
hakaızhğa i4tiraki kabul etmiş 
olan devletlerden bazılarının teh· 
likeli bir miaal te1kil edl'cek olan 
harekete iştirak etmti olduklanA 
dan dolayı pi,man olmalannın 

muhtemel olduğunu iivı..? edi .. 
yor. 

Hrezily;JdB vaziyet 

Alman ta°l'iiyetine 
geçen ecnebiler 

BERLlN, 17. A. A.- Volff ai>n 
sından: 

1931 seneainde Berlin'de Alınan 
tabiiyetine gİrmif .;ıan ecnebilerin 
miktan, 2006 kitiye baliğ olmuttur. 
~~en sene cirenlerin miktar. 2289 
ıdı. 

Alman tabiiyetine ııeçenleri,; bü
yük bir k11mı, Lehiatandan gelen
lerdir: 556 ki!i .Müteakiben Çeko,,_ 
lovak'lar gelmektedir: 508 kifi. 

Azılı bir çocuk katili 
RIO • DE Janeiro, 17 A.A. CAHORS, 17. A. A. - Altı ço-

- Son 4 gün zarfında 40 mil ka- cuğu katlebnekle ittiham edilen bir 
LONDRA, 17. A. A.- Kesif bir dar ilerlemi, olan federal kıtaat kadın, kendisi tarafından vaki olan 

sis içinde Franaadan gelen bir posta kıyamcılardan Lorena mıntakası- itiraf üzerine tevkif edilmi,tir. Ka-
tayyaresi, Croydon tayyare karareii- I I d dın, itirafahnda kainbiraderinin kay 
h da b. • I .. nı a mış ar ır. k 

Anadoluda biraz cezenler, 
köylerde, kasabalarda kullanı
lan yüzlerce yeni kelimeye ras· 
farlar ve on.larr Öğrenirler. Bu ke
limeleri yazı dilicıize adığnnız 
::ün, arap ve acem kelimelerin· 
den, terkip!.:rinden blr çoğunun 

m ır agaç ıııa çarpmış ve parça . • bolan bu rocu )arın baba11 olduğu-
V A~OV A, 17. A. A.- Leh-, lanmı§tır. Dıger taraftan kıyam er!>aDı nu ve kanibiraderinin kendisini yeni 

Sovyet makamatı, dün Kolouovo'da 1 Ök:ı pilot ile ağır yaralı olan ma- da, Rio Crande dö Sul eyaleti 'I doğan çocuklan ortadan kaldırmadı
cairlerin mübadeleai muamcl"sini ic ı kiniıtten baı;ka tayyarenin volcvsu dahilinde Cruporc mıntakaaıru ğı tak·.lirde koğmakl.ı t•hdit eylemi§ 
ra etmiılerdir. yoktur [ iu;;ıl eylernitlerdir. bulunduP."unu söylemiştir. 

, ....... ~.ı ... ı 
Anadoluda kar yağ

mağa başladı .• 
ERZURUM, 17 (Milliyet) - Dün öğleden sonra ba~layan 

fiddetli yağmur gece yarısına kadar devam etmiş saat 3 tı'n 7 ye 

kadar da fazlaca kar yağmıştır. Şehir dahilinde ve ovadaki kar

lar öğleye kadar erimiş ise de etraftaki dağlar bembeyzdır. Son 

günlerde fazlaca yağan yağmurlar ve bilhassa bu sabahki kar 

zürraın harman işlerini geriletmiştir. 

AMASYA 17 (A.A.) - Bu gece yakın dağlara kar yağmış 
tır. 

ÇANKIRI 17 (A.A.) - Burada üç günden beri şiddetlı so 
ğuklar hüküm sürmektedir. Dün gece llgaza kar yağmıştır 

MUGLA, 17 (A.A.) -Havalar birden bire soğumı t.ır. 
Derece bir gün evvel otuzu gösterirken bugün 19 a duşmü~tiir. 

KASTAMONU, 17 (A.A.) - Havalar birden bire $CP,udu. 

Dün gece yağan yağmurun miktarı 7 milimetred·.-. Suhunet sı 

fırdan yukarı beşe düşmüştür. bir çok evlerde sobalar kuı ulmuş 
tur. 

Atina 'da Göztepe galip geldi 
ATİNA, l 7 (Hususi - Bugün lzmirden gelen Göztepc ta

kımı ile lstanbul muhacirlerinclen mürekkep takım arası_'lda ha· 

raretli bir maç yapılmıştır. Maçta binlerce seyirci bulunmuş ve 

Göztepe takımı 3 e karşı 4 sayı ile galip gelmiştir. 

Fransa istikraz edecek 
PARlS. 17 (A.A.) - Kısa müzakeratlan sonra ayan mecli

si meb'usan meclisi tarafından evvelce kabul edilmiş olup hüku

meti borçların tevhidi için büyük bir istikraz akdine mez
0

urı kılan 
kanun layihasını 9 muhalife karşı 291 reyle kabul eylemiştir. 
Tasvip kat'i ve nihai bir mahiyeti haiz bulunuyor. Bunun üzerine 

başvekil M. Herriot parlamentonun fevkalade içtima devresine 

hitam veren kararnameyi okumuştur. Parlamento ancak teşrini· 
saninio bidayetinde tekrar toplanacaktır. 

Türk-Çek hakem muahedesi 
PRAGUE, 17 (A.A.) - 17 martta Ankarada imzalıman 

Türk - Çek hakem muahedesinin tasdiknameleri dün akşam. ha

r!ciye nezaretinde teati olunmuştur. 

Yun.anistan ve terki teslihat 
ATİNA, 17 (A.A.) - Terki teslihat n:ütarekesinin 4 ay 

müddetle temdidine dair tahdidi teslihat konferansı tarafmdan 

vaki olan teklif Yunanistanca kabul edilmiştir. 

Arnavutlukta idam kararları 
TİRAN, 17, (A.A.) - Ali mahkeme 19 hiyaneti vataniy<! 

maznununun muhakemesini bitirmit ve maznunlardan yedisinin 

idamına, 12 sinin 101 seneye. 17 sini 15 seneye, birisini 3 sene

ye mapiı cezalarına mahkum etmiş ve 17 sini de beraat ettirmiş 
tir. • 

Hayvanat mütehassısları gitti 
ANKARA. 17(A.A.) - Memleketimiz hayvanatıoın tetki

ki için getirilmiş olan Pr. Be'man da vazifesini bitirmiş ve bay. 

tar mütehassısı Hofrat ile beraber memleketine dönmüştür. 

Sığır ·vebası kalmadı 
ANKARA, 17 (A.A.) -Altı aydan beri memleketimizde 

hiç bir mıntakada sığır vebası ihbar edilmemiştir. Mücadele he . 

yellerinin gerek ~udutlarda ve gerekse bu hastalıktan dolayı şüp 
he altında bulunan mıntakalarda yaptıkları devamlı arama ve 

taramalarda da hastlık bulunmadığından Türkiye sığır vebasın
dan salim olarak ilan edilmiştir. 

Dil kurultayına aza olmak için 
müracaat eden zevat 

ISTANBUL, 17 A.A. - T. D. 
T. C. Katibi Umumiliğinden, 

26 eylülde toplanaca1< olan 
kurultayda aza olmak ıırzu•iyle 
müracaat edenler isimlerini ne.'re 
devam ediyoruz: -

Nevzat Bey, sabık muallim 
İffet Ha tim Hanım, Fazı) Bey, 
Yollann sesi mecmuası aiııhibi ve 
başmuharriri Burhan Sahir Bey 
Yolların 1eai mecmuası umumi 
neıriyat müdürü, muallim Fehmi 
Razi Bey, lktıaat vekaleti ıirket
ler komiseri, muharrir, Mllhittin 
Baha Bey, avukat, Sa.deWn Niız
het B. muallim, Retat Ekrem B. 
muallim, Ali Nüzhet Bey muallim, 
Nurullah Ata Bey muallim, Dr. 
Kazan lsmail Bey Tıp fakülteai 
profesör agreje operatör, Dr. Re ... 

fik Bey Stajiyer hakim, 1. Et
hem Bey lıt. Darf. kütüphaneıi 

müdürü, Tevfik Necati Bey mu· 
allim, M. Salihattin Bey muhar
rir, Baki Bey muallim, Muaa Ka· 
zım Bey Devlet matbaaaı maliyet 
bürosunda müaahhih, Mithat Şa
kir Bey muallim, Ahmet Hamdi 
Bey muallim, Ali Rıza Bey mual· 
lim, Sali.battin Enia Bey muallim, 
Dr. Kilisli Rifat Bey Mülkiye mek 
tehi İçtimai hıfzıaaıhha hocaaı Hıf 
zı Oğuz Bey Nezihe Muhittin H., 
Nurunniu. Sait Hanım muallim. 
Sait Aaaf Bey muallim, Abdüll<a 
dir Bey muallim, Salim Bey mual
lim, Dr. Orhan Sadettin Bey. mu· 
allim, M. Dündar Bey ml'alliın. 

Hüanü Hamit Bey müdcr:is Meb 
met lzzet Bey muallim, Müslim 
Saffet Bey muallim, Tabain Ne
jat Bey !"uallim, Hüseyin Rag.p 
Bey Büyük Elçi, Hüoeyin Bq R.,. 
bert kollej Türkçe k11mı müdürü, 
Mihri Hanım muallim, Ahmet' Ce 
li.lettin Bey, Cerrahpata haat;ıha 
neai eczacısı, Afet Hanım 1J1ual
lim ve Türk Tarihi Tetkik Cemi· 
yeti azasından, Fuat Riza E~y. Eı 
kinı harp miralayı Behice Fual 
Harum, Muallim, M. Fuat Bey, 
Köse Raif Pata oğlu, M. Paak.sl 
S. J., MiHionnaire Apostoliqu• 
Uffllki Zade Halit Ziya Bey, fet· 
hi Bey, Calataaaray müdürü, & 
ıiıin Bülent Bey, Şair, C:ıfer Sey 
di Ahmet Bey ... 

Çankırıda hazırlıklar 

ÇANKIRI, 17 A.A. - 26 ey· 
lülde toplanacak olan kurultay 
müzakerelerini halkın dinleme•İ 
için tehrin muhtelif yerlerine rad 
yolar konulma11 takarrü•· elmİf 
ve bu huausi!" lazun gelen hazır
lıklara ba'1anılmıttır. 

lzmir borsasında 
IZM.IR, 1 7 A.A. - Bugün ba• 

aada 6 kuru9tım 22 kuruıa kadaf 
3092 çuval incir ve 16 kur<ııta0 
36 kuruta kadar 3016 buçuk ç\J· 

val üzüm satılm~tr· 



·. 

•• se • ç ebep 
Ekonoıni İnhisarl.1rda 

va r· atla aki 
Tevhide 

evam 
Ediliyor ·· e sebep yoktur ter --··--

Vekalet kabulü muvakkat 
usulünün 

Ankara, Eskişehirde 
de tevhit icıi bitti 
Tevhit edilmekte olan tütün. 

müskirat ve tuz inhisarları mül 
hakat teıkilatmdan şimdiye ka 
dar İstanbul, İzmir, Kocaeli, E
dirne. Çanakkale ve Manisa teş 
kilatı tevhit edilmişti. Ankara 
ve Eski~hir teşkilati da dün 
tevhit edilerek aJakadarlara teb 
ligat yapılmıştır. Bursa. Balıke 
sir, Kayıeri baımüdürlükleri de 
bu ay nihayetine kadar tevhit 
edilmit bulunacaktır. Mülhakat 
taki tevhit itlerinin nihayet teş 
rinisani sonuna kadar ikmaline 
çalışılmaktadır. 

ilga edilmiyeceğini bildirdi •• 
Bir müddet evvel çuval itha ı fade ederek çuval fiatlerini tam 

li.tında şimdiye kadar mer'i o· ihracat mevsiminde yükselten· 
lan kabulü muvakkat teklinin leri Müddei umumiliğe vere· 
ka.ldırılacağı rivayeti çıktı ve a cektir. 
~ibinde çuval fiatkri yükselme • k 
ı:e başladı. Bu vaziyet üzerine Zıraat ban ası 
lica~~t odası tk~ı&~t vekaleti- Galataya geçiyor 
ile muracaat etmıştı. 

Dün lktıaat vekaletinden bu 
hususta Odaya gelen müstacel 
telgrafta. çuvallarda kabulü 
llıuvakkat usulünün ilgasının 
llıevzuu bahsolmadığı. esasen 
F:ylulden evvelki siparişlerin 
F:ylUI zarfır·'a çıkılrılmaıınm 
•erbest oldugu Eylulden sonra 
da eski usulün devamı için ka· 
ramame çıkmak üzere olduğu 
bildirilmektedir. Vekalet çuval 
'iatlerinde tereffüü müstelzim 
~iç bir aebep görememektedir 

Aldığımız malumata naza
ran Ticaret müdür!üğü bu işar 
Üzerine böyle rivayetlerden isti 

[_ EOR!A 1 
( lı Bankasmdan alm:.n cet•eldir ) 

17 EylUl 1932 
Ak am Fiatları 
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Uzun senelerden beri Dör
düncü Vakıf handa ayn bir dai 
re işgal eden Ziraat Bankası İs
tanbul 'ubesi bu binadan çıka· 
ral: yakında Galatada eski ıme
maliki tarkiye Fransız bankası 
mn bulunduğu binaya naklede
cektir. 

Dün gelen buğday 
Dün ıehrimize Anadoludan 

97 Trakyadan 3 vagon ve Ji. 
manlardan 2258 çuval buğday 

Holanda'da Türk 
sigarası 

İnhisarlar Umum müdürlü
ğü Holandada inhisfr idaresi 
aigara mamulatının satışını bir 
müteahhide vermiştir. 

Ucuz sigaraya rağ
bet artıyor 

relmittir. Tütün inhisan tarafından 
Şehrin buğday ihtiyacı 22 piyasaya çıkarılmış olan halk 

vagon olduğu halde bu kadar ve köylü sigaralarının sarfiyatı 
fazla buğday gelmesi piyasayı ' günden güne artmaktadır. 
hafifçe kırmıttır. Dün borsada Halk son zamanlarda ucur. siga 
buğday 6.5 kunıt azami fiat ralara rağbet etmektedir. Yeni 
almıştır. ce gibi yüksek nevindeu olan 

1 ıigc.ralar s rfiyatı azalmakta-
zmirden gelen dır. Ucuz halk ve köylü sigara· 

üzümler ları ağustos ayı zarfında mem · 
leketin her tarafında satı§a çı
karılamadığı halde umumi S">· 

ht kilo itibarile o/0 15 e yakın 
bir fazlalık göstermiştir. Eylul 
ayı zarfında bu fazlalığın daha 
fazla olacağı tahmin edilmekte 
dir. Ucuç tütün satışının kat'i 
neticelerini anlamak için teşri
nievvel ve tetrinisani aylannm 
ıonlanuı bt"klemek lazımdır, 

İzmirden ihraç olunmak Ü· 

zere İstanbula getirilen yaş ü • 

zümlerin İzmir • Bandırma tİ· 
mendifer hattında ekspreı ka· 
tarlarına raptedilecek vagonlar 
la nakli İçin İhracat Ofisi Nafia 
veki\leti nezdinde tetebbüsatta 

bulunmuıtu. Nafia vekaletinin 
tirketle yaptığı temas üzerine 
bu cihet teımin edilmittir. 

Amerik nın ihracat 
ve ithalatı 

WASHiNGTON, 17 (A.A.)
Amerikanm aırustos ayı zarfında
ki ihracatı temmuz ayında vuku 
bulan 107 milyona mukabil 109 
milyon dolara baliğ olmuı ve it
halatı da temmuz ayımn 79 mil· 
yonuna mukabil 91 milyon dolan 
bwnuştur. 

1931 aeneıi ağusto• ayı zarfın 
daki ihracat 165 milyon ve itha

ı lat da 166 milyon dolardrr. 

Almanyad 
Konten "antman -

-- -·-----
Feci bir 
Otobüs kazası 

_...,.-~-

iki kişi öldü, dokuz 
kişi yara andı 

BURSA, 17 (Milliyet) - Bu 
gece Yalovayn 12 postasını Y•pan 
Zafer otobüılerinden 16 nwnara
h otobüa Gemlik f01A11 da 21 i . 
ci kil~tre e!.i Çamli grup mev. 
kiinde 12 metre derinlikte uçı,;ru. 
ma d vrildi. M.nZJµ"a fe,cid;;. 
Yolculardan lıtanbulu iplik tüc
cari Abrahamln sekiz yaılarmda-

BERLIN ki Mustafa kafaları parçalana· 
, 17. A. A.- Alman ka- 1 . ld- D.. 1 • 1 d 

binesi, tin1diye kP.dar tatbik edilmek ~~cldei u~mumig:ıru:~'nt::;i: ~: 
te olan en ziyade matlıan müsaade le jandarma kumandani Sadri B. millet prensibi yerine kontenj3nt- d lı l ı ( "t) 1 t ı 1 an\~nt W, 1-
m= ";İstemini'! i~hlıa}i hdakkıkn~a bu. m":~h~a~~!""n::a~~:...h!!:ii!~ 
giin bır karar ıtlı az eze tir. nnVill.ırini temin etm~lerdir. Ab· 

----------------.------- f . 1 rnl am ef. nin Üzerinde 69S Ura 

ay 1 
Tevkıfhanede te tış bulundu. Viraj.iz g<niı caddede 

vuku bulan kazanın foförlerin 

ı 
Müddei umwni muavinlerin· sarhoılcftınd:m ileri geldiği aöy-

IIDI den Celal Beyle bır tabibi adli le~mektedir. Tahkikata ehemmi· 
dün ani olarak tevl<İfaneyi teftiş yede devam ediliyor. Ynralılann 
etmişl<:rdir • dördü kadın, hefi erkektir . 

Adliyede bu teftqe ehemmi-
:ret verilmektedir . 

Yeni merkez 

DUn mekteplerlrı ilk glinU idi. 
dersten sonra •• 

Talebe ıon 

Ders er daha zi ade 
te · ş edi ecek •• 

Teftişler idari olmakla be7aber 
tedrisatın 

teftişi daha mühim gi;r •• Ü yor 
ilk tedris:ıt ınüfetıiılerinin ida 

ri teftiılerd. n ziyade tedris uıuJ. 
!erile alakadar olmalan ye ders 
)eri teftiıe daha fazla ehemmiyet 
vermeleri kcrarlaşmıtlır. 

Bazı ilk mektep mezunlarının, 
kaidccri bildikleri halde bazen en 
küçtik bir hesap meselesi karfl• 
aında faşınp kaldıkları görülm<!k 
tedir, • 

Müfettiılcr ,bilhana tal.,.benin 
fikri kabiliyetlerinin inkiıaf dere 
cesini sıkı bir ıurette murakabe 
edeceklerdir. 

Digertaraftan müfettişler, ta· 
l~b.,.Un yaz ıdenlcrilc de fazlaca 
ıneşğul olacaklardrr . 

Fuat Bey geldi 
Orta tedrisat wnum müdürü 

Fuat bey,· dün Ankaradan tehri. 
mize gemiıtir. 

Fuat beyin 25 eylülde orta 
mektep muallimlikleri için yapı· 
lacak imtihanda hazır bulunaca· 
ğı anla,.ım.,ktadır. 

Şekil beğenilmedi 
12000 talebenin İştirak ettiği 

.,test" usulünde yapılan imtihan 
yoklamalannm fd<li talim ve ter· 

biye heyetince muvafık görülme· 
miıti. Maarif Vekaletbin buna 
ait bir tamimi dün Maarif müdi
riyetine teblit edilmiıtir. 

Bugüne kaldı 
Türk inkdahma dair en güzel 

eaeri yazacak olan zata verilecek 
olan Gazi mükafatı için gönderi· 
len eserler meyamnda ( 9) u tet
kike layik görülmüştür. 

Bu "9" eaer iç· nde müderris 
terbiyeci lsmail Hakkı, ve Şev
ket Süreyya Beyin de eserleri 
vardır .. 

Eserleri tetkik edecek olan 
Muslahatth Adil, Şekip, Ahmet 
Reıit, Mitat, Köprülüzade Fuat 
ve Muz.,ffer Beylerden mürek· 
kep komisyon dün toplan&caktı. 

Bazı müderri&ler yetişemedik 
!erinden içtima, bugüne kalmıt
tır • 

Mekteplere ne ka
dar talebe yazıldı? 

Resmi ve hususi Lise ve Orta 
mekteplerin kayıt muameleleri 
hararetle devam etmektedir. Şim 
diye kadar Juıydolan talebe mik
dan (50,000) den fazladır. 

Mahkemelerde 

a 
de 

''Biz 
lurs 

w 
a 

~ 

a•ıaı im! 

• 
eş kardeşiz. kimiz apso 
, ·"çk r eş·miz aha var,, 

Tophanede oturan ~~' oğlu Ke j n~ ve.~ bor~ ."!ükabi~ iP,lik ~eti~
maJ ve Abınet isminde •.ki karde2 .bir diklerını, ~endıa~run d~ ı_plılderı 6 li
gün ,l.bdullah iunindekı hc.mıehrıle- raya satlıgmı aoylenuıtır. . 
· ı L-vga ctıniıler ve Abdull,ahın Fakat evrak okununca Arap Şaki-

rıy e - . • de bİr L.-L kka da 
bağırsaklarını dışarı dökülecek hir rın cvın. ....,..._ o esrar \'akında yeni mer

kezler açılacak 
ANKARA, 17 - Buğday aa· 

11n almak için yeni merkezler ih· 
'"•• etrafında müracaatlar tasvip 
0luıunuıtur. Yakında bir kararııa 
ııı., ile yeni merke:ı:ler ilan oluna· 
tııltı.... 

k'ld d · )erdir bulundugu anlaıılmııtır. 
ıe ı e eşmış • . . . . 

Çahşacak memurları Bundan dolayi t.,.,,kif t!dilmit olan Malıakeme neticeanıde ıdd"' ma-

k 
bu iki kard~ ağırccza malıkemesin· kanu her üçünün de cenlandı..,Juıa· 

Mab umlar imtihan neticesinde merkez de ıuuhakeme edildikleri eınada 400 ıannı istemiıtir. 
Hidemattı amme mü-ııele- memurluğuna terfi edilen Bakı•· 1 lira kefalet vererek tahliye edilmi~- Muhakeme kanır tefhimine knlmıt 

rinde çalıtmak için istida ile mii· köy aerkomiseri ıer, fakat daha çıkıır çıkmu mohke- lrr. 
racaat eden mahkümların vaziye Huluıi B. Eminö· mede Abdullah lehine ıehadet eden 
tini tetkik için te§ekkül etmi• o- nü merkez me-

' murluau ..... Fatil flllıilleri: lan komisyon dün de içtima et- ~---. B. ı.... kard · iki ' mah 
, Ek.atra buğdaylar için diğerle- m~, verilen istidalarm tetkikine merkezi ııerkomi. - ız "9 eşız,d '!""' • 

r d __, · • seri iken merkez ki'ım olsak ta üçümüz ışar-ıayız, Si-
ı:: en farkh bir fiat tealıiti mu• devam ..,,..emıftir • ze gösteririz, diye tehdide ba~lamış-
L l'rerdir. Bu fiatin altı buçuk , memurluğuna ter !ardır. Bunlar Abdullaha da haber 
·~rut olmeu muhtemeldir. ı d d fi edilen Hidayet Mu umu a ar B. de ikinci ıub: göndermitler: 

- Bizi dava etmetin, bu ader öl-Ad • t d • MUDURNU, 17 - Hava bir- üçüncü kısım bat d" .... d . 1 _ _,. .-,. ıye emane aıre denbire soğudu. Hararet hiç ümit urunız, emıı ı:ruır. 
• d k" "}!" h edilmiyecek bir derecede düıtü, ym~";,';ı';~~;e~ ~: Davacıyı da, t"hitleri de tebd;t e-
m e 1 Si ü ar Abanat yayli.ama kar yağınakta· ._,. den bu iki kardqin muhakcıne$ine 

-'· yeni vazifelerine c'Hn ikinci ceza mahkemcşinde başla 
d Mahkeme kararlarıyla müsa-
1.<ır., edilme! le olan silahlar Ad. 
~'Ye emanet dairesinde toplanır 
e &atılırdı. 

~r • ·ı 
Ya:ı:m sıcaktan bunalarak yay. baflamışlardır. Hulüsı Bey nılmış, şahitler dinl~nı mi}tir, l\foba 

laya kaçanlar ne yapacaklarını keme ba~ka şe.hit celbi için başka gü 
şaşırdılar. Yayladakiler vakit lcay Türk tarihinı"n ana ne brnılolmr;tır. 

Husuf gecesi •ilAh 
atanlar 

Ay tutulduiu ırece pek C"\hilce 
bir kamatla ıeytıınlan :.arkutup "ayİ 
kurtarmak için ıil:ıh atanların ı><•liı 
tarafından derdeat edildiğiru yazınıt 
tık. 

Bunlar dün ikamet dt'kleri man
tikalard"ki ıulh ceza mahkeıneleı ine 
tevdi edilmişlerdir, 

Muhtelif günlerde muhrıkt!llleleri 
yapılacaktır. 

Belediyede • • en zıa 
Unka anı •t .. l 
Kö rüsü 1 -

• 
rı 

ı - -- Ztraatç lığım zd e 
Enkazı koymak için j modern u&u ı ı-i 
yer bulunamıyor mu takip ediyo u2 •• 

Herhangi bir tehlikeye mey· 
dan vermemek üzere bir kaç gÜn 
den beri gelip geçmeğe kapalı 
bulundurulan Unkapo.nı köpriiıÜ· 
nün kaldınlması itinin bir müd· 
det ecikeceği anlatılmaktadır, 
.Köprü kalktıktan sonra enkazı· 
nm nereye konulacağı hakkında 
henüz bir karar verilıniJ değildir. 

Halicin her iki sahili de dol
mut olduğundan köprü için baı
ka bir yer aranmaktadrr. 

Terkos şirketinin 
devri 

Belediyeye devrinden ıonra 

Terkos şirketinin alacağı vaziyeti 
tetkik eden komisyon dün de 
Vali ve Belediye reiai Muhiddin 
Beyin riyasetinde toplanmııtrr. 
Komisyon tetkikatın& devam et
mektedir. 

Yeni bütçe 
Bekleniyor 

latıtnbul Belediyesi 
taadik edilmittir. Bütçe 
b .. J..lcnmcktedir . 

bütçesi 
bugün 

---·······---
Fazı Bey 
Şehr"mizde 

·-
Kısa bir mezuniyetle 

İstanbula geldi 

Fazlı /ley 

Birinci umumi müfettişlik 

bat mütaviri ve ınbık İstanbul 
vali muavini Falı Bey. ailesini 

Diyanbekire gölurmek iizere. 

kısa bir mezur.iyetle tehrimize 
oe!mıştir. F ıızlı Bey dün vali 

Muhittin, muavini Ali Rrzıı B. 
leri ve müllrlyc müfe titl,.r:ni 
z.İyaret etmiştir. Fazlı Be ... Di· 

yarıbelrin cok sevmiştir. Ora

Haralanmız ili' hayvan yeti§ 
tirme müesseselerini tetkik p. 

&erek yapı!acak ıslahat hakkın 
da bir rapor '~nnek uz.ere Zira 
at vekaleti tarafından davet edi 
len Budapefte yüksek baytar 
mektebi rektörü Pr. Wellmıum 
tetkikatını ikmal etmit ve rapo 
runu Ziraat vekaletine Vl!rerek 
BudaJ>ett.,'ye avdet etmittir. 
Prof. W ellmanna raporunda 
hayvan yetittiren mıntakalarda 
yaptığı tetkikat neticeainde ya. 
pılmasma lür.umlu gördüğü ı•· 
lahatı inh dmittir. 

Ziraat Vekaleti baytari tet· 
kikat içir Ankarada yeni bazı 
müeueaelt.r tesisine karar ver· 
mi§tir. Keçiören yolu üzerinde 

yapılacak olan u müeascseler 
Zootekni, Teşrih ve T eşrihi 
Marazi enstitüleridir. Aynca 

Ziraat mektepleri talebesi için 

200 kitilik bir pansiyon tesis C· 

dilecektir. Pansiyonun bir kü

tüpanesi ve bir konferans salo· 
nu bulunacaktır. Yeni enstitü. 
lerle talebe pansiyonunun plan 

ları Güzel San'talar Akademııi 
Mimari şubesi muallimi M 
Eğli ve Zootekni t"nstitüsü tefi 
Dr. Sali.hettin ve Prof. Wel· 
lmann taraflanndan h zırlan
mıttır. lnıaat için yakında bir 
münakasa açılacaktır, inşaat ge 
lecek aene zarfında ikmal edile 
cektir. Yeni enstitülerin tesis 

işile Ziraat Vekili Muhlis B. 

bizzat meşgul olmaktadır. 

Bu enstitüler ikmal edildik· 
ten sonra lstanbuldaki yükıek 
Baytar mektebi gelecek sene 
Ankara'ya nakledilecektir. Te
sisi bundan evvel tekarrür et· 

mit olan dahiliye. hariciye idi. 
nikleri, fiziyoloji ve bakteriyo

loji enstitülerinin inşa ti ikmal 
edilmittir. 

Yeni yapılacak Zootekni enı 
titüsünde hiatrolojik telİd4at 
ile yün ve kimyevi tetkikat Jii. 
boratuvarları ve 50 koyun, 12 
inek 6 at için birer nümune alıı 
rı ve keçiler üzerinde yapılacak 
tetlsikata mahsus nümune ağıl· 
lan, büyük bir konferans salo

nu. bir muze büyük ve küçük 
hayvanlara mahsus b'r demona 

traayon salonu bulunacaktır. 

dan haraı le bahsctmektef ir. Enstitü hayvanların et. ıüt· 
Dun bir muhnrririmiz samimi !erini artırmak için tetkikat ya 

bir gazeteci dostu olan Fazlı pacak ve memleketimiz hayvan 
Beyi z.İyaret ederek görüşmt:t- ' larınm teşrihi ve fiziyolojik va

tür, F;ızlı Bey demiştir ki: ı sıflan üzerinde çalışacaktır • 
- Bir memur için en gilzel 1 

yer. memuriyet mahallidir. Esa 

dukları yerde ıikayet hakkı ta

Ma ş sahiplerinin 
nazarı dikkatine aen idare m rları için hulun 

11 

nılamaz. Çünkü idareci gıttiği Fatih aıkerlik ıubesi rcis!.iiinden 
yere hava tebdiline d~il, ora· l Gerek k~ emvalinden ve ge
mn noksanlannıikmale emuı rdue •aır eınvalılen maa lanııı a). 

d ·ı· B" "d .-kta e reımi etleri muamclcli 
e ı ır. ız esasen 1 reye me- ·ı.:J '-"I el k 

~ . . • evı·~ anna ur-., anıp mum eye on 
mur olmasak dahı ıdarecılt>nn mak üzere taı.emi,co yedlerindeıı 
müzahiri olmak itibarile kendi alınmıt ol .. malülin ve mütekaidinl 
mizi bu kaidenin haricine c:ıka askeriye ile aıkeri yetimlerin ve rea

ram ayır.. Kaldı ki, bazılannın mi teneUeri her ne suretle Olursa ol 
fazla sıcağından mübalağalı ifa sun .zayi olmuı olanlarla eıkı a<neleı 
de ile bahsettikleri Diyarıl:ekiri :ıarfmcla reami senetleri yüluek ma· 

k.amJara ~il ve 1 va. 
ben çok güzel ve her yer 1<adar rut etmemiı olanların bundan sonn 
sıcak buldum. Şikayet edile.·ek vaki olac:ık miiracaatl:u-ında tube
bir cihe\İnİ göremedim. ıııİzçll kendilerine yoklanutları yapıl. 

ınak üzere vcııaı"k ven1meyeccğindcn 
- Bazı kimaeler Diyanbeki. senenin Mart, ve Eylü a ·L.nnd• 

rin akrebinden tikiyet ederler? W.almüdürlüğünce yapılo.n yoklama 
- Batka memlcl<etlerde ak- m.: .. melclerindc miiJ!<ilata marw: iıal 

ınııınaları ve bu yüzdw ıubc ,,.,, • 
rep görmüttüm. Fakııt Di,,.arı- ıaınu boı ycrc bdel.iar çt:n"°', ı 
bekirde hiç görmedim. . için her hafta c:umart i, car nı.tba 

Fazlı Bey çarşamba giina gi g'iinlcri şube ize münıcaa an~' n 
decektir. olan veaaiklcrinin il.-rruılinin t ru 

kendi menfantleri namına son deh 
olm.."lk ürere ilin olunur. -------

Uzun zamandan beri Adliye 
tıı:.anet dairesinde toplanan mÜ· 
~dere edilmif memnu eılaha bu· 

il. müzayedeyle antıbcaktı. 

hebneden ,ehre kaçmaktadırlar. B k h M. Boeg gı"tt1• 
1 l·ıe h ti ir ipli ı 'sızlığı sveç grupu a arı Moskova f" • • " .. . . . . dava l Türle· Yunan muhtelit mahkeme se ır~ız 

~ Fakat Adlıye vekaleti bu eala 
ı:d~ln satqına ait nİ7.aınnameyi 

ıl etmektedir. 

muzakereler Turk tarih~nın ...... ~atlan .. mile B' . l'k katinden nıazn B d ' ıi reisi M. Boeg mahkemenin tatili mezunen geldı Londradan rana 
yazı!ncak cscrın muhtelif kısnnlannı ~r ıp 1• sır . wı c " hasehile Dıınimarkaya gİtınİftir M. 

Evvelki gün ıehrimize ırelmiı o- yazın.ııiı deruhte etmi• olan zevat, rettın, Alı ve Arap Şakınıı mu!.ake- Boe t- · . lele L H--' · .d M .___ _,, . H- . Ra . B 1 da -ı. 1 ed _._ lan I • 
ı. 1 .. 'ile . . . • • . 1 • d" - bk . g .,nnıevve a ç;r e gı .,. os ...... a scun uıeyın gıp . ran s~,~.a cc.,. 0 ııır•· 
... n ıveç rupu mumcssı rınden mı>srusıne ba}lıunı•lardır. Bu ış bır me erıne un agırceza tııa m<'şın- rek Groenla d -'· .d. . hak d" ı .. k 1 B (j ... ik·ı eh ' li •-• h d M M K M r ı.~ . _ • . d d d'I • t" n au.~sının aı ıyetı un:ru c spres e er n -r ı e t • z """ ane anına mensup ar. 

~· nunun için silahlar.o 
•r d 'I • • e ı mııtir • 

. · ~P~,'.', . a ıye ve ... letıle tak- sene kadar •u...,ce'ktır. e evam c. 1 mış •r . ktnda Danimarka ile laveç aruında 1 rimize ııelmiş ve aktamki trenle An-ı quise de Milford Haven .-c Lady 
sıtlerın_,te<:ılı ıcın evvelce başl~~·f M:u~tclif kmmlar t~mamen.y.a:.;ı- . Arap Şalör ~keınede u~k~tle •· ötedenberi mevcut olan ihtilifin A- 'karaya ııitmiştir. Hü•cyin Ragi;> B. Louis Mountbattc:n dün Toros elup 

sahtı le· olan muzakera~a ~e~aın etmek uze- lıp bittıkt~, 1<>11ra "Turk Tanhirun ~kn~ olma~~mı, Bedretlin ıle _A· dale~ divanı müzakeresi ııraaında ı mezunen gelmiştir, bir müddet son· resile Suriye ve Fili.tine &itmişler· 
re Ankaraya gıbnlfbr. ! Arıa hatlan tamamlanmı' olacaktır. l ıııettının kcnduıne borc~ları oldı.;gu. 1 D•nırr.arka'y• tcmıil todocektir ra Mnskovaya dönecektir • J dir, oradan lran'a sıidcceklerdir. 
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;.il illiyet 
Asrı; umdesi «MiLLiYET• tir 

18 EYLÜL 1932 
ldarelıaııe: Aııkara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adresi: lıt. Milliyet 

Telefon Nomaralarıı 

Ba§mulıarrir ve Müdür: 24318 
\'azı itleri Müdürlüğii 24319 

idare ve Matbaa 24310 

BONE ÜCRETLERİ: 
Türldy~ ı çi n 

L. K. 
3 aylığı 4 -

~ 6 " 750 
1 2 •• 14 -

Harıç için 
L. K. 
8-

14 -

28-

Gelen ....... ak geri venim• -
Muddeti ııeçen nüshalar 10 ku
ruıtur. Gazete ye -tlıu.ya ait 
"ler için mildiriyete müracaat 
edilir. Guetemi• ilinlann me-
ı'uliyetini kahul etmez. 

Hikaye l nin ıarip nokt..ı ta• ( Edebiyat bahisleri ) 
Pariate en küçük yollarda _ 

bile aokatm bir tarafından 6- ----8-.-.1-b-•. -1--K------ Nerden 
bür tarafme geçmek için "ge- u u ve arga 
çit.. İsmi verilen yerler var. - İz.mirde edt1biyat Nereye?. 
Buralan biribirinden birer ka-
nı fasıla ile yere çakılmıt 12 "Mabadültabiat" tairlerin- j na yoktur.(!) F d 

den -Edaar P-: "Şiiri an- Sonra efendim·, -Senbol- - ranaızca an -
santim kutrunda demir iki •ı· 0 M d H ı· k latan en doinı misal "Bülbül- tarzı denilen tiri ıı:ıahausa bil- a am atte ın ocaôı ve 
ra kabara ile tayin edilmiı. le" mukayeseden çıkar." der mece demek d--"ildir ki: itika- ismini taıı<lıgı meşhur avukat 
Hani bizde soka-"a san kaldı- ~ıı b · · 1 t k 11 ve t;>t.. le anlatuı "Çünkü meb- clmıca. hatta bunu yine --Poe- ve aro reıoı o an za a çı ıt· 
rım tut laları d<i!ecliler .. Kara- t 

tapı bir gecenin lot- -ne bile anlatıyor; ıiir: ahenktir. Biz ı: kl>yde var .. Kimse ne oldug"u- B' .. ı· · · yim- muhayyel ziyası; eçaa- ifadelerimize n:evzuu i•lemek- - ır şey soy ıyeyım mı 
nun farkında de-" il.. l •te öyle! ~ ? d d' V il h' k 1 

K T mı bir hulya camesine bürüdü- ten ziyade kariin haaaayi maili sana e ı. a a ı arın o · 

• 
INEMALA 

.. 'l 
ETUAL SlNEMAS :::;c;:- .~<:· 

"' ..ı 
llug:inkiı ır:atinelerden tı <. ! 

Mary Glory . Fernand Gravey 
temsilleri 

D Ü s E s o L A c A K s I N 
Seyrüıefer memurlan oto- iü zaman, etrafı fundalıkla ör mesine ahenk sunacağız. Ve ka maktan utanıyorum. filmile ve pek zengin bir progrPmla açılıyor. Yeni Müdiriyet nu.izcy· 

yen ve tamamile yeni. salon - tekmil liıkı ve r. ;t kol ..rlar-mobillere tevakkuf işareti ver- tülmiif bir arkta mevcudiyeti ri bilmeden ezvala mevhumeye Avukat Hıı.ttelin büyük bir 
diler mi? .. Arabalar mutlaka mevhum bir bülbülü dinleyi- gömülec:d<. yani -Senbol- sükunetle. ceva.p verdi: MüaWı~p filimler. 
bu geçitlerin dış tarafında dur niz; nıhWtm o kadar mevcu- demekle hakiki tiiri kastediyo- • - G.alıba yıne apart~m n 
maya ve seyir esnasında da bu diyetinizi ihmal eder ki; sizi ruz demektir.. ı meselesınden bahsedeccksın. ' J m u m i d u lı u 1 i ye 30 kuru,. 

1 geçitlerde kimse olup olmadı- bilmediğiniz bir kuvvet yine İtte bugün vitrinleri doldu- - Elbett~ ... Başka. . nt:ı.kı~ 
ğına dikkat etmeye mecbur. Bu bilmediğiniz zevkler diyarına : ran yeni asarın edebi ademiye· bahsedecekmışım? Bızım vazı l~~ıo::o..~..: 
geçit Ustilndeki kazanın ce7:ası getirir. Şiir de böyledir: Haki- • timize bir cevap veremeyişinin yctimizde bir aile böyle apar- 1 A n J re Bur ger 

8 
ve 

daha ağır.. ki ıiirler bizi anlyamadığımız . sebebi; bülbü sesini. karga se- tımanda oturur mu? . j M ad ele i 
0 

Re 
0 

a u d 
~ Herifin birisi - tam da be bir hazla mevcuulyetimizden siyle kanştırmaanıdan ileri ge- j .. -. f ":kat b~?n de ~ur:a b'.~ şey 1 taratmdan bır sureti fevkaladede 
~:m go"rdu··g·u··m adam _ bunu ayırır. Sırf heyecan ve hulya 1 liyor. soylıyeyım mı Nıhayetunnı- 1 •1 d" - 1 temsı e den Fransızca sözlü 
bildiği için ara sıra gözüne kes yapar. Fakat sakın bu hazzını Meseli en son çıkan iki §İir • haye senin 'aziyetin bana ta· y E M 1 N 
tirdiği arabalann önüne tam duyduğunuz mısralardan ma- kitabının bülbül, karga nisbe- 'bidir. ! (ASKERİN YEMiNİ} 
geçidin üzerinde düşüyor ve na aramağa kalkmayınız .. Bir tine göre kıymetini mukayese - Hiç te değil.. Senin gibı , güzel film bu hafta 

Devamlı bir neıc • nefis 
bir muıiki ile büyük 

Rom•n artı lt 

EL VlRE POPESCO ' 
nun oevimliliği, fenligi ve 

tazeliği 

1 kendini hafif tertip çiğnetiyor mefhum elde edemiyeceğiniz edelım: işte elimde -Gölge· yüksek mevkide bir adamla 1-------------ll gibi bu tılı;ımı da kaybedeni- ler {1)- isminde bir şiir kita- göçebder gibi böyle daracık 
ı muş!.. Esasen arabalar geçitte el d I ? 

OPERA 
SİNEMASINDA 

ARTİSTİK 
SlNEl\1ASININ 
Bu hafta irae ettiği BUGÜNKÜ HAVA 

Y .,.ilid)y aıken ruat ..-ke
zind... v•ilen malıimata ıöre bu· 
giln ha.,. açılı •• "'1kin olarak de
vam edecektir. 

17-9-32 tarihinde bava taziyiki 
770 milimetre en çok sıc:aklık 21 
en .., 1 1 oantiarat kaydedilmi4-
tir. 

FELEKTEN 
Seyahat -tduplan .. 

, sür'atlerinl keserler. bu herif niz; bülbülün dinlediğiniz mev bı; ufacık eb'a ma rZ>ğmen bir yer e oturu ur mu. 
~üyük mııvafiakiy<t ve takdirler 

1 

hum musikisile gaıyolduğu- zevki aelimin bariz tebessümü- - Canım. l::u apartımanın 
ekseri kadmlann kullandığı d k? B' ı k nuz halde bu sırri ahenkte ma- nü taşıyan ikinci bir mecmuai neresi aracı • ır ça ışma o 7anıyor. 

1 arabalara musallat oluyormuş.. na aramayı dütünmediğiniz gi- et'ar: _Taş (2) _ .. -Gölge dam \'tır baıu vetişiyor. Kitııp lldvcten : 
Tabii böyle bir kaza olunca bi ... " lerJ bize şiirleri le bir ~y anla- !arım yerli yerirtle.. (Kadının Fendi 
araba sahibi tela, ediyor, lakin Hakikaten ôyle.. Eğer bu tamıyor. Anlatamadığı gibi a· - Öyle ya! Beyefendi ya! Erkeği Yendi) 
yere diiten adam eğer birkaç sihirli aesio vücudünü arama· henkıe de bu kusurunu örteme rıız kendini düşünür. erkek de Fran.ızca sözlü komedi . 
binlik kaime veriline davadan ğa kalkarsanız tehperi mahın miı!.. ğil m:siniz, aman allah .. Ne 

1 ~r,ııo,~· ~.,,om;~·"."'="'.-:="""""1! 
vazgeçeceğini ıöylüyerek pa· i süründüğü koyu bir gölgelik Fakat -Taş- böyia değil- hodbin insanlarsınızdır siz, nP 
zarlığa giri,iyor. Ve işine göre · olan fundalıkta manasız ufak dir. Her mııra gizli bir mefhu- hodbin! 
iki binden. üçyüz franga kadar bir kut bulursunuz.. Sonra; mu haiz olduğu gibi baştan ba- - Peki amma. senin de bir 
değişen fidyei necat alarak çe- "Bir vücudu hulya yapan ef- fa da tatlı bir musikidir. "Ve odan vın. Gayet güzel döşeli : 

11
1 ldliyonnuş. insan büyük şehir aunkir aea bu bir lokma etin hatfa biz bu ahengin arasında bir salon var. 

lerde bulundukça nelere rast içinde midir?" diye dütünür- manayı aramaya liizum görmo- - Evet. cep mendili gibi 

ı\TLANTlD 
DiYARINOA 

garip aergÜzl'ştler geçiyor 

geliyor değil mi?.. sünüz.. yoruz. bir de yemek salonumuz var. 
Lakin bu herif, Paria şehri- Ayni tereddütle bu et par· Şair yakın bir muv_affa~y~ 1 Bir misafir gelse. kabul etme· ŞfKA GQ' da 

nin büyüklüğüne rağmen o- çaaını paralayıp bu nıuııikiyi te muhakkak nam%ettır. Dutu· ğe yüzmüz yok. 

VARŞOVALI 
YE C EN 1 M· 
eğlenceli filme parlak mu· 

vaffakiyetler ve niha
yetsiz alkışlar ka. 

Bugün MELEK sinemasında 
Herkesin heyecanla. ~evkle 

a-ördüğü film 

Demir Kafes 
Mümessili: Düşen adamın 

Esran 
Parlı 

liace öğrenilmiş, bir adam ~er nklayan mahfazayı arasanız; oiil:~runı: ~ bugünd' ~i~e bunb .uk ! - Amm2' nihayet biz dl' , PANİK! 
1 

\. SİL VlA SlDNEY 
· • . .. . d onda bir takım ince kemikten h ...... etmıttır. Ken ısını te rı sade ve mütevazı yaşayan in- 1111•••--•••••• .. 

~y mun ~aman :~ıt dzerın e ve iki üç plıiaiologic maddeden ederken ıu dört mısralık en u- sanlarız. ••••=-•••••iti 
azaya ugrar d~~ ~e atbeda et- batka bir f8Y bulabilir miıi- facık, fakat veciz şiirini dercet - Evet. amma çok sade .. 

mezse nazarı 1 tı ce er · ? meden geçemiyeoeğim· · K d • .. ederim .. Buna varıncaya kadar ı - Beni ancak aiz kurtara· Pariste her ıördüğünüz d •. 1 . 1 B f ki k nız • · azan ıgımız paraya gore, ce-
egı mı ya " u ıe er aza- -Poe-- bunun için türde sa·gır miyet irinde mevkiimiz olmalı sen nelerini yaptın? bilirsiniz. Ev sahibim beni a-

toplantınm ne olduğunu gör- d t d"f d b 1 Y d · 
mek için kalabalığa sokulursa- a _esa u. en ora a u. unan ~ mana aramayın diyor. Çünkü E:ııharı hayal toplayarak hep değil mi? Yanımızdaki apartı- _Evet amma, 0 bizim için partım~. an etmak. istı!o~. 
nız Operadan Madlene (köp' rü U. ıte müdahale etmıı. Tabıf hakiki ahengi yaratan ve aih- Gel sevıPJi, •agırda kı:Al dem. man pek ala işimizi görcbi- değil, müekkillerim için.. . B.unu bılıyorum. Dıyeceksınız 

polisin müdahalesinden ıonn. rile saran bir nazım parçasının Bir he)"'c:anuı :ııe&>kini,yek lep, lir. . . ki ortada kanun var. kunturat 
rün boyu kadar yok bile) bir dır ki; herif otomobil sahibi phisiological kısmı birkaç mu- Be~d•lim gel, içelim gel.... _ Sen bir şeyi kafana koy· - Farzet kı. ben de senm var Beni atamaz Fakat ev sa-
aatte gidemezsiniz. Çünkli ya ile pazarlığa giriıecek idi am- kaffi kelimeden ibarettir.. Sonra bu şairde ikinci bir dun mu. vazgeçirtebilene aş- müekkilinim. Ne çıkar bun- 1 hiblm şeytan ada.mın birisidir .. 

bir amıonılı: çalanın. ya bir oto- 1· b ht ka Bu her nedenıe yanlıt an- huauıiyet daha gözüküyor; kolsunl dan? Kanuna ve kunturata rağmen. 
obil kazasmm. yahut bir na. ma. po 19 memunı u sa e devrinin ıairlerinde olmayan • H ı k 

dide köpeğin batına toplanan ı zazedeyi tanımı,.. ldaı~lmıkıtır. Bir çokkadefd a tbesa· bir meziyet; çünkü onda oku- _ Duvan deldirsen de bir Baro reisi atte in arısı- 1 tutar bir yerini buldu. Anlıyo-
halk saatlerce orada kalır.. Otomobı'lcı'nın' adr~ı'nı' al- üfün aqıma çı r ığı azı b' kaf k tı k .. 1 mükem- nın bu kadar ısrarı karşısın- 1 rum ki hak kazanıp ta beni çı-

~- ıair enmuzeçleri mihaniki bir yan ır a var. a~ı b' aç ~sa. ' 0 f e k k' da düaüııceye vardı. Hakika- karabilecek. Onun için size fi 
Fakat benim gibi görmek makla beraber, berikini de ko- dütünütle her zaman; ''tirim- -Cenap Şehabettin- Bey me ır evımız 0 aca ı... 1 ten bu ·işi halletse, başı dinç o- kir danışmağa ge dim. 

için dolaşan birisi için her şeyi 
1 

yuvermedi. Aldı götürdü.. de mıın. an.ma'""" .. Çünkü üstadın -Necip muharrir Re- - Canım. sen de pek ali 1 lacaktı Daha sonra kanunla- H el' . . .. 1 b" 
H ık k d · · B ,_ t N · B b-"'--d ded' b"l' k' d .. . . att ın vazıyeh şoy e ır öğrenmek lazımdır... a ta ar asın an gıttı. en onun tılsımı kaçar!" diye sayık ta urı- ey ........., a 1

" ı ıyonun ı. o apartıman a o rın kenetleşmıt şebekesıne ı' ··ı·h tt' k d' . .. 
• · 'b' epet' d 1 ld • ranl E · · · · ı t . mu a aza e ı. en ısıne ır. .. ra-

ün yme ışsız güçsüz u ayor.. hakk k D ençl · · k . . d' d . • . cae.t e en omşu a o sa, m a D · · · (B ı bu tafsilatı orada benimle bera 1 gı gı 1 s 1 0 u 0 ugu mu- tu ar var. vımızı ıenış e kar•ı bır cıkar yol bulmak zev· ı d k d 1 'h 

d Z. al' ) d d ı her vak'ayı seyreden ve anlat- Anladık.. Anladık amma. a ! oğrusu g enmı- me lllıY'Or&Un ıye 0 a am kıne de kavu•acaktı: , • .. t . "d' var ö ıt ıyen e o atır· . t · b'lh ki b km • • yet oır mus erı ı ı. 
ken bir kalabalık gördüm ve tığına göre polis müdüriyetin -Edgar Poe-- nun anlatmadı zın gııkap aaınıakmucıdp. 1 ~•asıla apartım'!"mı ıra aga razı 1 - Pek ali, dedi, şu komtu 1 Am · .. 

1 
. ? d 

d h kulm d b. b 1 de ralıaan bir ge""ten o'"g"r~ "'ı bir kısım "Tu--" daha var- tap ç rm sev asınaa 0 an• olur mu! j · d • b' ı - an. ne guze •f· e-
a a so a an ır otomo i " - -,. ~w IS 7"' lara bir nümunei imtisal olabi- - Mecbur ederiz. Bıraksın yure1·yerıbn kenl etmege ır ça ıııve di. 

ka:ı:a11 olduğunu anladım. Çün diın.. Hatta böyleleri bir tane dır. lir. Şairimizden daha çok eıer · · ım, a a ım. - Efendim? 
k .. k 1 b 1 k · · de"'ı'I, 1..- on tane ı'mı·, .. frle- Meseli karga: Her kutta ol- pb apartımanı, gıtaın. "' "' "' u a a a ı çevreaının orta· IS ""9 " d bi h istemekte haklıyız fÜ esiz .. 
sında bir polis ve bir otomobil rinde ayda 4 _ 5000 frank uğu gibi; o da 'r ançereye Sami ŞEMSi - Canım biz kiracıyız. On Hattelin: - Şey ... Ben sizin davanı· 
vardı.. kazananları varmıf ... Bizim pa ve kendisine mahauı bir se•e lar da kiracı! Sonra ben onla- - Giriniz, dedi. zı halletmeğe elimden geldiği 

Sokuldum. tik nazarda an- ra ile 350 _ 400 lira... Fena maliktir. Fakat niçin bu sesten (l) _ Cümhuriyet aıatbaa .. , rm oturdufu apartmıanın sa- Bir adam avukatın yazıha- kadar çalışırım .. Ev sahibiniz 

1 1 mı?.. ezvakı mevhumeyi duymıyo- 1 . F' 15 hibl değilim. Olsam bile sebep nesine girdi. çıkar bir yol buldu ise. ben de 
a~ı an fU idi .. Bir otomobil ruz, Şüphesiz bülbülün elha- (~'> ~Mektepliler kütüpban• yokken nasıl çıkartmm? Orta sizin için çıkar bir yol bulu. 

bir piyadeye çarpmıf. Çarpı· Dütündüm. çok defa insan ıımdaki gibi onunkinde de ma· ..,. izah-, Fi: 15 da kanun var, konturat var. - Buyurunuz, oturunuz e- rum. Bana emin ol ... bilirsi 
lan ad 40 45 Ya 1 d dı:.a k k fendim. Emriniz? am - f arın a _..,re para .azanmaya razı o _ Öyle söyleme ... Bir defa niz. 
başmda bir kasket. üstü batı luyor .. Bu dütüt ender olarak sen o apartımanın sahibine ne - Üstadım. belki beni tanı- ,,. "' • 
tabii toz olmut, ayakta amma. Paristeki sahte kazazedenin kadar iyilikler ettin. Adam- yorsumız. Benk!anıbaşınızdaki Madam Hattelin kocasın:ı 
ötesini berisini oğııyor ve mut ki gibi canını tehlikeye koyan ve cağız bu iyiliklere nasıl muka aparhmanın ıracısıyım. 1 dedi ki: 
tuıl polise anlatıyor .. • maddi bir sukut .. Fakat ekae- Sirgortalannnı Galatada Ünyıın hanında kain bele edeyim diye çrrpmrp du- Hattelin ziyaretçi ile daha K b"I . "'I b'b' 

- Ben yoluma gidiyor- ı risi. dikkat edilirse insanın ÜNYON SİGORTASINA yaptınruL ruyor .. Eminim ki, aen bir de- ziyade Kalikadar1dol~u. h 
1 

komıuyua :part~:;:~ında=açık~ 
d~m. Beni geçit üstünde çiine . manevi hayatını tehdit eden Türldyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan fa söylesen. ne yapıp yapıp - omşu o ugumuz a • . . .. . 
dı.. düşütlerdir.. kom,uyu atar.. de. o kadar yakından tanıtma ramıyormuş. G~dıp oyle ~1~ a· 

Pot. b Ilı Ot •• Canmı L!:...le •ey olur dığımıza dog"rusu mu··teessi- vukat bulmuş kı, ev sahıbı ne 
ıs atını sa yor · o- Dünyanın ıiditidir ki; in- u N o - ""7 

Y mob·ı s h'b·nı·n · · · ı y N 1 fim.. yapsa nafile .. Bak. sen hem a-1 a 1 1 ıamını a ıyor.... sanları böyle düıerek para mu · 
iş bitecek gibi iken birden • . .. - Ah. sen iıteaen öyle olur - Ben de komıunuz olmak vukat. hem baro reisi olacak-

bire polis herifin yüzüne ba· ~anmaga,. ~evked~y~~· ~un- ki... itibarile cesaret alarak, zatıili snL aeni solda sıfır bırakan· 
kip para ataıı;ı ara ın ı.. aa- kwnpanyatıma bir kere uğramadan sigorta yaptır- N 1 1 1 nı'zden bı'r fı"kir danıtmata gel lar var. Ah, o avukatın kim 

... B b 
1 

k .t lesef eğilmeden almanın imki - aaı o ur· 
- a a ı , sen gı me az k mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. - Senin gibi bir adam ka- dim. olduğunu bilseydim. komfuyu 

buçuk benimle beraber gel!.. ı nı pe az.. nunları bilsin, konutmasını bil - Söyleyiniz efendim, söy apartımanından biı· günde a-
Uzatmayalım! Bu hadise- FELEK sin. Bunu yapamasın. hayret leyiniz. tardık. Nah saua! 

Milliyet'in Edebi Romanı ; 96 
•• 
Olüler yaşıyorlar mı? 

... (FelHfi lant<Utiqu• roman) 

Yazanı HÜSEYiN RAHMi 

dak yavrucutunun tatlı sesi ak Çocuğu bir kattan öbürüne 
setti .. Üvey. üvey aman alla- indinmitlerdi .. Nasıl? Merdi
hım çocutum bir yerde atlı- venden mi. yoksa duvarlardan 
yordu, nerede? Bu masum ni- mı geçtiler?. Akıl almıyor .. Ta
da zihnimi utradığı tetevvüt· hammüle de kuvvet kalmıyor .. 
ten kurtardı. Aklımı batmıe Yüreğime acı bir fütur çök
almaya, bütün cesaretimi top· tü .. Hakikati anlamadan bu 
lamaya lüzum vardı. Evet bu mütkülün önünden çekilecek 
mef'um evin merdivenlerinden 1 miyim? Hayır çekilmeyece

Fakat mel'un kuvveti geberte- dm. .. Kollarımı kavuşturdum. inip çıkabilmek için çok cesa- ğim .. Hiç olmassa memleketi
nıe.!im. O ande suratıma tid- Bizi oyuncak eden mahlukun ret lazımdı.. min polisini itten haberdar ede 
detli bir tokat indi .. Beş parma zuhuruna ve yahut ki göıte- Elimde lamba ile alt kata ceğlm .. 
ğın her biri yüzümde birer değ receği garip cilvelere intiza- j indim. Orayı burayı dolaıır- Sevgili (1) Rachilde bütün 
nek acısı peyda etti. ren öyle mütevekkil duruyo- ı ken kundağından çıkarılarak dikkatinizi bu maceraya ver-

Tuhaf hal bu dayak beni rum. Çünkü'böyle bir kuvve- çırçıplak ıırt üstü bir mannın menizi rica ederim. 
korkutacak yerde büsbütün ce tin taarruzundan kendimizi sa- mermeri üzerine bırakılmıt o- Çünkü bu nevi esrarengiz 
aaretimi arttırdı. Zevcemi kol- kınmaya. müdafaaya uğratma- lan çocuğıı buldum .. Acele ile vak'alamı. az çok hüsnü niyet 
!arımın arasından almak iıti- nın beyhudeliğini artık anla- ziyadan kaçan gizli haydut yav sahibi bir veya iki kiti arasın 
yen kunetin taarruzundan kur 1 dun .. Böyle göz ile görülmez. ,. nıcuğumu kıymetsiz bir şey ıi da cereyan ettitini ve işe polis 
tardım .. Giiya iki kanadın ara- el ile tutulın.:a bir dütmana kar bi oraya attvermiıti.. tahkikatı kantınca bütün gürül 
sında bir cisim apyonnutum · 'ı pıçak, revolver kaç para e- Gecenin diğer kısmını zevce tülerin dunıverdiğini söyler-
gibi müteheyyiç bir gümleme der. min sinirlerini yatııtırmaya. ler .. Perili evlerin sırlarını za 
ile kapıyı kapadım. Odamıza Odalarına kilitlemiş oldu- çocuğu susturmaya uğratmak- bıta memurlanna ııöatermek 
girdik refikMn hemen ~iğe ğum hizmetçi kadınlar silah la geçirdim .. Ancak günet doğ idetleri değildir. 
koıtu. İçini boş buldu .. Aman sesinden ürkerek mehtaba kar duktan sonra karım ve çocuk Kara tahta önünde bir na
yarabbi çocuğumuzu kapıp gö- şı uluyan köpekler gibi haykı- ı meme ağzında olarak ikisi de zariye halleder gibi bu euar do 
türmüılerdi. Kadıncağız bu ıon rıtıyorlardı. Gecenin sükutu i- uyuyabildiler.. tabının keıfine uğratacağım .. 
leli.kete tahammül edemedi. çinde çın çın çınlayan kadın l Bu müthit macera beni çok Bir ıey anlayamadığım takdir 
Kendinden geçerek yere seri!- feryadı kadar aklımı alt üst e- 1 bitik bir hale düşürdü. Artık de polise ihbarda bulunaca-
di . den bir şey tanımadım.. ı· kendimde bu gizli dü9man ve- ğım. 

Lambanın neşrettiği hafif O aralık döteme tahtaları- ya dEtmanlarıma kartı koyabi- _(_l_)_R_ac_h_i_ld_e_b_ir-ç-ok mefhur 
ışık dairesinin ortasınrJayım.. nın altmdan geliyor gib; kulak ı lecek. bir kudret göremiyor· romanlar yaımut maruf bir edi-
Bi~ tarafımda bayglD yatan ka larıma gevrek. gevrek, bir kun dum. ı..dir. 

Ertesi günü iki hizmetçi landı ki adamcağız kendini du nı oynamak için lazım nıızan-
kadının evden gitmeleri epi vardan duvara çarpa çarpa az sen ve teferrüat yoktu. Belki 
hengameli oldu. Adeta bir oto daha ölüyordu. de hep bu korkutmalar itikat
ınobil önünden ürkerek kaçan Bu tehlikeden kurtulur kur- arz innnı imana getirmek için 
iki tavuk gibi çırpına. haykıra tulmaz bize ıu cevabı verdi: yapılıyor, zaman ve hal ve me 
uzaldattılar... - Bir daha böyle bir feli- kin neden ibaret olursa ol-

llk geceyi bizimle beraber, kete utramaktan - gardiyan- sun bu meçhul kuvvet tehdidi 
bu evin damı altında geçirmit !ık hizmetinden istifa vermeyi ni her vakit ikaa kadir olduğu. 
olan dostum birçok arkada9la tercih ederim.. nu gösteriyordu ... 
rile birlikte geldi. Fantomla- Haneye yeni tatınmıt oldu "Onlann bu türlü taarruz-
rın da amatörleri yok değildir. ğumuz için henüz etyamız çö larına oyuncak olmak mezelle
Bu çıkacak heyüliyı yakala- zülmemi9ti. Cürmü meıbut tinde kalan zavallı fani adam 
mak için adeta bir av süreği halinde yakalanmaları müm- iıe bu garibelerin künhünü 
tetkil ettik. ı kün olmayan bu eller nndı- 1 araıtırmamak kayıbızliğile suç 

ilk tehlike itaretincle. kendi , tımızı. sepetimizi boıalttılar. lu idi. Hiç bir şey bilmiyor bil 
kendine kilitlenip açılan kapı- Her şeyi karma karıtık ortaya mekte istememesinin cezasını 
lann ve sım aıkı sürgülü bulun nçtılar.. çekiyordu. 
malarına rağımen, aralanan pen Bu li'netli evin her tarafın- Doğrusunu İsterseniz müte-
cere kanatlarının ön ve arkala- da darbeler gümlüyor bizi ko- euir olmaktan ziyade mütehev 
nna nöbetçiler diktik .. Fakat rumaya gelen zabıta memurla- vir idim. Bu ite hiç bir hile ka 
heyhat ne fayda ... Iııklar aön- nnın kulakları dibinde türlü rıştığını kabul edemezdim. 
dürülünce. bildiğimiz esraren- müzaylf, istihzalı kahkahalar Fakat anonim bir hüviyetle vu 
giz haller yine aynen vukua duyuluyordu.. ran bu alçak düşmana arkamı 
geliyor, limbalar tekrar yakı- 1 Bütün bu akıl almaz iz'aç- dönmeyi de onoruma yediremi
lınca cani veya canilerin bırak- lan yapanlar kimlerdi? Bazı yordum." 
tıkları eserler bulunuyor. Fa- gizli taraflara tehlikeli elek- • Maahaza geceleri ikamet 
kat kollarının gölgesi ula gö- . trik tesisatı yapacak münasip mümkün olmayan lanetülmes
rlilemiyordu.. yerle•, mahzenler yoktu. Bah-

1
• kenden kaçarak çocuğun ağla 

Bu namer'i haydutlardan . çe her hangi bir şahsın saklan 
1 
masmı dindirmek. karımın ııi

birini yakalamak için içerisin- · masına müsait değildi. j nirlerini yatı~tırmak lazımdı." 
den kahkahalar duyulan bir Bu gayri nıer'iler alelade Flammarion'un mülahaza 
sandık odasına kapadığımız bir ı asri dekorlu bir evi zaptetıniş- ı;ı: 
llardiyan öyle dehşetle patak- !erdi. Orada bu tedhiş dramı- <Dev> mı var) 
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• Pollllle 

ci Sahife 1 1 , , Otomobilde n G e Yaz 
Bir va 'a 

··n maarif 
an tammadığı • 

ns adam a Veki inın 
ahbap olur mu? Riyasetinde 

>irkecide bir otelde oturan Alı":'et To lanıldı 
· nde biriıi enelki ııeee Haıköy-

lbrahimbaiamindl e bila"r dadamla tanıt (Ba1ı ı inci sahifede) 
q ve ah p o muş r ır. 1 • • • 
lki ahbap bir müddet dolaşıp biru teplerde bıç bır talebenm mek
ılu içtikten aonra. 1:ece aaat 1 de ! tepıiz kalmaması iti uzun uza
_. taraf tcnhalaştıit sırada dıya tetkik edilmiş ve lazım ge 

mobille Şişliye doğnı yol len bütün tedbirler teabit olun-
mıılarclır. tu 
Otomobil Harbiye mektebini ,g• mut r. 
p ileriye doğru ııideTken otomolıi- Vekil Beyin beganah 
a içinde Ahmet birdenbiı:e lbr~- Maarif Vekili Eaat Bey, dün 
· n üzerine atılmıt ve cebınden bir akşam geç vakit bir mubarriri
ıtura çıkarmıt, toföre duyurmiya- mizi kabul etmit ve bu mesele 
ık kadar hafif bir ıeale: 
_ Setini çıluırıuan ıenl boiazla- hakkında fU beyanatta bulun-

m, demiıtir: muıtur: 
lbrahim ı,;,. aralık ıea çıbrına!c la "- Her den ıenesi batında 
ıyince Ahmet utturayı adamcağı- daima bu vaziyet mevcuttur. 
ım bqına oaplayıp yaralamqm.Ba En evvel leyli almmaıı lizım 
aziyet lı:aryıamda tbrahim ıeaini çJ gelen talebe mikdarı tayin edi
aramamıt. olduğu yeTde kalmııtu-. lir. Sonra nehariler alınır. Bu
Banan üzerine Ahmet bir elile aa nun ıebebi de leyli talebe muh 

ırayı tutup tehdide devam etmiı. ı· eh" l d ı· Neh • 
iğer elile de llınlümin cebini aça- te ı~ f ır ~r ~ ge U:· an-
ak 72 liraamı alnuttır. ler ıse aynı tehırdendır. İ§te ev 
Bu ıırada toför Aziz itin farkına 1 veli leyli talebe alınmakta ve 

mmq, deThal otomobili durdurarak bilahara nehari talebe kabul o
ı.hmedi yakalamak latemiıtir. lunmaktadır. Netekim 1ıtl1!lbul 
Fakat Ahmet claba teri bir ha•&- lisesinde de leyli talebeoin ka

etle otomobilden atlayıp kaçmaya bulünü müteakıp nehariler alm 
aılmnııtır. . mı§ ve açıkta talebe kalmamıt-

Bu ıırada toför Aziz de otomobili B d b k k k im 
ket ettimıi• • t bili ba" tır. un an aş a açı ta n a 

ıare ı ve o omo e gı- I · b ··nk·· t tkik h a çağıra A.lunedi takibe bqlamı meae esı, ugu u e a mı· 

a-. '" za göre ~k değildir. Esasen ne 
Görilltü}'il duyan cle..riyeler yetİf bari olan mekteplere daima ta

ııif Ahmedi kaçarken yalralemışlar- lebe almıyor. Fazla talebe için 
br. Batmdan yarwh olan lbrahim izdihamı mucip olmamak üzere' 
haköy mttkezine ııiderek valı:ayı yeniden tubeler açılma11 müm
nlatm", poliı tahkikata betlanııı- kün yerlerde ıubeler açılarak. 

.,. ııruflar iliive ede'J'ek ihtiyaç tat 
Bır• k k ÇOCU uyuya ı min edilmektedir. Tekrar ede-

dü•tÜ 1 rim ki, tetkikatmıız fazla izdi-
"$ ham olmadığını gösteriyor. 

Akbır.kta bakkal Ahmet efendi- Bunlar da tamamile yerlettiri
ın kızı 5 YBtlarında Y ecihe dün lecektir. Herkes. bilhaaaa mek
ııahçede oyııarken ağzı açık bulunan tebin açıldığı ilk günlerde hep 
ir kuyuya düşmüıtür. 1 
Bu 11rada etraftan bir kaç kişi gö birden müracaat ediyor. zdi-

rm't'k çocuğu kuyudan çıkılmıışlar- bam bundandır. Üç dört gün 
dır. Çocuk muhtelif yerlerinden ya- içinde hcps:nin yerleştirilebile-
ralanmıttır. ceğini kuvvetle ümit ediyorum. 

Zorbanın biri Munlllmlerln tebdili 
Kuçülıayatofyada oturan Şükriye Muallim kadrolarında tebed-

anımla kocası Ali bir muddet evvel dülat ınyiasmdan bahsediyorsu 
kavga ctmiıler ve ayrı evlerde otur nuz. Bu tahavvül pek cüz'i ol
mağa başlaınıılardır. mu§tur. Vekalet. inzibati, aile-
Şükriye hanım A~asofya meyda-

1 
vi. sıhhi; mücbir sebepler olma 

nmc!.~ gcçer.~en Ali kar~."m!' çık~- dL1<ça bir muallimin bir taraf-
rnk ılet btçtıgıle kadmm uzerıne hu- . v f ki' af 
c:um etmiıtir. tan dı~~r ~ara .•. ~a !ne tar . -
Şükriye hanımın feryadı üzeı?ne ta~ degıl~_ır. Bıl!rız ~ mualh?1 

ootka bekliyen polis memuru yetıı,.. lenn tecrube ettıklerı talebenm 
k ayırmak istemiştir. o mektepten çıkıncaya kadar 

Ali bu defa da memurun üzerine 
hücum etnllştir. Ali yakalanarak ı.. 

kola tealim edilmiıtir. 

23 cürümden maz
nun yankesici 

Meruf yıı.nkecicilerden Recep n
velki gÜn Eyip pazarında Y •şer is
minde birinin ciizdanım çalmq ft 

bilahare Beyoğlunda y kala~trr. 
Recep 1 inci ceza mahka:neşİne ve
rilmiş ve tevkifhaneye ıevk~
tir 

Kecep ı'1ndiye kadar muhtelif cü
rümleTden 7 defa m hlıüm olmuş

' Bundan ~ka 23 cürümden de 
mazn;ın bulunmaktadır 

Zorla güzelli 
olur mu? 

Husnu i·minde birisi bundan e
pe ice zaman evvel Pamıillapıda 
oturnn Fatma hanım isminde bir ka 
dınl tamımıı ve umn müdd"t b<ra 
ber yaıamışlardır Son zamanlarda 
her n denıe arahırı açılmış, Fatma 
hanım darılmıt ve Hüsnüyü eve al
madığı gibö gördüğü yerde yanın
dan koğmu;tur. 

Son clela kapıdan ı.o.uıı..;, Hiia
nuyü çok lıiddetlendinnif ve ertesi 
ı:ece kafayı adam .akıllı duranlattık 
tan sonra Fatma hamının nine ııit
miı. bir fıraat bulup içeriye gİnniı
tir 

l~üınfi derhal yukarıya çık>rak 
Fatma hanımın odasına ı:innis •e 
l'.•"P keııdiaile birlikte yqııma;ını 
teklif etmiştir. Kac!ni reddedince 
J-lüsnü bir k:ıma Ye bir de üıbanca çı 
}ru-ak bdınm üzerine hlicum etmiı 
tir. 

Fa a lıanmım fervadm1 elrah
duyan kom ulardan Hüınü ynkaJa. 
nacağını anbymca elindeki ıilihlw
a etraltalci!ori tehdit ederek 18VU
fup kaçmıı tır. 

'ı:dlseye pollı vazoiyet etmi<tir, 
ff snü e•den çıkhlı:tan ıonra iki gÜn 
i • ı lraybetmeğe muvaffak olmu<u 
ı!a dlıayet yakayı ele vermiştir • 

Bir çocuk ezildi 

orada kalması tedrisat noktai 
naznnııdan çok faydalıdır. 

lcttmada neleı· glJrüşüldll 
Bugünkü İçtimamızı aoru

yoraunuz: Müfettiıi umumi B. 
!erle yeni dera senesi içinde 
kültür, verim noktasından (Ve 

kil Bey verimi - randman mu
kabili türkçe olarak kullanmış
tır) mekteplerde tatbik edil

mek iktiza eden şekilleri ve bun 
!arın tarzı tatbik.mı ve resmi 
mektepler gibi ekalliyet. ecnebi 
mektepler üzerindeki vaziyeti 
görü§ tük. 

Bir muallim resmi bir mek
tepte nasıl muamele öriiTıe ve 
nasıl vazüe yaparsa, hususi. ec
nebi ve ekalliyet mekteplerin

deki bir muallim de ayni mua

meleye tabidir. Mekteplerde. 
bilhaua tedris ve terbiyede mu 

vaffak olmak için aradığımız 
yegane gaye budur; bu mektep 
lente birçok Türk talebesi var
dır, Dil kurultayı toplanıncaya 
kadar henüz ıörmediğim resmi 
mekteplerimizle. ecnebi mektep 
!erini gezeceğim. Geçen sene e
kalliyet mekte !erini ıezmit
tim.'' 

Vekil Eaat Bey bugün Kadı
köy cihetindeki mektepleri tef
tiş edecektir. -·--,----·--.... ----
yonun albnda kahrut n esilerelı: öl< 
müıtiir. 

Şoför Rüıtü yalıalanDllf, müddei
umumilik tahkikata vaz'i yed etmit
tir. 

Kaza kur unu mu 
Penı!ikte ranon Mudafamn oğlu 

1 O '7ilflllda Sadi tabanca ile oynar
ken atq almıt n yar•lanmııtır. Sa
di Tip fakültesine kaldırılnıqtır. 

iki amele yaralandı 
Balat npur ialı:eleai hamallanndan 

Osküılarda Bulğurlu mesçitte 24 1 Hatan Abdi ile Mehmet Süleyman 
numaralı evdt1 oturan 1 brahlm e!.nin mavnadan uç fabrikaoına uç nald 
4 ya,mda oğlu H üıeyin, Muhtar ederler!<en vinçten düıen blr demir 
Vahdet B. ıokağmd.ın geçerken le ağır ıurette yar..JanmışlardD'. 
N~t aendikat rıız kumpanyaoına ait Biri Cerralıpafa , biri de MÜ•evi 
toför Rüıtü ' nin idaresindeki !;am. hastanesine kaldmlmıılordır. 

Almanlar 
Cenevre ye 
Gitmeyorlar 

Türk çocuğunun etten kale 
k duğu vatan parçası 

n 

Turing Klöb'ün tahakk kunu 
temenni ettiği şeyler (Başı J inci •ahif~de) 

janı telıraflamun bu husuıta ver
dığı yeni malümat ıunlardır: 

BERLIN, 17. A. A.- Alınan hü
klımeti, liJalılan lxrakma konfernnar 
reiıine ııönderdiği mektupta Alınan 

Alman Hariciye nazırı 

Von Neurath 
yanın Cenevre konfeTanaı tarafından 
ıilBhlarm terki yolunda aarfolunan 
ııayretleri büyük bir alaka ile takip 
edeceğini fakat hukuk müuvatı, • 
""' lıat'i olarak kabul edilmedikçe, 
bu konferanı mesai.sine ittirak ede
miyeceğini bilılimıiıtir. 

Tahriri ceı•ap verllmigecek 
BERLIN, 17. A. A.- Hariciye na 

zm: von Neurath, Fransız sefirini ka 
bul ederek Franaanm •İlah mesel&
lerindeki cevabınm ıilahları bırakma 
meaeleıine doğrudan doğruya temas 
etmediğini ve hiçbir noktada Alman 
noktai nazarına takarrÜp etmediğini 
aöylemit ve notalar teati.ine deva
mın lüzum1u2 olduğunu beyan et 
miştir. Yon Neurath, bununla bera
ber Almanyanm ıifahi noktai nazar 
teatisine amade bulunduğunu ilave 
etmiıtir. 

ingiltere na . .,/ bir vaziyet 
alacak? 

LONDRA, 17. A. A. - lngiltere 
hiikUınetinin teslihat 11Lltumda mü· 
eavata dair olan Alman muhtırasının 
ortaya atmıı olduğu meaele muvac,.. 
besinde takip edeceği siyaıet benüz 
aarilı surette malüm değildir. 

Sir John Simon'un da İftİrakile 
çarıamba günü toplanacak olan tah 
eli teılihat konfemnoı büroıunun bu 
içtiınaının tehiri için evvelce burada 
dermeyan edilmekte olan talepten 
timdi artık vazreçilmi,tir. 

Hatta bu büronun i k celaeden 
ıonra tehir edilmesi imlrinının bile 
derrıiş cdilmemeküı olduğu zanneılil 
mektedir. 

Diğer taraftan Almanyanın büro
nun meaaiıiue iıtirak etmiyeceği he. 
men muhaifkak addedilmekle bera
beT Almanya hariciye nazm M. von 
Ne~rath'ın milletleT cemiyeti konoe 
yinin içtimaa iJtiralô için 23 eylülde 
Cenevrede bulunacağı ve muhtelif 
devletler hariciye nazırları araamda 
§ayanı dikkat mük8Jemcler olacağı i 
teri ıürülmekteılir. 

Bu mükalemeler esnasında lngiliz 
murahhasınm takip edeceği battı ha 
rcket& aair af'liiıdaki mnlümat veril
mektedirr 

lngilizlerdc hakim olan fikir, aske 
ri istatünün müsavatı esası im 1 e 
dilditi taktirde bu prenoipin tahdidi 
teılihat konferaıuı mcs..'\İaİnİn nınh
•ulü olarak vücude cctiri!ecek muka 
velename metnine ithal cch1meıi mer 
kezindedir. 

(Başı 1 inci sahifede) 
liyor. 

Akbaşta .• 
Büyük harpte mühim bir mev 

ki olan ve harp sahasının ba~lan 
ı:ıcı olan Akbaş önür.e gelince bü 
tün vapurdakiler en üst aıüverte
ye toplandılar. Vapu~ üç düdük
le, bu her zerrc•i Türkün kanile 
yuğunılan topraklan aeliiınlar
ken muzika istiklal marşını çal· 
mağa batladı ve bir müfreze as
ker seliiın vaziyeti aldı.... Bu an
da herkeıin dimağı tek bir teYi 
diitüniiyordu ve Çanakkale zafe
ri onun büyük tehitleri herkeıin 
kalbini işgal ediyordu ... 

Çanakkaleden yeniden bir 
kafileyi alan Gülcemal tam yolla 
Boğaz haricine, Akdenize doğru 
ilerlemeğe baıladr. Bu eanada 
Kale üstündeki arılardan birinde 
bir ay yıldız etrafma yazılan fU 
tarih her ıeyi hahrlatıyordu. 
18- ili -1915 ... Bu tarih. dün
yanın en mükemmel deniz harp 
vaaıtalarma malik olan devletle
rin bu mükemmel vesaitle boğazı 
zorlamağa baıladıklan ilk tarih 
ve, Cavat Pa'8 idaresindeki Türk 
kuvvetleri kartıamda uğradıklan 
ilk hezimetin gÜnÜ idi. 

Gülcemal Türkün bin bir ha· 
mıuet hatıralarou taııyan iki ıa· 
hil arumdan ilerliyor. Güvertede 
toplanan yüzlerce inl8D o ııünleri 
kalplerinde bir defa daha ya§ab· 
yor. Bu esnada vapurun üç düdü 
ğile ıehitler selamlandı. Muzika · 
matem havasını çalarken bü
tün ııözler yaf'll'Jlllflı. 

Havaya bir müfrezenin yap• 
tığı alb el atettesı aonrR C. H. F. 
vilayet idare heyetinden Milliyet 
aıkeri muharriri Ali Rıza Bey 
Çanakkale harbi hakkındaki kon
feransına batladı: 

"Çok yük•ek bir vazife, . çok 
derin bir borcun edasına gıdıyo
ruz. Çanakkale ta~i~ini kanlaril~ 
yazanları tazize gıd.~Y'?.nız. ~u~~
nü göremeden, buguoun tanhını 
yaratanların ruhlarını takdise gi· 
diyoruz ... " Diye hcyeca!'lı bir ifa 
de ile ıöze başlıyan Alı Rıza B. 
1914 yazınd1'n, bü:ı-ük harbin ilk 
topu patladı ~ı andan itibaren Ça
nakkalenin bir düğ· m noktası ol
duğunu zikredcrc~ Boğazların 
bn harpteki büyiik eh~mmiyetini 
zikrederek harbin uhtelif cephe 
ferde tıırihçe,tini Y*Plı· Ali Rrza 
Bey Boğazın 19 §llbatta nuıl zor 
Janmağa ba ladığmı, 25 şubatta 
tekerrür eden bombardımıını an
lattıktan sonra 18 martta 316 to
pa kartı 93 Türk tol!nnun na~~) 
karşı koyduğunu en ınce teferru
ata kadar izah etti. Ali Rıza Bey 
Seddilbahirde 4 lnı.ıiliz taburuna 
karşı 4 Türk bölüğiinün naaıl mü
dafaada bulunduğunu, bu dört 
bölüğün zabitlerinin ~epainin 
neferlerinin yanaının §ehıt oldu
ğunu ili.ve ederken hey<ccan aza
mi haddini bulmustıı. 

Bundan sonra lngiliz re•mİ 
harp tarihinin, kaymakam Musta
fa Kemal Beyin (G!lzi Hz.) bu 
büyiik harpteki Pher.'.mİyetli rol~ 
nü gÖ•tcren kısmını okuyan Alı 
Rıza Bey •Çanakkale harbinin 
dört mühim günü vardır: 18 
Mart, 25 Nisan 9 Te 10 Ağustos ..• 
Bunlardan birincisi Cavat Pa~a 
kuvvetleri tarafındıın kazanılmış 
di;;.er üç tarih bizzat Gazi tara .. 
fından yaratılmııtır. 

Ali Rıza Bey nı tlaina ,öyle 
nihayet verdi: 

Çanakkale batlı batına bir ta
rihtir. Hem de yalnız Türk tarihi 
nin dc"il, dünya l ~hihinin gidişi· 
ni değiflİr ın bir tan •• 

Bugiin düny4nın m~nzar~ıunı, 
umumi harpten evvelkın<> n,· '>et
le değiımit görüyorsak, b~ de~i
tikliği yaralan uo.~ ~arbm mı~ 
veri Çanakkııledelıı Turk :ı:aferı· 
<lir. 1 ogiltere hükumeti, müzakeralın 

te.Iihatın tahdidine müncer olması-
bu Dünya tarihinde, geçen her 

na çalı~ olup koufeTaDll ,oene büyük hadi:ede, en büyük ı·olü oy 
nihayetinde tekr;u- me•aiaine girişti- ·ı • k., 1 
ği zaman Almanyanm buna iştirak nadığı aon tarihi ve ı mı tel hi er 
etmekte faidesi olacıığmı anlıyacağı le ayan beyan olmuş olan !W;k 
nı ümit etm•ktedir. lngilia hariciye milleti, ııenl> dünranın. en buy~ 

J h S• • A "ka ve ----'ıiz hi.dıaelennden ban nazm ıir o n ımon un men tllD9&I 

ı<iiri M. Mellon, Almanya maslahat ve başlıcası olan cihan harbinde 

gü.zan M. von Bemsdorff •e Franaa -·----·--M· --••••···-·
tefiri M. de Fleuriau ile Y- ol- her halde evveloe bu hıısnsta Alman 
duğu miiteaddit rnükalemelerden hükümeti ile mutabık kalmq demek 
sonra lnııilterenin aariedeceği faali
yetin umumi planının bu ,ekilde ol
duğu annolunmaktadD'. 

Musso ini de lfl/rak ediyor 
BEERLIN, 17. A. A.- Havas a

jan11 muhabirinden: 
M. Muuolininin tahdidi teılihat 

konferanar müzakeTelerine bizzat it

tir. 
Mamafih reami Alman mehafilin 

de M. Mu;aolini'cin projeıinin he. 
nüz maliım olmadığı bPyan ve bü
yük bir ketumiyet ve ihtiraz göst&
rilmPkt Jir. 

lr!11ralıhaslar yolda 
tirak etmek niyetinde bulunduğunu BROKSEEL, 17. A. A. - Harici 
aöylmnit oldutu habeT verilmekt.,.. ye nazın M. Hymarıa. önümüzdeki 
dir. hafta zarfında Cenevrede toplanacak 

Ekıeriya iyi maliımat almakta o- dnn taht!" di teslihat konfeTan81 bu
lan bir menkıdan Blınan maliımata rosunun mflaİsine iştirak etmek Ü· 
cöre ltalya ~vekili, bu fıraattan bi zne Brükocl'den bareket emnştir. 
U.tifade Almanyanm tedilıat saha- BERLIN, 17. A. A.- Cencvrcye 
amcla müaavat talebi lehinde ıiddet- g<tmekte olan Sovyet hariciype k<>
le müdahelede bulunacaktır. miser iM. Litviııoff. Berlln'e muva-

Duçe, bu tuavvurdıı olduğundan saı;.t eylcmiıtir. 
ihtimal Almanya hükumeti nezdinde Sa~t 13 de kııvdül tarafında,, ka 
bu müzakerelere mümeHil gönder- bul edilecektir .Mümaileyh buı;in 
memek kararından vazgeçmesi ve öğleden ıonra haric ·ye nazırı M. von 
21 eylül t~~~i i~tİtnaa mura~ha•lar 1 Ncurat~ ~le de. ıörü.!!ecl<tir ... 
göndcnnesı ıçın ısrar edecektır. Tahc11ı'1 teıhhat mc&clc~ın!n, bu 

•·et ltn! a hükfuneti, böyle hattı m:ikalcmelerin en 1"nılı me,'Z\ıunu 
bnreket takibine brar ver.1-ıİ~ iaı: ı t""ıliil eiletc;ı..ine ,ünhe yoktur. 

dahi, gene cihan tiimul rolüıoü oy 
namı§ bulunuyor. 

Ve buradaki rolü de, Çanakka 
lede başlanuı, ( Dumlupmar) da 
baıarılmııtır. 

Çanakkalo zaferinin verdiği 
netice hakikaten cihanıümuldür. 
O, imperatorluk Rusyasında, enı
sal:siz bir kıyamet koparmı~, bu 
kıyametin mahıerinden bugünkü 

Batmuharririıniz Siirt mcb'usu 
Mahmut B. turizm hakkında umumi 
ali.kayı tevlit eden bir makale net· 
retmişti. Memlcketinıizde on sene
den beri turizmin inkişafı için çalı
ııan Turing ldöbün bu huauatalıi fi 
kir ve muta!aaunı öğrenmek istedik. 
Klöp memlel<ctte turizmin inkiıafı 
için bir çok ,eyler düıünüyor. Klö
bün mutaıaa ve temennilerini şu ıu 
retle huliıaa ebnek kabildir: 

latanbulda turizmin inkiJafı için, 
hayale kapılmadan ilk yapılacak 
İ§ler bugün taayyün etmi4tir. 

En evvel huduttaki aiimrüklerimi 
ze seyyah çantalannın muhteviyah
ru onları altüst etmekten ziyade aey 
yahlann gözlerinden anlayabilecek 
ve vazifeaini temam bir terbiye da
hilinde ve dostane bir ıurette ifa e
debilecek memurlar ikame etmek la
zımdır. 

Otomobille gelen ıeyyahlarm da 
ııerek triptik muamelesinin, geTek 
mmtakai askeriyeden ıureti mürur
leri teshil edilmek ve asrilettirmek 

<~~;;J\ ! lazımdır. 

Ali Rıza Beg 
Sovyet Ruayaaırun doğmasına ye
ı:i.ne i.mil olmuıtur. Bu ıuretle a
aırlardan beri, Türkiyenin yanıbn 
pnda, her fırsatta Türlkün b-..ı
nn bela olan imperatorluk Ru•ya 
IJDJn T ürkiyeye karşı tehlikeli ,.. 
mellerini bertaraf etınitıir. 

Çanakkale zaferi dünyaya ıun 
lan da öğretmiıtir: 

Asırlardan beri Türk medeniye 
tinin havzaar olan Akdenizden, 
Türkü nzaklaıhrmak istemenin 
tahakkuJ.-u imki.n11z bir hayaldir. 
Sonra, dünya kurulalı beri, dün
ya siyasetinin geçidi, dünya iktı
aadiyatınrn oluğu olan boğazlar• 
rın en layik bekçisi Türklerdir. 

Bundan başka, Türkün ,..il ru• 
bunda mündemiç zengin ve engin 
kudret, dünyanın en ilerilemiı ve 
modem maddi vaarta ve ailalılan 
na kartı dahi, daima üstünlüğünü 
muhafaza edecektir .. 

Türkün herhangi milli zerresi
ne uzanm it isteyecek düşman e
li, ne kadar kuvvetli olursa olsun, 
Türkün çelik iradeoi önünde, ni
hayet, bükülüp kırılmağa mah
kum olacaktır. 

Nihayet Çanakkale zaf .. ri, bü
tün bir düıman alemine, TürkPli 
aleyhindeki haris emellerinin dai 
ma tatlı bir rüyadan ibaret kala
cağını iabat eden, ibretle dolu bir 
derı olacak tarihe geçmiştir. 

Yalnız bu ( dera) ten ki.fi de
recede ibret alamayan veya al
mak istemeyen dü~anlanmıza, 
Türk ordusu ve Türk milleti. Ça
nakkaleden aldığı dersle, ıon ve 
kat'i derslerini de (Dumlupınar) 
da vermiştir. 

itte Çanakkale zaferi, bu ka
_dar büyük neticeler verınit ve o
rıun için bu zafer, bugünkü Türk 
devletinin, Türk cümhuriyetinin 
başlı temellerinden bir tanesidir. 

Bu büyük günleri yaratanları 
hürmetle yadeder ve bu u turda 
can veren 66 bin Türk tehidinin 
ruhunu taziz ve takdia ederiz". 

Gazi Hz. ne telgraf 
Bu ıırada C.H.F. lıtanbul ida

re heyeti ve tehitliklcri imar ce
miyeti reisi Cevdet Kerim Bey 
Gazi Hz. B. M. 1\1. reisi Kazım, 
Başvekil lamel ve Büyük erkanı •........ - .... " ______ _ 
Posta 
Vapurculuğu 

(Başı ı iaci sahifede) 
nıer'iyete gİn"tıekle beraber, Pot
ta vapurculuğunun devlet idare• 
ıinde batlama11 ancak üç ay son
ra kabil olabilecektir. Bugünden 
itibaren Türk limanlanna kayıtlı 
bütün vapurların sahipleri vapur 
lannın evaafı halckmdaki malu
mab beyanname ile Deniz Tica
ret müdürlüğüne verecektir. Bu. 
beyannameler lktıaat vekaletine 
gönderilecektir. Bu beyannamele 
rin bir ay zarfında verilmit olma· 
ıı li.znndır. Bundan oonra vapu
runu aatmağa talip olanlan!.an 
ki.fi evsafta gemiıi bulunanlarm 
gemilerine teşekkül edecek bita
raf komisyon tarafından kıymet 

konulacaktır. Bu muamele de iki 
ayda ikmal edilebilecektir. Bu 
suretle lnhisann bilfiil ancak 1 7 
kanunuevvelde İşe batlıyacağr 
anlaşılmaktadır •• 

Hususi ellerde bulunan vapur· 
!ardan ancak 12 - 13 tanesinin 
kafi evsafı haiz olduğu aöylen
mektedir. 

Devlet vapurculuğu inhisarı 
idaresinin armaaın•n ne olacağı 
henüz malı'.ım değildir. 

lnhiııar kımunen buaünden itiba

Bundan sonra turist hamallar, ka 
yıkçılar, ıoförler ve rehberleT ile kar 
tılaıır. Bu tetkilitın radikal, kat'i 
ıurette her yerde tutulan usullere 
tevfikan 11lahı lazımdır. 

Vapurlarda yapıla,. pa18port mua 
yenelcrinde bu İti aür'atla yapmağa 
alıımıı pollı memurları iıtihdamı vi 
ze muamelelerinin teahili, vapurlara 
girit ve çakışta intizamın tezyidi ve 
kendilerino mu18llit olan ayak aab· 
cılarmın men'i lazımdır. Bu busuıta 
ara oıra verilen emirler tatbik olun
mamaktadır. 

LimanJJDıza uğrayan aeyyah va
purlarının muhtelif liman maorafla
rı1 meseli Yunaniıtana nazaran, çok 
fazla olmasından bu vapurlann bir 
çdi'iu Pireye kadar gelerek oradan 
avdet etmektedir. Bu keyfiyet latan 
bul için mühim bir zarardır. 

Sonra otel meıelesi gelir. Bizde o
teller tasnif edilmemiıtir. Fiatları 
binniabe pahalıdır. Fikrimize göre a 
lış veriıte emniyeti aelbeden pazar
lık uauliinün kaldı"llm ı lazım· 
dır. 

Halen Edirne - lıtanbul yolunun 
iyi bir halde olmamauna rağmen, 

harbiye reisi Fevzi Pil§& Hz. ne 
fU telgrnflan telaizle veriyordu: 

Reisicümhur Gazi Mu.ıafa Ke
mal Hz. !erine: 

"Analartalar önündeyiz. Va
tanı ilk defa kurtardığın aırıların 
eteklerinden tepelerine doğru 
;yükselen iıa::arlarımı.zın önünd~ 
Türk abidesi olarak yalnız asıl 
tahsiyetinizle karı• karf!yayız. 
Yüksek aevlıi idarenle vatanı kur 
tarrrken emri kırmandan alhnda 
seve, seve can veren büyük §•hi.t
lerin huzurundan zatı devletlen
ne sayısı.z minnet ve rii.hranlarımı 
.zı arz ile bahtiyarız.'' 

Büyük erkiı.ru harbiye ı·eisi 
Fevzi paşa Hz. ne: 

" Çanaklıale muharebeai hatı
rasını yafQtan heyetimUı büyült 
tehitler huzurunda sUıe hürmet 
ve tazimlerini yollar." 

Baıvekil ismet Pata Hz. ne: 
" Çanakkale zaferini te•İt e

den heyetimiz aziz ıehitlerin hu· 
zurundan en büyük sevgi ve say
gılarla size tazimlerini yollar!' 

n. M. M. rciıi Ki.znn Paşa Hz. 
ne: 

"Çanakkale zaferini tent ed.~n 
heyetimizin harp sahasından h:.ır
met ve taziınlerini arz. ile bahti
yarım.'' 

Mevltıt okunuyor 
Ali Rıza Beyin alkı,Jarla nihn

yel bulan nutkundan aonra mem
leketin en güzel f"•li hafızlan 
tarafından mevlüt okundu ve Ça
nakkale ıehitlerinin ruhları taziz 
edildi. Mevlitten sonra Vecihe Zi
ya hanım ve talebe birliğinden 
bir ef-di birer nutulı; aöylediler. 

Gülcemal ayni limanlara uğ
rayarak latanbula dönerken va
purdakilerin hepsi bugÜnün ve 
1915 ııenesi bugünlerinin hatıra
larile metbu idi. 

Ali FAiK. 

Gazi Hz. nin cevabı 
Reisicümhur Hz. Çanakkale

den kendilerine çekilen telıırafa 

fU cevabı vermiılerdi: 

Cevdet Kerim B. f. iyeı 
Telıırafınıza ve hissiyahnıza 

fPfekkür ederim. Selamlar. 
Gazi Mustafa KPmal 

Kazım Pı. Hz. nin cevabı: 
C. - Sami.mi daygularınıza te-

fekkür ederim El. , . • 
8.M.M. Rem: Kazım 

1· RADYO 1 
ren ba~ladığından Seyriaefain i- Bugünkü program 
dJtresi k!avu7. vapur1armm baca-
larındaki annalan kaldırarak ISTANBUL - 18 saz (B<'dayii 
•ivaha b<>ya• ıştır. Kanım muci· m•ıoikiye heyeti Makbule hanım), 
bire~ kla' ••7.lı.k inhisaı dan hariç \ 19,30 orkestra, 21 gramofonla o-
lLalacaklı• pera. 

teşebbüıümüzle hiil<Umeti Cüınhurl
yemizce triptik uıulünüu kabul>i ve 
otomobille gelen seyyahların mınta
kıti memnuadan ıeçmelerine müsaa
de bu_yurulmaoı üzerine halen bir 
çok seyyahlar otomobillerile bu yo
lu takiben lstanbula geliyor veya 
gelmek isteyorlar. Memlekette ıer
vet brrakan en mühim turistler bun• 
lardır. 

Yeni hayat kazanan Yalova 
Yalova yolu Büyük Gazimizin 
rizme ideal bir hecliyeıidir. 

ile 
tu-

Yalova yolunun İstikbalde Buroa
ya kadar temdidi çok menfaatlı ola
caktır. lstanbul - Yalova - Burl8 
turizm noktai nazarından gezme yer 
leri, banyoları ve yolları itibarile biı 
kül addedilmelidir. 

Birincisi Boğaziçinde Tarabyadan 
Kavağa, ikincisi Adalar, ÜçÜncÜtÜ 
Fener - Moda, dördüncüıü Florya • 
Y eşilköy olmak üzere lstanbulda 
dört mühim yazl•k mesire merkezle 
ri ittihaz edilerek yanılar, galalar, 
turnualar, konse.-ler, oyunlar, kon
kurlar, eğlence günleri ve geceleri 
tertibile buralann ikametleri prog
ramlaştmlmalıdır. 

Malfundir ki bir memlekete turiıt 
kendi memleketinde gönnediği ıey
leri görmek için ı:elir. lstanbttlll ge
len bir Amerikalıyı aari büyük bina 
ları fabrikalannuzı, ıöstennekle 
memnun edemeyiz.. Bu itibarle evve
la eaki kıyafetlerimizi tayin ve tea
pit ederek bunları gösterecek hir kı 
yafetbanemiz olmaar llıımdır. 

Arzu edecek Turistlere usanç ver 
miyecek derecede alaturka mu•iki 
dinletmelı, Türk Lokantaları göıter
m~k ııece eğlencbilecdderi tiyatro, 
ıinema, kabare, ber gibi eğlence ma 
hallerini tayin ve proğramlannı ka
bul ve teıbit ve bunlarda aldatı1n:ıa
malanru temin etmek lazımdır 

Müzelerimizden bazılan da muh
tacı iılabtır 

Yeniden hayata mazhar olan Ya
lovanın iıtôkbali için bi1 miktar ı a
ra daha &Drfile em uaulleTe tevf n 
kuvvetli reklamlar yapılma11 ve bu 
suretle bura.va mü,teri celbi pek mü 
himdir. Yal~vn av eğlenceleri. golf 
oyunları ve aaireye pek müsaittir 

Çarpı tılar 
Tophanede Bo"azke5en caddeain· 

den Beyoğluna çıkmakta olan Ha· 
san'ın idaruindeki 1888 numaralı o 
tomobil 3927 numaralı arakıye carp 
mış, her ikisi de hasara uğrarncstır. 

Kalas dii ünce 
Ni§&Dtaşında Karakol sokağında 

Hüseyin Beyin yepıamda çalı an a· 
mele lıtepan elinde tqıdığı kalaııı 
yükıek bir yerden dü,ür.,..ek yine 
ayni yapıda çallflUl amele Osman.ı 
arka11ndan yaralamıştır. l.tepnn hak 
kında tahkikata ~lamrı.ıştır. 

Yeni neşriyat 

Olimpiyat 
73 üncü nüsha11 çıktL Cuma gün 

kü spor hareketleri atletizm, müaa
baknlar, resimler , tenkitler, tafsilat 
Avrupa ıpor haberleri, futbol faali
yeti tayyare ile gelen son reaimler, 
muhabir mektuplan münd ricatı 
meyanındadır. 

Fethi Beyin kitabı 
Sabık Pariı aefi<i Fethi B<ıy, 

lngiliz iktuatçılarınden !;" ~
bur Salter'in İktisadi hııst ' n 

kurtulut ünvanlı cscı·ini t rcume 
etmi~tir. Eser tabolu;ı ııakb' 

Tayyare 
Cemiye • 

LAieii Apartmanıar 
idaresinden : 

Tayyare Cemiyetinin Laleli 
Apartımanlannm 

1. dnireıinde: 3-11-25-38; 
2. dairesinde: 2. 14. 15, 18; 

24; 25; 26; 28; 31; 
3. dairesinde: }, 2, 3, 5, 12; 

21; 25; 26; 32; 33; 35; 36· 
4. dairesinde· 3; 5; 6; 9; 13; 

16; 26; 27; 33. 34. 36, 37, 38; 
No. lı üç. dört ve bet odalı ev
ler 1-10-932 tarihinden itiba
ren müzayede ile kiraya verile
cektir. 1. ve 2. dairedeki evler 
Eylülün 21. çarşamba ve 3. da· 
iredeki evler 22. per§embe ve 
4. dairedeki evler 24. cumarte
si günleri saat 9 da müzayede• 
ye başlanarak fiyatlar haddi li· 
yık görüldüğü takdirde 12 d• 
ihaleleri icra edilecektir. Talip· 
lerin pey akçelerile birlikte o 
günlerde Apartımanlar idareai· 
ne müracaatları. ( 4903) 



Kari .Yülunu Tayyare Cemiyeti 

Herkes ileriye, Mü ha yaat ko_ 
biz geriye! d 

Aldığımız bir mektuptur: misyonun an: 
Tayyarelerin bütün medeni mem Nümune ve şartnameleri 

leketleri örümcek ağı gibi sardığı, h ' 1 'k ' · ı ki' be 
zeplın balonunun Almanya - Bre21_ - name ile 400.000 adet evlenme 

, •
1 

1 

veç ı e ı ı mı yon ren ı yan 

ya arasında posla seferlen yapbgı la abe · ·ı "' b' 
bu devirde üç senedenberi Kütahya ev~a t ttırı ecegınden ta ~ 
kazaları arasında otomobille nakliyat tahp olacaklann pey akçelen 
:yapan poıla idaresi şimdi tasarruf ile birlikte 21 -9-932 çarşamba 
yaprna:C için dedelerimizin nakıl va- günü saat 15 te p iyan go m üdür 
s:ta~ına avdet~e karar ".~rmit- lüğünde müteşekkil taY,Yare 
Sımav Gcdız ve Gedız · Utak a- mübayaat kom isyonuna müra· 

rasındaki posla nakliyatı bu gün ya caatlan ( 4888) 
nn hayvan sürücüsüne ihale edilmek ~ 

üzer dir ---------------
Bu nevi müesıiselcr yapacağı İt 

ve tasarrufu halkın ihtiy~cınında göz 
İLAN 

önünde bulundurmak ıur,.tiyle lan- Z irde ira" erli len m üessesat 
zim edecek ki memleket müstefit ol vez elerinin açılma ve kapan
sun, b'lhaua o müeiSiseler sırf dev- ma saatleri 16 Mayıs ila 15 E y 
let ve haikın faydası namına tesis lul 1932 devresi ıçın sırasile 
olunmuşsa. 

saat 9 buçuk ve 15 buçuk ola-
Hayvanla yapılacak nakil usulü- rak tesbit edilmi• idi. 

niin bu bir kac kazanın iktisadiyat ' 
ve ticaretine y~pacağı muzir tesir- Mukaddema olduğu veçhile, 
den sarfı nazar halkın medeniyet a- aynı müessesat veznelerinin, 
lemiyle olan rabıtasını bir kaç gün 17 Eylul cumartesi g ününden 
tehire uğratması bile tecviz oluna- itibaren saat 10 da açılacağı ve 
maz Gediz . Simav halkı Ankara ve 1 saat 16 da kapanacağı umumun 
1 ıtanbul ıı.a~eteleri_ni ~ilıayet 24 ~t 1 malumu olmak üzere ilan olu
te okuyabılırken şımdı uç veya dort 

ne evvelki gibi. Amerıcan Expreas Cy • Ban 
günde elde edebilecek, yani elli se- , n ur: . 

Otomobille yapılan nakliyat için ca C?mmerciale ltaliana - Ban· 
posta idare•İ 150 lira verirken hay· co Dı Roma · Banque F ranco • 
•-anla yapılacak nakliyata 75 lira ve A siatique - Banque General 
reccktir. Aradaki 75 lira far k icin Pour le Commerce Etranger -
nüfuıu 80000 bini • ""1 iki kaza hal 1 Chriasoveloni Bankası - Credit 
kmt bir çok cihetlerden mahrum ve L yonnais • Deutıche Bank und 
izrar etmek doğru mudur? . Disconto Gesellachaft • Deuts-

Gedız'de . , 
Ali RIZA. ehe Orıentbank · Emlak ve Ey 

tam Bankası . Felemenk Bahri 
Mezar taşları sefit Bankaaı - Osmanlı Banka 

sökülüyor Si. Selanik Bankası. s. s. C . l. 
Ticareti Hariciye Bankası - Şat 
kıkarip Ticaret Bankası - Tür· 
kiye iş Bankası - Türkiye Zi
raat Bankası .. 

Muhterem 
Avcılara 
Amindoo ve Kotva çiftliklerinde 

Birçok büyük ölülerimizi~ 
yattıkları yer ler çöplük halinde 
dir. Bir çok mezarlarda da la
hitler parçalanmaktadır. Beşik
t-.ta Muradiye caddesindeki 
Söğütlü ve Galipdede sokakla
rındaki kaldırım tatları arasın
da birçok mezar tatları vardı •• 
Bununla beraber lahitleri mev- avlamak iıteyenlere Çaım,.;k tarla
cut olup tatları bulunan mezar I 11nda ve Çoban Çetmeainde kart ve 
lar sökülerek parçalanmaktadır rilecektir. Kart11z avlamak memnu
Hatta Beşiktaıtaki Maçka.Şeyh dur. Fiat: mevsim 5, ıs 8'Ü' · ··, 3 ve 
mezarlığında medfun pederi- yevmiye yanm liradır. 
min basaa yadigar bıraktığı bu 
lahit bir hafta evvel kırılmış. 
taıı sökülmüş olduğunu gözyaş 
la'rile gördüm. ihtimal ki ta!la 
;ı da mermercilere satılacak ve 
yahut kimbilir hangi yerlere a
tılacak. Buna hangi vicdan razı 
olur? Acaba bu mezarlığın bir 
memuru yok mu? 

Betiktat Muradiye m:.hal
leıinde Galipdede sokağın 
da 38 de Muallim mütekait 

Binbatı Şemsettin 

ZA YI - 14-14702 No lu liman cüz 
danımı zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eıkisinin hükmü yoktur. 
Mehmet oğlu Muılafa .. 

ZA YI - 114 sicil numerolu hüvi-
yet cüzdannru zayettim. Diğerini •· 
lacağımdan hükmü yoktv. Üıküdar 
Valdei atik, kemeraltı sokağında Şa 
kir oğlu Yunus. 

________ , _____ .. , ZAYi -Kazanç vesaireıini tediye 

' 

I
• 1. • I' ettiğim 4577 numerolu yük araba-
Ş Ve ŞÇI mın plikaaıat zayettim. Diğerini a-

. • lacağımdan hükmü yoktur. Üskü-
Milliyet bcı ıütunda İf _ııe İfIİ dar Doğaacılar'da 67 No oclıın ve 
İııfiyenlerc taııauut edıyor. f tuz deposu sahibi Sedat bin Rüıtü. 
ııe İfÇİ iatiycnlcr bir mclıtup-
la it bilromu"a müracaat et· 
melidirler. lstanbui befnici icra memurluğun-
İtçi İstİyenler 1 dan: Satılma11na karar verilen kar-

, yola, maaa, ve saire 29-9-932 tarih 
Bakkalarla müna..,beti olan 

perıembe aiinü saat 13 ten itibaren muktedir bir pli.ıieye ihtiyaç var- _ 
dır. Arzu edenler Sirkeci Küçük Topçular caddeıinde . 183 No. lu Ef
Kınacıyan han No. 25 e Nur Tü_rk talifoı otelinde satılacağından' iate
ticaret tirketine müracaat etsın- yenlerin mezkfır sün ve ıaatta m•
ler. hallinde hazır bulunları ilin olunur. 

1 k.i bulaııkçı hanım aranılmakta
dır. Arzu edenler Bahçe Kapu Huda 
dat lokantaaı Si No. ya ıniiracaat e
dilmesi_ 

İş arayanlar 

lstanbul mahkemeyi asliye üçün
cü hukuk dairesinden: Aliye Rıza 

banun tarafından kocası halen ika
metııilu meçhul olup Y eniköyde Is 

508 Ş f Z. f H.. . kele kurbi.nde 7 No. lu Rizapaıa sa-
- ere ıya e • uaeyın l . . . . . .. 

pafa konak Tıp talebe yurdunda hilbaneemde mukim Seyyıt oglu 
320 No. lu vuıtaaile. Terzılık bi- Seyyit Ali bey aleyhine ikame eyle
lir 2--3 lira ~cre~le ~lııır. diii bofanma davaaında ili.nen vaki 

509 _ Hu..,ym Alı Bey. Us- t bl' - • d' • · 
k .. d s· h il . k e ıgata ragmen cevap verme ıgın-

u ar ınan paf& ma a e~ı. ..•· ! . . . . . . 
sap sokak No. 24 I.ise tahsılı gor-

1 

den tahlukatın ıcraaı ıçın tayın edı-
mü, memuriyet arayor. len 16-10-932 pazar saat 14 te mü-

51 O - Süleymaniye Fetva '!0 - maileyh Seyyit Ali Be in hazır bu-
Icu,u No. 13 R. Hayat. Daktılo- . . Y 
dur. 20-25 lira maa, iıtiyor. J, lunmaaı ılan olunur. 
arayor. 

511 - Davut Paşa tramvay 
durağında No. 52 Ahmet ef. tica· 
rethanelerde veya reami daireler 
de muhasiplık yapabilir. 50 lira 
maa, iıtiyor, 70 liraya taşraya l'İ'" 
der .. 

512 - Birinci ımıf ehliyetna· 
meli sinema operatörü iyi elek .. 
trik ve motör, yeni teıiaat ve ta
mirat yapar. Tatraya gider adre
ai: Kaıımpaf& Seyidah Celebi 
Halil ııokak No. 5 Ali ef. 

Ankarada kiralık 

lstanbul ikinci icra memurluğun
dan: Bir borcun ödenmesi iç.in mah
cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 

kahvehane Ye e. eıyası 21-9-932 ta
rihine müsadif Çartamba ııünü saat 
10 dan itibaren Galatada Mahmudi
ye caddeıinde 177 No lu kabve!ıane 
de birinci açık arttırma suretile satı 
lacağmdan taliplerin ayni günde ve 
ayni aaatte memuruna müracaatları 

ilin olunur~ 

apartman Üsküdar icra memurlufundan: 
HükUmet merkezinin en müa· Bir borçtan dolayi mahcuz ve para

lesn~ bir mevkii olan Y enişehirde ya çevrilmesi mukarer 4 Sandık kes 
Cazı Bulvannda Vardar aparlı· ı k . 4 al bind' · • • 1 
manında biri beş oda, iki salon me şe erı çuv ıye pınncı .. 
bol ve her türlü konforu haiz bir çuval sabun 21-9-932 çaqamba gu
daire, diğeri de dört odalı ve kon : nü saat 11-12 ye kadar latanbul Ba 
forlu bir ikinci daire kiralıktır. ' l ık pazarında aatılacaimdan taliple
Taliplerin (2) numaralı daireye · h llind ha b ı d Jacak .. . . ı·ın rna a e zır u un uru muracaat ebnelerı. Fl)'atlar mute 
dildir • ntemura müracaatleri ilin olunur. 

Sıhhat ve içt imai Muavenet Veka leti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

• -LA 
Müdürlüğünden: ' İstanbul Tramva y Şirketi l\1üdür iy eti, 15 Eylul 

Mübayaa edilecek 430 ton yerli maden kömürünün 10 E y- 1 1932 tarih_i~<l~n itibaren ikinc i mevki tramva y arabala: 

h11 932 tarihinde yapılan kapalı zarf usulü m ünakasada verilen j rında tenzılat ıle seyahat h:kkmı bahşeden ~ekt~~lı 
fiyat gali görtildülünden aleni münakasaaı 19 Eylul 932 paza r· ~artları . vermeğe başlayacagmı muhterem ahaliye ılan 
tesi günü saat 14 te Galatada Kara Muıtafapaşa sokağında Is- ı ile keııbı seref eyler. 

Sadıkzade Biraderle 
Vapurlan 

Karadeniz Postaaı 
• 
in önü 

V apuru 20 E y l ül Sal' 

tanbul limanı sahil sıhhiye merkezinde yapılacaktır. Taliplerin B~ kartla.r, yiil{~ek mekteplerden gayrı mekatip ta-

§artnameaini görmek üzere A nkarada Hudut ve Sahiller Sıhhat lebcsıne ver!lecektır. • . • . . 

&'Ünü akıam saat 18 de Sirki 
~tımmdan hareketi Zon8'uldi 
"-' lu, Ayan.ık, S un. Gi l 

10n, Trabzon ve Riz 'ye u 
Umum Müdürlüğü Ayniyat muhasipliğine ve lstanbulda mez- [ .~ekteplı k ~tlrırı'. Ş .'.~.~ı atıye d.nır~ ınde Galata?a 
kur merkez levazım memurluğuna müracaatları. (4800) f (Tunel arka r arı) S'-> ıt u sokagıncl lo Tramvay Şır-

keti Ha et Dairt-r.İnde tevzi olunacaktır. 
ve aynı ı kelelerle Un ') u 
arak av ı edecel.tı 

1 Evkaf müdiriyet· ilan arı 1 
Dördüncü V,akıf Han kalörifer daıresine bir kazan va:ı:'ı ve 

radyatörlerin t a.miri pazarlık suretile münakasaya vazedilmiştir. 

İhalesi 19-9-932 pazartesi günü saat on dörtte yapılacağıııdan 
taliplerin idare encümenine müracaatları ilin olunur. (4390) 

1 •art al c::ık m ktc?li, on beş ya_mı geçirmiş ol 
mamalıdır. 

2 Me ctepli, üz i c 15 kurn!jluk pul ve mekte p 
müdüriyetinin n iihürii i' ... ı: · I u c.--ı. "ş fot ğrafisi ya

pıştırılmış olarak, hakikaten mezkur mekiebe devanı 
ettiğine dair b'r kıt'a hı.adilen me ibraz bnelidir. 

3 Mek.ep ·, ürus v akasmı gos ermelidir. 
4 ı>1cklepli,ve ik eh' dında i · inci bir fo! vrafi ge· 

Fazla Wsilat için Sirkeci M 
.;,end hanı altmda acental - , 

üraraat. Tel 22 134 

SEY lSEFAIN 
Merlııu ac:enta: Galata Köı- 1 

batı B. 2J62. Şube A Sfr 
uhilrdarıadc ban 2 3740. Beykoz Malmüdürlü~ünden: 

Köyü Mevki i Cinsi Muhammen K Lira 
/ 

tirmelidir. 
Mif,darı 5 !G hul Tran •"Y Şi keti tarafınd~ verile- IZMIR - PİRE - ISKEND

R İYE POST ASI Poyraz Karye derunu Arsa 500 
Poyraz Köy sahi li Da lyan m ahalii 100 
Beyko:ı: Karacaburun Münhedim kayıkhane 2850 

8934 arşın I cek olan kar. c. ·ine yapıştırıl"cıık 15 kuruqluk pul 

1 mektepliye a: tir. 
300 z,ra \ 6 Evvelce kendisine bir kart verilmiş İse, mektep-

( IZMIR ) 20 Ey!ül ~a 
11 ı!e. 

arsası 

A. K avak Mirşah Mehmet E f. 48 No. lı 'hane 1200 
" Mirşah Mehmet Ef. 3 No. lı hane 100 
" Macar caddeıi 75 No. lı hane 600 

li evvel: eski kartı iade ederek muk abilinde yenisini 

alacaktı:-. 
7 - Km tın t<~vdünde 2 1 2 kunıs alınacaktır. 
8 Mek.ep1i kartları Tramvay .Şirketinin mez!cur 

hareket aire i ele Cuma ve tatil gün er"nden maada 
her gün saa 8 1 2 tan 12 ye ve 13 1 2 t an 17 ye ve 
pazar günleri y lnız Eaat 8 1 2 t a n 12 ye kada r v erile 

cektir. 

TRABZON POSTASI 
(CUMHURiYET) 21 E 

liıl çarşam a 18 de 

Muhte.-em halkın b e yhude vakit kaybetmem esi için 
kart aln ak ... ~ere mezkUr dairem· c ancak yukarda İzah 

. Kadıköy Malmüdürlüğünden: edilen serait dairesinde ve tekmil evrakı matlubeyi ge

Kadıköyünde Osmanağa elyevm Rasim P:.p m ahallesinde a· tirerek .müracaat etmes i r ica ollunurb. l T Ş" k t " 
· N ı k dd ' k" b h • • sta n u ram vay ır e ı tik 8,8 cedıt 10.10/ l kapı o. ı mu a em a ı ı ap ane e.ycvm M··c1·· . t" 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı eqılaki milliye mülkiyeti satıl 
mak üzere 6 -9-932 tarih inde yapılan müzayedede talip zuhur et· 
mediğinden bir hafta müddetle temdit edİfmiştiı·. Yevmi ihale 20 
Eylul salı günü saat 13 t ür. Ta:iplerin Beykoz malmüdürlüğ<in
de müt~ekkil satış komisyonuna müracaatları. (4882) 

İZMIR - MERSiN POSTA~ 
(A NAFARTA) 21 Eylü 

çarş· mb:t 10 da . G a·a 
rıh'ımındaı kalkar! f, 

AKTARMACILIK 
R•ze i ıkelesin ~ uğrıya 

cak idar~ vapurlarının yük 
leme ve boş ıltma müte h 
hitliği müna!.,;a51ya çıkarı l 

mıştı r. ihalesi 20 cyiül 93! 
ta rihindedir. T a li p 'er;n m~ 

ha l i ac~nte'iği ne eya miı · 
bayaa k omisyo:ıuna müra· 
caatları. 

u urıye ı 
araa artın mikdarı 200. 

Yukarıda yazılı arsanın mülkiyeti açık arttırma suretıle sa
tılacaktır. Beher arşının muhammen bedPli 3 liradır . Teşriniev- 1 
velin 8 inci cumartesi günü saat iki buçukta ihale o!unacaktı r. 
Taliplerin pey akçelerile müracaatları. (4877 ) 

1 3 ün cü kolordu ilanları 1 
Giımüşsuyu. ve Haydarpaşa 1 iştira~ edec~klerin vakti mu

hastahanelerinın kapalı zarf a la ayyenınde T ırede satın alma ko 
münakasaya k onan R40 to.rı la- misyonuna müracaatları. İstanbul Nafıa Başmühendis iğinden: 

Nafia Vekaleti için 1000 adet balast yaba sı ve b ~ş adet iki 
kiloluk Bidon ve 4 adet 30 milimlik 30 metre tulünde yerli ke· 
nevir ipi ve 100 adet yaHI kazma sapı ve 50 adet varyozsapı 200 
adet gemici fener şi~i pazarlıkla alıncağından taliplerin şartna 
meyi görmek ve tafsilat alır-ak üzere her g ün lıtanbul Vilayeti 

Nafia Başmühendisliğine ve yevmi ihale o :an 21 Eylul 932 tari
hine müsadif Çarşamba günü saat c • beşte de pey akçelerini ve 
Ticaret Odasına mukayyet olduklarına dair vesikalarını müstah 

ıeben Vilayette müteşekkil mübayaat komisyonuna müracaat 
eylemeleri. ( 4875) 

Nafıa Vekaletinden: 

vamarin maden kömürüne tek- ( 759) ( 4670) 
lif ed'len f at haddi :ayıkında 'i-"., 
görülmediğinden P"Zarlığa kon K. O. kıt'aları hayvanatı ih-
mu,tur. Şartnamesini almak is ti yacı olan bir senelik 737 ton 
teyenlerin her güİı ihaleye işti- samar.a teklif edilen fiatler ko
rak edeceklerin vakti muayye- miıyonca pahalı görülerek tek 
ninde komisyona müı·acaatları . rar pazarlığa konınuştur. ihale 

(794) ( 4856) si 24 9 932 cumartesi günü sa 
,,. •.. at 14 tedir. Şartnamesini almak 

Çatalca müstahkem mevki- istiyenlerin her gün pazarlığa 
inde bulunan Sanderaon fabri- İştirak edeceklerin de vakti mu 
kası mamulatından mra pulluk ayyeninde komisyonumuza mü 
bir !ldet traktör (bir silindiri racaatlan. (798} ( 4891) 
çatlak) müzayedei aleniye ile " " " 

idare fab rikasında Mayı! 
933 lPY~•ine kadar dökü
l<! cek c öküm i , çiliği; 

Malzemesi idare Jen ve
rilmek üze re Köpr;,- Kadı
köy-Haydarpaşa dubas• nın 
f am!ri işçiliği 

P azul·k gü'lii 19 eylül 932 d ı 
T • m'nat •o 1~ t ir. 

İstanbul 
Vilayetinden 

satılacaktır. ihalesi 4-10-932 lzmit'teki kıtaat için 172.S 
15 makas takımı için muktazi (585) adet meıe makas tra- salı günü saat 10.30dur. '.fraktö ve 162 ton kıriple maden kömü 

verai pazarlıkla mübayaa edilecektir. Pazarlık 1-10-932 tarihine rü görmek isteyenlerin Çatalca rü ayrı ayrı şartnamelerle pa· 
müsadif cumartesi günü saat 15 de Nafia Vekaleti Satınalma ko- müstahkem mevkiine ve müza- zarlığa konmu9tur. Pazarlığı 

· d . ed'I k . p I . · k d k l' l yedeye i•tirak edeceklerin vak- 20 9 932 1 ·· ·· t 10 d 

Vilayet hükumet konağın 
dahili aksamı tamir edileceğiı 
den ,eraiti anlamak isteyesıl• 
ber gün daire n:üdiriyetine m 
racaa tları. Ve yevmi ihale olı 
3 T e!rinievvel 932 tarihine m 
aadif pazartesi günü saat ono 
vilayet daire müdiriyetinde to 
!anan komisyonda alenen mi 
nakaaa yapılacak ve bedeli kc 
şif olan 1500 liranın yüzde yı 
di buçuk nisbetinde depozito a 
çelerini malsandığına teslimir 
natık makbublan hamilen tali 
lerin müracaat eylemeleri ila 
olunur. (4885 

mııyonun a ıcra ı ece tır. azar ıla ıştır& e ece ta ıp er . ' . d k . ' sa ı ~u~.u saa . . a-
T Od "k 98 1· 1 k tı muayyemn e omısyonumu- dır Şartnameyı gormek ıatıyen 

cari seneye ait icaret aaı veaı aaı ve 1 ıra ı teminatı mu za ,;.,üracaatları . '1791 ) (4813) 1 : h ·· 1 - · · k 
kk 1 "I b" likt k · .. d b'J' 1 T ı · I · . erın er gun pazar ıga ııtıra va ate erı e ır e omısyona muracaat e e ı ır er. a ıp erın 1f. ! ed ki · kt' · d 

" " ı ece erın va ı muayyenın e 
bu huauıtaki tartnameyi görmek üzere lstanbulda Haydarpafa- K .0. ve 1 f. krtaatının lzmit'te fırka SA. AL. KO. na 
da T esellüm ve muayene memurluğuna. Ankarada Nafia veki.- 22050 kilo mangal kömürüne '.lllÜracaatları. (801) (4894) 
leli Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri. ( 4822) talip çıkmadığından tekrar pa- • " " 

zarlığa konmuştur. ihalesi 1 nci 3 ncü muhabere ve 5 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Köyü 

A.Kavak 
" 
" .. 
" 
" 

Mahallesi 
Mil'f&h Mehmet Ef. 
Y oroı caddesi 
Mirşah Mehmet Ef. 

o tr " 

" " " 
" " " 

Cinai Muhammen K. 
25 No. lı hane 54 Lira Senevi 
20 " • " 120 " 11 

27 ,, ,, 60 " il 

24 ,, ,, 60 " ,, 
21 n O 24 n H 

29 ,, ,, 24 " ,, 
Cins ve evsafı yazılı emlaki milliye icara raptedilmek üzere 

6-9-932 tarihinde yapılan müzayedede talip zuhur etmediğinden 
bir hafta müddetle temdit edilmittir. Yevmi ihale 20 Eylul salı 
günü saat 13 tür. Taliplerin Beykoz Malınüdürlüğiinde müteıek 
kil satıf komisyonwıa müracaatları. ( 4881) 

lıtanbul asliye mahkemesi üçüncü 1 Jktıaat vekAfeti celileıinin 
hukuk dairesinden: Fabria Zehra ha tasdikına iktiran eden 13 üncü 
nımın Halen ikametgiıhı meçbul ve 1 tarife komisyonu kararile 
evvelce Calatada µeı·ş=he paza,.n
da Mahmudiye caddesinde 254 No. Haliç şirketi 
da mükime Zineti hanını aleyhine aç vapurlarile seyahat edecek tale 
bğı pederinden keneli.ine intikali ıa 1 

be v" çocuklardan 23 Eylul 932 
um gelen tahıisata müddaaleyhin tarihinden itibaren aşağıda göı 
valô müdahalesinin men'i danıuıni terilcıiği veçhile Ücret alınacak

tır: cereyan eden 11-9-932 tarihli gıya-
l Mevki il Mevki 

' 20-9-932 çarşamba günü_ saat l nci piyade ala yite Gümüşsuyu . 
14.30 dadır. Şartnlt.meyı al-. haotanesi hayvana tının (70} 
mak istiyenlerin her gün. iha- bin kilo samanı pazarlıkla mü· 
leye iştirak edeceklerin vakti 1 nakasaya konmuştur. İhalesi 
muayyeninde komisyona müra 21 9 932 Çarıamba günü saat 

( lstıı.nbul dördüncü caatları. (780) 4766) 15 tedir. Şartnameyi almak ia- ıcra ın• 
murlujundan: Tamamına döı 

" tiyenlerin her gün, ihaleye itti- bin bet yüz lira kıymet tabını 
T efennideki kttaat hayvana rak edeceklerin vakti muayye edilen Gala tada Kemanket mı 

n ı. d komı'syon mu··rac atla hallesinin to~ular caddeaind 
ti ı'çı'n 127186 kı'lo arpa kapalı ' ·. e a a rı rT 

(800) (4893) 77 numaraı Üatünde odaaı a1tn 
zarfla münakasaya konmuftur. da bodrumu olan kara-ir pen 
ihalesi 1-10-932 cumartesi sa- 4 4 

" ki.r dükkanının tamamr açık aı 
at 10 dadır . Şartnameyi gör- K. O. Topçu. istihkam, Nak tı~~ya vazedilmi, !'lup. 3-10-93 
mek isteyenlerin her gün ve iha )iye taburları hayvana tının ( 66, tanhn~de ta_rtnameaı dıvanhan• 

b. ) k' l l .. ı ye talık edilerek 20..10-932 tar 
leye ittirak edeceklerin vakti ın ılo samanı pazar ık a m~ hine müsadif perşembe günü ., 
muayyeninde lspartadaki Kom nakaaaya konmuştur. İhalesı at 14 ten 16 ya kadar latanb• 
na müraacatları. (766) ( 4712) 21 9 932 çarıamba günü saat dördüncü icra daireıinden "çıı 

,. 14 tedir. Şartna:ıneyi almak isti artbrma .su~etile. -:atıla~kbr. Aı 
" "' yenlerin her gün, ihaleye itti- tırmaya qtırak ı~ıo yuzd~. yed 

K. O. kıtaatı ihtiyacı için k d ki . k . buçuk pey akçeaı ahnır mutera 
100 kilo kırmızı biber aleni mü ra e ece enn va tı muayye· kim vergi, belediye vakıf icareı 
nakasaya konmuttur. ihalesi 28 ninde komisyona mürac~·•ları mü~teriye aittir. 929 tarihli icr 
9-932 çarıamba günü saat 10,- (799) (4892) ve iflas kanununun 119 uncu maı 

1 1f. 'f 'f desine tevfikan hakları tapu si 
30 dadır. Şartnameyi a mak iı- cillerile sabit olmayen ipotek! 
teyenlerin her gün. ihaleye itti Tire'deki kıtaatı için 82000 alacaklılar il .. diğer ali.kadarla 
rak edeceklerin vakti muayye- kilo ekmek kapalı zarfla müna nn ve irtifak hakkı aahipleriniı 
ninde komisyona müracaatları. kasaya konmuıtur. lhaleıi 26 bu haklan ve husuaile fai• v• 

(764) (4694) 9 1932 pazartesi günüdür. Şart masarife dair olan iddialannı i 
lan• tarihinden itibaren yirmi güı bi celsesinde evrik okunmak ve müd 

deinin davaımı şuhut ve nuluı ka-

'f namesini görmek İıtiyenlerin 

Talebe 4 K. lspartadaki'f kı~aal ihtiyacı i- . her gün. ihaleye i!tirak ed~ek ~~dı~:.:d~. ~~~it~:~~eb~:Lı;:'; 
Çocuk 5.25K. ~-25~: çin 1202201 kilo odun kapalı )derin vaktimi mukayyeninde Tire'- tapu aicilleril~ sabit olmayar.laı 
--------------!zarfla münakasaya konmuıtur. e satına a omiıyonuna mü satıı bedelinin yaplatmaomdar 

racaatları. (759) ( 4670) hariç kalırlar alikad rların İJbt 

yılları ile iıpati lüzumuna kacar ve-

rilmİf ve tahkikat 9-10-932 pazar 

saat 14 te taliki suretile muamele i

fa edilmit olduğuiundan uıulün 

402, 405, 408, üncü maddeleri mÜcİ· 
bince ilin tarihinden itibaren bir haf 
ta zarfında itiraz edilmesi aksi tak-

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: Beyoğlunda Ağa 

hamamı sokağında 40 No. lu hane
de mutasarrıfnn sakin iken 30 Tem 
muz 932 tarihinde vefat eden ltalya 
devleti tabe•ından Madam Cema 

tirde mahkemeye kabul eclil-.eyece Gülyaninin vasiyetnameıi açılarak 
ği ilanen teblii olunur. ı usulen tenfizine batlandığmdan ka-

- . nuni medeninin 538 inci maddesi rnü 

Dr. HORHORUNİ 
ZühreYI ve Bevli hastalıklar 

tedavihaneai - Beyoğlu Mulen· 
ruj yanında Zambak sokak No.41 

cibince bu bapta itirazı olanların ta· 
rihi ilandan itibaren bir ay zarfında 
B~yoğlu dördüncü •ulh hukuk mab-
kemesine mürac21.:ıtlnrı 

ole.nur. 

lüzumu ilan 

İhaleıi 27-9-932 salı günü saat maddei kanuniye .,hkAmına har .. 
14 dedir. Sartnameyi görmek ket etmeleri ve daha fazla ma 
isteyenleri~ her gün ve ihaleye Beyoğlu dördüncü sulh hukuk lılmat almak isteyenlerin 932-74( 
ittirak edeceklerin de vakti mu mahkemesinden : Kurtulu,ta Kurtu dosya numarasile memuriyetimi· 
ayyeninde lıparta Satmalma luı caddeoind" 285 No. lu hanede "'" müracaatları il.iin ol11nur. 
komisyonuna mliracaatları. sak.in iken 5-6-932 tarihinde B11raa-

(752) ( 4606) da vefat eden lstelyano• Pitakoğlu 
1 
lıtanbul betinci icra memurluğun.. 

.. 'f 
Tiredeki kıtaatı için 82000 

kilo ekmek kapalı zarfla müna
kasaya konmuştur. İhalesi 5 ı 
10 932 Çar,amba günüdür. 
Şartnamesini görmek isteye;n-

1 !erin her gün saat 14 te ihaleye 

efendinin terekeaine mahkemece va- dan: Mahcuz olup paraya çevrilme. 
ziyet edildiğinden tarihi ilandan iti: sine karar verilen büyük bir yazıha· 
haren eıbabı rnatlüp ve alakadaranın ne masası, 20-9-932 ıaal 12 den iti. 
bir ay ve miraacılann üç ay zarfın - baren Beyoğlunda Tepeba~ında ~u

da Beyoğlu dördüncU sulh hukuk bio Oteli önünde birinci arttırması 

ınahkemesine müracaatları lüzumu i 
li\n olunur. 

yaplla.cağından talipl~rin lüzumu mu 

• raca.atlan ili.n olunur • 
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Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
VekAletinden: 

1 - Diyanbekir ve Srvaa Nüm- hastahaneleri için (265) 
kalem il&ç ye 11blıi malzeme. 

2 - Zonculdak hutahanMi için (91) kalem il&ç ve aihbl 
malzeme. 

3- Elbi:ı: Akliye Ye Asabiye baatah.-i için (40) kalem 
iliç ye aıbbt malzeme, 

4 - Balıkeair, Erzurum, Konya, Malatya Doğum ve Çocuk 
balam eTleri için (169) kalem iliç Ye aıhhi malzane. 

1 
Dört kısım ve ayn ayn olarak olbaptaki tartname ve mer

butu liatelai mucib~ kapab zarf ııaulile münakasaya konul
muıtur, 3.10.932 puarteai gilnü aut 15 te Aııkarada Sıhhat ff 
Jçtimai Muavenet vek&letinde komiayonu mahauaunca ihaleleri 

' yapılacaktır.Şartname Ye listelerini ıörmek iateyeıtlerin İstanbul 
1 

da Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne. Ankarada içtimai 
ı Muavenet Uımmı Müdürliii6ne müracaatlan ve taliplerin her 
ı bir kıaım için ayn ayn Ye 9artnamelerindelD tarifat veçhile ha
urlanmıı teklif mektuplarım. teminat akçelerini muayyen zama 
nmda V ekilete iraali Ye lromiaycmu mahauauna tevdi eylemderi 
ilin olunur. ( 4744) 

Ankara Nafia 
Başmühendisliğinden: 

Birinci madde - Bedeli keıfi (21745) lira ve (3) kurut tan 
ibaret olan (Ankara - İstanbul yolundaki) (32) menfez İn!aatı 
mukavelmame tarihinden itibaren 140 gün zarfında ikmal edil
mek üzere ve kapalı zarf ııaulile 1-9-932 tarihinden 22-9-932 ta 
rihine kadar 21 sün müddetle münakaaaya konulmuftur. 

ikinci madde - Münakasaya iktidan fenni ve itiban mali
' leriai iıbat edenler kabul olunur, Bunun için münakasaya dahil 

1 

olmak isteyenlerin: 1 
A - Bedeli kqfın ytızde yedi buçuğu olan 1630 lira 88 ku

rut Viliyet ldarei Huausiyeai hesabına bankaya tevdi ettiklerine 
dair makbuz senedini veya Milli Bankalardan birinin teminat 
mdrtubunu yahut Milli eaham mukabili Muhaaebei husuaiyeden 
alınacak ihnübaberi ibru etmeleri l&.zımdır. 

B - Ticaret Odaama mukayyet olcluklanna ve itiban mali
leriDe ait bir ...eaika göeterm.eleri İcap eder. 

C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye veaikalannı yevmi ihale
den en az aekiz gün evYel Vilayet Baımühendisliğine göstererek 
münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyeti fenniye 
vesikası almalan ve yahut elleriııdeki vesikanın zirine şerh ver-
dirmeleri iktiza eder. 1 

Bu üç tartı tamamen haiz olmayanların münakasaya ittirak 
\eri tayanı kabul olamayacağından teklif zarfları açılmıyarak ken 
dilerine iade edilecektir. 1 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

, 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Kişiye 750 lira 

250 " 
1000 ,, 

1 
10 
10 

" 
" 
" 500 " 

1 
TeırlneYYel'd• 

Milliyet Matbaası 
HER NEVİ 

Mecmua Duvar Afişleri 
. 

Mektep Kitapları 

ROMAN 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
·Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait kliteleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi 

MİLLİYET Kitap Kısmı 

Kız F eyziati Lisesi Erkek 
Boğaziçi - Arnavutköy - Çifte Saraylarda 

Ana aınıfı - ilk kısım - Orta ve Llae aınıfları 
!{ayıt için her gün mektebe müracaat edileb·Hr. 

Telefon: Bebek 210 

GOZTEPE AMERİKAN MEKTEBl BİNASINDA 

GÖZTEPE TÜRK KOLEJİ 
Leyli ve Nehari - Kız ve Erkel< - ilk - Orta - Liıe 

Talebe kayd,_ boıtlanımftır. Herıün 9 elan 12 ye kad ... , 2 den 5 e ka · 
dar müracaat kabul olunur. Eıki talebe için ve ecnebi mekteplerinden 
naklen gelecelc yeni talebe için gerek bulunduktan sınıflara ve gerek 

bakaloryaya hazırlanmak üzre ihzari smıflar açılmoıtır. 
lngilizce, tedriıabna eskisi ıribi ayni itina ile devam edileceği gibi 

Franaızca, Almanca, liıan kursları dahi vardD'. 

Deniz banyo, hamam ve dutları, kara ve deniz sporları temin edilmit-
tir. Kız talebe için tamamen a)'l'ı ve müıtak.il yatakhaneleri vardır. 

Mektep, reımi program tatbik edecektir. Talebesi reııni mektepler se
lihiyetini haizdir_ Talim heyeti resmi mektepler muallimlerinden mün
tahap bir heyeti tcdriıiye ile tl\kviye eclilmİftİr. Telefon : Erenkoy ' 2. 

Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Komisyonu.muza merbut mekteplerin kuru meyva. kesme 
teker, hayvan yemleri ile Çamlıca kız mektebinin sebzesi ve Ga• 
latasaray, Kabala,, Kandilli. Erenköy, Çamlıca mekteplerinin 
ekmekleri kapalı zarf usulile mevkii miinakaaaya ve komisyonu
muza merbut mekteplerin ekmek kırmtılarile yemek artıkları 
kapalı zarf usulile mevkii müzayedeye konulmuttur. 4-10-932 
tarihine müıadif salı günü aaat 16 da ihale edilecektir. Talip o
lanlann yevmi mezkurda Cağaloğlunda Maarif dairesindeki Li
seler Alım Satım komiıyonuna müracaatlan. ( 462C) 

Konya Memleket hastahanesi 
Baftabipliğinden: 

Yeni yapılan memleket haatahaneai binaımın elektrikle 
tenviratı 5-10-932 tarihine kadar kapalı zarfla mü akaaaya ko
nuhnuıtur. Yevmi mezkUrda saat on betle encümeni vilayet oda
sında ihalesi yapılacaktır. Talip olanların ve teraiti anlamak 
isteyenlerin memleket haatahaneai battababetine müracaat et· 
m.eleri ilin olunur. (4805) -

ı.t. Mr. Kumandanlığı Sabnalma kom. il Anlan 1 
432000 kilo Ot 28 eyliil 932 Çartanıba saat 14,30 da 
336000 " Saman " " " " " 15 te 

800 Ton livamarin " " " " " 15.30 da 
kömürü 

336000 kilo Arpa 27/ " " Salı " 15 te 
213000 " Yulaf " " " " " 114,30 da 

Harbiye ve merbutu mektepler ihtiyacı için yukarda yazılı 
yem ve mahrukat ayrı ayrı bet ıartnamede bizalarmdaki tarih, 
gün ve saatlerde kapalı zarf ıuretile satın alınacaktır. Taliplerin 
tartııamelerini görmek için her gün Tophanede Merkez K. aatın 
alma komiayonuna müracaatlan ve ittirak için de tartnamcsi 
veçhile hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale gününün muay 
yen vaktinden evvefkomiayoıı riyasetine vermeleri (54) (4573) 

• • • 
Merkez Kumandanlığına 

merbut müeaaesat ihtiyacı için 
478000 kilo un kapalı zarf sure 

J tile aatm alınacaktır. Münaka 
, san 26 eyltil 932 pazartesi gü
nü aaat 15 te Tophanede Mer
kez Kumandanlığı aatm almak 
komisyonunda icra kılınacak
tır. Taliplerin ıartnameaini gör 
mek için komisyona müracaat
lan ve ittirak için de tartııame 
ai veçhile hazırlıyacaklan tek
lif mektuplarını ihale gününün 
muayyen vaktinden evvel ko-

l miıyon riyaaetine vermeleri. 
(46) (4526) 

* • • 

caktır, Taliplerin tartnameleri
ni görmek için komiayona mü
racaatlan Ye ittirak için de mu
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmalan. (80) (4910) 

* * • 
300 Kilo gaz yağı 
20 Ton arpa 
10 " kuru ot) 
10 ayrı ayrı 

" " " 

Üçüncü madde - Mün.kasa evralo keıfiye ve feTaiti m-.Jı
auauma tevfikan icra edilecektir. 

Dördüncü ~dde - Talipler 661 numaralı münakasa ve 1 .. _ E b• 1 • d 
ihalekanunununonuncumaddeaimucibinceihzaredeceklerika- 11r ene ı ektep erın en Naklen 

. ; 

Merkez kumandanlığma 
merbut müeaaeaat ihtiyacı için 
30,000 kilo bulgur pazarlıkla 
satın alınacaktır. 19 Eyltil 932 
pazartesi günü aaat 14 te pazar 
lığı baıhyacaktır. Taliplerin 

Harbiye mektebi ihtiyacı i
çin yukarda yazılı dört kalem 
yem ve ıaz yağı ayn ayn pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlıklan 20 Eylul 932 salı gil 
nü saat 10 da Tophanede Mer
kez kumandanlığı satmalma ko 
miayonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin izahat almak için 
her ıün ve pazarbklara ittirak 
için de muayyen vaktinde ko
miıyonda hazır bulunmaları palı z~ ~-9-~32 t~rih ~e.~tembe günü saat~? e kad•r.vila- Mektebim ize Kayıt için Müracaat Eden 

yet Daımı Encumenı Reıalığıne makbuz mukabılınde tevdı ede- • tartnameaini görmek için Top
hanede Merkez kumandanlığı 

(77) (4907) 
ceklerdir. Talebelerln Nazarı Dikkatine • .. * 

Beıinc:i madde - Münakasa 22-9-932 tarih ve perıembe gü 
nü Ankara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. j 

Al'tmcı madde - Evrakı kqfiye ve projeyi ıönnek ft}'a 
daha ziyade malümat almak isteyenlerin her ıün Ankara Vil&.ye 
ti Nafia Bqmühendialifine veya Enciimeni Daimi kalemine mü 
rac:aatlan ilan olunur, (4649) 

1 Emlak ve Eytam Bankası ilanları 1 
Taksitle Sablı-k Konak 

Banlnımnmı mah olan Mahmutpafa mahallesinde Çifte Sa
.. ylar caddesinde atik 48 il&. 58 ve 25 Ye 33 ve cedit 1 No. h ko
ııak 9eraiti atiye daire.inde satılmak üzere müzayedeye vazolun ı 

'llUftUI': 
1 - Müzayede (kapalı zarf) ııauliledir. 
2 - ihale birdir ve kat'idir. 

3 - ihale 26.9.932 pazartesi ırünü Ankarada Jdare Meclisi
m huzurunda icra edilecektir. 

4 - ihale bedeli biriı;d taksiti ihaleyi müteekıp ve diğer 
yedi taksidi müteakıp yedi senede öden;.:6lı: üzere sekiz taksitte 
teaviye edilecektir. 

5-Tal;plerin 1864 lira veya bumıiulan nabk teminat melr 
tabu ita edeceklerdir. 

Talipler'n daha faı'.:ı ma!ümat almak için ıubemize müra
caatlan ve müzayecleyc i,t;r;ık etmek istedikleri takdirde bir lira 
mukabilinde ~ı•bt-mizden b'r şartname almaları. (4774) 

Ecnebi mekteplerinden Türk Li11elerine nakledecek talebenin a•li 
•ınıflara ve hakalorya imtihanlarına yetittlrilme•I için mektehim,zde 
ihzari •ımflar açılmaııına Maarif Veklleti cellle•ince mfl .. ade edilmiıtir. 
AUlkadar talebenin ve tafailit almak İ•teyenlerln mekte'be mflracaatları 
tav•iye olunur. 

Arnavutköy F eyziati Lisesi Müdürlüğü 
Ttırkiyenia en uld ha ... ı mektehlı Nl ... lafa'ncl• 

Leyli nehari Feyzı·ye Lisesı· 1:e~is ta-
Kız ve erkek nhi 1885 

Yuva, ilk, Orta ve Lise luatmlarmı muhtevidir. Ka11t için berırtın Nitaatqı'nda Te9vilo1e 
karakolu karf191adaki mektebe mOracaat edilebilir. BiUüa aııuflara kıı talebe kaba! 
olunur. Bu sen~ levJI ücretlerinde büyOk tenzilit yapılmıfbr, Taleo rnlcuunıla mekteo 

tarifesi takdim olunur. Tel B. O. 4039 

Kız "" erkek - Leyli ve Nehari 

İstiklal Lisesi 
iLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HA VIDlR. 

Dra A. KUTIEL 
Cilt ve zührevi baatabklar teclaYİlıa

neai Kar.ıröy Bör.Jq;i fınıu -
da 34. 

1 aatınalma komisyonuna miira
caatlan ve ittirak için de muay 
yen vaktinde komisyonda ha
zır bulunmalan. (83) (4913) 

• • • 
Merkez Kumandanhpa 

Harbiye mektebinde mevcut 
6 büyük ve 2 küçük ve orta ka
zan pazarlıkla tamir ettirilecel< 
tir. Pazarlığı 20/9/ 932 salı gü
nü aaat 10 da Tophanede Mer
kes kumandanlığı aataıalma ko 
misyonunda icra kılınacaktır. 
T allplerin izahat almak için 
her gün ve pazarlığa ittirak i· 
çin de muayyen vaktinde ko
misyonda hazır bulunmaları. 

(75) (4905) 
• .. * 

merbut müessesat ihtiyacı için 
2620 Ye aynca bir tartnamede 
2370 ~ odım iki ıartnamede 
pazarlıkla sabn ahnacaktır. Pa 
zarlıklan 21/9/932 çaryamba 
flinü saat ıs te Tophanede 
Merkes Kumandanbiı aatmal-
ma komisyonuııda icra kılma- Kiloı 
caktır. Taliplerin ıartnameleri- 7000 kuru faıulyeı 
ni ıörmek için komiıyona mü- 3000 ,. nohut 
racaatlan ve İftirak için de 10000 Arpa 
muayyen nktinde komisyonda 5000 Bulgur. 
hazır bulunmalan.(82) (4912) Merkez K. na merbut müet 

• • • aeaat ihtiyacı için yukarda ya• 
Merkez Kumandanlıfma zıb erzaklar ayn ayn pazarlık• 

Biltün •mıi'ıan -vcuttur. 

KAYIT MUAMELESİNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

merbut müeaaesat ihtiyacı için la aatın ahnacaktır. Pazarlıl<· 
83000 ve 141340 kilo iki tart- lan 18-9-932 pazar ıünü •• 
namede kuru ot Ye diğer bir at 10 da Tophanede Merkez K· 
tartnamede 106500 kilo saman Satmalma Ko. da icra kılın•· 
pazarlıkla ıatm alınacaktır. Pa caktır. Taliplerin izahat ahnak 

------------ zarlıklan 24 Eyltil 932 pazar için her gün ve pazarlığa itti-

Her gün saat 10 dan 18 e !radar mllracaat oı-lıilir. 

ŞEHZADEBASI POLiS MERKEZi ARKASINDA 
·------·--• Telefon: 22534 ••••••••• 

Dr. TAŞÇIYAN ,ninü aaat 15 te Tophanede rak için de muayyen vakitte 
Merkez kumandanlığı aatmal- komisyonda hazır bulunmalart 

Ziihred ,,. lınli lıutahldu. ma komiayonunda icra kılına- (74) (4873) 

Eminönü, Köprübatı Refacliye cad- !•-m!!!!!l!--!!!1----------------~~ 
deti, Hüıeyüı "'-li hu. ~İLLİYET MATBAASI 


