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Sahip ve Ba§muharriri 

Siirt Meb'usu MAHMUT 

Umumi N ll!riyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

Dil inkılabı hareketi bugün başlıyor .. 
~-·~~~~~~~~~~~~-===--~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

r·· rk milleti ve türklü 
b t tar• •• mu • • 

ı 

azame 
•• •• onum 

li inkılip 
oktasın 

• 
ıe 

• 

Alınan bütün tedbirler ~ 
iş sahasını 

genişletmek içindir! 
1 
1, 

K ntenjan sisteminin şeklen )~--~---····--······· t; 
nıuhafaza edileceği anlaşılıyor ~ ~-~ ~~ 
Takip edilecek istikamet çizilmiıtir: Ev- ( 1 

vela halk için.. sonra gene halk için 
ANKARA, 23 Eylul (Huauai 1 makla iktifa edilmiyecek. Az 

ınuhabirimizden) - Memleketin ik- ıelain, dolayıaile pahalı aablım 
lısadi hayatrnda rztırabı. arttırmıf <>- iki üç tüccar kazansın. Halk fa:ıı· 
lan bazı tedbirler peyderpey kaldın- la para ödeain. Bu yol tercih edil· 
lıyorı hafifletiliyor. Kontenjantman miyecek • 
llıulünün tüccar ve halk lehine aldı
l!ı aon tekil bu hareketin en ıöze 
çarpanı olarak ıöoterilebilir. Milli 
Paranın kıymetine halel gelmeden, 
ıre bu paranın korunması aaU. ihmal 
edilmeden alınan ve alınacak olan 
Yeni te<lbirler daiına memleketin 
daralan it sahaaını &enİtletınek ve 
feraJılandmnak gayesine matuftur 

Filin memlekete ihracabmız 
memnuniyete layıktır. Fakat o 
meleketin her hangi bir ihraç 
maddesi için kontenjan liateain
de ya sıfır gözüküyor veya sıfıra 
yakın bir rakam. Bu hataya da 
düıülmiyecektir. Mesela dost Mı
aırdan gelen muz için kontenjan 
vermekte neden tereddüt edil
sin? Muz her eve girebilecek bir 
madde midir? Listede buna yf'r 
verilmesi döviz ihtiyacmı mı art· 
bnr, paramızı mı tehlikeye ko
yar?! .... Daha sonra önümüzdeki 
üç ay için hazırlanan kontenjan 
liıtesine merbut (D) cetvelinden 
bahoetmeden geçemiyeceğim. Bu 
cetvel memleke timizde mevcut 
olmayıp, behemehal hariçten te
dariki elzem halk m muayyen ih
tiyaçlarına haıredilmiştir. Bu cet
veldeki eşya kontenjan harici 
memlekete girebilecektir . Petrol 
ve benzin gibi iki eaaalı maddenin 
bu cetvele ithal edilmiş olması i
aabetli bir görüş eseri değil mi
dir? Kontenjan var diye Türk 
köylüoü eoaoen pahalıya elde el
tili petrolü biraz daha fazla fe
dakirlrk ihtiyarile mi satın al
am? Benzin de öyle. Memleketin 
her tarafmda teker ve petrol ka
dar aranmaya başlanan bu mad
deyi nadirlettirınekte ne fayda 
taaavvur olunabilir! 

Dil kurultayının tor ana ·ağı bllyük salona gidecek yolları gösteren kroki: ( Nokta nokta 
işaret edtlt!n gol/, r bilgilk salona gitmektedir. 1 Numaralı bügiJk kapıdan: Ku
rultay azası, sefaretler ve konsolosluklar t!rkllnı, m11tbuat mümessilleri, 2 numa
ralı kapıdan: Daimi kartı hamil samiin, 3 numaralı kapıdan: Bir celse için 

muvakkat kart alacak samiin gireceklerdir. 

ve öyle olac»ktır. 
Bugünkü iktraadi politikaya "rü

cu'' iamini verenler belki bu tavsif
lerinde pek te hakaız değildirler. Fa
kat kanunlar bile vaziyetler ve ha
diseler önünde memnuniyetle deği1-
lirilirken, icra heyeti kararlarının 
>amanla ve zamana göre tebeddülü
nü ıxk tabii görmek lizım gelmez 
nıi? 

Beş numaralı Türk parasını ko
l'Uma kararnnmeainin methur yedin
ci maddesinin tanzimi basit bir mak
sada matuf iken ayni maddenin tat
l>"'tatı memlekette için için ne dedi
kodular ye ne enditeler doğurdu. 
~Yaapaşanın ve Taksim meydarunm 
•çinde yatadığrmız dar senelerde lü
~Unısuz ill§aatla mamur hale geliti 
bunun bir miaali değil midir? it i· 
leminden çekilen sermayeler, kaçırı
lan paralar hep kulaktan kulağa gi
den heyecanı. haberlerin doğurduğu 
bit' panik manzarası arzetmez mi? 

Bqinci kontenjan kararnamesi 
bir ay bile ayakta dınıunadı. O ka
""rname ile vücut bulan vesika tica
reti memleketin iktıaat ve alılik ha
Yatmda sonu karanlrk bir hercü
~erç vücude getirmitti. ilk nazarda 
ilu,acatçr!ara prim temin olundu k~
llaatini veren bu usul, hakikatte ne ıt 
lıalatçıya , ne ihracatçrya, ne de ~Ü•· 
lelıJike devamlı bir menfaat teınm e
demezdi. ihracatçı vesikadan da ka
""nacak diye hariç piyasalarda ihraç 
rnallarnnız kıymetten düttü. Ecnebi 
Piyaaalar da bu prime iıtirak el· 
rniı oldular. Ayni yüzden devletler
le olan iktıaadi münıuebatımız ka
ranlık bir safhaya girer gibi oldu. 
l°ürk devletinin bundan maksadı, a
<aba clamping temini midir gibi; ka
falarda istifham iıaretleri dola§b ..... 

Ayni veıikalar lıtanbul ve lz
lllİr gibi ticaret şehirlerimizde bir 
t.ara borsa vücude getirdi. Vesi
kaların yüzde betten yüzde otuz 
Yediye kadar frrladığı gÜnler ol
~u. Piyasaya fazla veıika çıktı
&ı gün kıymeti düıüyor, azaldığı 
aiin fırlayor. Ve gÜn oluyor ki ve
ı~kalar yazıhaneden yazıhaneye 
zıncirleme uıulü kıymetlene kıy. 
"'•ilene dolafıyordu .... 
. Beride Türk para11nm kıyme· 

~•nin teobiti ve muhafaza51 için 
uaıta 1 smet Pll§a olmak üzere hü
kUınetin enerjik ve kıokanç me
•aiai devam ededurıun .•• 

Paramızm aabit kıymeti yanın· 
~a veıika kıymetinin her an ta· 
~ırvülü piyasayı alt ü.t etmeğe, 
ıatiJn.an aaramaya kili geliyordu. 

Huliaaten kaydettiğim bu ae
lıepler, vesika usulünün neden 
~verdiğini izaha ki.fi gelir. Ba-
aıt, fakat reel bir tahlildir. ı 

Kontenjantman aiateminden 
"•zaeçiler.ek mi? itte diğer bir 
'"1ın"' ki bugün için dudaklarda yer 
: ıttır. Manzara ıunu göıteri-

o., ki, bu aiatem teklen muhafa· ı 
2

" edilecektir. 
a - Muhtelif memleketlerle 

:!aıı İkbıadi münaıebatrmızı tan
llJ>, 

lı b - Paramızın kıymetini ınu
d af aza için lüzumunda bu sistem

" tekrar istifade, 

1• c - Yerli mamulat ve mahsu· 
atı himaye, 

Makıadile. 
~d Yokaa tatbikatı kıaa tesadüf 
ti~" bir kontenjan lioteoine lia
lid ~e temoiye imaline mahsus ip
lıi aı maddeler gibi ihtiyaçlar ya 

ç Yeya cüz'i bir miktarda kon~ 

Daha sonra yeni listede kon· 
tenjante edilmit efya meyanrnda 
halkın ihtiyaçlarına esaslı bir 
mevki verilmit, ve bu ihtiyaçlara 
hakikaten tekabül edecek bütün 
maddeler listeye konmuş ve lü
zumıuzlar açıkta brrakılmıttır. 
Kütleyi değil, fakat küçük bir a· 
kalliyeti alakadar edecek her 
hangi lüko etya eoaaen bir kilo
luk poota paketlerile memlekete 
gelmektedir. Hükumet bu gibi 
zevklere de hürmet etınek lüzu· 
muna kanidir, ve bir kiloluk pa
ketlerin girmesine mani olmak ta
raftarı değildir. Çember genişle
tilirken, bu derece ehemmiyetaiz 
bir mevzu için diğer bir taraftan 
çemberi daraltmak bugünkü dü
ıüncelere zıt bir fikirdir ... 

Takip edilecek istikamet çi
zilmiştir: Evveli halk için. Sonra 
gene halk için.. . 

Mecdi SADRETTIN 

Bugün Dil kurultayının toplanacağı Dolmabahçe 
sarayı salonlarından bir köşe 

Türk Dili kurultayı 
bugün 14 te açılıyor 

Maarif Vekili ve Samih Rif at 
Bey tar~fın. 

dan nutuklar söylenecektir 
Büyük Türk Dili kurultayı 

bugün saat 14 te Dolmababçe 
sarayının tarihi muayede salo
nunda merasimle açılıyor. Sa

londa bütün hazırlıklar dün ik-

mal edilmit• bir riyaaet kürsüsü 
vücude getiri~· devlet erka
nına. sefaret konsoloaluklanna. 
matbuata, dinleyicilere; ayn ay 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

r RO~_!\N' Kul?~n~amille~ley~p~ 
Falih Rıfkı Beyin lan Jtılaf in şekli ne dır• 

"Milliyet,, için hazn 
ladığı son tefrika 

- Beyefendi, bu ta
raflarda satılık kllık, 
bağ, çamlık, her şey 
var. Ya ucuzluğu? Tah· 
taaı parasına kiJşkler, 

odunu pahasına koru-
lar ••. 

" ••• Bakırı kararmıt man· 

galın içinde kışın klllü 

donmuı ve topraklatmış 
gibi... Üzüm aalkımlarının 
koruklarına otlar tırmanı· 

yor.,, 

Te9rinievvelde 
Tefrikaya 
Başhyoruz. 

Düyunu umumiye hamilleri 
meclisi ile cereyan eden müza· 
kerat netioeainde hasıl olan iti-

l 
lafların son teklini tesbit etmek 
üzere Parise gidecek olan Sa-

raçoğlu Şükrü Bey dün sabahki 
trenle Ankaradan fehrimize gel 
mittir. Saraçoğlu Şükrü Bey, 
Haydarpaıa istasyonunda Sey-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

l==============-==,,.,.,-=========-=..--..-=--._. 

itfaiye müzesi binasının küşat 
bulunanlardan bir ara 

resminde 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün 

Dolmabahçe sarayında 
meşgul olmuşlar ve dün 
Anllara'tian gelen Maa
rif Vekili Reşit Galip 
Beyi kabul buyurmuş-

1 lardır. 

Reşit Galip 
8. geldi 

Vekil B. kurultay 
miızakeresine 
iştirak edecek 

Reşit Galip ve Hüseyin 
Ragıp Beyler Hagdarp!J6a 

istasyonunda 
Yeni Maarif vekili Retit Galip 

Bey, dünkü trenle Ankaı·adan tehri
mize gelmİftİr. 

Genç ve kıymetli Maarif vekili
miz Reıit Galip Bey Haydarpafa ia 
tasyonunda yüksek bir çok zevat la 
rafından karıtlanmııtır. 

Bunlar araıında viliyeti temıilen 
(Devamı 6 zncı sahifede) 

M. Venizelos 
Kazanıyor 

Muhacirler reyle
rini Veni

zelistlere verdiler 
ATINA, 25 (Huauai) - intiha

bat aabah erkenden sükun içinde 
bqlamıfbr. Bütün Yunaniotanda 
aaayiıi ihlil edecek mahiyette biç 
bir hareket vuku bnlmamııtır. 

Şimdiye kadar Atina ve Pirede 
alman neticel ... V enizeliıtlerin lehi
nedir. Henüz reylerin taonifi neti
celenmediğindcn kat'i bir ıey bildir
mek kabil delildir. 

Yalnız Atina ve Piredeki mu-

Amerikanın erkllnı harbigel umumiye reisi lstiklBI 
marşımızı selamlayor 

Am rikanın 8. Erkan 
harbiye reisi geldi 

Hiç bir yerde bu kadar mun
tazam, iyi 

yetiştirilmiş asker görmedim 
Daha ilk intibalar Ceneral üzerinde or
dumuzun yüksek kıymetini tespit etti 
Ankarayı ziyaret edeceğini yaz

dığımrz Amerika Müttehit hükUmet
Ieri Umum Erkanr Harbiye reisi Ce.. 
neral Douglas Mac Arthur, dün sa
at 13 te Romanya Seyriaefain acen
teıinin Daçya vapurile Köatenceden 
Şehrimize gelmit ve ak§&JD Ankara
ya gitmittir. 

Cenerale yaverleri binbatı Jeager, 
ve yüzbqı Davio refakat etmektedir. 

Muhterem misafirimiz Seyriaefain 
rrhtınunda vali ve belediye rem 
Muhittin Beyle Kolordu kumanda
nı Şükrü Naili Pata T.,.rifat umum 
müdür muavini Münir lbrahim mib 

mandarhklanna tayin edilen Mi 
lay Sadık ve tercüman Orhan Tah 
ain, pQ)ia müdürü Fehmi Beyler 
Amerika sef•eti maalahatııiizarı 
Shaw, atetemiliter binbqı Krayn v 
sefaret erkanı tarafından kartdan 
mıt ve nhtunda bir büyük piyad 
aıkeri, müzika, bir müfreze polis 
rafından aelimlanmııtır. 

Daçya vapuru saat 13 te Seyria 
fain nbtımma yanaımıı ve Vali M 
bittin beyle Şükrü Nailt Pqa, Mü· 
nİr lbnbim, miralay Sadık, Orh 
Tabain Beyler npura girmitlerdir. 

(Devamı 6 ıncı :ubifed~) 

Şeker fiatları tabii 
vaziyetine döndü! 

Perakendecilere karşı Bele_ 
diye de şiddetli tedbirler aldı 

Şeker, kahve ve çay piyasası 
ilk günlerin aksülimelinden 
sonra normal teklini bulmuı· 
tur. Yapılan tetkikat göstermit 
tir ki memlekette yalnız milli 
fabrikaların tekeri dört aylık 
teker ihtiyacını fazlasile tatmin 

edebilecek bir mikdardadır, 
Memleketin altı. yedi aylık ih· 
tiyacma kifayet edebilecek kah 
~ ve çay stoku bulunduğu de 
muhakkakbr. Bundan sonrası 
için de telita mahal yoktur. Da 

(Devamı 6 ıncı $Shifede) 

Rus mfltehassıs heg'etl lktısat · Vekili Celil Beyin 
ve 1 e" 
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Spor 

ürkiye atletizm 
birinciliği bitti 

- -

HARİCi HABERLER 
Milletler 
Cemiyeti 

___,......-_ - -

1 ...... 
• 

Başvekil ismet Pş. nın 

ı • 
1 

Bir tanesi müstesna, müsa.. 
bakaların hep_ 

sinde İstanbul birinci oldu 

M. Herriot Almanya
dan şikayet ediyor 

' ...... ' 
"Almanyanın arzusu tekrar 
silahlanmak olduğuna kailiz,, 

13 üncü içtima 
bugün yapılıyor 

tetkik seyaha i 
cENEvRE. 25 <A.A.> - Gaziantep köylüleri • 

ismet 
•' .ı • 

Milletler cemiyetinin büyük 

1 ••••••• GRANNAT, 2S (A.A.) - M. merika ve lskandinavya'lılarm tqeb 

meclisi, 12 •ene zarfııu:la 13 ün Pş yı go··rmek 
cü defa olarak pazartesi günü • 

ı • 
i' 
1 

Puvan itibarile de İstanbul Türkiye 
atletizm şampiyonluğunu kazandı 

Herriot, bu aabalı burada mühim 
bir nutuk söylemiştir. Baıvekilin 
bütçe iılihatınrn ilk merhalesi olan 
ealıamın tahvili muamelesinin nail 

büslerini selamlamıfbr. alelado:~ içtima devresini akdet- iç·n yollara dökülmüşlerdi 
Şimdiki ahval ve şttait albnda mek üzere toplanacaktır. İçti- 1 

Fransa'nın akideaini ve icraab mua· mam programı şudur: Divanın KONYA. 24 A.A. _ Batvekil 
hedeye ve misaka istinat ettirmek teıkilinden ve reisin -ki Yunan ismet Pata Hazretleri bugün ... 
fikrindedir • murahhaaı M. Politis olması at 4,30 da buauıi trenle Konyaya 

Ayıntaba hareket ebnitlerdir. 

Dün Fenerbabçe aaha&mda 
Türk iye Atletizm birinciliğinin 

: aonu yapıldı. 
Bu müsabakalara utanliul iz. 

1 ı mir, Ankara, Balikeair, Buna mm 
i takalan i, tirak etmi,tir. 

irincilik IS müsabaka üzeri
ne yapılmıftır. 

ı Her m m taka bu yanşlara isli· 
' rak etmiş ve kudretinin müsa1t.de 

ettiği dereceyi kazanmıtbr. Mem 
1 tekelimiz dahilinde Atletizm nok 
' tai nazarmdan en ileri bir vaziyet 
' le bulunan latanbul hemen hemen 

"bütün yanflarda ve müsabakalar 
da birinci olır.u} ve neticede de 

i puvan itibarile atanbul, Türkiye 
~ Atletizm birincisi ilin edilmİ§tir .. 
' Mıntakalar aragmda yapılan bu 

çarpışmalar memleketimizin sp:>r 
cu gençliği üzerinde çpk faideli 
olmut ve bazı kııımlarda tecrü
besiz ve acemi olan atleter kendi .. 
lerind n dahn uata olanları göre
rek teknik noktadan çok iotifade 

' etmişlerdir. 
1 Bu birincilğin yapılınası, Bal-

lcan Olimpiyatlan arifesinde atlet 
lerimizin vaziyetlerini göstermes.İ 
itibarile de çJ>k faydalı clmuttur. 

Bu aene B. ikan Olimpiyatlann 
da b•r halde bir kaç kategoride 
kaza..:.acağmuzı timdiden tahmin 
edebiliriz. 

Müsabakaların umumi teknik 
neticelerini qağıya derçediyoruz. 

Nctic.eler: 
110 metr .. manialı koşu: 
1 inci Sedat ( l.tanbul 1 7 1 /S 

2 inci Seim (lzmir). 
10!) metr.,: 
1 inci .Semih ( lstanbul 10 4/S 

Türkiye rekorunu egale ebnİftir. 
2 İnci Fuat (lıtanbul), 3 Üncü Ali 
Rız.ı (Ankara). 

Gül! .. atma: 
1 İnci Naili {lstanbul), 2 inci 

N İyazi (1 zmir) 
800 metre: 
1 İnci Besim ( latanbul) 2.06 

l / S, 2 inci Şevki (Aııkara), 3 Ün
cü M uhsin ( İ stanbul) . Bu müsaba 
kad a Ziya m ü.ah ka harici :O.ala
rak 2.0:; 4 15 ile rekor yapmııtır .• 

Yüksek atlama: 
1 inci Haydar ( lstanbul) 1.80, 

2 İnci Cihat (lzmir) 1.76. 
10.0QO metre: 
1 İnci Remzi (1.tanbul) 34.09 

4 / 5, 2 inci Ahmet (lzmir), 3 ün
cü Naci (latanbul). 

4 X 400 bayrak kotusu: 
1 İnci lstanbul takımı ( ılagıp, 

Sami, Ziya, Beoim) 3.41 4/S, 2 in 
ci Ankara, 3 üncij lzmir, 4 üncü 
Balıke-ıir, 5 inci 8ur3a, latanbu
lun re~oru yeni T"lrkiye rekoru
dur. 

200 metre sür' at: 
1 inci Semih (!.tanbul), 2 inci 

Ali Rıza (Ankara), 3 üncü Fuat 
( latanbul). 

(Hareket ve muvaael.i.t hakem 
lerinin kuronometrt;(eri arasında 
ihtilaf çıkdığmdan bu müsabaka
nın rekoru teıbit edilememi~tir.) 

1500 ınetre mukauenıet: 
1 inci Mehmet {lstanbul) Re

kor; 4,31, 2 inci Şevki (Ankara), 
3 üncü Fethi {latanbul). 

Diak atma: 
1 inci Naili {lstanbul) Rekor; 

34-8, 2 inci Fethi (lzmir), 3 üncü 
Niyazi (lzmir). 

T .. k adım: 
1 inci Haydar (lstanbul) Re

kor; 6-10, 2 inci Semih l.Utfi (An· 
kara), 3 üncü Sedat (lstanbul). 

4 X 1500 Bayrak YCIT'fl: 

1 inci (Ankara) takuru Rekorı 
18 .'SS/07, 2 inci (latanbul), 3 ün 
cü (Bursa). 

4 x 100: 
1 - utanbul 46 ... 
2 - lzmir 
3 - Balikeair 
400 m. clü:ıı: 
1 - Mehmet Ali (latanba.l) 

53 2110 
2 -flaıııp 
3 - Vahap (lzmir) 
5000 m. clüz;: 
1 - Remzi (lıtanbul) 
2 - Halim (lzmir) 
3 - Sabahattin (Ankara) 
Sınl<la atlama: 
1 - Haydar (latanbul) 

3 metre 
2 - Mustafa Buru.. 
Cirit atma: 
1 - Sudi (latanbul) 47,03 m. 
2 - Mazhar (Balıkesir). 

Yağ güreşi mi, 
Serbest güreş mi? 

Eşref Şefik Beyefendiye 
Alqam gazetesinin 24 eylUI 

932 tarihli nü.haamda (Yağ gÜ· 
refİ Türk milletinin baJ!ıca sporu· 
dur) serlevhalı yazınızda ileri sür 
düği.ınüz fikri b~n, (ya t; cüreti ' 
Tür!: r.1illetinin evvelce b~,lıca 

ıporu idi. latikbalde de yine ye- olduğu muvaffakıyetlerden dolayı 
gane sporu olarak kalm"lıdır) memnuniyetini izhar eyledikten son 
teklinde anladım. Eğer doğru an· ra : 

Fransa ne kimseyi tahrik ebnek- muhtemeldir- intihabından son muvaaelat buyurmuşlar ve iatas-
te, ne de kimseye meydan okumak- nd • t k ı la 

Ga:ıl Antep'te 
GAZiANTEP, 2S (A.A.) - Bat 

vekil lame! Pata hazretleri saat 13 
te buraya ırelmif, coıkun ve çok can 
dan tezahüratla karşılanmı§br. 

lamıf&&JD. bu fikrinize tamamile Bizim aiyasetimiz, müphem değil ra cemiyetin 1932-1933 senesi yo a meraaım e arJı anmıt r· 
tadır . . . ..._ bo b -'-' zarfında ıarfedece;;,; faaliyet dır. Mütarünileybe Vali Bey, F.r-muanznn. dir. Siyaaetimiz, milletler cemiyeti-

An'anata oadakat, ıüpheıiz nin siyaaetidir. Bütün milletler iae 
bizi maziye daha fazla bağlar ve cemiyetin nazannda müsavidirler. 
ruhumuzda hiui heyecanlar yara Almanya'run tekrar silillılanmaaı
tır. Lakin zamanın tahavvülü ile nm eaki deliliklere rücuun bir mu
doğan ihtiyaçlar ve değişen kai- kaddemeai olduğunu söylemekte yal 
deler karJısmda hu hiHi rabıtalar ruz kalmamıı olduğumuzu memnnni 
dan aynlmak icap eder. içtimai yetle ııördük. .. Almanya'nın arzusu, 
bayatta an'anata tabi olmak lıis- j tekrar aitablanmak olduğuna kailiz. 
sile hareket bazen infiradı mucip Bize mevhum bir Hekemonya ar
olur ki bu da yatadığnnız aımn zuau isnat ve bizi böyle bir arzuda 
icabatile tamamen zıttır. Cumhu- bulunmakta olduğumuzu ileri süre
riyet Türk:iyeainin vücuda getirdi- rek ır.uaheze edenler, Alman nota
ği büyük inkılaplar bu fikrimizi aında kapalı bir surette ileri aürül
ispat etmez mi? müş olan niyet ve makaatlan anla-

Kenduıne - ,ı başı f <riUCu· .,. kanı Vilayet, Kolordu 'le fırka 
mak istenilen ibtiraalara Franaa ak- hakkımla bir müzakere başlaya Kumandanı Paıalar, tehrimizde 
lını, feragatlerini, bayirbablığını kar caktır. Murahhaırlardım bir ÇO· bulunan meb'uılar ve birçok zt:· 
tı koymak hakkına maliktir. ğunun arzusu. bu seneki müza vat beyanı hotamedi ebnitlerdir. 

Fransa, mühleti inkiza ebneden, keratı mümkün olduğu kadar Pa§ll Hazretleri kendilerini karı•· 
evvel Almanya'ya meurul araziye kı k ek . B" I b lamaya gelen halka, askerlere ve 
aerbeatçe tasarruf ebnek hakkını hah sa eım tır. ınaena ey • kt ı·ı ·ıı·f ti b ı · · ı· . h me ep ı ere ı ı a a u unmu,.. 
ıetmittir. Bundan dolayı kendisine hafta n~hayetmde mec ısın er tardır. Alakadarlarla Vilayeti •· 
tf'tekkür eden yoktur. sene hukuki, i.ktısadi, milli, ida 1 !&kadar eden itler üzerinde ırörüt 

Harplerin tahrip ebnit olduğu ri; bütçeye müteallik; içtimai mii§lerdir. 
birçok arazisini yeniden İmar ebniş 1 1 · I - .ı 

ve siyasi meae e erı ara anıwa Batvekil Hazretleri Konyaya 
tir.Alman hükiimetinin aadakatla ye taksim eden 5 komisyonun me ırelmeleri huauaundaki temenni· 
rine getirmeğe yemin etmit olduğu saiye başlaması muhtemeldir. yattan çok mütebaaaıa olmutlar 

Birinci umumi müfettit lbrabim 
Tali, vali Akif Beylerle belediye rei
si, C. H. Fırkaaı idare heyeti, hu
dut kumandanı, Fevzi Paşa istasyo
nunda, vilayet meclisi azaııile kaza· 
!ardan ııelen heyetler de vilayet 
hududunda Pqa hazretlerini f<artıla 
mıılardır. 

y ağ ııüreıini medih yolunda malıdırlııır. Gençliği •İlah taşo:mığa 
yazdığınız yazı, aizin malümunuz hazırlamak için 13/9 tarihinde neı
olan apor kavaidile, cerh edilir. redilmit olan emirnameyi de unut. 

1 - Sıkletin fübarezede büyük mamamız lazımdır . 

bu Y "- f da d b"I Ruznamede mevcut bulunan ve avdetle vakit bulurlaroa Kon· ounır pumırun er sın a ı e 
Franaa, kendisine olan borçlardan 1 1 k M"JI 1 yalılanrun mi.safiri olma ğı arzu 

Bütün halk atlı ve yaya olarak. 
ırüzerıraba dökülmüıtü. Vilayet hu· 
dudundan merkeze kadar olan 3S i<İ 
lometrelik yol tamamen köylülerle 
dolmot idi. Bütün yol imtidadıncı 
üzüm ve fııtık dallarile donablmıf 
tala zaferlerle aüslenmit idi. meae e er, ço tur: ı et er ce- ettiklerini aöylemİ§lerdir. 

birçok yeni fedakarlıklar yapmışbr. miyeti misakını Paris misakı i Şehrin metbalinden fırka binasına Yine kendisine tefekkür eden olma. 
le ahenktar bir hale getirmek i Baıvekil Pata Hazretleri mü- kadar olan meaafe dahilinde mek· 

bayaatma ait listeyi Letkik ve tepler, jandarma, polia kıtalan ve 
memleket haatanesi hakkındaki i- halk birikmitti. Batvekil P&§ll haz· 
zahatr alaka ile dinlemiıler ve retleri bu m.,..yi balkın izdilıaını 
balkın alkıtlan ve yafA sesleri a- ve tezahürab araamda bir saatte ka· 
rasında tehrimizden nynlmt!lar- tedebilmiıtir. 

bir rol oynadığı sporlarda sıklet 
aınıflan olmazaa bu ıporun ilmi 
ve insani kıymeti olabilir mi? 

2 - Beynelmilel kıymeti olmı· 
yan bir ıpor tarzından beklenen 
faide mahdut değil midir? 

Yağ güreşi hakkmda yıızmış 
olduğunuz cümlelerden de fazla 
bir §CY anlıyamadım: 

(Hangi spor tarzı alatuı·ka gÜ· 
ret kadar Türkün aaalet ve vaka· 
nna yalcııır?) 

(Hangi vücut mümaresesi bu 
kadar heybetli ve bu kadar çok 
yiğit yet ittirir?) 

(Türk köylüsünün ruhuna iıle
mit olan bu aporda asri sporları 
kadnılaıtıracak kadar kuvvetli 
bir erkeklik var.) 

1 - iddia ettiğiniz gibi yağ 
güreıi Türkün asıl gÜre'İ değil
dir. Anadoluda aırrlarca tatbik 
edilmit olan güreş tarzının yağ 
güreşi olduğunu iddia edebilir 
misiniz? Yağ güreli Rumeliden 
lstanbula gelmit. stanbulda hi
maye eörmüı ve bir moda haline 
girmit, yağ gürcıçilerinin mazhar 
oldukları büyük himaye Ana dolu. 
dan gelen pehlivanları da bu tarz 
da gÜreııniye sevk etmiıtir. Böy
lece, yukarda aöylediğimiz gibi 
zamanın icabatı dolaytsi.>·le an'a· 
navi aüretim.iz olan yağgız kara.
kucak, yağ ırüreşine inlalap ebniş 
tir. 

2 - Siklet amıflan ayrılmamıı 
olan bir mücadele sporunun §U• 

mulü mahdut olmaz mı? Cüaaesi
nin ademi müaaadesinden dolayı 
kendisinden çok ağır haamma 
daima mağlup olmak talibıizl:ği
de bulunan çevik, enerji sahibi, 
iyi gÜl"ef bilen hafif pehlivanl,.n 
mızm baklan ne oluyoı·? 

3 - Sporun gayeai ferdin sıb
batmı, mukavemetini artınnak 
ve neticede memleket 11hhatı u
mumiyesini yükaelbnektir. fllkat, 
aizde çok iyi bilirainiz ki sırf mil
li mahiyeti haiz olan spor tarzları 
her memlekette terkedilmiştir. 
Siz bile o aütunlarda • bernelmi
lel bir kıymeti haiz olmadığı için 
• fıtalann yerine skiflerin ikame
aini ileri aürmediniz mi? bütl.in 
dünyaya yayılan lngiliz boksu 
karşısında Franaız bok.su neden 
terkedildi? ne için beynelmilel ka 
vait dahilinde atılan ciride itiraz 
ve bizim an'anevi cirit tarzUl'\ızı 
müdafaa edemiyoraunuz? lJfak, 
dar muhitlerin faaliyeti kıymet İ· 
tı"barile dundur. Her teYde oldu
ğu ıribi sporun kıymeti de kesa
fetle artar. Kendi muhitimizdeki 
beş on ırüretÇinin daima biribirle 
rile mücadelesi hiç bir teY ifade 
ebnez. Eütün kıynletler l,cynelmi 
lel sahalarda ölçülür. Eğer kud
detli peblivanlarnnızm tatbik .,t. 
tikleri tarz beynelmilel bir güret 
olaaydi dar stadyomumuzun iç;ni 
dolduramiyan birkaç kiai yerine 
peblivanlannuzı beynelmilel aaba 
larm genit ufuklan alkışlardı. 

Ben öyle zannediyorum ki 
Türkün aail ruhuna yak'lan kendi 
muhitinden fırlayıp dünya aaha
lannda kendini göstermektir. Ca
lebeleri Türk ruhunda efsanevi 
bir menkıbe halinde kalan Kurt 
Dereli, Türk ismini cihana yağ 
gün.tile tanıbnadı. Kabiliyeti be
deniye itibarile bir harika olmı
yan Yunanlı Jim Londo• la yağ 
güreşi tarzında mücadele olmaz. 
Biz öyle isteriz ki Türkün en eaki 
ıporu olan giiref memleketin yü. 
zünü beynelmilel aahalarda ağart 
aın. Bu da ancak yağ gÜreşi yeri
ne beynelmilel tarz olan Grcko
Romen le aerbeat cüreften birisi
niny yağ güreıi.ne en ben:J: İyeni o
lan aerbeat güreşin, ikame.•İle ka
bil olur. Bu taktirde de [Jehlivan 
!arımız erkekliğini gaip etmi; ol· 
maz: .•. 

Baki hünnetlerim beyim. 
Güre, Fed~:a ~onu 

Azasından 
Seyfi C:e""" 

" Acaba ,, 
Geçen asırda Pruaya'nın yaptığı 

veçhile Almanya'nın askeri deha&1· 
ru bugün de taarruzu için hedef te
lakki eylediği rakibin ta kelpg&lıı
na bir darbe indirmek icin bir ordu 
batta muzaaf bir ordu vücude getir- . 
mek için acaba uğratıyor mu? Hal
buki onun rakibi nazarında milli 
müdafaa, hamiyetin eşkalinden bir 
tekildir. 

mııtır. 
Almanya'run iktisadi vaziyetini çin o misakın 1 inci maddesini 

mümkün mertebe ıalab icin Alman tadil etmek; beynelmilel mesai 
emtiasına budutlannı apıııttır. Al- bürosu ile, beynelfmilel adalet 
manya'nm Fransaya yapmakta ol- divanının katibi umumiliklerini 
d11ğu ithalat, Fransa' dan Almanya'· tenıik etmek,· bir de Sir Eric 
ya vukubulan ithalattan §llyanı dik 
kat miktarda fazladır. Yine kendisi Drummond'un istifası yüzün. 
ne teıekkür eden yoktur. Fransa, den büsbütün mütevveşiyet pey 
fedakarlık üzerine fedakarlık yapb· da eden cemiyet katibi umumi 
ğı halde Almanya'yı tabnine muvaf- liğinin İdaresi meselesi vardır. 
fak olamaırufhr. 

Tahcidi teslibat meaeleainin en 
feci ncktası, budur. 

• Yeni bir devlet 
Almanyanın harici siyaseti Açı'.acak içtima devresinde 

Geçen barbin müttefiklerinin tea 
lihatlannı tenkia etmek vadinde 
bulunmuş oldukları muhakkaktir. Fa 
kat Clemenceau tarafından müttefik 
ler namına tevdi edilmiş olan Ver
aailles muabedenameainin S kısmı 
mukaddemesine ait tefairi vesika, 
tealihatm tenkiı ve tahdidi sabaoın· 
da Almanya'nın tahdidi teılibabnın 
ilk hatveyi !"!kil edeceğini tasrih ey 
!emektedir . 

BERLIN, 2S (A.A.) - Havas 
ajanıı muhabirinden: 

"Von Papen lıükUmeti, harici si
yasette jeneral von Schleicher'in l\S

keri zihniyetine fazla itimat etmek · 
tedi.r .. ~jrofeııeur Schrciber, merkez 
fcrkaoın:n bir içtimaında bu aözleri 
söylemi,tir. 

"M. Brüning'in Anglo - Sakson
lara müteveccih olan siyaseti vakit
siz tahrip ve imha edilmittir. Alman 
ya. huıeyden evvel, harici .iyaaet

M. Herriot, bundan aonra emnü te tam bir iııflrata mahkum olmak
selimet meaelesi ile meşgul olan A- · tao tevekki cı-lidir.,, 

Gandhipek 
Az söz söleyor 

Cenevrede 
Mülakatlar 

yeni bir devlet, Cenevre teşkili 
tına dahil olacaktır ki bu da 
lraktır. lrak. mandater devlet 
tarafmdım Milletler Cemiyeti 
konseyinin muvaffakatile man
cia11 terkedilen ilk devlettir. Di 
ğer taraftan. her sene olduğu 
gibi bu sene de konseyin, 14 a 
zasından çekilen 3 azanın yeri 
ne d!ğerlerinin intihabı auretile, 
tecdidi. Bu çekilen 3 aza, Lehis 
tan, Yugos'.avya ve Perou'dur. 
Lehistan. M. Zaleıki'nin sarih 
beyanatır.a nazran. kendisine 
vaktile bahtecıilmit olan yeni
den intihap olunabilmek hakkı 
na istinaden tekrar namzetliği
ni koyacaktır. Mumaileyhin be 

Müzmin ispazmozlar Alman hariciye na- yanatı, bu hususta tüpheye ma 
hal bırakmamaktadır. Yugos-

SU içme- zırı M. Bender- lavya, küçük itilafın azadan o-
sine mani oluyor sonla da görürtü lan devletleri arasında nim res 

• mi bir ;tilaf mucibince. mevkii 
POONA, ZS (A.A) - Gandbi, CENEVRE, 25 (A.A.) - ni Çekoslovakyaya terkedecek-

timdi 0 kadar zayıflamı4br ki, an- Sir John Simon, dün M. Von C b A "k 
cak bidki aöz mmldayabilmelrtedir. tir. Nihayet, enu i men a 
Mumaileyh, müzmin isı:azmozlardıın N :-urath He yapmış olduğu ttü cümhuriyetleri. Perou'ya bir 
muztarip hulumnııkta ve bu bal ka:emenin neticesi hakkında M. ha'.ef bulmak için aralaruıda 
su İ>me.ine bile mani olmaktadır. Paul Boncour'a malumat ver- mutabık kalacklardır. Bu hale-

Mme. Gandhi, ufrk bir demir miştir. Bunun üzerine iki dev- · fin ahiren milletler cemiyetine 
karyolada yatmakta elan koca11nın let adamı.müstakbel tahdidi teı 1 kabul edilmiK olan Meksika ol 
yanından kafiyyen ayrılmamakta- h k 1 • • h d ' 

li <>t mu ave enamesının u ut 1 n:ası muhtemel bulunmakta-
dJl'.Bombay'dan celbedilmit olan bir lanna müteallik usulller hakkın 1 dır. Mevzuu bahıolacak mesele 
mütebauu, Mahabna'yı muayene et da mütterek bir doktrini divan !erin yeni olmamasına rağmen. 
mi1 ve Candi'nin bundan sonra ıiya azasır:m C'kseriyet;ne kabul et- geleck günlerin uyandıracağı a 
ai müzakerelerin tevlit eylem<kte tirmek imkanı hakkında görüş- laka. umumi müzakerede AJ. 
olduğu yorırunluklara maruz bırakıl müılerdir. Mülakatın hitamın- manya ile doatlanmn ittihaz e· 
mamaaı liizmı gelmekte olduğunu 
söylemiştir . da M. Paul Boncour'da pek iyi decekleri hattı harekete bağlı o 

Mecusilerle. "Dckunulamazlar,, bir intiba vardı. Baron Aloisi lacaktır. Milletler cemiyeti. bü 
10 aaat kemali faaliyetle denmeden de keza M. PaU: Boncour ile gö yük mecliıinin 1932 içtima dev 
müzakerelerden sonra bir itilaf •Ü· rüşmüıtür. ltalyan murahhasL resinin 15 gün devam edeceği 
cude getirmitlerdir. Gandi, bu iti- Fransız ~f"-'ne İtalyanın Al- umumiyetle tahmin edilmekte. 
lafı hemen taavip etmiıtir. Murah- • ~ uu 
baslar, hükumet tarafından Mecusi- manyanın yeniden silahlanma- dir • 
ler hakkında ittihaz edilmif olan mu sına esasit:barile maniolmamak 
kan-eratın ref'ini talep etmek üzere , arzusunda bulul!makta. olduğu-
hemen M. Mac Donald'a bir telgraf d · · · • B M. Von Papen 

dinlenecek 
·· d • ,___ · 1 d" na aır temınat vermıttır. u 

gon ermege ..... ar verrruı er ır. I ._akla d • b" .. 
mese e n n a umumı ır mu 

Sıhhi vaziyeti kaleme icrası muhtemel görül- . 
POONA, 25 (A.A.) - Bugün mekte v" bundan faicie memul 

bir doktor, Yervada hapiahanesinin edilmektedir. M. Paul Boncour 
avlusunda bir Hint kirazı ağacının un gerek Sir John Siırıam ve ge 
ırölıreaind<lci küçük demir karyola- rek M. Aloisi ile yapmıt olduğu 
amda yatmakta olan Gandhi'yi ıcua l 
yene etmİ§tir . ve bilahara küçük iti if murah 

Dektör, Mabatm"nin ııhbi vazi- hasları ile yapacağı mülakatlar 
yetinden dolayı memnun olduğunu da takip ettiği gaye. pazartesi 
beyan etmi!• ."!'cak .h~ta~n tama- günü Cenevreye gelecek ve doğ 
men ııhhatıru ıade11 ıçın lazım olan ru Si John Simon'a mülaki ola 
asgari kuvveti daha pek fazla bir rl F b k"l" M 

··dd haf ed · ,.. · .. j cak o an ransız atve ı ı . mu et mu aza emıyece,.ını soy H . , kbel )"'-'-' 
!emiştir. ı crrıot nun müsta te ....,., 

M Mac Donafd'ın cevabı leri için yol hazırlamaktır. 
' ' M. Von Neurath, dün M. Hen 

.. SiM~ ?._S ,<A.A.) - Poona denon'u ziyaret etmiştir. Al-
muzakerecılen, ' Dokunulamazlar.. fmdakil b 

· t'h ıaki t ili · "t · man nazırının etra er, u 
ın ın ı ap eır..s enne aı yenı j .. • .... ·ı h • 
projeye M. Mac Donald'ın vereceği mu.akatın tamamı e ıa il v"' bu 
cevabı bu,.ün alacaklarını ümit et- ıuai olduğunu beyan etmekte
mektedirler. Fakat Simla'nın aiyasi dirler. 
mehafili, bu cevabın 10 g-Ünden ev. 
vel PÖndt..rilmeai mümkün olmadı
fikr'ndedİl'ler Ci.ırkü evvelbeevv<"I 
Hint hükumeti, eyaletlerd< ki erkan 
ile iıtitare etn1ek ic~p edecektir. 

llfağa:uılar kapandı 

BATA VY A, 25 A.A. - Bütün 
Hint'Ji mağa;ı;aları, Gandbi•ye 
kartı bir teveccüh izhar etr:ıok 
makudile ka.oanmıştır. 

BoJivyada 
Seferberlik 

SANTIAGO DE CHII.I. 2S -
A.A. - La Pıız'dan bildirildi~inc 
göre Bolivya 1923 ila 1926 .,nıf
larına menaup ihtiyat efradın ..,. 
ferberliğinl ili.n etmiıtir. 

BERLIN, 2S A.A. - Volf Ajan
sından: Bu aym 12 ainde pl!\J'la
mentonun feahi celaeainde vulı.ua 
gelen hadiseler hakkında tahki
kat icrasına tevessül etmit olan 
Reicbstag'ın mürakabe koınisyo
nu, §llhİt olarak dinlemek üzere 
baıvekil von Papen ile hariciye 
ve dahiliye nazırlannı ve baıvek& 
let müsteşanru önümüzdeki aah 
gÜnÜ için komisyona davet etmi,. 
tir. 

Kabine, davet edilen nazırların 
davete icabet etmeleriııe karar 
vermittir. Ancak n"zırlar, yalnız 
tahkikat mevzuunu teık.il eden 
maddi hadiseler hakkında teha

"dette bulunacaklardır. 

Rus - Romen itilAfı 
ve Fransa 

P ARiS, 2S A.A. - Ecnebi 
memleketlerde intitar eden bazı 
haberler hilafına olarak Fransa 
büküm eti, F ranaa, Sovyet itilafı
nın akti ile alakadar olarak Ro
manya bükUmetine bir D!>ta ver
miş değildir. 

M. Herriot, dün Romany.ı sefi
rini kabul ebniftİr. ihtimal müla
katın mevzuu, bu mesel~ idi. 

dır. Vali Bey ve meb'uılanmız 
kendilerini Vilayet hududuna ka· Fırkada bir müddet iatirabat eden 
dar teıyi ebnİ§lerdir. Bab"" fVekil P&§ll dalıa7;';~-t~tl ~lkmtabt~, 

uratı araım uuuın:: enne ıı 

FEVZi PAŞA, 2S (A.A.) - B"f- j edilen vali koıaağına ıribniıJerdir. 
vekil ismet Paşa hazretleri bu sa- ! Bu alqam belediyede 150 kiıilik 
bab buraya gelmişler ve aaat 10 da büyük bir ziyafet verilecektir. 

Kadın güzünden cinayet 
lZMlR, 25 (Milliyet) - Ödemitin Mürselli köyünde muh· 

tar Hı\San Efendi ve arkadatı Hüseyin 20 yatında Mehmet ismin 

de b:r köyluyü Değirmen yolunda çifte ile öldürmüşlerdir. Cina 

yet k~.dın yü~ünden yapılınıttır. Katiller ve Emine namındaki 
kadın ya"kaları.mıttır. 

Pamuklarımızın ıslahı için 
ANKARA 25 (Milliyet) - Pamuk mütehasııaı Miıter 

Klark ve mütehassıs Kemal Bey telgrafla Ankaraya davet edil 

mişlerdir. Burada Ziraat vekilinin riyasetinde toplanılacak ve p• 

muklarımızuı ıslahı için program hazırlanacaktır. 

Kontenjan listelerinin devlet
lere göre taksimi 

ANKARA, 25 (Milliyet) - lktısat vekili lıtanbuldan av• 

det ettikten sonra kontenjan listelerinin devletlere göre taksimi 

itile meşgul olacaktır. Bu huıuıta bazı devletlerle müzakere cere 

yan edecektir. lktısadi kararnameler Resmi gazetenin yarınki 
nüshasında intişar edecektir. 

Gümrük ve inhisarlar Vekili 
ANKARA, 25 (Milliyet) - lıtanbulda bulunan Gümrük 

ve lnhisar:ar vekili Rana Bey çartamba günü buraya dönınüt bu

lunacaktır. Müsteşar Adil Bey gripten haıtadır. 

Fakirlere 30 bin okka kömür 
lZMlR, 25 (Milliyet) - Kışın yaklatması üzerine beledi· 

ye tarp,fmdaıı fakirlere 30 bin okka kömür tevzi edilecektir. Ayrı 

ca memurlar kooperatifi de mahrukat ve ucuz elbise temin ede-
cektir. 

Balkan konferansı 
Yunanlılar 

ve 

ATlNA. 25 (A.A.) - Estia gazetesi. Bulgar ekalliyetlerİ 
hakkında gecen Balkan konferansmcla ittihaz olunan kararlarJJI 

tatbik edilmemesi yüzünden Bulgar milli grupunun Bükret koo· 

feransma iştirak etmemek hususundaki kararım tiddetle tenkil 

ederek diyor ki: "Bu gibi sebepler beynelmilel konferanılan akilll 
bıraktırmağa kafi gelse beynelmilel bir konferans akdolunamaı· 

Gayeyi elde etmek için çok büyük bir hüınü niyet lazımdır. Ve 
emliteli dütünceleri bırakmak icap eder. Bulgarlarm bu kararl• 

nndan vazgeçeceklerini kuvvetle ümit ederiz." 

lzmirde büyük su d6f'OSU 
lZMIR, 25 (A.A.) - Belediyece hazırlanan bir projeye go 

re Kadifekalesinde 400 bin lira sarfile mühim bir su deposu int• 
edilecel.tir. Bu depo her türlü aari ve fenni tesisatı ihtiva edecel' 
tir. Bu depo inşa edildikten ıonra timdi ıu ven1meyen bazı yuk•· 

rı mahalleler susuzluktan kurtarılacak ve belediye tehrin her ta 
rafında bu su ile itlerini görecektir. 

A vusturyada 
Arbedeler 

VIY ANA, 25 A.A. - Aşağı 
Avusturya'da Obervalterado.-f' da 
Hitler'ciler tarafından yapılan 
bir içtimaın hitamında Nazilerle 
ıiyaıi rakipleri araıında arbede~ 
lerde birçok kimaeler yaralanmış 
olup ekaeriıinin yarası, ağırdır. 

Nazilerden 14 varalı vardır. 

Fas sultanı Fran-
sadan memnun 
MARSILYA S A.A. - Fas ,~I 

tanı ile yanındakiler dün Faa'' 
dönmek üzere Nicolas Paquet •• 
dmdaki ııemiye binmişlerdir. . . 

Sultan, Franoa'daki ikamelil' 
den pek memnun oldugunu ~ 
1933 aeneai baılangıcında tckr• 
ııeleceğini aöylemittir. 



M1LL1YET PAZARTESi 26 EYLUL 1932 

Türk Kömürlerine Rağbet Her Tarafta Artıyor 
Ekonomi 

Kömürlerimiz Maca
ristanda beğenildi 

Tercih edilen kömürlerimizi 
Macaristana sevk 

için teşebbüsatta bulunuldu .. 
Zonııuldak kömürlerinden 

Rtçen sene tecriibe için bir mik 
dar Macariatana gönderilmişti. 
Gelen malümata nazaran ma
den kömürlerimizin Maacris
tanda yapılan tecrübesi fevkala 
~e ınuvafık netice vermiş ve sa
~ ecnebi kömürlerine tercihan 
~ıdlanılması karargir olmuş
lıır, Maden kömürlerimizden 
Macaristana gönderilmesi iiçn 
Ofise müraacat edilmiştir. Ofis 
hu vaziyeti alakadarlara bildir
lrıiftir, Kömürlerimize Macar is 
tanın iyi bir mahreç olacağı an
aşılınaktadır, 

Gülyağı ihracatımız 
İhracat ofiıi, aon zamanlarda 

tiil yağı ıürüm ve ihracmdaki 
~Ütkiilatı nazan dikkate alarak 
b ~ çok firmalar nezdinde teşeb-
Uaatta bulunmuıtu. 

Ofiain bu tetebbüaatı müsbet 
\te İyi netice vermittir. Paris kon
toloılutwnuzdan Ofise yazıldığı-
~ ıore Parute aül yağı üzerine 

U:rlik ticaret yapan bir müeue
~ Tiirkiyeden genit mikyasta mü 
""Y•at yapacakbr. Yalnı7. bu 
:Üeıaeae alacağı malın kalitesin-

en emin olabilmek için m.emle
ketiınizin ıül yağı mıntakalarına 
~Ütehaasıalar göndererek yağı 
llrılann nezareti altında çektire

~ktir. Ofiı bu büyük müessese 
lle gül yağı tacirlerimizin tema11-
~.temln için tetebbüsata giritmİf 

Fıçılık ağaçlar 

Celen malfunata nazaran Yu
j&.niatan kestane ağacmdan fıçı
~k tahtalara mevzu kontenjanı 
""'ldrrmııtır. 

l<.asaplar cemiyeti 
intihabı 

lı Kasaplar cemiyeti yeni idare 
eyeti intihabı dün yapılmııtır. 

intihap cemiyetin Sütlücede-

l>arülbedayi 
Temsilleri 

Darülbedayiin 1 T etriniev
'telde temsillere batlayacağım 
)~~ıttık. Bu sene Darülbeda
>ie, temsil edilmek üzere. her 
"-ıeden daha az eser gönderil
ltıittir. Gelen eserler arasında 
da hir kıımı kabule layik görül 
~eırıİ!tir. Bu ıene Darülbeda
('de temsil edilecek yeni eaer
~den bir kaçının isimlerini ya 
ııyoruz: 

I Cevdet Kudret Beyin telif o
lrak yazdığı (Korular) isimli 
3 

Perelik facia Celal Esat Be

!iıı yazıp bestelediği (Bir, iki, 

~ç, ~ört) isimli opereti, Ekrem 

C:"t Beyin yazdığı ve kardeşi 
lllal Beyin bestelediği (Üç sa 

~) opereti. Hüseyin Kemal ve 

· Kemal Beylerin almanca

~ıı adapte ettikleri (Sarı Zey

t· k ınisafirhanesi) Artist Ga 

.;J> Beyin Robert de Floris ve 

r, Francis de Croisset Miracle 

~~~esinde tercüme ettiği 
•vı.ucize) komedisi. Mehmet 

~iikrü Beyin Shekeaspear'den 
~tc:üırıe ettiği (Bir yaz gecesi 
Q Y~ı) komediai, Bedreddin 
et~~ Ben Jonıon'dan t~rcüme 
F' lı~ı (Volpone) komedısi. M. 
(St~dun Beyin adapte ettiği 
J.ı lof) piyesi ve Şaziye Berrin 

11 
8.nıının Georges de Sance' den 

~klettiği (Yıldınm) piyesi, 
ehırıet Şükrü Beyin Shekeas

~r' den naklettiği (Machbet) 
Qe Svfocle'den Niyazi Hüsnü 
ıı:y~ tercüme ettiği KralOEdi 

P•Yesi. 
r Bu •ene temsil edilecek ope-
etle • • . b 1 h . li . ~ ıçın yenı a e eyeti ye-
't~~•rıhnektedir. aBle heyetinde 
~tUrk kızları ekseriyeti te~kil 
,, bıektedir. Bale heyeti ile Ha 
dı 11 Ferit Bev mesırul olmakta 

r, 

ki cemiyet merkezinden yap1)aca· 
ğmdan cemiyet mürakıpleri dün 
sabah oraya gitmit ve akşama 
kadar intihap neticelenmiştir. Ne
ticede esnaf kendi aralarından 
seçtikleri namzetleri intihap et
miılerdir. 

Arpaya kontenjan 
Verilen malllmata nazaran 

FranK arpa ithalihna kontenjan 
vazetmiştir. 

Bari sergisinden 
dönüş 

Bar i beynelmilel ıark •anayi 
:panayırına g ide n Türk tacirleri 
ihracat ofisi mümeaili Akil Beyle 
birlikte dün ak,am Loit ek•preai
le §ehrimize avdet etıniılerdir. 

Bari sergisinde teş!1ir edilen 
Türk mamulit ve ma5nuatı fev

kalade taktir edilmiş ve alaka 
celbetmiıtir. 

Japonya Sovyetler
den benzin alıyor 

MOSKOV A. 25 (A.A.) -
Tass Ajansından bildiriliyor: 
Petrol ihracatı tröstü reisi M. 
M. Riabovol ile Japon tacirle
rinden M. Mataukato. Japonya 
ya 200.000 tonu mütecaviz ben 
zin verilmesine müteallik bir 
kontrato imza etmişlerdir. 

ltalyada buğday 
rekoltesi 

ROMA, 26 (A.A.) - Daimi 
buğday komitesi. dün Perli' de 
M. Muaıolininin riyaseti altın• 
da toplanmıştır, Duçe. bu ıene 
ki buğday rekoltesinin 75 mil
yon 150 bin kentalden ibaret ol 
duğunu ve İtalyan toprağının 
hiç bir zaman bu derecede fazla 
istihaalat yapmamıt bulundu
ğunu söylemittir. 

VIMgette 

Maaş cumartesi 
Defterdarlık maaş istihzara 

bnı bitirmittir. Teşrinievvel u
mumi maaşı cumartesi günü ve 
rilecektir. 

İskln tahkikatı 
iskan tahkikatına devam olun 

maktadır. Y enİAlen bazı kimse
lerin ifadeleri alınmıştır. 

Yeni bir merkez 
memuru 

Sabık merkez memurlarından 
olup açıkta bulunan Cemil Bey 
munhal bulunan birincı ~ube si•il 
merkez memurluğuna tayin edil
mİ§tir. 

Polis divanı 
Polis div,anı dün Emniyet mü

dürlüğü ikinci ıube müdür mua
vini lsmail Raaih Beyin riyaseti 
altında toplanarak bazı kararlar 
ittihaz etıniştir . 

Turingkulüp içtimaı 
T uring klüp umumi heyeti 

dün Perapalasta fevkalade su

rette toplanmıştır. Bu içtimada 

Avrupada bir tetkik seyahati 
yapmış olan Turing klüp reisi 
Reşit Saffet Beyin Avrupadaki 
temaslanna dair olan raporu ile 
memleketimizde turizmin teşvi 
ki için ittihaz edilen mukarre
rata dair azadan Şükrü Ali Be
yin raporu okunarak müzakere 
edilmiştir. içtimadan sonra aza 
ya bir çay ziyafeti verilerek geç 
vakte kadar dansedilmiştir. 

Kaymakamlarda 
değişiklik 

ANKARA, 25 - Bazı kayma
kamların tebdil ve nakillerine ait 
kararname ali taatika arzedildi .. 

Vapur 
• 
inhisarı 

Henüz beyanname 
veren yok 

Türk posta vapurlan devlet 
inhisarı hakkında dün deniz ti
caret müdürlüğüne yeni bir e
mir gelmiştir. Kanunda halen 
posta vapurlarına sahip olanla
rın hükümete beyanname ver
meleri lazım geldiği yazılıdır. 
Fakat beyannamelerin hangi 
makama verileceği yazılmamı§ 
tır. lktısat vekaleti Deniz tica 
ret müdürlüğüne bu beyanname 
lerin alınmasını bildirmiştir. 
Maamafib henüz beyanname ve 
ren yoktur. 

Memlekette 

Bir kadın 
Boğuldu 

Cinayet kadının 
serveti 

için yapılmıştır 
Menemenin Emiri.lcm nahiyesi 

ne tabi Görece köyünde çok feci 
ve tüyler örpertici bir cinayet ol
muştur. Bu köy halkından kızakçı 
namile maruf Mehmedin kansı 
Akıle hanım oldukça dünyalığa 
aahip diye tanınmaktadır. 

Bu kadınçağızın aervetine göz 
diken ayni köyden Ali oğlu Mua
taf a, İbrahim oğlu küçük o.mail, 
Yuauf oğlu Ahmet ve Süleymanlı 
köyünden Halil oğlu Veli 011Dan 
ile Belen köyünden Hüseyin oğlu 
Kerim geçen ıece başbnşa vere
rek mütesavver bir cinayetin pl8.
runı kunnutlar. 

Tam ıece yarrsı Akıle hanımın 
evine girmiııler ve zavallı kadın
cağızı tatlı uykuıundft baıtırarak 
iple ve çok feci bir ,ekilde boğ
muşlardır. 

Şerirler cinayetlerini iıledik
ten sonra hemen srv14mış.Jana da 
mahalli zabıtası hepsini yakala· 
mağa muvaffak olmuotur. 

Azledilen doktorlar 
KONYA, - Bir ıofOr muaye

nesinde sıhhiye müdürü Halit B. 
le haatahane heyeti arasında ihti
laf çıktı. 

Sıhhiye vekaleti dokt<>rların 
vazifesine nihayet verdi. Hastane 
umuru timdilik askeri hekimler 
tarafından tedvir edilmektedir. 

Yollann tamiri 
TRABZON, - Buradan Erzu

rum• giden yolun bazı tehlikeli 
losonlan tamir edilmektedir. 

Her yangına 
gidilecek 

Şehrimizde bir yangın çıkınca 
yangın yerine mahalli itfaiye müf 
rezeıi gidiyor. Yangın büyüyünce 
diğer itfaiye müfrezeleri, itfaiye 
müdür ve muavinleri de gidıyo.r
lar. 

Bundan sonra her yangına ya 
müdür ve yahut muavininin gitme 
si ve ate,in büyÜmesine mRni o-. 
lacak tedbirlerin alınmaaına neza 
ret etmesi kararlaftınJmıftır. 

Bir hakaret davası 
neticelendi 

ADANA - Türk Sozü gaze
tesi muharrirlerinden Fuat Beyi 
dövmek ve tahkir ciırmile mahke 
meye verilen Muallim Seyyit Bey 
on sekiz gün hapiı ce~aınna mah 
kum olmuttur. 

Maraş'ta fırtına 
MARAŞ - Burada iki giin 

devam eden çok tiddetli bir fırtı
na olmuftur. Fırbnn bağlar ve 
bahçelerde dehtetli tahribat yap
mıf, ağaçlan kökünden sökmüı
tür. Bu fırtınanın yaptrgı tahriba
tın bir milyon liraya balii; olduğu 
söylenmektedir. 

Bir şakavet hadisesi 
Evveliai akıam kereate yüklii 

olarak Sulcuktan gelmekte olan 
lş Bankaıı kamyonu11un önU.ne 
saat 19 raddelerinde Yalın nyak 
köyü civarında müsellah dört a .. 
dam çıkmış ve kamyonu durdur
mak istemiılerse de toför makine 
yİ yürütmiit ve arkadan bir kaç 
el silah atınışlanıa da bir zayiat 
olmamııtır. 

Keyfiyet Jandarma idaresine 
bildirilmit ve derhal sıkı takibata 
bulanmıştır. 

Bir kaza 
BARTIN - Bir otobü.; devril

miı, genç bir baımuallim altmda 
kalarak ölmüştür. 

Mahkemelerde 

Matbuat ve neşriyat 
davaları •• 

Fırka idare hey'eti azasının 
neşrettiği bir tercüme, 

bir cevap ve açılan bir dava •• 
Ameıikamn Boıton şeh~de çı

kan Ennenice Hayrenik gazetesin
de lstanbul muhabirine atfen neşr,.. 
dilen garazkirane mahiyette bir 
Türkiye mektubunu ıütunlanna ge
çirdiği için Haber gazetesi aleyhin~ 
bir dava açılmı,tır. Haber"in "Tür
kiye yıkılıyor. Türkler aç kalmağı 
tercih ettiler,. batlrğı altmda iktibas 
ettiği bu mektup aleyhimizde bir 
takım dedikodular ve iftiralarla dolu 
dur. 

Maamafih . Haber refikimiz bu 
mektubu gönderen Hayrenik'in meç
hul muhabirine IS.znn gelen cevabı 
vermeği de ihmal etmemiştir. 

Dün üçüncü cezada Haber sahip 
ve n~riyat müdürü Hasan Rasim 
Bey bu itten sorguya çekildi. 

Suçlu Hayrenik'in mektubundl\n 
bahsederken dedi ki : 

- Haber gatezesi hükômet fır
kasının çizdiği yollarda yürüyen bit 
gazetedir. Bu gazetede Hayrenik' in 
fikirlerine İştirak edebilecek kimse 
yoktur. Bize bu yazıyı Fırkamızın 
idare heyeti azasından Gireson meb 
usu Hakkı Tarık Bey göndermit, 
uaynen neşredin ve cevap verin!,, de 
miştir.,, 

Bunun üzerine Haberin Hayre
nik muhabirine verdiği cevap okun
du. 

Suçlu vekili, yazıyı neıredilmek 
üzere Haber gazetesine veren Hak
lu Tarık Beyin şahit olarak çağml
magmı istedi. Mahkeme de bu dile
ği kabul ederek duruşmayı başka 
güne bıraktı. 

Sorulan bazı feylere cevap ıeimedi
ğinden durutma 12 tepinievvele kal 
dı. 

Başka güne kaldı 
Samatyada, Anlbacı Bayazıt ma

hallesinde otuıan 77 yatlarında Ha
cı Hanım iıminde bir kadm büyücü 
lük yaptığı iddiaıile mahkemeye ve 
rilmiıtir . . 

Hacı Hanımın dün ağır cezada 
muhakemesi yapılacaktı . Fakat, ıuç 
lu hasta olduğuna dair rapor gön
derdiği için muhakemesi batka gÜne 
kalmışbr. 

Satılan eşya 

Adliye Emanet dairesinde bulu
nan cürüm eşyalarının dünden iti
baren satıtma batlanmııtrr. 

Tabanca ve bıçak gibi qya, sa
tıttan hariçtir. Bunlar satılmayacak 
trr . 

Bir dava açıldı 
Haber gazetesinin 21 eylül nüı

haıında çıkan "Çatma usulleri,, iımi 
altında netrettiği bir hikaye halkta 
hır11zlık ve yankesiciliğe kartı he
ves uyandıracak mahiyette ıörüldü
ğünden bu gazete aleyhinde Müd
deiumumilikçe bir dava açJmıt
trr. 

Beraet etti 
Aron Kohen Efendi İsminde bir 

Eski bir da va kağıt tüccan hileli iflastan ıuçıu oıa 
rak , ağır cezada muhakeme ediliyor 

Alpullu şeker tirketi aleyhine du. 
açılan ve temyizce bozularak gelen 1 Ar<m Kohen Efendinin suçu sa
dayava dün de Sultanahmet sulh bit görülmeyerek mahkemece berae
ceza mahkemesinde devam edildi. tine karar verilmiştir , 

Poliste 

Cür'etkar yankesici 
Kavga ettiği adamın elindeki 

yüzüğü aşırdı .. ., 
Evvelki gece Takıimde garip ı dilerini yakalamııtır .. Bunlardan 

bir kavga ve yankesicilik vak'uı Nikonun Üzerinde bir paket de 
olmuttur. Taksimde bir otomobil eroin bulwmıuftur. Çocukların 
garaji sahibi Tabir Bey enelki eroini nereden aldıkları tahkik 
gece garajda otururk-:n Hüseyin ediliyor. 
isminde birisi ıar•Jıt giderek 
Fahri Beyden iki lira İst~miştir .. 

Fahri Bey Hüseyin~ kim oldu
ğunu ve ne için kendisinden para 
istediğini sorunca Hü:ı.eyin bir bı .. 
çak çekerek Fahri Beyin Üzerine 
hücum etmiş ve, 

_ Şimdi bana iki l~a vermez
sen seni öldürürüm ... dıye tehdide 
başlamıttrr. 

Fahri Bey Hüseyinin tehdidi 
karıı~ında itidalini mu~afaza et
mit ve yavaş yavaş ayaga kalka
rak birdenbire Hüseyinin Ü~erine 
atılmış, elinden bıçağı almııtır. 

Hüseyin bıçaksız kalınca: 
_ Ben bu acıyı sende bırak· 

mam, yanıma başka arkada!\ları .. 
mı da alıp seni öldüreceğim diye kü 
für ederek ayrılıp gitmi~tir. 

O ayrrlclıktan ıonra Fahri Bey 
parmağındaki 70 liralık yüzüğün 
a,ırılmış olduğunu r:örmü1tür. 
Kavga eann&ında Hüaeyin boş 
durmam.ış, bıçağı veı:memek için 
uğraşırken Fahri Beyın parmağın 
daki yüzüğü de aşınnıştrr. , 

Fahri Bey polise müracaat et
mi~, tahkikat devam etmekte iken 
Hüseyin erteıi gece yanına üç ar
kadaıım daha alarak gene ayni 
saatte Fahri Beyin garajına git
mi~ ve kapıyı tekmelemiye başla
mı§tR'. 

Bu arrada polisler yetişerek 
Hüseyini ye arkada,1,.rını yakala 
mı~lardır. 

Heroin iptilası 
Son zamanlarda lst....r.bulda 

eroin ve kokain İptil8.ıı artmıstır. 
Zab®nın sıkı takibatına rağ~en 
bilhaaaa eroin çekenler çoğalmak 
tadır. lıin fenatt bazı pek genç 
yaı;ta kimselerin, hatta çocukla
rın kendilerini bu fena İptilaya 
lt:aptınnalarıdır. 

Oç gün evvel zabıta, aokakta 
eroin çeken 18 Y•tlannd" iki gen
ci yakalamııtrr. Evvelki gün de 
diğer iki kiti tutulmuştur. Bunlar 
15 yaılannda Yorgi ve Niko ia
mindedir. 

iki çocuk Galatada &okak orta 
aında eroin çekerlerk.,n polis ken 

Sopa ile yaraladı 
Salıpazannda plaj gazinosu 

bekçiıi Tevfik efendi ak,am san
dal ile gazino civarında gezmek
te olan Emin ve Hasan isminde
ki ıah11lara gazinodan uzak dur
malarını ihtar etmittir. Bu yüz· 
den aralarında kavga çıkmış, Ha· 
san ve Emin sahile çıkarak Tev
fik efendiyi fena halde dôvmiye 
ba,lamıflardır. O esnada babası
na yemek getiren Tevfik efendi
nin 15 yaşındaki kızı Ane Hanım 
babasının meçhul tahıslar tarafın 
dan dövülmekte olduğunu görün
ce eline geçirdiği bir topa ile Ha
sanr ba~ından yaralamış.tır. 

Dövmek istemiş 
Dün Balmumcuda iki bahçı

van arasında bir kavga olmu§o ve 
bunlardan birisi yakalanarak hak 
kında takibata batlanmııtır, Ha
dise şöyle olmuıtur: 

Bahçıvan Refit, bahçıvan Kad
rinin yolda önüne çıkarak ta ban· 
ca ie Kadriyi korkutmu~ ve döğ
mek iatemittir. Zabıta bu hadise
nin sebebi hakkında tahkikat yap 
maktadır. 

Bir zorba!. 
Ali isminde birisi evvelki gece 

Pangaltıda kanapelerde oturur
ken yanına biriai gelmit ve cebin 
den bir suatalı çakı çıkararak A-
liye: . 

- Hiç aeaini çıkarma., yokııa 
bıçağı boğazına saplarım. Şimdi 
ne kadar paran varsa bana vere
ceksin, demİf ve cebini kanttır
mağa batlamıttır. 

Alinin cebinde 10 kuruş bulun 
muş meçhul zorba bu 10 kurutu 
alıp kaçınıftır. 

Ali poliıe müracaat etmİftİr. 
Tarif ettiği etki.! Üzerine zor

banın Muıtafa isminde birisi oldu 
ğu anlaıılmıt ve kendiıi yakalan
mıftır. 

Otomobil kazası 
Şoför Mehmedin idaresindeki 

Belediyede 
• 
itfaiye 
MA • 
uzesı 

Yeni binanın küıat 
resmi dün yapıldı 

itfaiye idareıinin belediyeye 
devrinin onuncu yıldönümü mü 
nasebetile dün Fatihte itfaiye 
müdürlüğünde merasim yapıl
mıştır. Merasimde belediye er
kanı. gazeteciler ve sair zevat 
hazır bulunmuttur. Yeni yapı
lan itfaiye müzesi binasının da 
resmi küşadı yapılmıt ve bina 
gezilmiştir. Bina belediye bütçe 
sinden biç bir para alınmadan 
itfaiyenin kendi itçi ve vesaiti
le vücude getirilmiştir. itfaiye 
müdürü Ihsan B. faaliyetinden 
dolayı belediyece takdir edil
miştir, 

Sıkı teftişler 
yapılacak 

Zabıtai belediye talimatna
mesi mucibince bütün dükkan 
ve c.1ağazalarm kapıları üatüne 
isim ve ittigal sahaları vazıh bir 
§ekilde yazılmak lazımdır. Ba
zı müesseselerin buna riayet et 
meôikleri anlaıılmıftır. Beledi
ye bu hususta sıkı teftitler yapa 
caktır. 

Kullanılmış elbise
ler için 

Kapalı çar§ıda. turada. bura 
da satılan bazı kullanılmıt elbi 
aelerin mikroplu olduğu hak
kında belediyeye tikayetler va 
ki olmuıtur. Bu tikayetleri. na
zarı dikkate alan belediye bade 
ma müstamel etY•· satılmaz. 
dan evvel tepbirhaneye muhak 
kak gidecektir. Bunun için de 
kontrolu teshil maksadile (Tür 
kiye cümhuriyeti lıtanbul be
lediyesi. temizdir) ibaresini ha 
vi bir mühür kazdınlmıştır. Ü
zerinde bu mührü tatımayan 
müstamel elbiselerin satılmaoı 
menedilecektir. 

Yenlbahçe stadı için 
Y enibabçede yapılacak ıtad 

yom için iatimliki lizım gelen 
binalar iatimlik komisyonu ta· 
rafından tesbit edilmittir. is
timlaki lizım gelen binaların a 
dedi ellidir. Şimdiye kadar dört 
binanın istimlak muamelesi ik
mal edilmittir. 

lnhlsarlarda 

İnhisar 
Kanunu 

Kanunda yapıla
cak tadilat 

devam ediyor 
Tütün inhisarı kanununda ta

dili.t icrasına memur kongre he· 
yeti umumiyesi, dün I nhi ~arlar 
idaresinde lnhiaarlar unıum mÜ· 
dür Vekili ve muavini Mitat B. in 
riyasetinde toplanarak encümen· 
ce hazırlanan maddeleri müzake
reye baılamıttır. Kongr" yarın da 
toplanarak müzakeratma devam 
edecektir. 

Başmüdür/Ok tesitJı 

Ankara Tütün ve Müskirat in
hiaarlan tevhit edilmit ve Anka· 
ra inhisarlar Başmüdürlüğü te
tekkül etmiıtir. 

Tapu umumt 
müdürü 

lzmir ve bavalisini teftit et
mekte bulunan tapu ve kadas
tro müdürü umumisi Cemal B. 
bu hafta içinde şehrimize gele
cektir. 

otomobil Fındıklıda berber Em
rullah efendinin 10 yaşındaki oğ 
lu Necdete çarparak yaralamıf
m. 

Metresini dövdü 
Galata'da oturan madam Pa

raaküva iki seneden beri metresi 
olduğu Alfretten geçim•izllk yü. 
zünden a:rnlmıtbr- Alfret, dün 
Paraaküva'run oturduğıı ev.! gide 
rek kapıyı kırını' ve iç .. ri:ve de 
girerek madamı döğmiiş ve ken
disi yaralanmıştır. 

Maarifte 

Çok talebe 
Var .. 

Mamafi hiç kimse 
mektepsiz 

bırakılmıyacak 

ilk mekteplerin kayıt muameleleri 
henüz kapanmadığı halde kadrolar 
dolmuıtur. Yeni müracaatlar nam
zet olarak kaydedilmektedir. En faz 
la talebe toplayan mektepler F atib 
semtindeki mekteplerdir. Bunlarda 
eaaa kadrolar haricinde pek çok nanı 
zet talebe vardır. Mekteplere kaydt 
dilen namzet talebeler için bir liıtt 
hazırlanmaktadır. 
' Bu talebeler ıemtlerine gore mek 
tepler arasında taksim olunacaklar· 
drr. Diğer taraftan Fatihte inta edi 
len binalar da açılacak mekteplerle 
izdihamın önüne geçilecektir Ayni 
zamanda diğer mekteplerde de 'ube 
ler açılacak fazla talebe buralara te• 
zi edilecektir 

Yeni bir ilk mektep 
Liğvedilen Çemberlitaş orta mek 

tebi binagmda yeni bir ilk mektep lo 
ıis edilmiştir. 

Müdür muavini 
mezun 

Maarif müdür muavini Hıfzırrah 
man Raşit Bey bir ay mezuniyet 
almıştır. itlere maarif müdürü Hay 
dar Bey bakacaktır . 

Teftişler 
Arttırılacak 

Bu &ene bütün mekteplere pek 
fazla talebe kaydolunmuftur. Eıas 
kadrolar ıenitlediği için talebenin 
intizam, sıhhi vaziyeti ve sair huıu· 
sat daha fazla telti~l.re tabi tutula
caktır. Bu hususta bütün mektep i· 
darelerine tamim gönderilmqtir. 

Kış saati başlıyor 
Bir teırinievvelden itibaren bütün 

dairelerde mesai aaati değişecek , kı• 
saatleri tatbikine beflanacakhr. Me
sai sabahlaıı saat 9 da başlayacak, 
12 ye kadar sürecek ve öileden aon 
ra ıaat 1 de ba,layıp bete kadaı 

devam edecektir. 
Belediyede de ayni saatler tatbi~ 

edilecektir. 

Feyziye lisesi 
F eyziye mektebi müesıiıleri ara

smda bazı ihtilaflar olduğu İşna ve 
ilan edilmektedir. Mektep müessi ... 
!eri Kibar Rıza Bey namınıla biı 
zatın mektep namına bir takım rııu• 
mele\ere ıiriştiğini, halbuki bu 'Za

tın mektebi temıile aalBbiyettar ol. 
madığmı ve mektebin huhukunu ib
lil eder hareketlerinden dolayı mu· 
maileyh hakkında kanuni takibata 
te-..essül edildiğini de ilan etmit· 
tir. 

Rıza Bey ise mektebi temlİl• 
aalaııiyettar olduğunu beyan etmek 
tedir. F eyziye mektebi gibi mem\e. 
ketin eski ve kıymetli bir müeaaeıe
lİne taalh'.ik eden bu dedikodulaı 
memleketin irfan hayatını alakadar 
edeceği cihetle bu huauıta tahkikat 
icra ettik. Aldığımız malumata gö
re, mektebin tedris isleri mücuiıleı 
taıafından ittifakla intihap ve tayin 
edilmiş buluMn bir müdüre ve ta· 

nınmış muallimlerden mürekkep biı 
tedris heyetine mali isler de mües
sislerden olup kırk •ened n btti 
mektebin bat:nda bulunan maruf ta
cirlerden ipekçi lımail Beye tevdi c 
dilmittir. 

Müeuisler araımdaki ihtilaflaı 
hususi ve tahsi bir mahiyettedir. Va 
mektebin fili vaziyeh üzerinde ala
kadar değildir • 

Hüseyin 
Ragıp 8. 

MoskovR büyük elçimiz Hüseyin 
Ragıp Bey dünkü trenle Ankara· 
dan tehrimize gelmiştir • 

Hüaeyin Ragıp Bey birkac gün 
ıehrimizde kaldıktan aonra, Moako
vaya gidecektir 

Bulgar sefiri kim 
olacak? 

Bulgar Hariciye nezareti si
yasi işler umum müdürlüğüne 
tayin edilen Bulgar sefiri M. 
Pavloff teşrinievvel ayı zarfın
da Sofyaya gidecektir. Bulgaris 
tanın Ankara sefirliğine Cene
ral Savoff'un tayini hükümeti
mizden istimzaç edileceğini Bul 
gar gazeteleri yazıyor. 

Müfettişler döndü 
Bir müddetten beri Bursa ve 

havalisinde tapu ve kadastro it 
lerini teftit eden tapu müfettit 
!erinden Ziya ve Sıtkı Beyler 

ı şehrimi-ze g-elmiştir. 
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\~ Gelen evrak geri verilmez -
Müddeti geçen nüıhalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya a.it 
işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ili.nların me· 
s'uliyetini kabul etmez. 
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BUGÜNKÜ HAVA 
Y etilköy raoat merkezinden 

aldığımız malumata nazaran bu
gün hava açık ve sakin geçecek.-
tir . J 

25 - 9 - 932 tarihinde hava 
tazyiki 763 milimetre, hararet 
en fazla 26 en az 12 santigrat 
idi. 

~~~~~~~ 

tfflCLE~ 
• Pijama ; 

[ Son senelerde deniz kenarın 
1 da dolatan, vapurda, kotrada 
ı seyahat eden kadınlann pijama 
ı giymelerini, eteklerin rüzgarla 
açılması taaasına atfedenler 

~ haklı değildirler. Çünkü kadın
lar pijamayı rüzgarlı ve rüzgar 

ı sız yerde ayni zevk ve tevkle 
giyiyorlar. Eğer mümkün olsa 
şehirde. salonda ve tiyatroda da 
giyecekler. 

Bana sorarsanız pijama hele 
1 iyi dikilmiş olursa kadına yakı
l şıyor. Nasıl kısa pantalon, gen
' ce çocuk çeşnisi veriyorsa pija
~ ma da kadına genç kız çeşnisi 
1 veriyor ve itte bundan dolayı-
dır ki; kadın pijamayı, rop ve 
mayoya tercih ediyor. pijama
da hem kapalılığın nim meçhul 
lüğü. hem açıklığın yarı malum 
luğu var .. Geçende lstanbula dö 
nerken vapurda dört beş ma· 
dam güvertede • biribirinden ce 
saret alarak - pijama ile gezini 
yorlardı. itiraf ederim ki; hiç 
te fena olmuyordu. 

Dün köprüye geçmek ıçın 
vapur beklerken Üsküdar iske
lesinde dört tane köylü hanım 
gördüm. Belki Alemdağı köyle 
rinin birinden idiler. Dikkat et 
tim ayaklarında tıpkı pijama çe 
tidinden çubuklu bezden panta 
lonlar vardı. Başlarına beyaz 
bir vual atını,. sırtlarına birer 
siyah kimono geçirmişlerdi. 
Onları benim gördüğüm gibi 
görenler modern hanımlar te
lıikki ettiği gibi ters görmeye 
alı~anlar da belki sıkı fıkı ka
palı kadınlar teli.kici etmişler· 
dir. Ben bu müşahedemle anla 
dım ki; kadın pijaması bir Av
rupa veya Amerika modası de
ğil, bizim köylü hanonların es
kiden beri kullandıkları bir şe
yin uzakta yapılmış kopyesidir. 

Yağ güreşi 

Ben güreti pek severim. Am
ma her nev'ini severim. Alatur 

ilk defa, Türk dilinin ilmi bir 
surette tetkikine müıeallik hara· 
retli faaliyetlere devam ediliyor; 
orta tahsilin yüksek müesaessleri 
olan liselerin edebiyat tedrisatı, 
hiç ıüphe yok ki. bu eoaılı 11lahat 
tan haylı müteessir olacaktır. Çe•·çi 
iki ıene evvel bu derslerin daha sa
lim bir surette tedriı olunabilmeıi 
için Ankarada bir toplantı yapılmış-

ı 
sa da her nedense müsbet bir netice 
elde edilememiıti. 

Bugün, muasır milletlerin or· 
ta tahsillerindeki edebi tedriaatın 
ba§lıca gayeıi, genç dimağlara, 
kendi milli hara ve liaanının teka 
mülünü öğretmek, bedii zevkin 
inceliklerini duyurmak, edebi te
zahürler karşısında aağlam bir 
muhakeme ve terkip kudretini ve 
rebilmekten ibarettir . 

Buna canlı bir misal olmak ve 
bizim proğra.mla bil' mukayese 
yapmak Üzere Fransız liselerinin 
en son proğraınlarından dil ve e-

··········-·--······-···· .. ·-···-·······--· 
ka, alafranga ve serbest güret 
olsun ayni zevkle seyrederim. 

Son zamanlarda Himayeiet· 
falin teşebbüsü ile ötede beride 
ve İstanbulun Taksim stadyo
munda güreşler yapıldı. Bu gü
reşlere de bir hayli meraklı git· 
ti. Lakin gidenlerin ifadesine 
bakarsak. bizde alaturka güre, 
çoktan hızını kaybetmiş. güre
şenler hayli zamandır heyecanı 
unutmuşlardır. Güreşin Roma
lılardan bize geçtiği yahut biz
den Romalılara geçtiği • burayı 
tarih bilenler kestirsinler - za· 
manlarda da güret böyle yağlı 
yapılırdı. O zamandan, bu za
mana kadar, öyle geldi, öyle gİ· 
diyor. Alaturka güreş bu halile 
maalesef bir beynelmilel spor, 
hatta bir milli spor olmak ka
biliyetini haiz değildir. Çünkü 
mutlaka açık bir yerde, yağla
narak gÜrf!!İldiği için evvelen 
pratik değildir. Sonra, kaidesi, 
memnu oyunları. müddeti yok· 
tur. Sayı heaabile galebe usulü 
nü son zamanlarda icat ettiler. 
Tabii pehlivanlann bundan bir 
şey anladıkları yok.Bu güreş 
maatteessüf amatörlt.•e geçeme 
yecek bir şekildeclir. Himayei
etfal bu müsabakalara giriştijti 
zaman ben 'u ümide dütmliş
tüm. "Belki bu gÜrf!!lerde yağı 
kaldırırlar da Anadoluda (Kara 
kucak) denilen usulü ikame e· 
derler. Böylece dünyanın ser
best güreş dediği sisteme yak
latmış oluruz. 

Bu sene, bu olmadı. Ben nev
mit değilim. Gelecek sene umu 
yorum ki, Himayeietfal bir em 
ri hayir menfaatine para toplar 
k- bir taraftan da memlekette 
mevcut bir spora medeni bir şe 
kil vermeyi. ihmal etmeyecek
tir. Bunu yapar da güreşle•G ge 
ne devanı ederse bizde ç iyi 
serbest güreş profesyonelleri
nin yetişmemesine sebep yok
tur. 

Yalnız bu güreşler münasebe 
tile bir şey nazarı dikkatimi cel 
betmekten hali kalmadı: Spor 
mecmualarının en ileri muhar
rirleri ve yevmi gazetelerin 
spor muhabirleri, o gün Türki
yede tam fenni şerait altında 
ilk defa yapılan Türkiye atle
tizm birinciliklerine gelmeyip. 
stadyumdaki yağh gürete git
miştiler. Bu namevcut zevat, 
içinde atletizm için çok nefes 
tüketenler de vardı. :-' u mü,ahe 
de atletizm hesabına o kader 
cesaret verici değildir. 

FEl:EK 

Milliyet'in Edebi Romanı : l 04 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
(Felsefi lantastique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
- Biz cinayet kabul etme

yiz. Şehameti öldüren de onlar. 
yatağından kapıp kaçıran da 
onlar. 

- Bir mahkeme huzurunda 
bu garip ifade ile mes'uliyetten 
kurtulabilir misiniz? 

- Garabet sözlerimin nere
sinde? 

- Bir ölünün uçması veya 
uçurulmasından daha ağrep ne 
olabilir? 

- - Bu hadise aramızda yega 
ne kalmayacak yakında aileden 
birkaç kişi daha uçurulacaktır. 
l~te size ihbar ediyorum. Nasıl 
uctuklarına dikkat ediniz haki 
k~ti anlarsınız. 

büsbütün korkutuyorsun Tur
han .... 

- Acayip değil dayı Bey hiç 
acayip değil... Bu dünyad'a ya 
herşey acayiptir veyahut hiç bir 
şey acayip değildir. 
-Bu ekistra mantıkı anlamak 

için ben de akıl terazimin bir 
gözüne bir kaç gram kokain 
koymalıyım ... 

- Bu zeka tozile siz de di
mağınızı nurlandırırsanız o za· 
man büyül; sırrın ledünniyatı· 
na erersiniz. Çabuk anlaşırız .• 

- Sevgili yeğenim bir taa
mına getirerek beni de uçura· 
bilir misiniz? 

- Uçmak semavi payelerin 
- l.:: .... :~~::,1:·. A--:1 ..... ..1,... 

debiyat tedrisine ait kımıı hula· 
saten aıağıya naklediyorum : 

•• 
Uç baş ve bir kadın Smıf - 6 - Gramer, imli., 

lı'.lgat. 
Kelimelerin sesleri, yazılı ve Bu masalı bir arkadaştan Birinci cellıit. palasını bir 

hakiki ıekilleri. Vurgu. Tabirle· dinledim ve yazıyorum: kaldırdı ve ve pala ışıldadı ... 
rin tetkiki. Mürekkep ve basit ke "İran şahı bir gün sarayın· Birinci kelle yirmi metre ile-
limelerin müıtakları hakkında daki odasında oturuyordu. Göz rideki sepete düştü.. Birinci 
mücmel malolmat. Aıli ve mü- delerinden ve en sevdiği kadın-. cellat yakayı kurtarmıştı .. 
temmim cümleler. Kelimelerin d 1 1 
cümle dahilindeki rolleri. ( tedri- !ardan biri yanına geldi ve e- kinci cellat palasını bir ka 
ııatın tedricen derinlettirilmesi) diki: dırdı ve pala ışıldadı. Fakat 
ibaredeki cümlelerin vazifeleri. - Şahan, 3 hırsız yakalanmış kafa nerede? Pala nerede? Bir 
Cer ve atıf harfleri. Kelime nevi- ve bunlar idam edileceklermiş. şeyler yok! 
!erinin tenevvüü. Mütabakat ve Siz belki zannedersniz ki, Üç saniye sonra cellat ha-
~il~. 1 

Tatbikat: imla. Tenkit usulü. kadın kalbi zayıftır diye bu üç vadan ge en palasının kabzası-
Şifahi ve tahriri mümareıeler. mahküm için fahtan affetme- nı tuttu ve arkasından da kan-
(Bunlar ancak kuvvetli naoirlerin sini dileyecek. lı kelle palanın sivri ucuna ta-
eserlerinden 1eçilecek) Franoızca Hayır! demiş ki: kıldı. 
ve yahut li.tince metinler. Istılah _ Şahım ,ben bu ad- nlann İkinci cellat ta yakasını kur 
ve lugatler. Kıraat: Metinlerin şer- d 1 
hi. ı114at: Evvelce izah edilen par i am arını görmek isteyorum. . tarmıştı. 
çalardan. Muharrirler: Kli.oikler· * * * Sıra üçüncüye geldi. 
den, kurunuvustadan ve modern Şah ki bu kadını çok sevi- O da palasını kaldırdı ve pa 
ıair ve nasirlerden seçme parı;a- yor ve bir dediğini iki etmiyor: la ışıldadı. 
far. - Emir sultanımın, dedi. Hayret! Mahkümun batı ye 
Lug:~ıf - 5 - Gramer. imli.. Ertesi gün, memleketin üç rinde duruyor. Şah derhal ye-

Liigatların tetkiki. Yazılı ve meşhur celladını çağırdılar. rinden kalktı. Dedi ki: 
hakiki şekiller. lıtikak. ibarede Şah, kendilerini huzuruna ka- - Sen beceriksiz bir adam
kelimelerin vazifelerinin tekrar bul ettikten sonra, aşağı yuka- sı, haydi bakalım. §İmdi senin 
gözden geçirilmeoi. Cümlelerin rı şöyle söyledi: başını uçuracağız. 
mufaualan tetkiki. Tenkit usulü _Benim gözdem Allahın in Cellat şu cevabı verdi: 
Zamir ve sıfatın izahı. Zarf tat-
bikatı. Tahliller, Lugatlcrin men- sanlara bahşettiği en güzel - Emredersiniz şahım. yal-

mahlüktur. Onun arzusu ne ise. nız sizden bir istirhamım var. , şei. lnıat. 
Muharrirler: Corneille, La Fon mutlaka yerine gelecektir. Üç 1 Gümüş enfiye tabakanızdan şu 

taine, Moli6re, Racine. kişi idama mahküm edilmiş. mahküma bir tutam vermeği 
Sınıf: 4 - Gramer, imla, lu- Onların damını görmek iste· kabul etmez misiniz? 

gat. yor. Eğer içinizden her hangi - Peki vereyim, ne olacak? 
Lügatların izahı . Hakiki ve yazı · biriniz aldığınız vazifeyi yapa· - Veriniz şahım! 

lı ıekilleri. Kelimelerin menşei 
hakkmda malumat. Vurgu. hakiki ma~sanız, kellenizi uçururum.. Şah gümüş enfiye tabakası· 
ve mecazi manalar. (bizde olduğu gi Uç cellat boyun kırd ılar ve: nı çıkardı ve mahkümun bur- 1 
bi lafza ve manaya ait bütün 11 - Ferman şahımızındm de- nuna uzattı. O da enfiyeyi kok 
fatlar) fiillerin teıkili. zamanlar; diler. !ayınca aksırdı. 
cümlelerde bunlarm kullanılması . 'i- 'i- 'i-

c .. ı d h ı fi k il im Üçüncü cellat dedi ki: um e e a ve zar arın u anı a idam gunu .. 
ıı. Cümle ve ibarelerin terkibi. Na- - Bir de şahımız için .. zıın hakkında malumat. Üç mahkümun kafası uça-

Mahküm aksırınca da ka
fası düştü. Şahın başgözdesi 
bu harikuladeliği görünce. kü
çücük ellerini çırptı , öyle hoşu
na giti, öyle hoşuna gitti ki .. 

Tatbikat: Metinlerde ııeçen fran- cak. 
uz ve li.tin kelimelerinin izahı, işti- Üç mahküm siyaset meyda 
k:J<: ıeri k~aat, ~eti_n ıerhi. Ezber nında .. Üç cellat ta keza .. Ha
b!ki.ye ~-li, tahrır. ınıat . (Bazan , zırlanan hususi bir mevkide. 
kitap hancı kıraat) Compte rendu, j h h b ·· d · 
tuvir, portre. Hikaye. (Her frrsatta şa V,. şa ın aş goz esı ... 
metinlerin muharciri hakkında malu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
mat) 

Muharrirler: Klasikler. Chanson 
de Roland, Moliere, Racine Boileau. 
XVI ve XVll inci asırlarla hikaye 

XVII inci asır muharrirlerine kadar 1 zam edilmesi icap eder. Fransız liıe
parçalar alınmaktadır. ]erindeki şekil de bundan başka bir 
Des Granges, Doumiç, Colvet gibi şey değildir. Onlarda da tedriçler, 

edebiyat tarihçile.: · orta tahsil gençle cinaslar, muammalar .. Edebi nevi-
ve roman. rinin eline verdikJeri gerek edebiyat ler bu sınıfta tedris olunmaktadır. 

Sınıf - 3 - Dil tetkiki ve ede- tarihi . gerek antolojilerde tasavvur Orta mektepten mezun bir gencin 
biyat. edilen bu tetkilatr tamamen bertaraf bunları bilmesi zaruridir. 

Kendi kendine metinlerin izahı. etmişlerdir; hatti franıuz akademiıi Edebiyat tarihi dersleri 3 ten 
Üslup hakkında malümat. manhki · ··ı d D · •· ı· 

nın '!~ez azıı~ın .. an oumıc ı~ ı- (bizde ise 1) başlayarak Üç ıene de-
bir pl&nın tevsii. Menşelerinden seler ıçın yazdıgı Fransız edebıya- vam ediyor. Felsefe şubesinde iıe 
XVI ncı asra kadar Fransız edebi- t ta "h"" 1 · · 1918 ' ı rı ı unvan ı eıerının sene artık bütün filozofların her türlü fi-
yatı tarihi. (Bu sınıftan itibaren ta- sinde tabedilen nÜ!!ihaları Üzerinde kir cereyanları serbestçe münakaşa 
lehe elinde muhtasar bir edebiyat ta "36 .'n.cı tabı. ~37000" kaydı hayret edilerek üniversiteye hazırlık devre
rihi bulunacalrtrr.) le gorul'!'ektedır. H~r h_alde son se- sine girilmiı oluyor. Bu si&tem, di-

Tatbikat: Metinlerin ıerhi. izah n~e~dekı tabı adedı mılyonu geç- ğer milletlerde de aşağı yukarı böy 
edilmeyen parçaların inşadı . Sınıf ha mıştir. ledir. 
rici kıraat. compte rendu. Etüt, oku Orta tahsil müesseseleri icin ter 
nan metinlere dair şifahi ve tahriri biyevi gayelere göre seçilen -velev Garplı bir genç orta tahsil müeı
izahat. Mektuplar. Tahliller. ki muhtaoar olarak- hir edebiyat seıelerinde kendi milli harı ve dilini 

Muharrirler: XVII, XVIll, tarihi vücude getirmenin mümkün 0 nasıl öğrenirse bir Türk çocuğu da 
XIX uncu asırlar. labileceğini Doumic bu kıymetli eıe· kendi milli tarih ve lisanını öylece 

Sınıf - 2 - Bizzat gramer ve rinin mukaddemesinde iıaret eder: öğrenmeğe mecburdur. Bugünkü mu 
dil tetkikleri. Üslup tetkikatı. hayal " ..... Bize çok ihtisar arzetmeğe mü- aıır telakkilere zıt dütünce ve felse
ler. Tevsiler. Edebiyat tarihi: XVI ıait olan usulümüze rağmen bazı felere tesadüf edilse bile, bir liıe me 
ncı Hırdan XVllI inci asra kadar ehemmiyetli eserler için tahlil teşeb zununun onları, tahlil ve mÜnakaıa 
(1715). Metinlerin izahı, inşat. büıümü tecrübe etmekten çekinme- e_debilecek mütekamil bir kafaya m'.' 

Tatbikat: Tahkiye, mektuplar. dik. Gayritabiiliğe dü,ebilen bu meto lı~ olması pek tabiidir. Her hangı 
Edebi ve abli.ki mevzu:ar. da çaresaz olmak için her muhtasar bır me~~le ka~şmndl a ıatkın ve kah" -

Muharrirler: Moliere, Racine, devirde tablo kronolojik koyup ora- r~rsı~ ır vazıyet a an gençten ~ç 
Rou11eau, La Bruyere. XIX uncu da edebiyat hareketlerini, fikirlerin 1 bır ~-et bekle~e~z.. Ge~çlenn 
asrın büyük romancıları. terakkiıini göıtermeğe gayret ettik. ' ~:ymeti ık~de k v~ bıl~ıle.~:n-~t-ki Ktah-

Sınıf - 1 - Dil ve edebiyat. Ana fikirleri ihtiva etmek üzere her ~- v~ll~er ;Pb. u retı ~-.? çu ur. T"enk 
Talebelerin bizzat metin şerhi. Us mephaaten sonra bir de hulisa vü- 1 ~ 1 e e .•yatını ogr~nen Ur. 

lôp üzerine tetkikler. 1715 ten za- cude getirdik ... ., Zaten, resmi proğ- çocugu, aynı z~anda cı~8?' ec:lebı-
manımıza kadar edebiyat tarihi. ram da bunu em<etmektedir.. yatından. da malumat ıahıbı olnu1;-

Tatbikat: Metinlerin ,erhi. inşat, ikinci sınıfta iıe (bizde 7) yine ~1 p~k ~.~';°dı~; şu k1,~dhar1 . vdar ki, 
mektuplar, nutuk ve mütaleaname. xvıı inci asır muharrileri eıastır. ...~narı . - ınteg.ra a ın e de-

Muharrirler: Monta.İgne, Pascal, Üçüncü 11nıfta, artık talebe edebiyat g~I;_ ".'~~11.lım, ga~~ lısanları?dan han 
Bo.ileau. Montesquieu. la temasa celiyor; bir taraftan na- g~sı~ .. ı .•.rse, o al ve. edebıyatın te-

Sınıf - Riyaziye ve felsefe. zım hakkında mallımat edinirken di kimulunu anlatarak hızde ~~ksa.n o-
Görülüyor ki, Franıız liııı:leri VI ğer taraftan da mecazlar, İıtiareler lan ~sımlarını. tamaml~y_a~ılı.r; yok

ıncı sınıftan (bizim orta mekteplerin 1 ve emsali san'atları tetkike başlıyor. ~8• ... ~ıhan ~d~~ıyatı tarı~nı lıselerde 
birinci 11nıf1) ba,layarak riyaziye ve 1 Halbuki bizim mekteplerde edebi ted · ~gil, .?arulfununda .. ~ıle ?kutm~k 
felsefe şubeleri de dahil olmak ü.ze- risat liıelerin birinci sınıfında verili- mumkun .~lamaz ... Butun m.ılletle~~n 
re on üç seneden ibarettir. yor ki, hiç doğru değildir. Orta mek orta. v~. yukaek "i~esıesel~.rınde ~.Y 

XVll inci asır edebiyatının orta 1 teplerimizin son "'ınıfında gösteri- ·~·~ır Pakra~?~a 8 henuz teıaduf 
tedrisatta mevki iıgal etmesine mua. len edebi maliimat diğer ders müf~ e 1 meme te ır · 
rız olan Lançon ve diğer b.l" · ·ı ilimle- redatı yanında çok ehemmiyetsiz ka Şu izahatlen sonra, bizim liıe
re rağmen Fransız liselerinin birinci lır. Bu sınıfa liselerimizin h=·inci. sı lerimizde de~ dilimizin ve kültürü
sınıfında bile menş(lerden itibaren 1 nıfında okutulan edebi malUmatın müzün geçirdiği tarihi tekimülü an-

az mü•tesnalara müyesser olan 
bir şeref ... 

Talil Bey bu uçma esrarına 
ermek için çok uğratb. Turba
nın ağzından nihayeti saçmaya 
varan sayıklamalardan başka 
doğru bir söz alamadı ... 

Aile efradından daha u
çurulacaklar da varmış .. Bu ih
barın hakikat sahasında yeri bu 
lunmayan bir hezeyandan baş
ka bir şey olmadığına şüphe 
yok. Fakat ortada, kaybedilmiş 
bir cesedin zihinleri İğneleyen 
müthiş bir sırrı var .. 

Bu dehşetin verdiği heye
canla aile halkı biribirine giri
yordu. Evdekilerin içinde bu i
dam mahY.ümlan kimlerdi? Ha 
nımefendi hep bu felaketleri bi 
raderi Talat Beyin kurşunile 
ölen Abdüsseliimın manevi in
tikamından biliyordu .•. 

Kızlarının ölümünden bir 
türlü müteselli olamayan ana 
baba, cesedin esrarengiz su· 
rette nabedit olmasından dola-

idiler .. Şimdi nöbet kime gel- yan, vakti vaktine uymaz bir 
mişti? Oğulları Kerameti de mi kokainoman .... Leman her lah
kaybedeceklerdi? Gelinleri Le- za ölümünü bekleyen vazallı 
man hala ölümünü sayıklayıp bir kaçık. .. 
duruyordu. Kerametin ~ .. arısı Orhan karısının zıyaile 
ruhların geçiktirdikleri bu ida- düştüğü derin kasvetin ıztıra
mı tacilen file çıkarmak için bir hını yenebilmek ıçın kolunu 
kaç teşebbüste bulunda lakin kardeşinin boynuna atarak o 
zamanında yetişerek kurtardı- da kendini kokaine verdi.. İki 
lar. kardeş hazan kapıaıru içeriden 

Abdüllatif Efendi ailesi bu kilitledikleri bir odaya kapana
şeametin kendilerinden mi yok rak saatlerce kimseye gorun
sa ötekilerden mi geldiğini bi- müyorlar. Bazan da esrarengiz 
lemiyorladı. Ortada bir haki- bir gaybubetle ortadan sır olu. 
kat varsa o da ki ailenin birleş- yorlardı ... 
mesinden sonra felaketin büı- İki birader arasında mühim 
bütün alevlenmiş olmasıydı. bir sır dönüyor ve bundan Dili 

Kızlarının ziyaını oğullarını vere hiç bir şey sezdirilmiyor
kurtarmakla tazmin edebilmiş du. Orhan, kendiaile konuşıla· 
olmak için toruncukları Süpha- mıyacak derecede bir zihin der
nı babaannesine bırakarak Le- bederliğine, korkunç bir akıl 
mandan, binaenaleyh Veliddin perişanlığına düşmüştü .. 
Paşa ailesinden uzaklaştılar... Dilaver vakit vakit Turha-

"" "" "" nm neş'eli ve oldukça ceyyit 
Turban kullandığı zehirle bir zamanını kollayarak usta

dimağına acılan sun'i cennet !ıkla ağız aramak ıçın yanına 
alemlerinde binaenaleyh hakiki . gidip soruyordu: 

MAJİK SİNEMASINDA--.. 

1 Sevgili 4 Delikanlı 
ze~gin filmi kemali muvaffakıyetle devam ediyor. 

• ... -
Adalar Şarkısı 
(La Rum ha d' Amour) 

f.LPE YEi.EZ-LA \ RE:\ t ·r: TIBE'I 

29 Eylül Perşembe ' 
akşamı 21,40 da 

GLORYA'da 

Hacı Kasımın Büyüsü 
l\RRY B.\l.R-RE.\F: L1"Flrn\'RI 
Pek yakında M A J 1 K 

Sinemasıuda 

-Buakşam-ı 

E~~~~~A 
"DAKTİLO., filminin 

unutulmaz yıldızı 

MARIE GLORY 
ıe MARGUERITE MORENO 
tarafından temsil edilen 

DAKTİLONUN 
İZDİVACI 

Vı ·ınsızcı :-.o r.lu hü, ok komedi. 
klhkah& l:ırl• ıı;utdu rr ccek biı v tik bır 
film . 11 :1\e olorak l'.\RA .\10l :-.;T 
Uı.in Y a h .1 ı,. 1di si eri l{.t Zc- ce ... ı Fran:;ı z 
h a~ Y ekili \J. 1 ler ~nn u n hir nllrk u 
ınuh'clif :-' por hareketleri. m e- ,.:tklı 

lud:-eler 

Hanımefendi; 

KOCANIZ 
sizi ALDATIYORSA; 

Pek yakında bu bapta size 
müessir bir tedbir takdim 

edilecektir. 

Dr. HORHORUNİ 
Zührevi ve BeYli hastalıkle.r 

tedavihaneoi - Beyoğlu Mulen• 
ruj yanında Zambak sokak No.41 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiye<ie bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptrr

maymız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

!atabilecek muhtasar bir edebiyat ta ! ediyor: "Bizde edebiyat tarihi, he· 
rihi lüzumu aıiki.rdrr, men hemen hiç i,lenmemiş gibidir. 

Maalesef, bizde, şimdiye kadar !;lu vaz_~feyi y~mak iıteyenlerin ço
neşredilen edebiyat tarihleri içinde ~u da uz~lerıne aldıkları meı'uli.ye
böyle bir esere raıt gelinmemekte- ~n hasıasıyet Ye ağırl~ğı ile. mütena_
dir. Mevcut edebiyat tarihlerinden 1~P eserler. ver~e?1ıtlerdır. Hatta 
hiç biri tedrisata elveriıli değildir. bı~de ~e.bıyat tarıhı kadar ~-e~~z 
Bu, tecrübe ile anla,ıldı. Garpte cid muverrihi de yok .. derıek hu hukum 
di edebiyat tarihleri, tarihe mal olma hayretle kar,ıla_nmama!ıdır ... " -
yan şahsiyetleri kitaplarında tahlil Çok haklı bir endı,e... Bugun 
etmezler Hatta 1850 den sonra ki talebelerimizin elindeki kitaplarla ha 
talısiyetl~rin kı;u,.,ti, büyük bir ihti "!J<i bir ~il ve edebiyat tarihi tedri· 
yatla - Mücmelen - izah ofu. ııne ı~ka!1 taıavvur olunamaz .. 
nur. Zira edebi varlıklar zamanımız Bu ıhtıyaç, gerek talebe ve gerek 
dan ne kadar uzakta bulunursa on- muallim tarafından her gün hiuedil
larhakkında, bir müverrih sıfatiİe ve mektedir .. (1). 
receğimiz hükümler, o kadar doğru
luk ve sağlamlık kazanır ve ta'maz. 
Halbuki, bizim lise talebelerimizin 
ellerine verdiğimiz kitaplarda ise, en 
genç eli kalem tutanlar hakkında bi
le, uzun böyle "'enfüsi - Subjectif" 
ve hatta yanlıt, tarafgirane mütalea 
ve mülahazalar yürütülmektedir. iti
raf edelim ki, henüz bizde tarih ile 
tenkidin mahiyetleri biribirinden ay
nlmamııtır. 

Bu acı hakikati, güzide edip ve 
muharrirlerimizden Etem izzet Be
yefendi bir yazısında pek güzel ifade 

Orhan RIZA -------
(1) Doumic'in Fransız edebiyatı 

tarihine tatbik ettiği metodu, Türk 
edebiyatı tarihine tatbike gayret e
derek liselerimiz için bir Türk ede
biyatı tarihi BaccalaurCat'sı vücud~ 
getirdim. Altı yedi senelik bir eme· 
ğin mahsulü olan kitap. tetkik edil· 
mek üzere Maarif vekaletine gönde· 
rilmiştir. Henüz bir cevap alınama· 
dı. Bu ihtiyaç, bir edebiyat tarihi 
amelesi olmak sıfatile -velev kı 
cüz'i bir surette olsun- bu suretle 
giderıniye çalısılmıştır 

tadan nereye kayboluyorsu- tecek bir söz almaya muvaffak 
nuz? 

- iki kardeş arasındaki mü
him bir sır üçüncü ,ahsa açıla-
maz. 

- Evvelden ben de sizin kar 
deşin iz değil miydim? Şimdi Ü· 
çüncü tahıs mı oldum? .. 

- Sen koka kullanmıyor
sun .. Bu maddi aleme bir pran
gabent gibi kakılmış bulunu
yorsun.. Manevi dünya ile bir 
alış verişin yok.. Orhan sıkça 
sıkça öbür hayata geçmek mec 
buriyetindedir .. 

olamıyordu ... Gömülecek bir ce 
sedi havaya uçuran, binaena
leyh uyandırdığı derin merak 
niabetinde müthiş olan bir sır· 
rın karanhğı altında zavallı ço
cuk ezilerek bunalıyordu. 

"" ,. ,. 
Hal bu merkezde iken bir 

gün Orhan da ortadan bütün 
bütün kayboluverdi. Bir gece 
görünmedi, İkinci aktam nere· 
de olduğu bulunmadı. Üçüncü 
gün köşkün içini çok acıkh bir 
matem sardı. Herkes ağlarken 

- Bu mecburiyet nereden Turhan gülerek diyordu ki: 
ııeliyor? 

- Bilmiyor musun? 
- Hayır ..... 
- Kardetim öbür aleme Şe-

hametle görüşmeye gidiyor .• 
- Sen de beraber mi? 
- Bazan .... 
- Bu semavi seyahatte ben 

- Niçin bu kadar göz yatı 
döküyoreunuz? 

Annesi boğula boğula inle
yordu: 

- Kardeşin nerede söyle?. 
- Şehametin yanına gitti. 

Öbür dünyanın havasından hoş 
landı. Orada kaldı. Artık bu· 
raya dönmeyecek. .. de size yoldaş olamaz mıyım? 

- Asla ... - Sen çıldırmıtsın. Bizi de 
Dilaver uğraşıyor uğra ıyor deli edeceksin. Bi.ınl nasıl li· 



Bu sene daha sinema mevsi-
:İnin başındayız. Her sinema 
aha yeni resmi kü,adını yap

lığı için bu vadide bir tey söyle 
Yenıiyeceğiz. Yalnız sinemacıla 
t~n gösterdikleri büyük hüınü 
~.'Yeti kaydetmek lazımdır. Şeb 
1lnizde mevcut hemen hemen 

her sinema bu mevsimde göate 
tecekleri filmleri evvelce ilin 
ettiler. Bunlara nazaran bu ıe-

' ~ Avrupanın en büyük filmle
tı en güzel ıinemalarımızda 
~deta bir resmi geçit yapacak
ltdır. Paramunt, Metro. Var
nerBroas.Ufanın bütün bir sene 
~iha,arak hazırladıkları en gü
~I filmler· bu mevsim için ,eh 
11tniz sinemacıları tarafından 
llınmıttır. 

k· Sinemacılar; bu büyük feda
.arlığı günden güne memleke· 
lııııizde büyük bir ıür'atle uyan 
llıakta olan sinema merakına 
~Ü'lenerek yapmaktadırlar. 
. akikaten lstanbulda sinema 
1htiyacı havayici zaruriye vazi
Y~tindedir. Şehrimizi dolduran 
~Uzbinlerce insanın hiç o1musa 
hnda, biri velevki az bile olsa 
afta.da bir kere sinemaya git-
~ek ihtiyacını kendinde hisse· 
er, Binaenaleyh sinemacıların 
hptıkları fedakarlık yerine 
llıaaruf bir fedaklrlıktır. Onlar 
~e'lsim ilerledikçe bu büyük 
~klerinin mükafatını görecek
~rdir. Bundan batka Türkiye 
~·~ filmcilljtine büyük hizmet
h'rı dokunan ipekçiler firması 
U mevsimde gösterilmek üze-

he İki büyük ve çok güzel film 
lzırlamaktadır. Bu i·ki fil

llıin birincisi olan "Karım beni 
~l~atırsa" kordeli.sı artık ni-
aı safhaya girmiı ve hemen be 
~en montajı yapılmak üzere-
1.ır. Güzel bir operet olan bu 
'.ltı:ıin herhalde memleketimi

tırı. hemen beryerinde beğenile 
1§ini tahmin etmek zor bir !ey 
~ lnasa gerektir. ikinci filme 
telince; bu, hakikaten çok gü
teldir. Filmin ism' (Bir millet 
~Yanıyor) dur. Senaryoıunu 
~ltıancılarımızdan Nizamettin 
d •zif Beyin hazırladığı bu kur 
el;llım mevzuu doğrudan doğ
~Ya Gazinin nutkudur. Gazi 

l lltkunda nasıl uyanan bir miler 
1 

ııı eıu hatlarım anlatmıf1&• 
~11~riste de bunu filmde göster 
~ fıt~ çalıtmıttır. Bu film sade
t·· hır kurdela değil, belki bü
~Utı bir zaferi hazırlayan zihni 

1 etin müşahhas tarihi olacak
ır. 

1
. lialkımızın film zevkine ge-
1tıee: Halkın bir kıımı trajedi 

•e bir kısmı da hafif vodvilleri 
i"tı:ıektedir. Ancak sesli film· 
• e ~ fazla geçen müzikli hafif 
l'ıo.fyiller olduğu için sinemala
e.ı~~ d.. o nevi eıerleri tercih 
• 

1Yorlar ve kanaatimize göre 
e Yanılmıyorlar. 

Mubteıem ..._ 
[-·-· _RADYO 1 
llllgünkü Proğram 

t.ı~ ISl'ANBUL - (1200 m.) 18 
~ '-ref Hanımın ittirakile alatur
~'llı ~ 19,S orkestra, 21 Safiye Ha
~ ~e arkadatlan tarafından alatur 

rtıer, 22 ıramofon . 

.,~ llOıcıu:ş - (394 ın.) 20 salon 
'' "'lraaı, 20,5 konferans, 20,45 
il "!'!ofon plaklan, 21, 15 konser, 

. "lol 

~lGRAT - (429 m.) 20 Al
"ı"'li ders, 21 ak,am konseri, 22 ko 

1 23 piyano. 

~.il.OMA - (441 m.) 21,30 kitap 
llıuharrir, 21,45 hafif konser. 

ı..t~c - (488 m.> 20,45 halk 
~İ~ lerı, 22 keman konseri, 22,30 

°'ho konseri 

>~~lYANA - (517 m.) 21.05 Vi
~. 1ınusikisi, 23 sesli filmlerden 

Ça ar . 

~E:ŞTE - (550 m.) 20,15 Çigan 
,,.. •• lraıı, 21,35 komedi, sonra danı ........ 
~~~~ŞOVA - (1411 m.) 20,15 
~ı.ı.; if, 21,30 Romanya tiyatrosu 
lııı 1_ llda bir musahabe. 21,50 So-

"Oııa • il rı, 23 dans havaları. 

~'t~R.llN - (1635 m.) 21 Ham
<!;,~ ~ ııaklen nefe veren havalar 

j Çok sevilen güzel bir yıldız: Minna Combelle Murat ve Chester 
ı-

Sinema i.lemi, acaip bir a-
1 lem oldu. Yıldız payesine yük

selenler mevkilerini kaybetme
mek için, ellerinden ne gelirse 
onu yap•yorlar. Hatta bazıları 

var ki, kaazndıkları milyonlar, 
mevkilerini muhafaza ıçm az 
geliyor. Çok kazanıyorlar, fa· 
kat on parasızdırlar. 

Onlar böyle müstemirren 
mevkilerinde kalmak İstedikçe, 
yeniler de yetişmeyor değil.. 

Bunlardan bir tanesi de Minna 

Fransız artistlerinden ve dün 
yanın en sevdiği jennes premi· 
erlerden olan Jean Murat'yi ba 
zı Avrupa sinema münekkitleri 
Amerikalıların en fazla beğen
dikleri Chester Morris ile muka 
yese ediyorlar. Bundan evvel de 
gene bazı münekkitler Marlene 
Dietrich ile T allulah Bankhead 
ı mükayese ediyorlardı. Onlara 

j göre Murat ile Chester'ın bakış 
ları arasında büyük bir müşabe 

Combell'dir. Bu genç artist te het va.rdır. Her ikisi de ~alı~ 
müzik ho~.d~n sinema~il geldi. / v~ enlı ka,lar al~ınd.a aynı deh 
Maruf re1ısörlerden bıri sahne cı nazarlara malıknıışler. 
ye çıkan Minna'nın dud'akl;;;:- Yüzlerindeki umumi ifade 
nı bükü9ünü beğenmiş. Elde- 1 ikisinde ayni olduğu gibi ikisin 
ki senaryoda da böyle dudakla de de ağız nahiyesindeki hutut 
rını şuhane büke. bir kadın li.- ta biribirine çok benziyormuş. 
zımm•Ş• İşte Minna Combell Bizim kanaatimize göre bu 
hazır. Bu yeni yıldız şimdi A-
merikada en çok aranan bir ar
tist olduğuna göre. istikbalini 
kestirmek hiç te müıkül değil
dir. 

Jea11 Murat 

................ ,,,, ......................................................... ,, ... ,,,,,,, .................. ,,,,,, .... .. 
iki artisti bu noktadan mükaye 
se etmemek lazımdır . .Selki fiz 
yonomi itibarile biribirlerine 
benzeyebilirler. Lakin Murat 
Chestere nazaran daha Avrupa 
yi bir simaya malik olduğu gİ· 
bi daha uslu akıllı ve daha er
kektir. 

Jhon Gilbert'in yeni eşi ... 

Amerikan artistleri içinde 1 arasında istisnaları yok değil.. 
Jhon Gilbert kzı.dar kadında ta· Fakat bu istisna'.ar o kadar na-
!iblisi olan azdır. Bu hercai 
meşrep adam üç defa evlendi, 
üç defa boşandı. Bu evlenişle
rin ve boşanışların sebepleri 
yok değildi. Çünkü Jhon Gil
bert gençtir, sevilmiş bir ar
tisttir, parası çoktur, kadınla
rın ziyade hoşuna giden tarafla 
rı meşrep ve etvarı vardır. sö
zü, sohbeti. eğlencesi yerinde· 
dir . 

Bu mizacta bir insanın niçin 
evlendiğine, hayret edersiniz, 
değil mi? Hayır! Amerikada, 
bilhassa artiıtler arasında ev
lenmek, artık aşağı yukarı bir 
müddet beraber vakit geçirmek 
haline gelmitşir. Her evlenen 
yarın öbürgün ayrılacağını pek 
iyi biliyor. Vakıa evli artistler 

dirki ... 
John Gilbert daha evlenme

den bütün kadın gözleri ona 
çevrilmiıti. Hatta daima mün
zevi kalan ve herkesten kaçan 
Greta Garbo bile ona aşık ol
muttu. Yalnız bu macera, hu
dudu aşmadı, yani izdivaca var 
madı. 

Şimdi yeni bir fayİa var. 
Jhon Gilbert'in sin filminde eti 
olan Virginia da ona vurul
muş .. Şimdi, bu kadar kadın 
içinde tecrübeelrin en mükem
melini geçiren Jhon Gilbert'in 
dördüncü defa olarak Virginia 
i:e evleneceği şayidir. Eğer ev· 
lenirse acaba mütterek hayat, 
kaç ay sürecek? 

Sesli sinema nasıl bir şeydir? 
Sesli sinema seyredenlerin ekseri rı resimler halinde li.zım olduğu ka 

sinin akıl erdiremedikleri bir nokta 
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dar çekiliyor. Bunlar yapıldıktan 
vardır. Nuı1 oluyar da bu kurdeli sonra iş filmin göıterilebilmeıi saf 
gösterilirken hem şahısları hem de ha•ına giriyor. O da §Öyle oluyor: 
seslerini verebiliyor? 1 Film göıterilmeğe başlayınca ev 

Bu nokta etrafında teknik tarifle veli Foto - el•ktrik esasına göre zi
ri girmeden - ki bu it çok derin- ya jhtizazı ıekline geçmiş olan sa
dir - kısaca bu ı~hirli işin nasıl 1 da ihti.za~atı ayni ~~as üz~~ine gene 
olduğunu anlatacagız: sada ıhtızazı ıekhne gırıyor. Ve 

Aktör veya artist konuşurken mik haut - parleur'e geliyor ve buradan 
ro - tıpkı telsiz telefonda olduğu da söz halinde duyuluyor . 
gibi - ıadanın en İnce ihtizazlarına Bu tıpkı gramofon gibidir. Gra-
varıncaya kadar zaptediyor. mofonda da ses balmumu üzerine 

Bu ıada ihtizazlara mikro derece derin veya hafif nukat halinde top
sinde haısaı diğer bir makine vası 
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]anır, Vaktaki diyafranın iğnesi bu 
tasile ıun'i tekle geçiyor. Bu Fo- noktalara temas eder otomatik bir 
to • Elektrik nazariyesine ıı;öre ol- j sur~tte lil.1'!" ititilr_neğe. hatlar. 
maktadn- • Bu tahılatı seslı pclıcule'u da-

Ondan sonra bu ihtizaz gene çok ha İyi izah edebilmek için veriyo
haııaı bir pelicule üzerinde derin ruz . 
veya hafif hutut ıeklinde toplanı· Buna nazaran sesli filmleri böyle 
yorlar. Bu da ziya hüzmesinin deva bir pliğa benzetmek kabildir. An
ın.ile veya kısa olmasına göre müta cak buna da hikim olan Foto elti<· 
havvildir • trik e•a<ıdır. 

Binaenaleyh, bu küçük ıes ihtiza Teknisiyenlerin iddialarına naza- J 

zı pelicule üzerine derin veya ~ .,._ ran, bugün bu kadar güzel filmlerin 
fif hat ~eklinde toplaruyo_r. yapılmaoına ~oğ~udan. c'oğruya b.u 

1 
Charlie Chaplin ve 

esrarengiz Mary 
1 Evvelce Şarlonun Avrupada 
yaptığı seyahatten ve çevirmek 
istediti İntiharlar kHibü namın 
daki fılminden bahsetmiştik. 

Şimdi oldukça daha yeni bir 
havadis veriyoruz. O da bütün 
dünyanın hakikatini kabul etti
ği büyük artistin bu yakınlarda 
Amerikaya dönmeğe pek niye
ti olmadığı keyfiyetidir. 

Söylediğine göre bundan bir 
kaç sene evvel Şehrin ışıkları 
mübdii Fransa eğlence şehir
lerinden Cotes d' Azur' da, Juan 
les-pina' de Biaritz' de gayet gÜ· 
zel ve itveli olduğu kadar ca
zip biı kadınla gözükmekte 
imiş. Bu hal ile ali.kadar olan· 
lar bu kadının İsmini "esraren• 
giz Mary" koymutlar. 

Kendilerinin sözlerine iti
mat edebileceğimiz bir çok si
nema münteaipleri bu kadının 
Şarlonun müstakbel eşi olaca
ğından bahsediyorlardı. Bu ri
vayetleri de Şarlo tekzip etme
diğine göre, havadisin doğru ol 
duğuna şüphe kalmıyordu. 

Vaziyet böyle devam eder· 
ken aylar geçti. Ve arhk bu me 
seleden bahsedilmez oldu. Aca 
ba ne olmuştu? Şarlo ve arka 
daşı meydandan neden çekilmiş 
lerdi? 

Herkes bunları kendi kendi
ne sorarken bir gün ansızın eı
rarengiz Mary nereden geldiği 
belli olmadan çıkıverdi. 

Ve asıl ismini meydana koy 
du. Bu kadın Mary Reevs İsmin 
de bir Amerikalıdır. 

Bu kadın bu son günlerde 
Berline geldi ve Şarlo ile nitan 
merasiminin pek yakın olduğu 
nu söyledi. 

Bunun üzerine bütün sine
ma aleminde bu havadis bir 
bomba teairi yaptı. Herkes mü 
temadiyen bundan bahıediyor. 
Bu dedikodu ortada çalkanmak 
tadır. 

İşin asıl mühim noktası a
caba Şarlo matmazel Mary'ye 
bunu ifae etmesini söylemit mi 

Şarlu'nu11 me.~lrnr e.~ra

re11gi;;: Marysi 
·7 

Chester Morls 

Son zamanların en muvaffak ar
tistlerinden biri de biç tüphe yok 

ki Kitsa Corinne'dir. Bu arti•t bil. 
hassa bacaklarının güzelliği ve ken
disinde bulunan büyük cazibenin 
teairile bugün birinci sınıf artistler 
arasında çok ,erefli bir mevki İşgal 

etmektedir. 

Bu resmimiz kendisini en son 
çevirdiği "Si,, filminde gösteriyor. 

....................................................... 
ortada mesele kıılmaz, li.kin e

ğet Şarlonun bu işten haberi 
yok ta bu kadın her hangi bir 
niyet:e bu hareketi ihbar edi
yorsa ııc ba Şario ne yapacak? 
Yine mi ı:n:ıhk.melik obc:ı.k. 

Halbuki Chester; resminde 
ı de görüldüğü gibi daha fazla 

çocuk hututuna malik onu gö
ren tam bir Amerikan (boy) u 
der. 

Binaenaleyh artistlik nokta
sından biz Murat'yı Chestere 
tercih ediyoruz. Siz ne dersiniz? 

"'Adolphe Menjou'nun Fran 
aada "Bir rüzgar" isminde bir 
film çevireceği söyleniyor. 

--

" 

Sp rculara 
Müjde 
Franşanın ve dünyanın en pı.>pÜ· 

ler koşucusu olan Jules Ladumegue 
son defa biı· spor filmi çevirmiş. 
tir. Bu filmi meşhur sahne •razu 
Perindu l..Qdg çevirmittir. 

Bu k~rdel.ida harikulade atlı:t'in 
birçok koıuları vardr ve bunlarm 
bir knmı da ralanti çevrilmittir. 

Yakında bu filmi ıehrimizdu sey 
redeceğiz . 

·------
Clara Bov'un 

evlenmesi 
Bir müddet evvel berkeıin 

sevdiği Clara Bow bir çok de
aikodulardan ve nihayet kendi 
hususi katibesinin ıantajmdan 
müteessir olarak ıinema alemi
nin goıosu olan Rex Beli ile .,... 
lenmek üzere onun çiftliğine çe 
kilmişti. 

Bu hareketile Clara Bow 
kendisini en mütkül zamanla-! rında bırakmayan ve üstelik ev 
lenmek suretile kendi iımini 
vererek bütün bu kötü dediko
duların önüne geçmek isteyen 
adama kartı bütün muhabbeti
ni gösterdi. 

Son dava meselesinden Cla
ra Bow adeta sınır keaUmit 
nevrestenik bir şey olmuıtu. 
Hayattan da, sinemadan da bık 
mış ve gidip Rex Bell'in çiftli
ğine sığınmıştı. 

Y alnrz ahtan durmaz dedik 
1 •ri gibi kızıl saçlı dilber de bin 
!erce pereatitki.rınm ıırv.ma 
aayanamayarak yine film yap
mağa batlayor. Bu sefer de yi. 
ne dünyayı tutan şöhretini ik
tisap edeceği muhakkaktır. 

Bakalım filme batlasın ne o 
lacak? 

-

• 

• 

-
1 

• 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Fatih Sulh icrasından: \ 

1 - Mehmet efendi ile Safiye 
1 

hanımın ıayıan mutasarrıf olduk
tan Unkapanında Hocahayrettin 
mahallesinde Yenihayat •okağın
da 17 numaralı 4 oda, iki ınutbak 
ve iki hala ve mutbakında tulum 
balı kuyuyu havi iki bin lira kıy
metinde hane izaJei §UYU zunmın .. 
da 31 tetrinievvel pazartesi ııünü 
saat (16) de icra memurluğu oda 
sında açık arttırma ıuretile satı· 

lığa ç.ıkarılmıttır. 

lstanbul ikinci iflas m<"mur 
ğundan: 1 - Beyoğlunda lst 
lal caddesi Avrupa Pasajında 
hafiyeci Yosif Kalfa oğlu efe 
iflas etmiş ve iflası 20-9-932 t 
hinde açılmış olup tadiyc adi 
kilde yapılacaktır. 2 - Müf 
ten alacağı olanların -...eya mal 
rında istihkak iddiasında bulun 
!arın alacak ve iddialannı işbu 
18.ndan bir ay içinde eyyamı r 
miye müstesna olmak üzere h 
gün $8.a t 13 den l 7 ye kadar S 
tanahmet'te vaki adi.iye bioas,ı 
da icrayi vazife eden ikinci ifl 
daireaine gelerek kayıt ettirme 
ri, senet ve defter gibi delil! 
her ne ise bunların aaıl veya nı 
oaddak suretlerini tevdi etmele 
3 - HiJifma hareket cezai me 
uliyeti müstelzim olmak üze 
müflisin borçlularının ayni mü 
det içinde kendilerini n borçla 
nı bildinneleri: 4 - Miifli&in m 
]arını ne aıfatJa olursa olt'un e 

!erinde bulunduranların o mall 
Üzerinde ki haklara mahfuz ka 
mak §&rtiJe bunları ayni m\ldd 
içinde daire emrine tevdi etmel 
ri, ve etmezJerae makbul m;ı zer 

leri bulunmadıkça cezaı mes'ul 
yete uğrayacakları ve rüchan h 

Türk Dili Kurultayı bugün 
saat 14 te açılıyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
rı yerler tahsis edilmiıtir. 

Riyaset divanı intihabını mü 
teakıp müzakerata batlanacak 
ve müteşebbis heyet tarafından 
hazırlanan tezler izah ve hitabe 
ler irat edilecektir. Müteakı
ben kurultaya i-ttirak eden aza 
dan arzu edenler söz alarak fi
kirlerini izah eyleyeceklerdir. 

; : Kurultay müzakeratrnm kaç 
, 1 gün devam edeceği şimdiden 

tahmin edilememektedir. Ku
rultay müzakeratını halkın ta -
kip edebilmesi için dün yazdığı 

~ . 

! 

'. 

Profesör Ağop Martayan 
•fendinin harbi umumide 
ihtiyat zabitli(JI esnasında 

çekilmiş bir resmi 

mız yerlerde hoparlör tertibatı 
ikmal edilmittir. Sarayda, bü
yük muayede salonunda dün 
hoparlör tertibatı almmıttır. 

Dün sara.yda Gazi Hazretleri 
nin yüksek huzurlarile yapılan 
içtimada kurultayda cemiyet 
w.amına hazırlanan tezlerin ve 
hitabelerin tetkikine devam edil 
mittir. 

Kurultaya İştirak için müra
eaat eden a.zanm mikdan. dün 
aqam (730) a baliğ olmuştur. 

Dil kurultayına ittirak et
mek üzere Ankaradan ve diğer 
yerlerden Maarif erkanı ve mu 
allimlerden bir çak zevat şehri 
mize gelmitlerdir. 

Ruşen Eşref B. in beyanatı 
Türk Dilini Tetkik cemiyeti 

umumi katibi Ruten Etref B .• 
dün gece bir muharririmizi ka
bul ederek şu beyanatta bulun
ımıttur: 

- Bildiğiniz gibi birinci Dil 
kurultayı yann "bugün" saat 
tam 14 te açılıyor ve çalıtmaaı 
na batlıyor. Önce yarınki ruz -
nameyi tetkil eden maddeleri 
bildireyim: 

1 - Kurultay 26 Eylul 1932 
pazartesi günü tam saat 14 te 
Dolmabahçe sarayı büyük salo
nunda açılacaktır. 

2 -Türk Dili Tetkik cemiye 
ti reisi Semih Rifat Bey, açma 
nutkunu söyleyecektir. 

3 - Kurultaya reis seçilmez. 
4 - İki ikinci rcis ve d'ört 

katip seçilmesi. 
5 - Maarif vekili Beyefendi 

nin nutku, 
6 - Semih Rifat Beyefendi

nin konferansı. 
İşte yarınki celsenin ruzna

mesini bu maddeler vücude geti 
recektir. Bundan batka muhte
rem davetlilere bir kolaylık ol
mak Üzere, size fU krokiyi veri 
yonım. Burada (1) numaralı 
kapı. Beşiktaş caddesine açılan 
merasim kapısıdır. Bu kapıdan 
kurultay azası. ordu müfettişle 
ri, kolordu kumandanları. meb
uslar ; sefaretler ve konsolos
luklar erkanı, matbuat münte
sipleri girerler. 

(2) numaralı kapı. saat kule 
si meydanındaki kapıdır. Buka 
pıdan girecekler. daimi kartr ha 
mil bulunan dinleyicilerdir. 

(3) numaralı kapı. gene saat 
kulesi tarafında, fakat saraylar 
müdürlüğüne giren kapıdır. 
Kendilerine hususi davetiyeler 
gönderilmeyen, fakat içtimalar 
da dinleyici olarak bulunmak ar 
zu eden yurttaşlar. içeriye gir-
mPlc · ri '7 

kartlar. saat 12.30 dan itibaren 
ciağılmağa baılayacaktır. Muh
terem meb'usların ikametgah 
adreslerini bilmediğimiz için 
kendilerine ayn ayrı davet kart 
ları gönderemedik. Fakat buna 
ne hacet; onlar kurultayın ta
bii davetlileridirler; her zaman 
tetrif edebilirler." 

Hergerden dinlenebilecek 

Dil kurultayı müzakereleri
ni dinlemek üzere şehrimizin 
muhtelif yerlerine telefunken 
hoparlörleri konmuftur. Ahiren 
bir tane de Taksim bahçesine 
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konmuıtur. Kurultay içtimala
rı devam ettiği müddetçe Tak
sim bahçesinde duhuliye alm
mayacaktrr. 

Muallım Numan B.in 
ziyareti 

Eskişehirden Türk Dili Ku
rultayına iştirak etmek üzere 
gelen muallim Numan Bey diin 
sarayda Ruşen Etref Beyi ziya 
ret etmiştir. Numan Bey. Taı
kene Türklerinden Muhittin ve 
muallim Abdülkadir Beylerle 
birlikte §İmal türkçesine ait ba
zı asar üzerinde tetkikat ile it
tigal etmektedir. 

Kurultaya girecek 
gazeteciler 

Matbuat Cemiyeti Reisliğin
den: 

Dil kurultayına girecek ga-
7.eteci arkadaşlanmızın girme 
kağrtlan cemiyet merkezinde
dir. Öğleye kadar aldınlmasım 
dileriz. 

* * * 
Reisicümhur Hz. 
Agop Martayan 

Ef .yi kabul ettiler 
Türk dilinin esasatı hakkında 

bazırlamıt olduğu tezleri kurultay
da serdetmek üzere fehrimize ge
len profesör "«oP Martayan Efen
di dün ve evvelki ııün bilfiil dil en
cümenine iştirak etmiş bulunmakta 
dır. 

Profesör, evvelki ııün saat 14,5 
ta Dolmabahçe sarayma ııitmiş ve 
Ruten Eşref Beyi ziyaret etmittir. 
Profesör saat 15 te toplanan encü
mene iştirak etmİf ve Reisicümhur 
hazretlerine takdim edilmiıtir . Bu 
içtima geç vakite kadar devam et
mittil". 

Profesör dün de yine saat on 
beşte toplanan müteıebbiı lıeyetin 
içtimaına aza sıfatile iştirak etmiı
tir • 

ProfeslJrün intibaları 
Agop Martayan Efendi, Gazi 

hazretlerini ziyaret ve dil encüme
ninin faaliyeti hakkındaki ibtisas
lannı bir muharririmize ııöyle an
latmaktadır: 

-" Dolmabahçe sarayına gir
diğim zaman bende husule gelen 
intiba, tamamile demokratik bir mu
hit görmek olmuıtur. Oraya giren 
her inaan, kendiıini kendi evinde 
imit gibi muhiti o kadar sam.imi gö
riiyor . 

Gazi hazretlerinin muhatabı üze
rinde büyük, harikulade bir tesir 
icra ettikleri ilk nazarda bissolun
maktadır. 

Reiıicümhur hazretleri, bir ilim 
adamı olmaklığım dolayısile, Türk di 
linin ilmi cihetlerini tetkikim husu
sunda bazı istimzaçlarda bulundu
lar. 

Bugünkü yaşayan nesil Gazi 
hazretlerinin ne kadar büyük bir da 
bi olduğunu hakkile takdir ede
mez. 

Fakat müstakbel ne•il, onun ne 
kadar büyük bir adam olduğunu 
hayretler ve minnetlerle yadedecek
tir . 

Türk dili inkılabı, §İmdiye kadar 
yapılan inkılapların ön safında bulu
nacak ve Türk tarihinin bir dönüm 
noktasını teskil edecektir. 

Türk dili kurultayına iştirak et
mekle yurttaş vazifemi ifa etmiş ol
duğuma kaniim . 

Bilumum yurttaşlar da kabiliyet
leri derecesinde çalışmalıdırlar. ih
tisasım daireoindc kurul:aya faydalı 
olduğum takdirde kendimi bahtiyar 
a~ddedeceğim.,, 

ProfesiJrün tezleri 
Profesörün tezleri, Türk dilinin 

kadim milletler dillerile olan rabı
taları hakkında ilıni tahlillerden iba
retrir. 

Profesör Martayan Efendi; ga
zetelerin, kendisinin Sofya darülfü
nununda profesör olduğu hakkında
ki neşriyatını doğru bulmamakta 
ve: 

-" Ben Sofya darülfünununda 
profesör değil.im. Birçok hususi 
ders).,..Je ittigal etmekteyim .. Bu nok 
tayı tavzih etmenizi rica ederim de 

Şeker 
Fiatları 

(BB§I 1 iDci sahifede) 
hilde ıeker ve kahve buhranı 
bittabi mevzuu bahsolamaz, 
mevcut stokların bitmesin
den evvel hariçten şeker, kahve 
ve çay getirilmesine müsaade 
edileceği tabiidir. lzmirde teker 
buhranı olduğu ve fiyatlann 
yükseldiği haberleri hakkında 
Uşak fabrikasından gelen mü
temmim malumata nazaran o 
havalinin ihtiyacı normal fiyat 
dahilinde fabrika tarafından te 
min edilmekredir. Binaenaleyh 
bir fiyat tereffüü nibemhaldir. 

Muhsin B. in verdiği 
İZBhHt 

Piyasada umumiyetle eski 
vaziyet avdet etmiftir. Evvelki 
gün piyasada 81kı ve umumi bir 
teftiş yapmıt olan Ticaret mü
dürü Muhsin Bey bu hususta 
dün kendiaile görüşen bir mu
harririmize ıu izahatı vermiıt
tir: 

- Bugün için tekerin ikinci 
el toptancılarda ihtikirlı fiyat
la satıldığına kanaat verecek 
delail yoktur. Esasen fiatin te
reffüüne sebep te mevcut değil 
dir. Çünkü Jİ.rm' gün za.rfında 
üç bin tona yakın ecnebi şekeri 
idhal edildiği gibi Alpullu ve 
Utak fabrikaları da imalatını 
piyaaaya çrkarmıttır. Piyuada 
bu yerli fabrikalann daha dun 
fiyatlı mallan dururken pera
kendeci ve müatehliklerin paha 
lı satılan şekerlen altmlaı ihti
mal dahilinde değildir. Ancak 
perakendecilerden bazılarının 
fırsat addeclecekleri bazı vazi
yetlerd'en istifade ile fazlaya 
satmaları ihtimali olabilir. Bu
nun da ti.ddetli takibatla önüne 
geçilecektir. 

Uzak yerlerin zaruri masraf, 
ve bazı tekerlerin kalite farkla 
nnın göz önünde tutulması şar 
tile yerli fabrikalar fiyatı e
sası üzerinden tayin edilen ncw 
mal perakende fiyatinden fazla 
ya perakende teker satılmasına 
müsaade etmeyeceğiz ve bu gi
bileri derhal müddeiumumtliığe 
tevdi edeceğiz. Kahveye gelin
ce: Keza 20 gün za.rfında takri 
ben 12000 çuval kahve it:lhal e
dilmi§tir. Bu tekilde kahvede 
de fiyat tezyidine sebep yok
tur. Buna cesaret edenler hak
kında da sıkı takibatta buluna
cağız. Dünkü teftitatıımzda şe 
ker fiatleri üzeriode mühim bir 
ihtikara tesadüf edemedik. An
cak merkez piyasada tekerin ok 
kasına 57 kurut isteyen bir pe 
rakendeci bulduk. lhtikarlı fi
yatlar kahvede nisbeten fa.zla 
görüldüğünden bu gibiler Müd
deiumumiliğe tevdi olunacak
tır. 

Hamit B. in beyanatı 
Belediye reis muavini Hamit Bey 

de dün şeker meselesi hakkında şuı 
beyanatta bulunmuştur: 

"' - Şeker ithalinin kontenjana 
tabi tutulması hakkında hükiımetçe 
verilen karardan istifade etmek is
tiyen bazı toptancı ve peı·akende
cilerin birkaç günden beri fi~.tlan 
yükselttikleri görülmPktedir. 

Şehrimizde kafi miktarda yerli 
ve ecnebi ıeker mevcut bulunduğu 
ğibi, Alpullu teker fabrikası da eski 
fiatlarla istenildiği kadaT ıeker oat
mağa amade olduğunu ilan etmiş 
ve Liman Kooperatifi de ıeker fiat
larına biç bir zam yapmamıştır. Bi
naenaleyh şeker fiatlarının arttırıl
ması için hiç bir sebep yoktur. 

Hükiımetimizin milli sanayii hi
maye makıadile aldığı tedbirleri ken 
di menfaatlerine alet etmek istiyen 
fırsat dütkünlerinin bu hareketleri
ne kat'iyen müsaade edilmiyecek
tir. Şeker satışlarının sıkı bir suret 
te mürakabesi için tedbirler alınmış 
ve yüksek fiatla satış yapan top
tancı ve perakendiciler hakkında ta
kibatta bulunulınası mukarrer bu
lunmuştur. 

Vaziyet bir kaç gün bu suretle 
tetkik ve takip olunacak, Belediye 
icap ederse, kendi teşkilatı vasıtasi
le halka perakende ş•ker •atarAk 
bu yolda dahi mücadele edecek
tir.,, ........................ _.,. .......................... . 
da ihtiyat zabiti olarak 
tur • 

bulunmuş-

Patrihanenin ziyafeti 
Ermeni Patrikhane11i mecliıi cis

mani:si profesörün şerefine bir ziya
fet verecek ve bu ziyafete erkanı 
hükumet ve matbuat davet edile
cektir. 

Yalnız şimdiki halde profesörün 
me uli et" 

Kupon 
Hamilleri 

M. Venizelos 
Kazanıyor 

( BQfı 1 inci sahil ede) 
hacirlerin yüzde seksen beti M. Ve
nizeloa lehine reylerini i5timal etmit 
!erdir. 

intihabatın en hararetli safhaları 
Venizeliatlerle kraliyet taraftarları 
araımda cereyan etınelctedir. 

Umumi kanaat Venizelistlerin 
muzaffer olacaiı merkezindedir. 
Fırka reislerinin reyleri 

ATINA, 25 (AA.) - Meb'usan 
intihabatı için ayan azasının üçte 
birinin tecdidi intihabatı bu sabah 
fafakla beraber batlamııbr. intiha
bat tam bir ıükiin içinde devam et
mektedir. Gerek M. V l!llİzeloı ye 

gerek diğer fxrb reisleri intihap mm 
takalannda reylerini kulJanmıılar
dır. 

Ceneral 
Arthur geldi 

(Ba§ı 1 inci sahifede) 
Evveli lbralıim Münir Bey hüku 

met namına hot ııeldiniz demit, cene 
ral de buna teşekkür etmiı ve gördü 
ğü hüsnü kabulden pek memnun ol 
duğunu söylemiıtir . 

Bundan sonra askeri mihmandar 
miralay Sadık Bey ordu namına, Va 
li Muhittin Bey §ehİr ve vil&yet na
mına, Şükrü Naili Paşa da Kolordu 
namına, muhterem misafire hoıame
di beyan etmişlerdir. 

Ceneral'in orduya 
teşekkürü 

Ceneral, ordu namına hoı g-.ldi
niz diyen Sadık Beye : 

-" Öteden bari takdirkarı oldı 

2 - Arttırma bedeli gayri men 
kulun muhammen luymetinin yüz 
de yetmit betini bulmadığı tak
dirde en son artbranm taahhüdü 
baki kalmak üzere IS gÜn sonra 
yani 15 teıriniaani ıali günü ayni 
.saatte tekrar arttırmaya çıkarı)a .. 

cak ve bu sefer en çok arttırana 
ihale edilecektir. 

3 - Talip olanlar kıymetı mu
hamminenin yüzde yedi buçuğu 

nisbetinde pey akçası vererek art 
tırmaia ittirak edebilirler. Della
liye ve müzayede pulu müşteriye 
aittir. 

4 - Müseccel ve gayri müaec
cel hak oahiplerinin 20 ııün için
de vesaiklerile beraber icraya mü 
racaat etmeleri lazondn-. Aksi hal 
de hakları Tapu ıicillerile sabit 
olmadıkça satıt bedelinin payla§
masından hariç kalacaklardır. 

Fazla malfunat almak isteyenler 
932/2002 numara ile icraya mü
racaat edebilirler. 

l•tanbul ikinci icra Memurlu
iundan: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilme3İne karar 
verilen Beyoğlunda Sarı Lutfi ma 

hallesinde Meşrutiyet caddesinde 
175 numaralı Amram ap&.rtnnanı 
nın 4 üncü dairesinde 3/10/932 
tarihine müsadif Pazaı-teai günü 
saat 9 dan 11 re kadar açık art
brma suretile satılacağından talip 
lerin yevmi mezkfırda mahallinde 
hazır bulunacak memuruna 
racaatlan il8.n olunur. 

mü .. 

( Ba§ı 1 inci sahifede) 
risefain umum müdürü Sadul
lah, İnhisarlar umum müdür 
muavinlerinden Asım, Bona ko 
miseri lhsan Beylerle bir çok 
zevat tarafından kartılanmıttır. 
Saraçoğlu Şükrü Bey, hamiller 
le cereyan etmiş olan müzakera 
tı:_ itilafla neticelenmesinden 
memnundu. Gazetecilerin sual
lerine kartı da, Ankaradan ayn 
lırken vermit olduğu beyanatın 
timdilik kafi olduğunu. üç dört 
gün kaldıktan sonra Parise gi
deceğini ve aynlırken daha fa.z 
la malumat vereceğini söyle
miştir. Mütemmim olarak aldı 
ğımız malômata göre yeni iti
lafname mucibince tedİye edece 
ğimiz para en fena ihtimallerle 
gelecek uzak bir istikbalde tedi 
ye kabiliyetimizin üstüne ç.rk
maya.caktır. Binaenaleyh gerek 
borçların heyeti umumiyeai ve 
gerek senelik taksitler mühim 
nisbette azalmıştır. 1925 de ya
pılan taksime nazaran reaülma. 
li 105 milyon altın Türk lirası
na baliğ olan borcumuzdan yan 
dan fazla tenzilat yapılmıt ve 
1928 itilifnamesine göre 2 mil
yon ahın Türk lirasınıdanı baş
layarak yirmi üçüncü sene ni
hayetinde üç milyon dört yüz 
bin altına baliğ olduk
tan sonra borcun tamamının it 
fasına kadar devam etmesi icap 
eden senelik taksitler, yeni iti
laf teklinde daha kısa bir zaman 
devam etmek şartile ve maktu 
olarak bir milyon altından daha 
aşağı bir seviyede tesbit olun· 
muştur. Diğer taraftan verilen 
malumata göre kuponlar hamil
leri mümessillerile Saraçoğlu 
Şükrü Bey arasında takarrür e
den yeni itilaf esaslan hamiller J 

tarafından tasvip edilmiştir. 
Yalnız senelik taksitin kaç se
ne sonra tediyesine geçileceği, 
aradaki müddet zarfında ne nis 
bette tediyat yapılacağı bu s&

fer de Pariste takarrür edecek
tir. Yeni anlaşma esaslanna gö 
re Osmanlı borçlanndan hisse
mize düten hissesyi elli senede 
ödeyeceğiz. 928 senesinde yapı 1 
lan itilaf bu borcu• 105 milyon 
altın lira olarak tesbit etmiş
ken bu mikdar, son müzakere 
neticesinde senede yedl yüz bin 
altın lira ödemek suretile 35 
milyon altın liraya tenzil olun
muştur. 

1 
ııer ve yüzbaıı David de kendisini 

1 

takiben otele ııitmiılerdir . 

Resmi ziyaretler 

Reşit Galip 
B. geldi 

(Ba§ı ı inci sahifede) 

Vali muavini Ali Rıza, Cümhuriyet 
Halk fırka&1 lstanbul viliyet idare 
heyeti reisi Cevdet Kerim, Girosun 
meb'usu Hakkı Tarık, Artivin meb'
usu Mehmet Asım, Malatya meb'u
su Hilmi, Belediye muavini Hamit, 
Maarif müsteıan Salih Zeki, Maarif 
müdürü Haydar, Halkevi müdürü 
Hamit Beyler, Darülfünun müder
rislerinden bazıları, şehrimizde bu
lunan vekalet umumi müfettiılerin
den Şemsettin Bey. Erkek muallim 
mektebi müc!ürü Saffet Bey, muhte 
lif liseler müdürleri ve maarifçiler 
ve gazeteciler vardı: 

Reşit Galip Bey trenden İndik
ten sonra, karşılamağa gelen zatla
rın ayn ayn ellerini sıkrnıt ve görüt 
müştür. 

Reşit Galip Beyin dinç tavrında, 
giiler yüzünde ve parlayan gözlerin 
de yeni bilgi yolumuzda çok kuv
vetli bir iradenin parıltıları seziliyor 
du. 

Reıit Galip Bey, kendisini gazete
miz namına kartılayan mubarririmi 
ze, Türk Dili kurultayında hazır 
bulunmalı üzere geldiğini ve dün ga
zetemizde çıkan Ankaradan ayrılır
ken verdiği beyanatı işaret ederek 
şimdilik buna ilave edecek bir sözü 
olmadığını söylemiştir. 

Reşit Galip Bey, istimbotla doğ
ruca Dolmabahçe sarayına gıtmİf
tir. 

Orta tedrisat nıüdürü 
Maarif vekaleti Orta tedrisat mü 

dürü Fuat Bey de dün şehrimize 
gelmiıtir. . 

Bir hiç yüzünden 
lZMIR, 25 (Milliyet) - Aydın 

demiryolu fabrikasında paydos zama 
nında demirci Hasan kazancı AJiyi 
ağ!r surette bıçakla yara]amıştır. Ca 
ni kaçmıştı~. .Cinayet. kumpanya-

a 

Türk ve 
rakları 

Amerikan bag
altından geçiı 

' 

ğum Türk ordusunun paterdiji 
misafirperverlikt.., pek memnun ol
dum; t.,..,ı.kürlerimi liıtfen orduya 
tebliğ ediniz,. demiıtir . 

Bu merasim pek kısa sürmüt, ce 
neral biraz sonra karaya çıkmıştır. 

Ceneral resmi üniformayı giymiı 
ti ve ııöğıünde niıanları bulunuyor
du. 

Zayıf fakat ıerefli bir askerlik 
hayatının bahıettiği sevimli bir çeb 
reye malik olan Ceneral, 52 yaıın
da olmasına rağmen pek genç ııörü 
nüyordu. 

Piyade bölüğü rıhtımın deniz tara 
fında yer almıttı. Ceneral karaya 
ayak basar basmaz müzika Ameri
kan marşını çalnuı ve Ceneral ve di 
ğer zevat ta sel.8.m vaziyetinde dinle 
mişlerdir. Marş bittikten sonra Cene 
ral selim vaziyetinde bulunan aı
kerin önünden geçerek teftiş etmiş 

ve bölüğe kumanda eden zabitin ken 
disine takdim edilmesini istemİf
tir. Bunun üzerine Orhan Tahsin 
Bey, bölük kumandanı yüzbaşı 
Sami Beyi Ceneral'e takdim etmit
tir . 

Muhterem misafirimiz Sami Be
yin elini sıkarak §U sözleri söylemit 
tir: 

- Gördüğüm intizam ve mükem 
meliyet ümidimin pek fevkindedir; 
bilhassa beyanı takdirat ederim.,. · 

Ceneral cenapları yine askeri mih 
mandar Sadık Beye bilmünasebe de. 
miştir ki: 

- Türk ordusu ile talebelik za
manımdan beri alakadar oluyorum. 
bu sebeple Türk hmı> tarihini büyük 
bir dikkat ve alaka ile tetkik et
tim. Bu husustaki hislerim takdirle 
doludur. Boğaza girerken güzellik
lerine şahit olduğum güzel lstanbu
lu pek az zaman zarfında terketıııek 
mecburiyetinde kaldığım için pek 
müteeısifiro, çünkü 1 teıırinievvelde 
Cherburg'tan hareket edecek olan 
vapurla Amerikaya dönmeğe mecbu 
l'Um.,, 

Otelde .. 
Cencral cenapları bundan sonra 

Vali Beyle Şükrü Naili Paşaya veda 
etmiş ve Münir lbrahim, minlay Sa
dık ve Orhan Tahsin Beylerle bir 

Ceneral Mac Arthur Perapalaı 
otelinde bir müddet iıtirabat ettik
ten ıonra ı-efakatinde yaverleri bu~ 
lunduğu halde Amerika sefaretine 
gid.,..ek Maslahatgüzar Mr. Sbaw'u 
ziyaret etmiıt biraz sonra Mr. Shaw 
otele ırelerek kendisine iadei ziyaret 
etmiştir . 

Bundan sonra , ceneral refakatjn 
de Münir 1 brabim, miralay Sadık, 
Orhan T ahı in Beyler bulunduğu 
halde evveli vilayete ııiderek Muhit 
tin Beyi oradan da kolordu kararır& 
hına giderek Şükrü Naili Papyı 
ziyaret etmiıtir. Muhterem misafiri 
miz vilayette ve Kolordu kuman-
danlığmda birer müfreze asker tara
hnclan sel&ınlanmııtır. 

Saat 4 te Vali Muhittin ve 4,30 
da da Şükrü Naili Pap Perapalaa o 
teline ııiderek Ceneralin ziyaretini 
iade etmitlerdir. Bu ziyaretler esna-
11nda tercümanlık vazifesi Orhan 
T ahıin Bey tarafından ifa edilmit
tir. 

Anka.raya hareket 
Ceneral cenepları, saat bette A

merika maslahatgüzarı Mr. Shaw, 
Münir lbrahim, miralay Sadık, O... 
han Tahsin Beyler ve yaverleri ile 
birlikte otomobillerle Seyrisefain 
nhtnnına gelerek, Liman firketinin 
iş motörüne binerek Haydarpaşaya 
geçmiştir. 

Ceneralden biraz evvel Vali Mu
hittin, Kolordu kumandam Şükrü 
Naili ve fırka kumandam Rüştü Pa 
şalar Haydarp8faya geçmitlerdi. 

istasyon Türk ve Amerikan bay
rakları ile süslenmişti. Bir bölük aa 
ker ve bir müfreze polis ve müzika 
İstasyon içinde yer almıttı . 

Ceneral saat beş buçuktan sonra 
Haydarpaşaya vaıd olmuı, ve mo
törden çıkınca Muhittin Beyle Şük 
rü Naili Paşaya mülaki olmuştur. 
Ceneral, İstasyonun merdivenlerini 
çıktıktan ıonra müzika Amerikan 
martını çalmış ve herkes ihtiram va 
ziyetinde .. marşı nihayetine kadar din 
!emiştir. 

Ceneral, selim vaziyetinde duran 
askeri teftiş etmit ve kıt'a kuman
danı yüzbaşı Sabri Beyi çağırarak, 
ıu sözleri söylemiıtir: 

- Sizi takdir ve tebrik ederim, 
bu kadar muntazam bir kıt'a gör
medim. Bunu arkadaşlanruza ve ef
rada söyleyiniz.,, 

Ceneral istasyona girdiği zaman, 
halk tarafından tiddetle alkışlanımş 
tır . 

Ceneral için Ankara treninin ar
kasına bir salonlu vagon takılmış
tı. Ceneral beş on dakika kadar Va 
li Muhittin ve Kumandan Şükrü Nai 
li Paşa ile görüşmüş ve kendisine 
karşı gösterilen hüsnü kabulden do 
layı teşekkür etmiştir. 

Saat altıyı beş geçe, tren, müzi
kanın çaldığı 18.tif bir bava ve istas 
yonu dolduran birçok balkın alkıt
lar1 arasında hareket etmiıtir. 

Mastahatgiizar da gitti 
Amerika maslahatgüzarı Mr. 

!arından mahrum kalacak! 
5 - 1-10-932 cumarteai günü s 
at 14 de yukarıda yazılı olan i 
liu dairesinde alacaklılann ilk i 
timada hazır bulunmaları ve m 
lis ile mÜ§terek borçlu olanlar 
kefillerinin ve borcu tekeffül 
den sair kimselerin toplanmad 
hazır bulunmağa hakları olduğ 
ilin olunur. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Huk 
Mahkemesinden: Fatihte Mani 
lı Mehmetpa§a mahal!esinde b · 
yük Karaman caddesinde 34 ~ 

mükerrer 34 numaralı arsanu 
hissedarı iken 14 kanunııevve 

1336 tarihinde vefat eden Yun 
devleti tebaasından Manulaki v 
ledi ARdon Mutaf oğlunun zahi 
de kanuni miraacıaı olmayıp ken 
di1erine vasiyet edilen!~rin mi.ir 
caatı üzerine mahkemeye tevc::I 
olunan vasiyetnamesi küşat olun 
rak tenfizine iptidar kılındığın 

dan kanununu medeninin 538 in 
ci maddesi mucibince bu bapt 
bir güna itirazı olanlann tarihi 
ilil.ndan itibaren BiR ay zarfınd 
Beyoğlu dördüncü •ulh hukuk 
mahkemesine müracaatları lüzu .. 
mu ilUı olunur. 

lstanbul Birinci Ticaret Moh· 
keme•inden: it Bankasına mer· 
hun olup mahkemece satılmasın• 
karar verilıni§ olan Sirkecide G ·· 
benk hanında lı aanka51 ardiye 
sinde mevcut 269 balya tiftik 
tqrinievvel 932 tarihine müoadif 
cumartesi ııünü aaat 14 te JstaU 
bul Ticaret ve zahire banas>nda 
satılacağından ııönnek isteyc:nl.,. 
rin hergün ardiyeye müracaatları 
ve almak için de yevm ve vaktİ 
mezkiirda borsada bulunmaları 

ilil.n olunur. 

latanbul Dördüncü icra Memıır 
luğundan: Temamına bin y~\z yir 
mi beş lira kıymet taktir edileo 
Llingada Musallada ::jeh Ferhat 
mahallesinin Nabr kızı S·>kağrn· 

da yeni 7 numaral. haricen k8.l{ir 
hanenin teınamı açık artıımaY' 

vazedilmit olup 5 teşrinievvel 932 
tarihinde şartnamesi divanhaney• 
talik edilerek 20 te§rinievvcl 932 
tarihine müsadif perşembe. gii:tiİ 

saat 14 den 16 ya kadar lstanbul 
Dördüncü icra dairesinde açrk ar· 
tırma suretiyle aatılacaktJr. Ar!ıt· 
ma ikincidir birinci artırmad" 
dört yüz liraya talip çıkmı~tır. flll 
kere en çok artıranın üzerinde b• 
rakılacaktır. Aı·brmaya İştirak i· 
çin yüzde yedi teminat akçesi alı• 
nır, müterakim vergi Belediye 
Vakıf icaresi müşteriy~ aitt.Jr. 
929 tarihli icra kanununun 119 
uncu maddesine tevfikan hakları 
Tapu sicilleriyle sabit olıniyan i• 
potekli alacaklılar ile diğer aliil<~ 
daranın ve irtifak hakkı sahiple• 
rinin bu haklarını ve hususiyle 
faiz ve masarife dair olan iddi21" 
!arını ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evralu müsbitderiyle 
bildirmeleri lazımdır. Aksi halde 
haklan Tapu oicilleriyle sabit ol• 
miyanlar satış bedelinin paylaş• 

ma81ndan hariç kalırlar. Alaka• 
darlann işbu maddeyi kanuniye 
ahkamına göre tevfiki ha.-ekel 
etmeleri ve daha fazla malfun" 
almak isteyenlerin 932/509 do•· 
ya numarasiyle memuriyetimi:ı" 

müracatlaı·ı ilin olun\tr. 
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Halis limon H 
çiçeklerinden 

müstahzar SAN KOLONYASI 0 le ..... ESR•N Kolonya T •ı"" t yapılmıştır. 
) losyo~l~rında enzı a HASAN ECZA 

buyuk deposu 

Yüksek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Bu sene mektebimizin Fizik-Kimya, Riyaziye Tabiiye züm 

relerint• 25 talebe almac~'.<tır. 
Kayıt ve kabul müddeti Eyliilün 30 uncu günü akşamına 

kadar devam edecektir. 
Müsabaka imtihanlan Tetrinievvelin dördüncü salı ve beşin 

ci çarşamba günleri yapılacaktır. (5057) 

1 3 üncü kolordu ilanları 1 -----Van hastanesinin senelik ihtiyacı olan aşağıda cins ve mikdan 
yazılı mevadda iaşe kapalı zarfla yapılan münakasası gali görül
düğünden 20 gün müddetle pazarlığa konmuıtur. İhalesi 11-ı0-
932 sah günü saat ı4 tedir. Taliplerin vakti muayyeninde Van'da 
satmalma komisvnnuna müracaatları. (8ı9) (5025) 

Cinai Kilosu Beher Kilosu 
Sade yağ 14,000 89 Kuruş 50 santim 
Pirinç ıs.ooo 34 Kurut 25 santim 
Un 295.000 9 Kurut 

• 
Davutpa§ada K. O. Top. Tb. 1 Bursadaki kıtaat ve askeri 

nun mevcut arpa kırma makine lise ihtiyacı için 30.000 kilo §e 
si ve su tulumbası ve motörün ker kapalı zarfla münakasaya 
tamiri pazarlıkla münakasaya konmuştur. İhalesi 13-10-932 
konmuştur . lhaleai 28-9-932 perşembe günü saat ıs tedir. 
çarşamba güırü saat ı5,30 da- Şartnamesini görmek isteyenle 
dır. Motörü görmek isteyenle- rin her gün komisyonumuza. 
rin Davutpafaya. ihaleye itti- ihaleye i9tirak edeceklerin vak 
rak edeceklerin vakti muayye- ti muayyeninde Bursada fırka 
ninde komisyona müracaatları. satınalma komisyonuna müra-

(82ı) (5062) caatlar. (795) (4857) 

• • Ol 

Çatalca müstahkem mevki
İnde bulunan Sanderaon fabri
kası mamulatından maa pulluk 
bir adet traktör (bir silindiri 
çatlak) müzayedei aleniye ile 
satılacaktrr. İhalesi 4-ı0-932 
salı günü saat ı0.30dur. Traktö 
rü görmek isteyenlerin Çatalca 
ınüstahkem mevkiine ve müza
yedeye iştirak edeceklerin vak
ti muayyeninde komisyonumu
za n:üracaatları. (79ı) (48ı3) 

m HACI FİDAN ---
ı~ıcrhu;: ie!~··efn~unn«\• ı 

LHeşiktaş: Müzrlan ilan No. 4J 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi h .. talıklar tedaviha
neai Karaköy Böı ekçi fırını ııra11n
da 34. 

. "' " 
Kuleli Askeri Lisesinde bulu 

nan clizel motörü ile dinamosu
nun sökülerek Çatalca müstah
kem mevkiinin Hadım köyün
deki motör dairesine nakli ve 
revirin tamiri pazarlıkla müna 
kasaya konmu9tur. İhalesi 28-
9-932 Çarşamba günü saat ı 7 
dedir. Keıifnameyi görmek is
teyenlerin her gün ihaleye İşti 
rak edeceklerin vakti muayye
ninde komisyona müracaatları. 

(8ıO) (4939) 

Tayyare 
Cemiyeti 

Laleıi Apartıman
lar idaresinden: 

Tayyare cemiyetinin Laleli 
apartımanlarının 1. dairesinde: 
3, 11, 38; 2. dairesinde: 17, ıs. 
28; 31; 3. dairesinde 2; 3; 5; 
15; 35; 4. dairesinde 3; S. 6, 9, 
ı3, 33; 34; 36; No. lı üç. dört 
ve bes odalı evler müzayede ile 
kiray; verilecektir. 29/9/932 
pertembe günü saat 12 de fiyat 
lar haddi layik görüldüğü tak· 
dirde ihaleleri icra edilecektir. 
Taliplerin pey akçelerile birlik 
te apartımanlar idaresine müra 
caatları. (5059) 

latanbul ikinci ül.U memurlu
ğundan: Müflis Hatap Kapulu ev 
litlanna ait olup satılamayan 

Aunaaltrnda No. 18 de mevcut 
büyiik bir kaaa açık arttırma au
retile 29/9/932 per,embe günü 
aaat 10 da mahaUinde satılacağı 
ilin olunur. 

Devlet Demiryolları idaresi il&nları 

Hattın Diliskelesi - V e.zirhan kısıcmın tıımiratı münas:=beti
le ana hat yolcu ve muhtelif katarlarımızın ve dolayısile H. Paşa 
Banliyö katarlamnızdan bazılarının vakti hareketlerinde tadilat 
icra edifmiştir. 26/ 9/ 932 tarihinden itibaren tadilata uğriyan ka
tarlarımızm takip ehecekleri vakti hareket saatleri aşağıda gös· 
terilmittir. 

Haydarpaşa • Eskitehir ksımı 
2 No. Anadolu Sür'at katan ı No. Ana<iolu Sür'at katarı 

her gün her gün 
Köprüden H. ı6 10 (vapur) EskişehirdenH. ı 50 
H.Paşadan H. 17 40 H.Paşaya M. 10 25 
Eskiıehire M. 2 38 Köprüye M. 10 55 (vapur) 

4 No. h Toros sür'at katan 3. No. h Toros Sür'at katarı 
Cumartesi. çartamba günleri Pazartesi, Perşembe günleri 
Köprüden H. 9 35 (vapur) EskişehirdenH. ı 1 37 
H.Paşadan H. ıo ıs H.Paşaya M. ı9 20 
Eskişehire M. ı8 24 Köprüye M. 19 55 (vapur) 

8 No. h Adana muhtelit ka- 7 No. h Adana muhtelit ka-
tan Cuma. Pazar. Pazartesi, tan Cuma, Cumartesi. Pazar, 

Salı. Pertembe günleri Salı Çartamba günleri 
Köprüden H. 9 ıo (vapur) EskişehirdenH. 8 30 
H.Pa,acian H. ıo ı5 H.Paşaya M. 18 55 
Eskitehire M. 2ı 17 Köprüye M. 19 JS(rapur) 

Adapazar 
Arifi ye 

H. 
M. 

Arifiye hareket 
Adapazarı M. 

Köprü H. 
Haydarpaıa M. 
Haydarpaşa H. 
Kızıltoprak 

Feneryolu 
Göz tepe 
Eren köy 
Suadiye 
Bostancı 

Küçükyalı 

Maltepe 
Kartal 
Yunus 
Pendik M. 

Pendik H. 
Yunus 
Kartal 
Maltepe 
Küçükyalı 

Bostancı 

Suadiye 
Erenköy 

Adapazarı - Arifiye kısmı 

119 11ı 117 ı21 113 123 ı25 

her her her her Pazartesi her her 
gün gün gün gün Pertembe gün gün 

2.45 6.20 ı3.00 14.ıO 15.40 20.50 23.40 
3.05 6.40 ı3.20 ı4.30 ı6.00 21.ıo 24.00 
lıo 120 ı22 114 118 124 112 
her her her her heı· 

gün gün 
0.25 3.25. 
0.45 3.55 

gün gün gün 
6.55 13.32 14.50 
7.15 ı3.52 15.ıo 

Haydarpafa - Pemiik kıımı 
22 katar 34 katar 
10 00 17 30 
ıo 20 10 45 
ıo 25 17 45 
10 33 17 58 
10 37 ı8 02 
ıo 42 ı8 07 
10 47 ıs 12 
10 50 ı8 ı5 
10 55 ı8 20 
10 58 18 23 
11 05 18 30 
1ı 14 18 39 

t9 
8 47 
8 50 
8 54 
9 03 
9 ıo 
9 13 
9 17 
9 22 

11 ı8 

11 2ı 

21 
ıo 04 
10 07 
ıo 11 
10 20 

18 43 
ıs 46 

23 
ıo 42 
ıo 45 
ıo 49 
10 58 --

Pazartesi her 
Pertembe gün 
ı6.18 21.30 
16.38 21.50 

37 
ı7 42 
17 45 
ı7 49 
ı7 58 

39 
ı9 03 
19 06 
ı9 ıo 

ı9 20 

Göztepe 9 26 

ıo 30 
10 34 
10 39 
ıo 43 
10 46 
ıo 48 
10 55 
11 03 
11 20 

11 08 
11 ı2 

11 17 
ıı 2ı 

ıı 24 
11 26 
11 33 
11 38 
11 55 

ı8 08 
ı8 ı2 

ı8 17 
ı8 2ı 

ı8 24 
18 26 
ı8 33 
ı8 38 
18 55 

ıg 30 
ı9 35 
ı9 4ı 
ı9 45 
ı9 48 
ı9 5ı 

19 58 
20 03 
20 20 

F eneryolu 9 29 
Kızıltoprak 9 3ı 
Haydarpaşa M. 9 38 
Haydarpaşa H. 9 45 
Köprü M. ıo 05 

Değişiklik yalnız Haydarpaşa - Eıkitehir lıısmında olup di
ğer kısımlarcla halen tatbik edilen vakti hareket tarifeleri 26 Ey
!Ulden sonra da aynen tatbik olunacaktır. Ana hat trenlerinin ara 
istasyonlardan vakti hareketleri istıısyonlann ilin tahtalarına 
yazılmıtlır. Keyfiyet muhterem halka ilin olunur. (4973) 

latanbul 4 üncü icra Me-nurlu· 
iundan: Raif, iste fan Baklaci
Yef, Nikola, Yorgi, Uzari, lıtefo; 
lloria efendilerle !vana hanımın 
fayian tahtı taaarruflarında olup 
tuyuun izaleıi için açık arbrma 
•uretiyle aatbnlmaıına mahke
hıeı aideaince karar verilmit olan 
ve tememın• 4600 lira kıymet 

taktir edilen Eyiipte Ali Patayi 
cedit mahalleainin Kuru kavak 
caddeıiode atik 42, 42 mükerrer 
cedit 42, 44 numaralı boıtaoın 

temamı açık arbrmayil vazedil
rııiı olup 5 teırioievvel 932 tari
hinde tartnameıi divanhaneye ta• 
lik edilerek 20 tqrinievvel 932 
tarihinde müaadif pertembe günü 
•aat 14 den 16 ya kadar latanbul 
dördüncü icra dairesind~ açık art 
lınnıı ıuretile 1&tılacaktır. Artır
ttıa ikincidir, birinci artırmada İ· 
ki bin liraya talip çıkmıf olup bu 
kere en çok arbranın üzerinde 
bırakılaca.kbr. Artırmaya iştirak 
için yüzde yedi teminat akçeıi a
lınır, müterakim vergi, Bel..diye, 
Vakıf icareıi miifteriye aittir. 929 
tarihli icra kanununun 119 un=u 
maddesine te•fikan haklan tapu 
•icilleriyle aabit olmiyan İpe. tekli 
alacaklılar ile direr alikadara
'Un ve irtifak h.ıkkı sahiplerinin 
bu haklanru ve husuıile i aiz ve 
ırıuarife dair olan iddialarrru i
lan tarihinden itibaren 20 gün i
çinde evrakı müıbiteleriyle bildir 
'1ıeleri lizoodrr. Akıi halde hak
ları Tapu &icilleriyle aabit olıni
Yanlar aabş bedcHnin vayla§ma• 
>ından hariç kalırlar. Alakadar
ların itbu maddeyi kanuniye ah
kiınına göre tevfiki hareket etme 
lerj ve daha fazla malfunat al
'1ıak iıteyenlerin 931/1082 doıya 
l'll.Unaraaiyle memuriyetimize mü
t'acaatları ilin olunur. 

Beykoz Malmüdürlüğünden: 
Muhammen 

kıymeti 
Lira 

~ 

ZA Yl - Galata ithalat ı;üm
•ilğünden almı2 olduğum 22-10-
931 tarih ve lS.261 No.lı beyan· 
nameye ait irat makbuzu kazaen 
!tayi edildiği ve zayiinden diğeı· 

niiıha alınmak üzere Gümniğe 
"1İi.racat edilmiş olduğundan hük-
11\ii olmadıfı ilan olunur. A. Cün 
biiıyan ve A. Kamparoayan lstan 
but, Fincancılar No. 14 

K6ytl 
M. ş. 

Mevkii 
Pqa Eaki bozahane yolu .. 
" 
" .. .. .. .. .. 
•• 

.. .. .. .. 
•• 
.. .. .. .. 
.. 
.. 

,, u 

Yeni ,, 
Alibabadır yolu 
Bulgar mahallesi 
Cami mahallesi .. .. .. " 
Köprli caddesi 
.eyleldi mahallesi 

.. • • .. .. 
" ,, 

Mektep llattı 

Cami arkası 

,. mahallesi 
Köprü ., 

.. .. .. 
Bozahane yolu 

mevkii 

Mektep mahalleli 

No. Cimi 
124 hane 
126-58 hane 
108 .. 
1-78 dam 
7-23 hane 

Kimden metrik 
olduğu 

Muıto 
Miço oğlu Tanq 

,, " 
Haralaml:uı 

150 
50 
20 
ıs 
10 

10 59-55 ahşap 
58M.-64 dam 

Bulgar Draganço 
dam Doksan oilu Vuil 

Yan oğlu Nikoli ve lıtasya 8 
50 ahır '' ,. 12 

10 
30 

35-6S hane Diden oğlu Andon 
33-8-90 hane Hah oğlu Nikoli 

zevcesi Elenko 
Fırçacı oğlu Hiriato 80-77 

81-17 
94-82 
100-92 

49 

S3 
27-39 
37 
41-72 

hane 
hane 
hane 
hane 

Sebzevatçı oğlu Andon 
Yani kızı Filya 
Nikoli çocuklan ve 
Katina Polikini 

2S 
2S 
ıs 
ıs 

arsa ( 75 metre Zıh oğlu Dimitri S 
murabbaı) K. Katinko 

arsa ( 80 .. ,, ) Sağır oğlu Koço 8 
arma ( SO ,. ., ) Pllfllk5ylü Panayot 6 
arsa ( SO ,, ,. ) Kalyon oğlu Dimitri 4 
harap dolma ahır Komu oğlu Deaya 8 

30 metre murabbaı ve P•nayot 
115-32 dükkin arııau Yarım oğlu Tanq 20 

98-71 
2 dönümO 

dllkki.n araaaı 
20 metre murabbaı 

Kosti oğlu Pavli 4 

Yukarda cins ve evsafı yazıh emvali metrukeye 25 eylill 932 tarihinden itibaren 20 giln 
müddetle mevkii müzayedeye çıkanlmıfbr. Yevmi ihale 16 Tefl'İnİeYvel 932 pazar gllnii 
saat 13 tedir. Taliplerin yevm ve saati mezkürda Beykoz Malmüdllrlilhline müracaatları (5017) 

Açık artırma ile satış ilanı 

Sıra 
No. 
253 
254 
255 

256 
257 
258 
260 

26ı 
262 

263 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Mahalles~ Mevkii Cinsi Em.lak Maliye de Muham 
No. vir K.Lira men K. 

~araca 1lyas Tırmıl Tarla o 60 ı60 .. .. " Tarla o 25 80 
MahmudiyeM. Çankaya Hane 

mektebi C. 
42 o 500 

.. .. .. .. 
BahçeM. Yanık ldadi C. 
Osmaniye Su bendi 

.. .. 
Mahmudiye Çankaya 

mektebi C. 

Hane 44 
Hane 6 
Hane 7 
Tarla O 
bahçe yeri 

.. o 
Hane 4 

Osmaniye Yahudi me- Bahçe O 
zarlığı C. 

o 
o 
o 

30 

ı9 
o 

9 

700 
2.000 
2.000 
1.500 

1.200 
1.000 

1.000 

ı - Yukarıda evsafı vazıh Gayrimübadillere ait emvalin 
253-254 S. N. olanların 140 hissede ı7 hissesi, 255-256 No. ı ı 3 
hissesi. 257-258 No. tamamı 260-2ôl No. 20 hissede 11 hissesi 
262 No. ı-3 hissesi. ve 263 No. mülkün tamamıı 19f9/932 tari 
hinden itibaren açık arttırma ve pefin para ile müzayedeye çıka 
rılmıştır. Haziran 928 tarihli talimatnamedeki eşkale göre bak 
sahiplerine verilmiş olan Gayrimübadil bonoları da nakit maka

mında kabul olunur. 
2 - Mezkur emlakin ihalesi on teşrinievvel 932 pazartesi 

günü saat onda Mersin Ziraat bankası binasında müteşekkil he
yet huzurunda yapılacaktır. Talipterin muayyen vakitte müzaye 
de mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri la

znn.dır. 
3 - Müzayedeye i9tirak için muhammen kıymetin yüzde 

yedi buçuğu nisbetinde teminat akçesini müzayede saatinden 
evvel banlta veznesine yatrrılıp teminat makbuzu alınmış olması 
icap eder. 

4- Sair§ ve müzayede şeraitini anlamak ve daha ziyade laf 
I silat almak isteyenler bankada Yunan emvali servisine müracaat ! edebilir:er. (5045~ 

ÇEL TIK F ABRIKASI 
1 ıkhmc t K •r:thekir ve şürck~;ının Fenerdeki fabrikası Turki eı>İ ı ; c~•ln t· 

,. , - i<tcm ve en büıük fabrikasıdır. Ücret gayet l'n »c~rl •. 

•••••• ( Telefon 2073\! ) telgraf lstanbul Kı.bar 

Pancur tadili ilanı 
Belediye Karaağaç müessesatından: 

Mezbaha et satış salonu hava pancurlarmın tadili kapalı zarf 
la ve yirn.i glin müdaetle münakasaya konmuttur. İhale 13 Teş- 1 
rinievvel 932 perşembe günü saat 14 te Sütlüce müessese müdi
riyetinde icıa kılınacaktır. Keşifname ve resmini görmek ve tart 
namesini alm•k isteyenlerin Müdiriyet kalemine müracaatlan" 
ilan olımur. (4929) 

l ıst. Mr. !<.umanda lığı Satına m1. ko01. 

750 çift harici fotin ) 
750 çift dahili fotin ) Bir ıartnamede kapalı zarf 

915 adet yatak örtüsü ) Bir tartnamede aleni münakasa 
200 rn:etre yatak kılıfı ) 
200 metre yatak çar,afı bezi ) • ed 1 ·· k 
ıooo t N · l"k bez ) Bır şartnam e a eni muna asa me re evreaım ı 

Maltepe :isesi ihtiyacı için yukarıda yazılı melbusat biri ka
palı zt1rf diğerleri aleni münakasa suretile üç şartnamede satın 
alınacaktır. !:I Te9rinievvel 932 pazar günü kapalı zarf saat ıs le 

1 

diğerleri saat 14 te aleni münakasa suretile satın alınacaktrr. Ta
liplerin ,artn .. me-lerini görmek için komisyona müracaatları ka
palı zarfa iştirak için de hazırlayacakları teklif mektuplarım 
ihale giini.!nün muayyen vaktinden evvel komisyon riyasetine 
vermeleri ve aleni münakasa için de muayyen vaktinde T opha

Limanımıza muvaaalatı bekle
nen: TEVERE vapuru 27 Eylül 
Salı ( Jtalya, Murr, Süriye ve Ro 
doa) den, 

PALESTINA vapunı 27 Eylül 
Sah (Batum ve Anadolu)den, 

Limanrmızdan hareket edeeek 
vapurlar: 

(GaŞTAYIN) vapuru 2ı; Ey
lül Pazartesi (Seli.nik, Voloa, Pi
re, Petraa, Brendizi An.kona, 
Venedik, Trieıte, Fiume ve Tri· 
eıte) ye. 

(BULCAR1E) vapuru 26 Ey
lı11 Pazarteai (Pire, Katanya, Na 
poli Marailya ve Cenova) ya. 

VIENNA vapunı 28 eylul çar 
tamba sabah tam 10 da llJoyd 
Sorio Ekıpreı) olarak (Pire, Ro· 
dos, Llmaaol, Larnaka, Bcyru t, 
Hayfa, Yafa, lıkenderiye Sirac"• 
sa, Napoli ve Cenova) ye. 

Şimali, Cenubi ve merkezi A
merika ile Avuaturalya, yeni Zey 
land ve Ak1&yı ıark için do!'ru 
bilet verir. "iT ALİA" vap'1r kum
panyasuım lüka vapurlaril., müt
tehit aervi&. 

Her nevi tafsilat için Galatada 
Merkez Rrhbın han (Lloyd Tn-.s
tino) aer acenteıine Tel. B. 7;1 
ve 4878 veya Galatasarayıctlaki 
yazıhane. Telefon Beyoğlu: 2490 

Naim Vapur İdaresi 
lzmir sür'at postaıı 

(20 Saat) 
Lüb 

ADNAN 
vapuru 

Her p b 
'tafta erşem e 
ıünleri Galata rıhbmmdan aaat 

tam 18 de hareketle doğru 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri lzmir'den 1&1! 
14 1/2 da hareketle lıtanbul'a av 
'.et eder. Thfıilat için Galata 

~ümriik kertumda Site Franıe 1 
a:ı No.l2 yazıhanesine müracaat 

Tel. 8. O . 1041. 

Mrrlrea ac:enta: Galata .l:llpr~ 

'Of' B. 2362. Şube A. Sl<koc 
.ıı llbllrdaraade han J. 3740. 

İZMİR • PİRE - İSKENDE
RİYE POST ASI 

(EGE) 27 E<'lül salı 11 de 

TRABZON POST ASI 
(KARADENİZ) 28 Eylül 
çarşamba 18 de dönüşte 
Tireı olu'ya uğranılac ıktır. 

İZ İR-MERSlN POST ASI 
(AN . .>.FARTA) 28 Eylıil 
çar,amba 10 da Galata 
nht m odan kalkarlar. 

Yüz ton fo ıderi kok 
kömürüne verilen fiat had
di iti alde görü'mediğin· 
d • . M \_ t en co avı mmm,,;:ıı~:ı er 
~ it edilmişt r. 1 ıalesi 2' 
~ylül 932 taribhde yap ·
! c~ı.: r. D'""'~·t-ı "'fı 1 ~~· 

nede MerkP.z kumandanlığı satmalma komisyonuna müracaat- !•••••••••••••• 
lan. (86) (4925) · • an 

• • 
Topçu Alıf mektebi ihtiya- ı caktrr. Taliplerin izahat almak 

cı için 4000 kilo mangal kömü- için her gün ve pazarlığa işti
rü pazarlıkla sabn alınacaktır. rak için de muayyen n.ktinde 
Pazarlığı 26 Eylul 932 pazarte komisyonda hazır bulunmaları. 

Tahb vaaayetiııde bulunan Ka 
dıköyiinde Acı Bad.-m crvannuı 
Dörtyol afzmda 11 No.lı hanede 
mukim pederim Mehmet Netel 
beye ait mührü zati nczdimde ol· 
duiu halde bazı kimu.ler ta
rafından sahte mühür hakkile is-

si cünü saat ıo da Tophanede (96) (5055) 
Merkez Kumandanlığı satma!- " • 4 

timal c.lunduiu tar.ıfmıda!I ma komisyonunda icra kılma
caktrr. Taliplerin izahat almak 
için her gün ve pazarlığai,tirak 
iç.in ele muayyen vaktinde ko
miıyonda razır bulunmaları. 

(95) (5026) 

• * * Harp Akademisi ihtiyacı için 
200 ton arpaya talip zuhur et
mediğinden pazarlıkla satın a
lınacaktır. Pazarlığı 28/9/932 
per9embe günü saat ı4.30 da 
Tophanede Merkez Kumandan 
lığı Satınalma komisyonunda 
icra kılınacaktır. Taliplerin fart 
namesini görmek için her gün 
ve pazarlığa itlirak için de mu 
ayyen vaktinde komisyonda ha 
zır bulunmaları. (97) (5056) 

* * * T opbanede Askeri fınna 
teslim edilmek ve parası peşin 
verilmek şartile 7500 kilo tuz 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
Pazarlığı 28/9/932 çarıamba 
günü saat 10 da Tophanede 
Merkez Kumandanlığı Satınal
ma komisvonu icra kılına-

Maltepe Lisesinde mevcut 
bezlerden 700 yatak kılıfı 1400 
yatak çarfafı 500 nevre.im pa
zarlıkla diktirilecektir. Pazarlı 
ğı 9-11)..932 pazar günü saat 
ıo da Tophanede Merkez ku 
mandanlığı satınalma komisyo
nunda icra kılınacaktır. Taliple 
rin tartnamesini görmek için 
komisyona müracaatlan ve İf
tink için de muayyen vaktinde 
komisyonda hazır bulunmaları 

(4945) 

* * * 

iab1ıbar !alınını~ ve b:.ı 
bapta müddei umumiliğ., reameıı 
müracaat edilmif olduffunı:!= 

mezkı1r mühür ile yapılmıt ve ya 
pılacak muamelitrn hiç bir kıy
meti kanuniyesi olmadıf.uıın gaza. 
tei muteberenizle ilinını rica ey-· 
lerim efendim. Mumaileyh M~h
met Nqet Beyin oflu ve vasisi 

AZIZ 

Gayrimubadü 

BONO 
Maltepe liıeıi ihtiyacı için 1 )arı alınır, Satılır 

600 metre yastık kılıfı bezi ve y · h k 
40 d k 

. .ı· . eıı.ı posta ane arş·sında 
a et apul ım ıyeaı pazar- ı b" "k Kı H d 

Wda aatm ve imal ettirilecektir. uyu nacıyaıı anın ıt. 
Pazarlığı 2 Tf!frinİevvel 932 L:.No 24 Telgraf adresi: 
pazar günü saat ı4,30 da Top- İstanbul Ziyator 
hanede Merkez Kumandanlığı Telefon; 22716 --•,: 
satmalma komisyıonunda icra ------------
kılmacaktır. Taliplerin izahat 
almak üzere ve pazarlığa iıti
rak için de muayyen vaktinde 

Dr. TAŞÇIYAN 
Zührevi ve bevli h&ıtalıklar. 

komisyonda hazır bulunmaları. Eminönü, Köprübaıı Reıacliye cad-
85 4924 desi, Hüıeyin efendi han. 



.-
lstanbul ve Traky Şeker Fabr· 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 
lar 

• 
Alpullu şeker fabrikasının Istanbul depolarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerleri 

atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak Üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36, 75-Çuvalda küp, kilosu 381 I 2-Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 kurnslorı 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi mukabilinde 

ödenmek üzere derhal gönderilir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mesuliyet 
müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Telgraf adresi: lstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

Asabın mukavemet •kuvveti tükenince 
-en küçük bir heyecan sonsuz bir ümitsizliğe, en hafif 
bir sada en yüksek bir gürültü hissinin husulüne, hemen 
hemen her cisim sizi kızdırmağa sebep olur. Bütün ra· 
hatsızlıklar, heyecanlar .. eı.,.". Adalin tabletlerinin si· 
nirlerl teskin edici tesiratı sayesinde izale edilebilirler. 
Adalln tabletleri aynı zamanda asabı da kuvvetlendirerek 
kederli zamanlarda insanın birici!< mel cei olan derin bir 
uyku temim eder. 

dal in 
tabletleri. 

l!CZANELEROEN REÇETE iL• A\.lNABILfR. 

• • 
Açık Arttırma ile Sabş ilanı 

Sıra 
No. 
243 
244 
245 
246 
247 
246 
249 
250 
251 
252 

Mersin Ziraat 
Bankasından: 

Kariye ve Mevkii Cinsi Dö. Maliye de- Muham 
mahalleai vir K. Lira men K. 1 
Karaclivar Takran Tarla 70 O 160 

11 Deliça y » 1 70 O 350 1 
• )) » 190 o 400 
)) )) • 50 o 110 
» Köy mevkii » 2C O 60 
» » )) 35 o 110 
» Deliçay » 30 O 11 O 
» )) il 70 o 160 
11 Köy mevkii » 60 O 160 
il » il 40 o 110 1 

1 - Yukarıda evsafı yazılı Gayrimübadillere ait emvalin 
140 hissede 17 hisseai 12/9/932 tarihinden itibaren açık arttır- I 
ma ve pefin para ile müzayedeye çıkarılmıttır. Haziran 928 tarih 
il talimatnamedeki etkile göre hak sahiplerine verilmit olan 1 

gayriınübadil bonolan da nakit makamında kabul olunur. 
2 - Mezkiir emlakin ihalesi üç T etrinievvel 932 pazartesi j 

günü aaat onda Mersin Ziraat Bankası binasında müteşekkil he
yet huzurunda yapılacaktır. Taliplerin muayyen vakitte müzaye 
de mahallinde hazır bulunarak heyete müracaat etmeleri lazım
dır. 

3 - Müzayedeye ittirak için muhammen kıymetin yüzde 
yedi buçuAu niabetinde teminat akçesini müzayede saatinden 
evvel banka veznesine yatmlıp teminat makbuzu alınmış olması 
icap eder, 

4 - Satı§ ve müzayede teratini anlamak ve daha ziyade taf· 
silit almak isteyenler Bankada Yunan emvali servisine müracaat 
edebilirler. ( 4785) 

---• .. -• Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

istiklal Lisesi 
lLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HAViDiR. 

Bütün amıflan mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

Her ııün aaat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

ŞEHZADEBASI POLiS MERKEZi ARKASINDA 

-------··-- Telefon: 22534 ---------· 

İst. Ziraat Mektebi 
Müdürlüğünden: 

· Ziraat mektebinin kıt sömestresi tedrisatına tetrinievvelin 
onuncu pazartesi günü ba~lanacağından talebe efendilerin mez
kilr ıı:ünde mektepte hazır bulunmaları. (5027) 

Galata'da Karaköy'de fırın sırasında büyük mahallebicınin üstünde kain 

EKSELSiOR 
Büyük Elbise Fabrikası 

ve çok mütterilerini memnun etmek ve memleketin her tarafından vaki olan 
müteaddit talep ve arzuları tatmin eylemek emelile 

Ankara'da MODA PAZARI mağazasında 
bir meıher kllıat ve 1 ili 31 Teırinevvel bir ay devam edecektir. Muhterem mllıteriler 

orada, kadın, erkek ve çocuklara mahıuı 

Pardesüler, Muşambalar, Paltolar ve Trençkotlar 
vesaire f stanbuldaki fabt"ika fiatına bulacaklardır. 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Kişiye 750 lira 

250 " 
1000 " 

500 " 

1 
10 
10 

" 
" 
" 

Tekirdağ Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

T ekirdağı vilayeti memleket hastahanesine lüzumu olan 86 
kalem ınualecat ile alat ve edevatı tıbbiye 12-9-932 tarihinden 
2.10-932 pazar gününe kadar 21 gün müddetle aleni münakasaya 
konulmuştur. 

1 - Mezkur 86 kalem mualecat ve alat ve edevatı tıbbiyenin 
listesi İstanbul ve Tekirdağı vilayetleri Sıhhat ve içtimai Muave 
net Müdürliiklerinden alınabilir. 

2 - lhalei kat'iye 2.10.932 pazar günü saat on altıda Te
kirdağ Daimi Encümenince icra kılınacaktır. 

3 - Münakaaya i'tirak edeceklerin mezkilr gün ve saatte 
yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini hamilen T ekirdaf 
Vilayeti Daimi Encümenine müracaat buyunnalan. (4940) 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

25 makas takımı için muktazi 975 adet ınete traverw lıapalı 
zarfla münakasaya konulmuttur. 

Münakasa 10-10-932 tarihine müsadif puartesi günü aaat 
15 te Nafia Vekaleti satınalma komisyonunda icra edilecektir. 

Münakasaya ittirak edecen taliplerin cari seneye ait tic:aret 
odası veaikaaı ve teminatı muvakkatelerile komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. Talipler bu huıuıtaki tartnameyi Ankarada 
Nafia Vekaleti Levazım Müdürlüğünden lıtanbulda Haydarpaıa 
da liman itleri müdürlüğünden tedarik edebilir. (4883) 

Kur'a 

1 
Teşrinevvel'de 

Çekiliyor 

· İ•tanbul 
Vilayetinden: 

Vilayet hükfunet konağının 
dahili akaamı tamir edileceğin
den ıeraiti anlamak isteyenler 
her gün daire müdiriyetine mü 
racaatlan. Ve yevmi ihale olan 
3 T eırinievvel 932 tarihine mü 
sadif pazartesi günü saat onda 
vilayet daire müdiriyetinde top 
!anan komiayon.da alenen mü
nakasa yapılacak ve bedeli ke
tif olan 1500 liranm yüzde ye
di buçuk nisbetinde depozito ak 
çelerini malaandığma tealimini 
natık makbublan h&milen talip 
!erin müracaat eylemeleri il&n 
olunur. (4885) 

Devredilecek ihtira beratı 
" Tır"f makinelaine (Emniyet 

tertı"batma) ait lıWıat" hakkındaki 

S-yl Mlldlriyeti umumiyealnden 
btilual •d.ilmit olan 17 Ni1BD 1930 
tarih ve 1376 numaralı ihtira beratı 
üzerindeki hukak bu iare batkuma 
fwat veyahut icara Yerileceilnden 
mezkdr lhtlrayl satm almak ..., lııti
car etınek arzuıunda bulunan zeva
tın lıtanbul'cla Bahçelrapuda Tat 
Hanında 43-48 numaralarda Yekill 
H. W. Stocll EfendlYe müracaatları 
ilin olunur. 

FİKRİ TEVFİK 
Otomobil ve Ma
kinist mektebi 
.. Takaimde Cümhuri· 
yet abidesi karşısında No.4 
60 ıncı yeni ders devresi Teş• 
rlnlevvel iptidasında başlayacak· 
tır. lsrnnbul belediyesi şoför 
muavinliğini kaldırmıştır. Bun· 
dan sonra 4olör olacaklar mek
tebimiz vasıtaslle 3 ay gibi kıs• 

bir müddet zarfında ve dıb• 
esaslı bir surette yetişeceklerdlr-
0 ıcnedenberi daima faaliyette 
olan mcktebimizin tedris ücrcı· 

!eri yaptırılan direk&İ)'On talim· 
leri adedine göre 20, 25, .O. 

ders ve direksiyon. Müracaat uatleri 

program jsteyinl:r.. 
Beyoğlu: 2508 ............... ~ --~· • ! 

[ istanbul Ziraat Mektebine 

Kayıt ve kabul şartlar 
1 - Türkiye tebaasından ve hüsnühal eshabından olmak. 
2 - Orta tahsilini bitiren çiftçi veya arazi sahibi evladı olJJ>' 
3- Yaşı 19 u tecavüz etmemit bulunmak. 
4 - Hastalıktan salim ve ziraat itlerini ifaya bedenen mukt 

dir ve mukavim olmak. 
5 - Tahsil esnasında mektebi bila mazeret terketınemek' 

terkettiği takdirde kendisine yapılmış olan bilumum masarifi l 
diye edeceğine dair kitibiadillikten musaddak (nümune veçbile 
kefaletname vermektir. 

6 - Bu evsafı haiz olanlann mektep müdiriyetine hemen J11 

racaatla kayıtlarını icra ettinneleri ve müsabaka imtihanına gi 
mek üzere de teırinievvelin betinci çarşamba güni.i sabahle · 
sekiz bu.;ukta Sirkeciden hareket edecek tren ile Y etilköy ista 
yonund.ı hazır bulunmaları. (5028 

Konya Memleket hastahanesi 
Battabipliğinden: 

Yeni yapılan memleket hastahanesi binasının elektrik! 
tenviratı 5-10-932 tarihine kadar kapalı zarfla münakasaya k 
nulmuştur. Yevmi mezkUrda saat on bette encümeni vilayet oclı 
smda ihalesi yapılacaktır. Talip olanların ve §eraiti anlaın•I<'. 
iıteyenlerin memleket hastahanesi battababetine müracaat el 
meleri ilin olunur. ( 48()6 

lstanbul Sıhhi müesseseler Mubayaa 
Komisyonu Riyasetindeııı 

Mayıa 1933 nihayetine kadar akliye hastahanesi için lazımj 
lan 9000 kilo ve sanatoryoma 4000 kilo Tıp talebe yrdu için 2()11'_ 

kilo ve kuduz tedavi müesaeıesi için 600 kilo (aüt) 27/9/93' 
salı günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Pastörize iç· 
de pazarlığa ittirak edilebilir. (4967 

~? = ....... .... , .. 

Eyi n tam bit sihhat için 

1 m1111tazam bir bazim IAziındir. 

\ Tatli mtlleyyfıı 'fC taaıııi latif 
lola.ıı Eno'a· "Fnıit Salt"" tize 
1 

~ban temin, mideyi tabi70 
•e baraaklari tanzim eder.1 

Yüksek Baytar mektebi rektörlüğünde~ 
14 Eylul 932 tarihinde ihalesi mukarrer bulunan Cerr•~'. 

hastalıklar kitabının tabiyeai görülen lüzum üzerine tehir ecl• 
mitti. Bu kerre 28 Eylul 932 çarşamba günü saat 14 te pazarlılı' 
la ihale edileceğinden taliplerin teminat akçelerile beraber fıtl: 
dıklıd._ Yüksek Mektepler Muhaıebeciliğinde müteşekkil Mülı'1 
yaat komiıyonuna müracaat etmeleri, (50:,, 

MiLLiYET MATBA>5I 


