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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

• az z. tıs 

Relslcümhur Hz. Amerikan ErkAnı Harbiye Reisi ile birlikte dil kongresini takip buyuruyorlar 

Dil inkılabı hamlesi tasav 
daha mühim ve m azzı-··· ır 

------------·=· ---------
lisani Büyük Dahi şimdi de milletin medeni, içtimai ve 

varlıklarını ortaya koymak mücadelesine girmiştir •• 
• 

ikinci Gün 
Artık kurultay çalışma prog 

taınmı iyiden iyiye takibe ko
hıldu. Dün programın birinci 
llıaddesi üzerinde her biri ayn 
h!rı yüksek kıymette üç mü-
tın tez daha dinledik. Bu tez
i~ her biri Türk dilinin muh
telif dünya dillerile olan müna
•ebetlerini göstermektedir. 

Evvelki gün Samih Rifat Be 
Yin derin tetkiklerile girilen 
~olda dün de devam edildi. Da
• yirmi otuz aene evveline ııe

liııceye kadar Avrupa ve Arap 
dillerinin gerisinde kendi başı

ilerileme kabiliyeti pek az 
bir dil sanılan türkçenin bütün h genişliğine ve kabiliyetine 
ayran olduğumuz dillerin a

llaıı ve üatünü olduğunu öğren 
llıek yüreklerimizi sevinçle 
Ç1.rptıran bir hadisedir. 

Türkçenin genişliği ve üa-
1.iiıılüğü davası tarihin muhte
lif devirlerinde arasıra ileri ıü
liilınü§ olduğunu yalnız müte
~~•aıslar bilirdi. lmperatorluk 
'••teminin türklüğe verdiği a
tağı kıymet halkı bu hakikat
leıı daima gafil tutuyordu. 

İptida arapça ve acemceye. 
~()Qra franaızcaya verilen büyük 
"'Yınet bu kanaati kuvvetlendi
liyordu. Herkes zannediyordu 
~i ummui ve mücerret fikirler. 
•ltni ve fenni ıstılahlar türkçe
lıiıı dar çerçevesine giremez. 
~-~un hiç te böyle olmadığını 
1
"1 günden beri Dolmabahçe
lıin genit merasim salonundan 
j~dyolarla her tarafa akseden i
ıın sesleri dünyaya duyurdu. 
lürk dili bilgiçleri. türkçenin 

t~lnız Altay eteklerinde kalmıt 

1 ır g~ebe dili olmadığını, 
11~o - Oropeen ve Şamito - Se
~ıtik dillerine bu dilin öz ver-
iğini kuvvetli delillerle isbat 

~tiler. 

.... 
Dün ki top/anışta bazı hakikatler meqdana kondu 

KURULTAY 
başka salon. 
da toplanıyor -IST AN BUL, 27. A .A. - Dil 
Kurultayı Umumi katipliğin
den: 

Dolmabahçe aarayının kurul
tay için intihap olunan büyük 
•alonunda ifitme ıartlannın 
temin olunamadığı anlaııldı. 

Bunun İçin o ııalonu terk ettik, 
İ§İtme fartlannı temm eden bat 
ka bir aalon hıuırladık. 

Bu salon muhterem Kurul
tay a..zauna memurlar tarafın

dan 11öaterilecektir. 

Kurultaya gelen telgraflar tasnif ediliyor 
ıeyi açtı ve geçen celseye ait zabıt 
okundu. 

ilk dil kurultayının ikinci toplan 
bıı dün öğleden sonra saat ikide Dol 
mabahçe sarayının büyük salonunda 
oldu. Saat birden itibaren, salon dol 
mağa batlamıttı. 

Kurultayın ilk günden fazla hare
ketli olacağını tahmin edenler, aldım 

TUrk dili kurultayına 
iştirak için Adanadan 

gelen heyet 

miyorlardı. En kuvvetli tezler, dün 
ileriye sürülecekti. 

Saat ikiyi birkaç dakika geçe, ri
yaset makamını Kazım Pap Hazret 
!eri itgal ettiler. 

Kizını Pata - Azanın isimleri o 
kunacak. Kurultayda bulunanlar, i
simleri okununca lUtfen cevap ver
i.İnler ... 
Azanın iıimleri birer birer okuruna 

ğa baıladı. lııni okunanlar, ayağa 
kalkıyor: 

tında ilk olarak Nizamettin Beyin iı 
mi geçti. Böylece 200 azanın iımi o
kunduktan sonra, Kazım Pa~a, isim
leri okunmayanların ayağa kalkma
lanru rica etti. Ekıeriyet olduğu an-
latılıyordu. • 

Bunun üzerine Kazım Paşa cel- ı 

Ruten Etref Bey, bu ırrada, aöz 
aldı: 

- Zabıtta dil encümeni diye ya
zılmıt. Bunların dil cemiyeti olarak 
tashihini rica ederim, dedi. 

Kazım Pata dediler ki: 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Yeni üç aylık umumi 
liste ve A cetveli •• 

Kontenjan karar.namesi ve 
listeler dün tebliğ edildi 

Yeni listeler iktısadi mabafilde 
fevkalade memnuniyet uyandırdı 

Yeni kararnameler dün tebri
ınizde alakadar makamata teb
liğ edilmiıtir. Yeni üç aylık, teı
rinievvel, tetrinisani ve kinunu
evvel aylanna mahsuı kontenjan 
listelerinin de ınerbut bulunduğu 
kararname, teker, kahve ve çay 
ithalitına dair ve döviz karama· 
melerinin tatbikine bu auretle baı 
lanmıthr •. 

istihsal edilen maddeler konten
jan ve aair listelere konulmamıt· 
trr. Hariçten gelmesine kat'i zaru 
ret olan maddeler vaziyete göre 
kısmen kontenjan harici listelere 

(Devamı 5 inci sahifede) 

ROMAN --Yeni kontenjan listeleri iktısa
di mehafilde fevkalade memnu
niyetle kartılanmııtır.. Bilhassa 1 Teşrinievvel Cu-
aanayici)er, fabrikaların mevad· b l 
dı iptidaiye ihtiyaçlannı konten- martesi aş ıyor 
jan harici tedarik için tertip edi- fkı B · 
len "A" liıteıini büyük bir mese- \ Falih Rı eyın gazete-
retle kartılaınıtlardır. Yeni döviz iz ıçın hazırladığı bu 
karanıameıi de piyasada müsait e ebi eseri 1 Teşriniev-
teıir husule getirmittir. 

ı Müthiş 
Zelzeleler! 
Köyler yıkıldı, 120 

ölü var! 

Zelzele Edirne ve Tekir
dağında d11 oldu 

Evvelki aktam ve dün gün
düz 9ehrimizde - ' 1· - ı.. .ç:c : . 
ki zelzele his. f 

aedilmitti. Dür 
T rakyadan ııe
leıı telıraflar 
Edirne ve T e
kirdağmda da 
zelzelenin his
sedildiğini, ma 
amafib hasara! 

olmadığını bil- ~~~~~~ 
diriyordu. f 

Halbuki ak 
şam gelen A 

jana telgrafla ~~~~.J~ 
rı Balkanlarda • 
ve bilhaaaa Yunamatanoa çok 
müthit bir zelzelenin ilk feci 
tafsilltını yetittirdiler. Zelzele 
etrafmcla dün gece ilk ııelen ha 
herler funlardır: 

Balkan yarım adasında 
zelzele 

RATlBOR.. (Yukarı Silezya' 
da) 27 A.A. - Volff Ajansın -
dan: Zelzelelere ait tetkikatla 
metgul olan rasathanedeki alet 
dün aktam gayet tiddetli bir 
zelzele kaydetmiştir. Bu zelze
le o kadar kuvvetli olmuştur ki 
kaydeden aletin iğnesi yerin
den çıkıp fırlamıttır. Bu nrsm 
tının Balkan yanm adasında ol 

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

l Hikmet B. 
Nereye gitti? 

1 

Paris zabıtasını 
meşgul eden 

esrarlı bir gaybubet 

Hllımet B. 
Dün gelen Franaız ırazeteleri 

mii.tekait Türk bahriye zabitlerin 
den Sait Hikmet B. isminde bir 
zabn esrarengiz bir surette kay
bolu~u ile meıgul bulunuyorlar. 

Gazetelerin verdikleri malU:m.a
ta göre, Sait Hikmet B. in gaybu
beti uzun sürünce Pariateki kon· 
aoloahanemiz Fransız emniyeti 
umumiyeaine ve zabıtai adliyeal
ne müracaat ebnittir. Meaelede 
büyÜk yekunlar tutan bir miraa 
mevzuu bahsolduğu cihetle Sait 
J.ıiknıet B. in gaybubetine daha 
ziyade ehemmiyet verilmektedir. 

Sait Hikmet Bey Gazi Abmet 
Muhtar pa~nın 40 yatlarında 
kadar dul refikası ile bundan bir 
kaç sene evvel evlenmiıtir. Kadı
nın iki ıene evvel Fransada 
Canne tehrinde vefat eden Bed
reddin isminde bir oğlu olmuıtur. 
İtte ']>aylaşılmak istenen miras ta 
Bedreddin B. e aittir. 

Dünkü konferanslar esna
t1n~a en ziyade dikkatimizi cel
~en bu milli dava üzerinde :!'f ilim gözile milli bilgiçleri
! tıi teyit eden bir zatın müta
)e;ı,Iarı olmu§tur. Agop Mata
ııı'n Bey memleketimizde doğ
~t olmakla beraber, Bulgaria
) ~a çalıtan ve Türkiye tabii
,iınden hariç bulunan bir ilim 
t •ınıdır. Türkçe etrafındaki a
~ttırrnalarını milli bir gayret
ltı değil, ilmi bir merakla yap
lı 1t~ır. Bu zatın tahadetine mil 
~ dıt duygusunun verebileceği 
Qı Yecenla yapılmıt denilemez. 
d taraf ilmi bir araştırmanın 
~' in illi dil bilgiçlerimizin bu
~tlermı teyit etınesi heyecan
t' llıübalağaya sapmadığımızı 
~teren en kuvvetli deliller-

- Buradayım efendim.. 
Y abut, sadece: 
- Efendim.. diye cevap yeriyor

lardı. 
Kurultayda bulunmayanlann ba-

Yeni kontenjan liıteleri bilhaı vel Cumartesi gününden 
sa fU eıaı dahilinde tanzim edil- 1 itibarer, n~~·e baş~ıyoruz. 
miıtir: Memlekette ihtiyacı kar- •••••••••••• .. 
tılıyacak kadar bulunan, imal ve 

Hikmet B. bu miraı meoeleıi 
hakkında Lausanne'da bulunan 
Mahmut Muhtar pap ile gÖriİ§· 
mek üzere laviçreye hareket et
mittir. Oturduğu otel sahibine de 
böyle ıöylemit ve on, on beı aiin 
sonra avdet edeceğini, bu müddet 
zarfında odaıının kimseye veril
memesini tenbih etmi§tir. biridir. 

'i lki günlük mesainin ıe.:'nere 
~ lilrk dilinin ne kadar eski, 
~ kedar üstün, ne kadar ileri
~ eğe kabiliyetli bir dil oldu
~il~u. ve tarih içinde ilerilemiş 
11 erın türkçeye ne kadar bağ
~e ne kadar borçlu bulundu. 

il &östermiştir. Sadece bu 

hakikatin ortaya konması bile. 
dil davamız için bir büyük za
ferdir. Bu zaferi de Türkiyeye 
benliğini ve varlığını tanıtan 
Büyük Gazinin teşebbüsüne 
borçluyuz. On üç sene evvel. 
ümitsizlikler içinde çırpınan 
millete siyasi ve askeri varlığı
nı öğreten ve üç senelik akla 
sığmaz fedakarlıklardan sonra 

bu varlığı dünyaya tanıtan Bü aan sahasın<:la ayni büyük ha 
yük Dahi, timdi de milletin me kikatin yeni bir cephesi Gazi 
deni, içtimai ve lisani varlıkla nin uzak ve derin gören közle 
rını ortaya koymak mücahedesi rinin nurile ıtıklandırılmıt bulu 
ne girmiştir. I nuyor. Asırlara sığmayacak bu 

Dört sene evvel. harf inkıla- büyük inkılapları beş on sene 
bile başlayan büyük hareket. ye sığdırmak ancak bu kadar 
tarih sahasında beynelmilel bir yüksek bir dehanın eseri olabi 
kıymet haline gelen hakikatle lir. 
ri ortaya çıkardı. Bugün de li Ahmet SÜKRÜ 

Hikmet B. in trene bindiği ve 
Lausanne yolunda ekıpreain uğra 
dığı Laroche • Mingenneı kasaba 
ama indiği anlntılmıttır. Bu tehir
de gar oteline müracaat ed~rek 
oda istemiş, fakat daha ismini o· 
telin defterine yazdırmadan Ce
nevreye telgraf göndereceğini 

(Devanu 6 ıncı sahifede) 

arriri 

Sürt Meb'osu MAHMUT 

Umumi Nqri~at ve Yazı Müdürü 
ETEM iZZET 

şal 
Gazi Hz. dün İktısat 

Vekili ile uzun 
·bir mülakat yaphlar 
Mülakat Reisicümhur Hz. nin 

mesai bürolannda 
ve yalnızca cereyan etmiştir 

Vekil B. lstanbulda bir çok mües
sesatı, fabrikaları 

gezecek, tetkikatta bulunacaktır 
İktııat vekili Celal Bey dün 

sabah Ankaradan tehrinıize gel
miıtir. 

Bazı meb'ualar, it Bankası u
mum müdür vekili Muammer, Sey 
rioefain umum müdürü Sadullah, 
Ticaret müdürü Mubain, Deniz 
Ticaret müdürü Zeki, Oda birinci 
reisi Mitat Beylerle borsalar ko
miaerleri, Oda matbuat ve iktısa
di mehafll erkanı yeni .ekili kar
tılamak üzere iıtaayonda hazır 
bulunuyorlardı. 

Tren iıtaıyona girince Vekil 
Bey trenden indi ve herkeain ayrı 
ayrı ellerini aıkarak hatırlannı 
aordu. Bundan aonra carm önün· 
deki nhtımdan bir mU§& binerek 
doğruca Dolmabahçe sarayına 
geçti. 

Gazi Hz. sarayda . Celal Beyi 
kabul ederek yemeğe alıkoymuş
lar ve beraber yemek yemitlerdir. 
Yemekten aonra Gazi Hz. Celal 
Beyi hususi bürolarında yalnız 
kabul ederek uzun müddet görüt
mü,lerdir. Gazi Hz. !erile lktıııat 
vekili arasındaki bu mülakat bir 
saat kadar devam ebniıtir. Bu mü 
li.kattan sonra Celal Bey Gazi 
Hz. lerile birlikte Dil Kurultayı
nın içtima ettiği salona gelmi,tir. 
lktıoat vekili Celal Bey lıtanbul
da on gün kadar kalacaktır. Ce
lal Bey bu müddet zarfında latan 
bulda lktuat vekaletini alakadar 
eden bütün müeıaeıeleri, fabrika· 
lan ve merkezleri sezecek, yerin 
de tetkikler yapacaktır. Bu me
yanda Ticaret Odaıı azaıile umu 
11\i bir konuıma yapılması mukar 
rerdir. 

lktııat vekili Bey lıtanbulda 
bulunmaımdan İstifade ederek, 

'ellil ve Mahmut Beyler 
tlaydarpaşa istasyonun

dan çıkıyorlar 

Seyriaefain idaresini de teftit e• 
decek, hal ve ati hakkındaki va· 
ziyet ve ihtiyaçlanııı yakından 
görecektir. 

Aldığmuz maliimata nazaran 
sanayiciler, vapurculanlan bi~ 
heyet ve afyoncular Vekil Beyi 
ziyaret ederek bazı temenniyatta 
bulunacaklardır. 

Gazi Hz. Ceneral Mac 
Arthur'ü kabul etti 

Ceneral Gazi Hz. ile birlikte 
kurultayda hazır bulunmuştur 

Bugün abideye çelenk konacak 

Müşir Fevzi Pş. 
Hz. Amerikn bil-
yük erkAnı har-
biye reisi ile birlikte Ankara istasyonunda, Ceneral 

Mac Arthur Hagdarpa§ada .. 
Amerika Müttehit Hükumetler 

umum Erkanı Harbiye reiıi Ceneral 
Mac Arthur, dün Ankaradan tebrimi 
ze gelmiıı, Haydarııatada Vali Muhit 

tin, Kolordu kumandam Şükrü Nallı 
Paşa ve Kolordu Erkanı harbiyeıi tıı 
rafından kartılanınıt ve bir bölük M 

(•evamı 6 ıncı sahifede) 
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3 .. ncü Balkan 
Konferansı 

19 teşrinievvelde 
Bükrefte toplanıyor 

Üçüncü Balkan konferansı
nın l 9 teşrinievvelde Bükreşte 
loplanma11 mukarrerdi. Ahiren 
Türkiye Balkan Birliği cemiye 
tine Romen heyetinden gelen 
bir mektupta konferansın 18 
te~ririevvelde toplanacağı bildi 
rilmiştir. 

Türkiye Balkan Birliği ce
miyeti ,·eisi Hasan B. dün bize 
bu hususta şu beyanatta bulun 
11".U§hlr: 

- Balkan konferansının 18 
teşrinievvelde toplanacajma 
dair bir davetname aldık. Bul
garlar önce koııferamm tehiri 
için bazı tekliflerde bulunmuş 
iselerde biz konfe.ranam tehir 
edilmiyerek toplanması daha 
faydah olacajı mütaleaaında 
bulunduk; diğer Balkan grup
ları da ayni fikirde bulandakla 
rından konferans tehir edilmi
yece!:tir. 
Konferansın ruzn.-.i Rai

ka koı:.Eerıınu konseyinin İstaa 
bul' da tesbit ettiği ruznamedir. 
Bunun haricinde batka bir tef 
müzakere edilip edilmiyecefiai 
bilmiyonun.. 

Türk murahhas heyeti ealô 
zevattan mürekkeptir. Türk be 
yeti nihayet ıs tfı9rinienelde 
Bükrete banıbt edeıı:elrrir. 

Konferans açı(mazdaa bir 
gün -"' lcomey içtimaı olda 
ğuudan buna iftirak edeceiiz" 

Memlelı~tte 

Kaçakçılarla 
Müsademe 

Pollate 

Fabrikada 
Yangın 

Tevessü etmeden 
söndürüldü 

Balat'ta vapur iskelerinde 
Sancazade Hüseyin Avni 8., 
Kozmetoı Ef. İbrahim Etem 
B. vesair bazı zevatın hissedar 
oldukları Şark Şirketine 27 bin 
liraya sigortalı fabrikanın alt 
kısmındaki dinamo makinesin
den çıkan bir kıvılcım oradaki 
ipliklere sirayet etmit• ise de 
tevessü etme<!en söndürülmüt 
tiir. 

Hem kel, hem 
fodul! 

T epebaşında İşsiz takımın
dan sabıkah Kiğork bakkal A
riıtidinin dükkinma girmiş ve 
öteberi çalarken kendia.ini yaka 
lamağa gelen dükkan sahibinin 
yumrukla gözünü patlatmıt
tır. 

Yaralı hastanededir. 

Yaralıyacak mıydı? 
Topane'de Ali Rı°za isminde 

biri diier bir tabnla kavga e
derken polis müdahale etıaiı, 
Ali Rna eliadeki bıçajı atarak 
bçarken yakal•n•1fbr. 

Tramvay cadde
sinden geçerken 
Betiktaı'ta Pqa maballeain-

cle oturan 7S yqlarmda Raife 
Hanım. ~iktat Tramvay cad 
desinde Y aıar' m idaresindeki • 
yük arabasının sademes;ne ma
ruz kalmıt ve bqmdan yaralan 
mııtır. Yatar deadest edilmit
tir. 

Baıvekil ve Hari-

0 ciye Veki-
ç beygir yükü limizin refikalan 
sigara kağıdı Bir müddetten beri tedavi '-

müsadere edildi 1 çin Kanlbat'ta bulunmakta o-
. . . . . lan Batvekil ismet Pş. ve Ha-

Gaaiaıltepten bıldirillJ'W': - riciye Vekili Tevfik Rüıtü B. 
Son zamanlarda hududu ceçmek · refikala Hf 1 dünkü -'-
iatiy.. bir kapkçı lıafi&e.i, malıa- 10 1 n • ~ .. ~ 
fm -'anmızuı cayretli ta- presle latanbul'a döamutlerdir. 
kibatı neticeainde emellerine mu- T efti.k RüftÜ B. in refikası 
vaffak. ~amam.ıtlar, beraberlerin Hef. dün akıamki trenle Anka
~e ce~ memlekete kaçırmak ra'ya gitmiftir. Bqvekil Pt.nın 
1Stedildarı kaçak etyalar tama- refikası Hf de istirahat i.rin 
mea yakalaıımıttır. . • . . . .,.. 

Bu kafile pünilah bir balde Heybelıadaya gitmiftir. 
Pazarcık kuabaamm timalinde 
b.Uwaaa Köroilıı ka1-i ôranna. 
kadar s 1 it, fakat Nmi 8eyiıa 
idaresi.. ı...ı- muhafaza 
_ _. .... wzla karplafmqlar -
dır. Şerirler mem~ lrarp 
ateı ~ya yeltenmiıler, fakat 
yapılan miioademede kafile efra
dı kaçak eııyalan bırakıp kaçmak 
mecbariyetinole ka'-ıtlardır. Ne
ticede iiç beygire yüklü olarak 
140208 defter kaçak ıigara kağı
dı veaa.ir eııya müaacleft edilmit
tir . 

Muhafaza memurlanmrz fira .. 
ri kaçakçıların izleri Üzerindedir. 
Bunları,. da ya diri v~yahut ö&ü 
o!arak ,,..Ula-alan için t.ti
bat almmııtır. Yapılan tahkikat 
netic.,.inde bu e~yarun, Suriyede 
bir lı:.ıııçalı:çı ı.-iteai taraf ıadaa 
ııevkedildiii anlaşılmııtır. 

Kardeı katili 
Balıkeairden bildiriliyor: San

köy ...ı.&yeaiDia Geheçı-· köy\ia 
de kaıah lıir 'Ak'a oı-t bir paç 
kardsıW öld& itt9r.. ICa•pca 
kanletler 111 ' et llmı ile Am
dir. ~ ... meıe' fım 
dalayı ilü kanlet aralan.da ...... 
ca ~ - llmı bimil .. b +z 

ğa boçajı lriiçil< karcleti A,.;.;. 
kalbm MpP. Jlw• Za...U. .... 
,,_ yılulmq - biraz - ... 
ömiiftıir. lltardıı katili Rmı ...
aılan bir kaç aat -.. jaıodar
malar taraf '·• y•k•le f Jı 11-

rada loe4balıt .-: 
- E•li.t- biri - 1ıiri 

de ııı..p· h ..,.e cicli,,or, di,,e ..... 
yat -;,tir. 

Adapazan 
Telefonlar. 

Ad.paaarmdan n '1w:
l-..bul - Ankara t.htlleııfr--
Adapazan teı..ı-ı.r- rapta i
çm 50 abone temini ieteeiliywda. 
Be aiktar abooe fesle ? .. ,,_ 
doldai ....... Poeta - Telpaf 
Möcliriyetine müracaat ..t?ır.., 

t"' ··- - ikmali bildirilmiflir. 
y •k=d· taiaatm ikmali 99: -

haberatm bafl•-A aııiimlriia • 
lacakbr. 

Bir lngiliz harp 
gemisi oturdu 

LONDRA, 27 A.A. - Amiral
lik dairesi Challenger i•mİndeki 
harp (l"emisinin Labrador açıkla
nnda bir kayaya çarparak kara
ya oturmuı olduiunu haber ver
mektedir. Geını bir'1Z sonra hafif 
eurette baura uğTanııf olduğu 
hald - - - - -

IWemurların aldığı 
hisse senetleri 

Cumhuriyet Merkez Bankası. 
almağı teahhüt ettikleri hisse 
senetlerinin 100 lirada 70 lira
sını veren memurlara 12 inci 
taksit için 40. 2 inci taksit için 
30 liralık ikişer makbuz tevzi 
etmi9tir. Küçük memurlardan 
istiyenlerin bu makbuzları pa
raları verilerek Ankara'da Ma
liye namına bankaca devrealın 
mıya başlanmqbr. Bunlar, işle 
mit elan 3 6 faiz hakkından 
feragat etmektedirler. 

Olen •e açıkta kalan memur 
larm hisselerine ait tesviye edil 
mit mebalii de vereselerine ve
ya kendilerine iade edilecektir. 
Bu hususta emir gelmiıtir. 

Kaçakçılar 
inhisar ••lrihet memurları 

tarafmdan J"ri"- yaluJamp 
Adliyeye •e.a- bçakç•lar 
fQDlardır. 

BüyübdMa bir otelde 11 
fİte muhtelif kaçak içki. Kaamı 
paf8da kaplJ'I açmadığı için 
pençereclm sirilmek suretile 
Küçük Hiiaeyain e11iucle imba 
edilirken cürmü meıbut halin
de ispirto. KacbköJüade bak
kal Andon- cliikki•mda Yu
- konyajı. Taksimde geçen 
bir bmyoeıla rubaatiyeai alın
mamıt içki, Hatap kapıamcla 
bir motilnle Karamünelclen ıre
tirilmit 750 paket köylü - e
bali siııaraaı lı.aWUDUfo müsa
dere edi1miftir. ------
Denizcilik feclera• 

yonun .. tebliği 
IST ANBUL. rr A..A - Tür 

kiye Denizcilik federasyonu 
yüzme koıcitesi reisliğinden: 

Su sporlan muallimi Herr T e 
getboff 27 ve 28 eylul salı ve 
çar,amba günleri öğleden son· 
ra Moda'da. 29 eylül 1932 per 
tembe günü öğleden sonra Bü
yükdere yüzme havuzunda ve 
1 teırinievvel 32 aımartesi öğ
leden sonra Moda'da buluna-
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HARİCİ HABER.LER 
Cenevre müzakereleri 1fariciye 

1 d d• ? Vekili 
nası evam e ıyor • Cenevrede 

Almanlar Herriot'nun son söy. 
lediği nutuklarla meşguldürler 

BERLlN, 27 A.A. - Havaı l cak bir mahiyeti haizdir." 
Ajansı n:uhabirinden: M. Von Reisicumhur Hindenbourg'
Neurath ile M. Aloiıi arasında un. Alman gençliğinin maddi 
ki mülakat dolayısile Alman ve manevi inki,afma ait emir
N aayonaliat g<'zete:eri, "Cer- namesi hddanda M. Herriot'
main - İtalyan" cephesinin ye- nun yürüttüğü tenkitler dolayı 
niden teessüs etmit olmasmı sile M. on Papen. fU sözleri 
tes'it etmektedirler. söylemiştir: 

Maamafih ltalya'nın yeni- "Gençliği kendisini müdafaa 
elen bir silahlanma yan,ıru ka- edebilecek bir halde getirmekle 
bul etmemekte olduğu hakkın- vatanın korunması hususunda 
ela yapılan telmihler. Cen"1'e' - ilk manevi •e abli.ki vazife ya
deki Alman heyetinin ltalya'- pılmış ve Fransa'ıun biç dilin
dan beklenilen muka•emetin den düşürmediği emniyet ve se
bakiki şümu1ü baklanda bir ta- lamet mevzuas=na vücut veril
kım endi,eler mevcut olduğu- miş olmaktadır. 

na clel&let eylemektedir. Alms11ya ceoap 
Voa Neurath döııüg(Jr oerecek mi? 
CENEVRE. 27 A.A. - Sir BERLIN. 27 A.A. - Havas 

Jobn Simon,. yarım saat kadar 1 Ajansı muhabirinden: Alman 
M. Herriot ile görütmüştür. kabinesi, bugün başvekilin a• -
Mumaileyh, saat 21.40 da Lon- delini müteakip M. Herriot' -
clraya hareket etmiştir. Mabre- nun nutkuna cevap vermeei la
mane olduğa söylenen bu müli zım gelip gelmiyeceğine ve ne 
kat esnasında M. Paul Bor.cour şekilde cevap vermest İcap ede 
da bulunmuttur. ceğine ıoit karermı -..ermiştir. 

Sir Jobn Stmon, M. Fon Ney- Nasyonalist matbuat. M. Her 
ratb ile yapmı! olduğu milli- riot'yu Cenevre'de son uzlaıma 
kat hakkındaki inti.banu Fran- imkanlarını öldürmek istemelı:
sız refiklerine uılatmıttır. Sir le ittiham eylemekte Ye bun
Jolm Simon'un Londraya hare- dan sonra meıuliyetin ancak 
keti, Alman nazırını pek o ka- Franaa'ya raci olacağmı yaz
dar müsait temayüllerde bulma ~ktadırlar. 
mış olduğuna delil telakki edil Nutuklar kısa olacalı 
mektedir. CENEVRE. 27 A.A. - Mil 

M. fon Neurath, pertembe letler cemiyeti umumi heyeti 
eünü Cenevreden hareket ede- divan riyaseti mezkiir heyette 
cektir. Mumaileyhin M. Heni- aöylen:len nutukları mümkün 
ot ile eörüşmeame ihtimal veril mertebe kısaltmak pyanı arza 
memektedir. gfüüldüğü kanaatini müttefi-

M. Herriot'nun ilk iti. küçük kan beyan eylemi9tir. 
itilif memleketleri ile görüş- İsimlerini yazdır.an ratipler 
mek olacaktır. meyanında Çin murahhası Yen 

M. Von Papt'n bir ş~g ile Ağ.ban bulunmaktadır. 
sllglemegor Sfr Eric Drummond 

KOENfGSBERG, 27 A.A. __ istifa etti 
Volff Ajansmdan: Batvekil M. CENEVRE. 27 A.A. - Mil. 
Yon Papen, Koenigsberg'den let:er cemiyeti katibi umumisi 
ayrılmadan evYef mahalli bü- Sir Eric Drummond'un istifası, 
yük ıuete&erden birinin bat milletler cemiyeti u:ecliıinin 
muharririne M. Herriot'nun bu u.bahki hafi celsesinde ka
aon nutku haklarda !U beyanat bul edilmittir. 
ta balunmuttur: j Sir Eric Drummond, 1933 

"Her teyden evvel bu nutkun baziranrnda memuriyetinden 
reemi metnini görüp okumu, el çekilecekti. Halefi teşrinisani· 
mam lazım ırelir. Fakat gazete de fe.kalade aurette toplana
lerde çıkan sureti doğru ise bu cak olan umumi heyet tarafın
nutuk benim için anlaırı!a.a:ıya- dan tayin edilecektir. 

• 
lngiliz kabinesinde 
bug~ istifalar var 

Alelicele Londra'ya gelen 
nazırlar bugün toplanıyorlar 
LONDRA. 27. A. A. - Nazır-, ıiükıimete ifçilerin iftirakine lrii

lar, kabinenin yanJ1 aabah aaat yük bir darbe indirebilir. Bu -
1 1 de 7apacaiı içtimada bulun- di,eli ihtimalclea dola!,ldır iri 
mail için alelacele Lımdraya dön Mac Donald Yeli kabineniu ~ 
mekted.ir. miyetini muloafaza İçİa bü,,ük 

Kabinede YUkuu muhtemel iati cayretler sarfetmektedir. 
faların anc:oık Ottava itilafımn ... 
L =miJoetli - bayati bir IUJ'etle Halbuki bazı riYayetlerin bili. 
tadili ile önüne ceçilebilecektir. fma olarak Simoniıtler kendi tef 

LONDR& 27. A .A. _ Sir !erinin harici aiyaaetİDe muaria 
Jolm Sima;.:_ lideri balundağu eöaiiwwwiyorlar. Dünki İıçtimalarm 
liberal naar-1 fırlraunm parla- dan yeırane mabat, 5-nueliıtı... 
-to cnıPU toplanarak dabili rin iatifa telHliclini münk .... et
oiyui Taziyet bakkmda müzake- mekti. Sir John Simoo, Cenene
rede bahmımqlur. Bu müzak....,_ den döner döçııaez, :r-i bir top
lerin en lıariz lı&diaeai Simon ta- lantı vultubalacaktır· 
raftarlanıun Sa.awel crupuna 
meııeup bulunan serbeatii mübade 
le taraftan liberal nazırlarm isti
fau takdirinde milli hükiimetle 
tetrilri meoaide deYam edec:elderi· 
ni katiyeu muhakkak olmadıjmm 
anla9ılınaudır. 

Halihazırda londrada bulun
m&J'Ul Sir Jobn Siman ile M. Run 
ci-•n•'ın 7arm Loadraya gelme
lerine intizar edilınetkedir. 

LONDRA, %7. A. A. - Kaltine 
ye dahil Liberal nazırlar kadar 
mübadele oerbeıtiıine bütün ka 
naatile mel'but Ye aadık olan 
Snovden'U. istifası cidden derpİf 
edilmektedir. Bu ihtimal Snovden 
İn istifası ihtimaJinden ziyade 
Mac Donald ile Baldvin'i endişe
ye diiJünnektedir. Çünki Samue· 
listlerin yerine Simonİ•tleri i 
kame etmek binnisbe ko
laydır. Filhakika Snovden amele 
fırkaaının birinci clereeede haizi 
ehemmi!e.t tahıiretlerinden biri 

İtalya krah 
Vapura bindi 

Erithre müstem
lekesini 

ziyaret edecek 
ROMA, 27. A .A. - Evvelce 

haber verildiği veçhile kral, refa
katinde müotemlekat ııazm de 
Bono, saray nazrn Mottioli Paa
qualini, aslıeri ve sivil maiyeti ol 
duğu halde Erythree'ye cibnek 
Üzere Savoia vapuruna binmittir. 

Ban gazetelerin verdikleri ha
berler hilafına olarak kraliçe zev 
cine bu seyahatinde refakat etmi 

Ruznamei müzake
rat encümenine 

reis intihap edildi 
CENEVRE, 27. A .A. - Millet 

ler Cemiyeti heyeti umumiyeai 6 
büyük komiayon reislerini iati
bap etmiftir. 

Türkiye Hariciye Vekili Terlik 
Riittü Beyefendi, rüznamei miiza
kerat komis,,_..na riyaset ede
cektir. 

Komiayonlar yann mesaileri.e 
baflayacaldardır. 

LONDRA, %7. A. A. - Türki
ye Hariciye Vekili Tevfik Ra.tii 
Be,,efendi, Aı-ıı hariciye nazırı 
M. Von Neurath'ı ziyaret~ 
tir. 

Almpn hariciye nazm, Maca
riatanda milletler cemiyeti nezdin 
deki murahhaaı cenerai Taııczoa' 
un ziyaretini de kabul etmiştir. 

Venizelosun 
Zaferi 
Cümhuriyetin ga
lebesi demektir 
ATINA, 27. A. A. - Bütün 

kabine azasa, tekrar İntihap edil
mitlerdir. 

Yalnız ,münakal.i.t na:ıurınıa 
intihap edilip edilmiyeceği meş
kUktur. 

M. Kafandaris, M. Papanaata
ıiyu tekrar intihap edilmitı-.lir. 
Ceneral Kondiliı maflup ohnat
tur. 

Ve11l:ıelo11 ne diyor? 
ATINA, %7. A. A. - Umumi 

intihabatın kat'i neticeai ancak 
yarm oabalı belli olacaktır. M. Ve 
nizeloe E- cazeteaiae beyana
tında d' ittir ki: 

Şimdilik malial olan neticelere 
cöre liberaller 100, Çaldarioçiler 
iae 80 veya 90 mebualuk kazaıı
mqlardır. 

Kllt'i neti c e lr elen sonra ela -
ıd oloa liberallar Çaldariaçiler
d- fazla .......ı.i kaunmq bala
nacaklardır. Yunan milletiııiıı cöe 
terdifi akil .., aelim .., itidali ele
mi takdir ederim. 

Bu müpl.eılem Yunani-taa•• 
iatikbaline itimatla bakılma_. 
müaaittir. 

Umumi intiba 
ATINA, 27. A. A. - Şimdilik 

ınah1m olan neticelerini mevzua 
bahseden -tlıuat miicadeleıün 
muııhaairen Venizeloe ile Çalda
..U c:ereyan etm.İf olduğunu ve 
Çaldariale beraber miifterelı: be
yannameyi imza ebnİf olan di
ier fırkalara ve bilhaoııa Kafan
daris ve Papanaataai fırkalarının 
hemen hemen silinmit olduklan
nı kaydetmektedir. 

Venizeloı'un muhakkak olan 
j muvaffakiyeti ba ıuretle çok bü

yük bir ehemmi7et almaktadır. 
Çaldaria mücadeleye gi .... ken 

Cümhnriyet rejimini tanunakta ol 
duğunu il&ıı etmemittir. Binaen
aleyh V enizelo.'un zaferi, cümhu 
riyetin galebeai demektir. 

Elefteron Vima diyor ki: "Ar
tık timdi meaeleıini kat'i olarak 
halline ve memlekette oükU-in 
takviyeıine salııılabileeeği cibi 
müotakbel terakkinin t-1 t&Jmı 
ela koymak ıııümlriin olacakbr. 

Cümhuriyetçilerin kraliyet cep 
heoinin can kııvYetlerini tetldl e
dmılere lrarp hiçbir .....,_,.lıfı 
:roktur. Son aennler zarfmda bu
Paiia iatilııaltatmda 7a -ilup 
7a da calip olmıımaaı için bütün 
çarelere bat ........ıuı.. Fakat mu
kadderat yardna etmedi. MiDetia 
arzueu tec:elli etmiftir. 

r-ı.ı-..:.-:ı....;.. - lr ~....,.,_... m••ne•ı••· 
na boyun ejecelderiai unnecli,. 
ruz. Yunan milleti, artık rahat 
7qıyacaktır. 

Amerikada intihap 
arifesi 

NEVYORK. 27 A.A. - Ri
Jateticümbar intib&Mbnm ta
rihi yaklaıtıkça ihtiraslar lıüs
bütün tiddet keabetmektedir. 
Namzetlerin faDSlan ela bir ta
kım taarrualara uğratılmakb.
clır. 

M. RoseYelt'in aleylıtarları 
geçenlerde kendisinin bedenen 
malw olmuı itibarile 4 -
reisciimburluk vazifesini ifaya 
edemiyeceğini dai.r bir fayİa or 
taya çıkarmıt olduklarından 
mü,.runileybin taraftarlan ea
ki bir efsaneyi ortaya atmıtlar· 
dır. 

Bu efsaneye nazaran M. Ho
over aslen İngilizdir ve Hearat' 
nin gazeteleri kendisine lngili& . . ... . . . 

Gazi Hz. ile General Arthur 
Cenapları arasındaki müka
leme gagef dostane olmuştur 

ISTANBUL, 27 (A.A.) - Reisicümhur Hazretleri bugün .azı t7 clı 
Dolnınbahçe .ar1lymda birleşik Amerika cümhuriyetlcri Büyük Erkiıı' 

Harbiye Reisi Mac Arthur Cenaplarını ve Amerika maslahat~üzannı t.abııl 
buyurmuılardır. Mülcil!'Jlle g:ıyet doıtane olmuıtnr. Gazi Hazretleri bu 

dan sonra misafirleriyle birlikte sarayın ııalonunda içtima halinde bulan" 
Dil kurultayma teırif etmiılerdir. Jeneral Hazretleri kendilerine t· ..... iin>~ I 

edilen müzakere oaflıalanıu alaka ile karfdamıt ..., içtimam oonuna ı...ı.ı 
Gazi Hazretleri nezdinde Kurulta)" müzakereleri.i dinlemqtir. 

ismet Pş. Hz. Gaziantepte •• 
ANTEP, r7 (A.A..) - ~..ekil 1- Pllf& Hazrdleri Kilis yolmıı4'11 

30 kilo.-tre meoafedeıı k""l~- Şeae."-iw öile ziyafeti wril
miftir. Kilislilerin tezahüratından çok möitebauis alaa lanet P-.a H 
leri kendilerine Kiliste bir Hallı.e..i açı' njw ...... tmiflerdir. P"!a H 

retleri dün alqıım Antep Halk fırk•=• 160 kifilik ziyafetinde Muh 
Beyin fırka namına IÖylecliği hitabeye çok AllDİıni lıir mubhehde bulu 
muşlardır. 

ANTEP , 'l:'I (A.A.j - lamel Pll§ll Hazretleri ıerefinen iki günd 
beri Halkevincle açılmıt olan Antep maHarı nümu.e sersiıini ziyaret 

rek beieawait ve muhtelif mahwt ft ınns'lv Leh• da ayn ayn ma.....,ı 
almıtlar ve kumaşlan seyrederken iki ıeneye kadar lıunlarm ince iplikı.tİ' 
ni de yapacağız demişlerdir. . 

ANTEP, 27 (A.A.) - ı- Pqa Hazretleri bugün kaçak,ıl:k iti" 
riyle uğraıtı, 'IOnra müdafaa harp cephelerini gezdi. Meb'uıumuz Ş ' 
Bey ~ondan t•nlı sah...Jer hakkında tafailit ftrildi. 

Kurultay müzakeratı Ankaradd 
lıalka radyo ile dinletiliyor 
ANKARA 27 (A.A.) -- Halbnızın Dil brultayı ınizakettlerini il' 

kip edebilmeleıi için şehrin muhtelif mahallerine konulan radyolar öniiıl' 

de yüzlerce halk bir;kerek müzakereyi takip ~ide idi. Dahiliye V eıJ 
Şükrü Kaya Bey bugün refakatleri•de Yali ve belediye reiai Nevzat IJfll 
olduğu halele tehir clah!linde radvolar kamalduia yere cidenok me\·cut 11' 
sisatm halkın bu elakasını tatmin edeeek derecede lıulunup balu_.!silll' 
tetkik etıniflerclir. 

llıracat ofisi teşkilatı 
ANKARA, 27 (TeWonla) - ihracat oliai ..... iliıb üeriııde y.; 

cak tetkilaılnı verecefi neticeye cöre iecbmda t~t teni oı .. ,_,,ı.ıır 
Ofiain meAiai tak dit- olunmaktadır. 

lktısat vekaletinde geni teşkilat 
ANKARA, 27 (Telefonla) - lı.t.K veületi Ye vek&lote mertı..t ~ 

ier bazı daiıdai11 trıkilah- yakında yelli lıir f"IDI verilecektir. Bımclıl 

-'raat ranclamanı arttırmaktır. Bu yeai tefkiliıtta yUl<odı. ik:sat -J1J 
umumi kitibi Nurullah [sat Beye miibim bir ..azife teYdi eGilmeai ihtJ 

lnnvotlidir. Yiik•ek iktıoat mecliıinia mMai tarzıııcla da ban nlah .. ı ~ 
-ı.arrerdir. 

Ticaret mektebinde ıslahat 
ANKARA, 27 (Telefonla) - lıtaaı.d Ticaret mektoiıiııiıı proıııaııır 

larmda -.e te;kililtrnda .-.saslı ısW.at Y•pd- c1erpif olu..-ktadır. M# 
telıin dalıa faydalı _,. yeliftirmeli ~ lıöy\e biır ıobılıata tii:ırum ~ 
mektec!Tr. 

Devletlerle iktısadi müzakeral 
ANKARA, 27 (Telefonla) - Bazı devletler hükumetimize müra.-· 

atta bulunarak iktısadi mÜnMebatımlZUl tanzimi huııusund.a mÜ.Z•lker3.t' 

cirifll"'k arzuaunu İzhar etmiılerdir. lk~ •ekili Cel&I Beyin ;ıvdcıiud" 
oonı a müzakerelerin başlayacağını, bu nıiizakerelere Hariciye v kiı1,,ıı 
müsteta-rı Numan Rifat Beyin de i,tiralr edeceği balııer ftl'İlnr.!k•dir. 

Ziraat bankası ve inhisar 
idaresi üzüm alıyorlar 

fZMIR, 27 (M;lliyet) - Ziraat Beııbu üziim...., lıağ mınt~ 
müıtahaildmt, ı.-pen.tiflercleıı üzüm alaaok, tehirlere nakleckrek miıoait 1 
yatla borraıla satacaktır. Mak.at aıiiıtahııilia elinden acıu n:al ~.ak isti" 
,_ mutavaaıtlann buelcetin.. mi.ni olımlrtır. Maııioa, l lDllir, :ııiraat ...... 

kalan tniiltayaat h.azırbjiına baılım"tlardır. inhisar idare•i de piyaoadıl' 
imim ınübayaaıma ~laınqtır. Miio!alıail piyasanno yiikıelmeoinden ,,.eti 
nanclar. 

Zabıta memurlarını gara/ayarı 
sarhoşun akıbeti 

lZMIR, 27 (Milliyet) - Bercamadıa fahite Hatieenin evinck aaılı'I 
olb çe cürültü çıkaran Lutfi ;ıe iki arbclqr miidalıale eden abrta ro" 
murlannı yaralamıılar, Y etiı;en diier zalata .-..ırlar.._ da taarnıs '° 
mitlercliı·. S.. sırada havaya ııkılan kurflmlıırt!an biri Lütfi~ ıoabet tf 
1-iftir. Liit6 ölıııüttiir. 

M. Venizelos Çaldarisin fırka" 
sını dağıtıyor mu? 

ATINA, 27 (Haousi) - M. Veııi2el- buaiin Zaimioi kabul c,,JI 
ve intihabat netic:eıine dair cörüımiitlerdir. Mötakat emaıımda M. V~ 
zeloı, cümlıuriyete karı• hiç bir fena harekette bulunmayacağuıa dair V" 
dariatee söz .ı-..ru, aksi takdirde fırkaeuu dağrtacafuu kendi$İne ,O'/' 
lemeoini M. Zaimisc havale etmittir. M. Zaimiı yarm Çaldari•i çağıı~ 
Venizeloıu11 sözlerini kendiıine teblii edecektir. 

Zelzeleden Selanik havalisind' 
15 köy mahvoldu .. 

ATINA, 27 \Hususi) - Dün Selilnik havaliıinde vubbulan f~ 
bir hareketi arz netice.inde 15 köy kimülen mahvolmuttur. Harek~ 
aahasının nuiyeti ~ok fecidir. Yıkılan e..lerin altından çıkanlan cet til 
mikdarı 150 yi bulınu!tur. 200 den fazla yaralı nrdır- Na:ı:ırlar .... ,. 
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Tiftiklerimiz • • 
ıçın mühim bir istihlik 

Ekonomi Mahkemelerde 

Tiftiklerimiz için yeni 
bir sürüm şekli •• 

Bariden 
Dönüş 

Pavyonumuz her 
yılınkinden 

daha çok beğenildi 

Mahkeme, muamma 
düyümünü çözecek 

Bu muvaffakıyeti tamamen 
lktısat vekilimize medyunuz 

B~ beynelmilel şark sana
yi panayirinde ihracat ofisi na
mına mümessil olarak bulunan 
ihracat ofisi rapotörlerinden 
Akil Bey bu sergideki paviyo· 

Dumlupınar vapurundan Fevzi 
ne suretle kaybolmuştu? 

•••••••• numuz hakkında bir muharriri- Dün Ağırceza mahkemesin- arandı, Fevzi bulunamadı. va-

Milli müdafaa tarafından alınan 
kumaşlara tiftik karıştırılacak .• 

mize şu izahatı vermiştir: de şayanı dikkat bir davanın pur bir kaç kere arandı. fakat 
_ Bari beynelmilel şark sa- rüyetine başlanılmıştır: Fevziyi gene bulmak kabil ola-

nayi panayirine memleketimiz Karilerimiz hatırlarlar: Bun l madı. bunun üzerine komanya-
resmen iştirak etmemiştir.Sergi dan 5-6 ay evvel Dumlıpınar cı Süleyman: 

İktısat vekili Mahmut Ce
li.! Bey mahsulatımızın ıuru· 
llıünü arttırmak. sürülmesi güç 
olanlara yeni istihlak yerleri a
ramakla meşgul oluyor. Her 
llıadde üzerinde ayrı ayn çalışı 
Yor. Bu meyanda tiftik i şi ile 
de uğraşmaktadır. Sanayi ve 
~aadin Bankasının fabrikalari 
le İ ş Bankasının Yün i ş fabri
kasında yapılan t ecrübelerden 
llıülhem olarak Milli Müdafaa 
tarafından satın alınan kumaş· 
lara bir mikdar tiftik karış tırıl
llıaaı üzerinde yeniden tetkikat 
Yaptırmıştır. Bu tetkik ve tec
rübeler neticesinde yüne yüzde 
elli nisbetinde tiftik karıştırıl
llıt.11 mümkün görünmüştür. 
bu suretle hem kumaşlar daha 
'ağlam oluyor, hem de daha zi 
>'t.de ucuzlayor. Milli Müdafaa 
•eki.leti de ayni mesele üzerin
de yaptırdığı tetkikatta ayni 
11eticeyi bulmuttur. Bu mesele
de Milli Müdafaa vekilinin ve 
lıilhaaaa yerli mallarımız ve 
fabrikalarımızla öteden beri 
1illnim.i surette alakadar olan 
levazmı dairesi reisi Refet Pa
llnın alaka ve muvafakatleri
"İn tesiri büyük olmuştur. Yün 
!erimizi aarf ve iatihlikte eaa
'eıı müıkülitımız yok ıibidir. 
Şİl!ıdi de tiftiklerimizin dörtte 
lıirine yeni bir sarf ve iatihlik 
llıevzuu bulunmut oluyor. F ab 
rikalarcla bu auretle aarfedile
~ tiftiğin mikdarı bir milyon 
lıilo kadar olacatı tahmin edi
~)'or. 

l'icaret borsasının 
kapatılıt saati 

Bundan aonra Ticaret boraa-
11 •alonunun aktamları tam sa· 
\t üçte kapablmasına boraa 
'-ecliai kanar vermiştir. 

bün gelen buğday 
Dün tehrimize Anadoludan 

lo, T rakyadan 3 vagon ve li
'ıanlarclan 200 çuval buğday 
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gelmiştir. Dün azami buğday ye bu sene resmi ve gayri resmi vapuru K aradeniz seferinden - Ben vuruldum. diye bağ-
fiati 7 kuruş on para idi. olarak 32 memleket iştirak et- g~ / diği zaman müddei umumili rınca F evzinin korkarak kendi-

S d miştir. Halbuki geçen sene 23 ğe bir ihbar yapılmış ve vapur-
1 

ni denize atmış olması ihtima-
alaha oğru m emleket i şt irak etmişti. da ikinci mevı.,i kamarotu Fcv- li düşünüldü. Vapur durdurul-

Son zamanlarda dünya iktı- Bu sene Türk paviyonu her zi Pfendinin Ö ürülerek denize : du, deniz arandı. geri dönüldü. 
sadi buhranının z:ıil olduğu ka ı senekinden daha fazla alaka u- a tı ldı ğı söyhle~ılmişti. O zam~n 1 deı:ize sanda l ind:rildi. etraf a· 

t . · b' k h"d' 1 yand ırdı v,. cidden büyük bir yapılan ta kıketta meselenın ı randı. faka t F evzıyı bulmak 
naa ını veren ır co a ıse er ] k t '"' tt 1 1 k b' I 1 d E · ·· ·· k 'k d'I kt d' ·B d ' muvaffakıyet kazandı Sergiyi as 1 a 1 sure e an a sı aıı:amı§ a ı o ama ı. rtes ı gunu ap 
zı re ı me e ır. u meyan a · t' M ı · · d' hk b' hk'k ecl' · dd · t' d · .. k Dük Daosta küşat etti. ltalya 1• ese eyı §im • ma eme t~n ır ta ı at m ısı yaptı 
me~a k fı .'Pt l ı .a:~e·k!un, ptaemeuf. Kralı Hz n;n amcesı olan Dük halledecek. F cvzi efendi öldü· ve meseleyi t ahkika başlattı. e-
ve ıpe ı a erıı..,e ı son r · "ld" .. ld ? d d f b ' 
fü .. ·1 k d ' A " avı' k b "e erek ' ru umu. n o u. sasen vapur a tesa ü en ı r gosten me te ır. gust osun P yonumuzu ço eg n D 
son haftasında Amerikada bu yarım saat kaldı ve uzun iza· .. a:v~ 0ın m aznku ları vapur müddei umumi bulunuyordu. 

. . .. . h ld B'lh ı k' suvarısı sınan aptan. kom an Tahkikatı o idare ediyordu. Fa 
mevaddın fıatlerınde muhım te a t a ı. ı assa pe ış m amu 5 .. 1 h . 

ff" .. "I .. t" ili.tını uzuı: müddet tetkik ede- ı yacı .u eyman. a ı;ı Emın, Mu kat biç birimiz ne F evziyi, ne 
re u goru muş ur. rek Türklerin garp sanayiinde , rat re.ıs. Meto Süleymıındır. sil;,h ını , ne de siliih attığını gör 

Kazanç kanunu çok muvaffak olduklarını ve Av 1
1 
H " 51 mev~~f~ ma~keme hu- medik. Davanın daha batka şa-

• • rupa kumaşları derecesinde ku- zuruna getırıl~~şlerdır. . hit leri vardı. Bunların celbi i· 
prOJeSI odada maşlar imal ettiklerini görmek 1 : .. o~a~y.ıcı ~uleyman Fevzı- çin muhakeme baska güne hıra 

Maliye vekaleti yeni kazanç 
kanunu projesini dün Ticaret 
odasına göndermiştir. Oda bu 
proje hakkında tanınmış ticaret 
ve sanayi eshabmın mütaleala
nm sorarak bundan aonra hazır 
layacağı raporu Maliye vekile 
tine gönderecektir. 

Ziraat Bankası 
Viner 

Bank'a geçiyor 
Dördüncü Vakıf hanında bu 

lunan Ziraat bankası teşriniev 
velde Galatada satın aldığı sa 
bık Viner Bank binasına nakle 
decektir. 

Nurullah Esat B. 
de geldi 

Ali ikttıat mecliıi umumi ka
tibi Nurullah Esat Bey dün Anka 
radan telirimize gelmiıtir. 

Nurullah Eıat Bey Pariıte aon 
kuponlar müzakeratma da İ§tirak 
etmek üzere Cuma günü Saracoi 
lu ŞükrÜ Beyle birlikte Pariae ha· 
reket edecektir. Romada bulun· 
makta olan Nakit işleri umum 
müdürü Sırrı Bey de Pariste heye 
te iltihak edecektir. Hariciye ve
kaleti müşavirlerinden orta elçi· 
lik müateıan Feridun Cemal Bey 
de bir hafta sonra heyete Pariate 
iltihak edecektir. 

Aidat vermeyen 
doktorlar 

Etıbba odası heyeti idareai 
nin son defa azalarına gösterdi 
~i sureti tesviye dairesinde oda 
aidatını tediye etmemekte ıa 
rar göateTen azadan aidatın ic 
ra marifetile tahsil cihetine gi 
rilmiştir. Odaya kaydolunma 
mış bulunan dit tabibi Zaımgoç 
yan Efendi de Beyoğlu ıulh 
mahkeme1ine tevdi edilmiş. ve 
cezayi nakdiye mahlrum edil 
mittir . 

Fırka kongreleri 

le memnun olduğunu söyledi. yı oldu~~p denıze atmakta~.· kıldı . 
Paviyonumuzu ziyaret edenler Meto Suıe.Y?1~n komanyacı Su
meyanında Harbiye, Maliye. leymanın ışı'!ı kolaylaıtırmak: 
Nafia, Dahiliye ve Ticaret ni· t~n, ahçı E?1ın ve Murat reı~ 
zırlerile Faşist fırkası umumi cınayetle bıten kavgaya sebehı 
katibi bulunmaktadır. Nazırla- yet vermekten, süvari. Osman 

Mezadın 
1610 lirası 

T .. k · d b'ırer kaptan da derhal tahkikat yap-
ra ur pavıyonun an h • · · b 'il · 
kravat takdim ed;ldi. Nafia ve- ~ayıp aaısenın sü ut deh ~rı 
kili bu kravatı ltalyan fabrika· nı toplamamak ve imha ettır
törlerini teyakkuz ve intibaha mekten mr znundudar. 
davet için her zaman taşıyaca- Aııl cinayetle maznun ko-
ğmı söyledi. manyacı Süleyman: 

Paviyonumuzda bulunan Es- - Ben Fevziyi öldürmedim. 
kişehir taşlan. halılarımız, Ay· demekte. hadiseyi de şu şekilde 
dın incirleri ve kuş tüyleri çok anlatmaktadır: ) 
beğenildi. - Vapur Trabz ndan dönü-

Hülba olarak diyebilirim ki, yordu, Kamarot F et'zi hesap 
memleketimiz sergiye resmen pusulalarında tahrifat yaparak 
iştirak etmemekle beraber pavi kamarada yemek hesabini ek
yonumuz büyük bir alaka uyan sik vermek istedi. Aramızda çı
dırmış ve Türk mahsulat ve kan ihtilafı münaka§a ederken. 
mamulitını daha fazla tanıtma seı· kamarot Rıza efendi geldi 
ğa en büyük veaile olmuştur. ve kamarot Fevzi efendinin va 

zifesine nihayet verdi, yerine de 
Sadık isminde bir ba,ka kama

Tarihi bp 
Kongresi 

- --+- -

Murahhaslanmız 
avdet ettiler 

rot koydu. 

Bunun üzerine ben de ahçı
ya Fevziyi mutfağa sokmaması 
nı aöyledim. Aradan bir kaç sa
at geçti, ben köprü altında nar 
gile içiyoraum. Vapurda jan
darmalar da vardı ve bu jandar 
malar ailahlarını vapura teslim 

Romanyada 12 eylülde topla- etmişlercli. 
nan dokuzuncu beynelmilel tarihi Fevzi bu silahlardan birisini 
Tıp kongresine iıtirak eden mu· almış. benim karşıma geldi ve 
rahhaılanmız Tıp fakülteıi reiıi elindeki silahı üzerime tevcih 
Pr. Dr. Tevfik Recep, Pr. agr. Dr. ile ateş etmiye başladı. Zaten 
Ahmet Süheyl ve Haaeki nisa çok korkak bir adamım, bu vazi 
haıtatıaneıi dahiliye polikliniği yette neye uğradığımı bileme
..,fi Dr. Hüseyin Beyler tehrimize dim yerimden fırladım, hemen: 
avdet etmi4lerdir. Kongre Bükret ı d 

- Ben vuruldum. İye hay. 
Darülfünununda fevkalade muaz k k k' d . . k · ı k ı K 1 ırara ma ıne aıresıne aç-zam meraaım e ra aro tara· . · · b • 
f d im tır T .. k h . tım. orada dızlerımın agı çö-
ın an açı ıt .. ur eyetı "ld" • ld k ld b 
murahhasası şerefine kongrede z~ u, yıgbı . 1'ı:1" ld a U:: ve e
!amimi tezahürat yapılmıttır. nkı bayi gınB ır a k~ yu d a!'ly~ çı 

Kongrede murahhaı heyeti rei 1 ardı ar. en ma ıne . ~resme 
ıimiz Tevfik Recep B. Darülfü- kaçınca V1'purda F evzıyı ara
nun namına söz alarak Türk taba ı ~ışlar. fakat. bula~amışlar, hi 
betinin ıimdiye kadar geçirmit ol dıse bundan ıbarettır. 
duğu "!'fhalan izah etmit ve mem Davanın 21 tane p.hidi var
leketim~z~ ~~yük. Gazinin vücu- dı fakat tebligat yapılmadığı 
de gebrdıiı ınlulabı anlatarak . ! h . ı_ · J rcl' G 
ıiddetle alkıtlanmıtbr ıçın epsı gewıemış e ı. e-

. . !enlerden de hiç biri lromanyacı 

Ayetullah bu dolan
dırıcılığı nasıl yaptı 

Bir seneden fazla oluyor. 
Emniyet Sandığında evrak üze 
rinde tahrifat yaparak mühim 
mikdarda para dolandıran Aye
tullah Sandal bedeatanında da 
bir marifet yapmış ve 10 lira ye 
rine 1610 lira alıp savuşmuş 
bilihara yakalanmıştı. Ayetul
lah o zaman Fuat iaminde bir 
arkadaşile letriki mesai ederek 
bedeıtana on lira muhammen 
bedelle satılmak üzere bir mal 
kaydettirmiştir. Ayetullahm 
10 lira kıymet takdir edilen ma 
lı 8 liradan mezada çıkmış. A· 
yet te arttırmaya ittirak etmit 
ve mal on liradan gene kendi 
üstlerinde kalmıştır. Ayetullah 
satılan, fakat batka bir namle 
gene kendileri tarafından satın 
alınan bu malın bedelini almak 
için vezneye giderken mezat i
daresi tarafından eline verilen 
hesap pusulasının lira hanesin
deki 10 rakamınm evveline bir 
16 ilave etmit ve lira mikdan 
bu suretle 1610 lira olmuttur. 

Bittabi bu vaziyet vezneda· 
nn nazarı dill<katini celbetme
miş ve vezn~cfar 161 O lirayı A
yetullaha vermiştir. 

Bilihara meaele anlatılmıt• 
Ayetullah ve arkadaşı Fuat ya 
kalanmışlardır. O zamandan bu 
zamana kadar tahkikat yapıl
mış, neticede mesele mahkeme 
ye verilmiştir. 

Dün birinci ceza mahkeme· 
sinde bu davanın rüyetine bat
lanılmıştır. Mahkeme de karar 
name okunmut, Belediye veki
li Rahmi Bey de tahsi iddialan 
nı serdederek maznuna 1610 
liranın tazmin ettirilmesini iı
temiştir. Maamafih mahk
bu davanın rüyetini aali.hiyeti 
haricinde görmiif Ye do•yanm 
ağırceza mahkeme.ine sevkine 
karar vermiftir. 

yolu bul ndu! 
tfaarlfle 

Himaye 
Komiteleri 

--··-
Bu sene faaliyet 

artırılacak 

İ11lıisarlnrd;ı 

Tadilat 
Projesi 

--~ 

Kongre bir haf
taya 

kadar işini bitiriyor ilk mekteplerde çocuk velile
rinden ıeçilen zevatla mektep mu 
allimlerinden mürekkep himaye Tütün lnhioan Kanununda ta
komitaJannın bu sene faaliyetleri dil&t icrasına. memur kongre h eye 
artırılacaktır .. Komitalar yeniden ti umumiyesi, dün lnhiaar!ar ida
intihap edilecektir. rei merkeziye inde İnhisarlar u-

mum müdür Vekili ve muavıru 
Geçen &ene himaye komita Ja .. ~itat B. in r iya&etinde 4 Üncü iç

rtnın müsmir faaliyeti teıbit edil. tmıaını yapmıştır. Bidnyette gelip 
miştir. Kimsesiz çocuklara kitap, : memleketlerine dönmüş bulunan 
defter gibi lavazımı dersiye te· ".ilayet murahhaaları tekrar şch· 
min edilmiş , bazı seıntlerde çocuk rımıze gelerek kongrenin dünkıi 

. celsc•inc •"tı'rak etmı' •lerdı'r. lara elbiıe verilebilmiş ve fakır • • Ye'1i kanun layina ı bir haf tD. 
talebeden hasta olanlannın mec· ya kadar kongrece mi.İzaker 1 

canen hastahanelerde yatmaları bil: mal Ankara'ya gönderilecck-
temin edilmiştir. tir. 

Kadro bugün 
tebliğ ediliyor 

Mülhakatta t evh\t 
inhisar idarelerinin mulhakat 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple· ı te!.kilatlannm . te".hid ' de am 
ri ilk k111mlan türkçe muallimle· , ~dılmc~ted~ §un ı de. !k: ıa ve 
. k d 1 d" M 'f " d " I" alıkeaır Tutun, Mu · ırat ve Tuz 

rı a ro an un aarı mu ur 0 in hisar idarelerinin t vhit kadro-
ğiine tebli ğ ed ilmiıtir. Kadrolar larmın tatbikine ba ıa ıtır. Tti 
buı:iın alakadar m 1<teplero teb- ı tun fnhi :.rı Balı' •s başm" •'r..ı 
liğ edilecektir. ilk kısımlardl\ 70 l b~a?,~. _I'.: Buı~ .. lnl1:s. ;lar b , . 
kadar Türk muallim açığa çıkarıl mudurlugun<', Tutun 1.. ı n An· 

b 1 1 · h k kara başmüdı.irü K ı:1al B. E lı-
mıt, un arın yer enne af ·a mu k · 1 h' 1 b "d · ,.. .. 
il

. . . . .. eaır n ısar ar qmu ur ugu.ne 
a ımler tayın edılmıştır. tayin edilmişlerdir. 

lnhiıarlar umum müdürü Hü .. 
nü B. Düzce havalisindeki tefti· 

l•tanbul Maarif müdürlüğü ıatını müteakip Buraa'ya geçmi'l, 
ilk mektep muallimlerinin yeni . oradan dn Balıkeşir mrntnl asrnn 

gitmiştir. 

Yeni bir kurs 

usulü tedris ve ruhi tecrübelerde 
daha fazla bilgilerini artırmak 

için bir kurs açmaia karar ver· 
miştir. Kur&a kıamı kısım bütün 
ilk mektep muallimleri devam e· 
deceklerdir. Kura için Maarif ve· ı 

ki.Jetinden müsaade iatenmiştir. J 

Vekilet taıvip edince bu huıuata 
faaliyete geçilecektir. 

Avrupaya gidecek 
lise mezunlan 

Beledl11edP 

Perrier ile 
ihtilaf 

Dava hangi saf
hada bulunuyor? 

Avrupaya tahsile gidecek liae l Belediyenin Türkiye illi 
mezunlannın müsabaka imtihanı Ban_ka~ın.a. o!an borcunu ~1;1lh :m 
evrakmm tetkiki ikmal edilmiştir. yem b•r ıtılafnameye baglamı~ 
Netice birk&ç ırüne kadar ili.n e· bulunduğu malumdur. Belediye 
dilecek ve imtihanda muvaffak nin Perrier Banka5ına olan bor 
olanlar Avrupaya hareket edecek cu için hamiller namına Muh
lerdir. Bu sene 50 liae mezunu telit Hakem Mahkemesi nezdin 
Avrupaya gidecektir. Bunlardan de bir dava açılmışb. Beled:ye. 
15 i aan'at tahsiline gidecek, di- bu davaya ait liyihai cevabiye
ğerleri muhtelif ilim şubelerinde sini mahkemeye vermiş c 
ihtisaı •örecektir . müddeilerin müddet İ zarfında 

Vll•gette 

iskan 
Tahkikatı 

Dün de bir kip da
ha tevkif edildi 
lakin idaresindeki sui;sti

mal dünkü tahkikatla yeni bir 
safhaya girmittir. 

Eskiden iskin memurluğu et 
miş olan Kırklareli Tapu me
muru Şinası B. de tevkif edil
miştir. 

Sakızağacında sahte tapuya 
raptolunan bir ev meaeleai üze
rinde de tahkikat yapılmakta

dır. 

Faik B. 
Şehrimize ıelen Maliye Ve

kileti umumi mulıHebe müdü
rü Faik Bey dün Ankara'ya git 

mittir. 

1 Kaçilk laanrl•r 1 

mahkemeye müracaat etmedik 
leri için davanın rüyeti m hke
menin salahiyeti haricinde bu
lunduğunu ileri sürmüştür, 'Pa 
va bu safh~da bulunmakla beı 
ber. bu ihtilafın sulhan halli i 
çin ahiren bazı temaslar vı: im 
bulmuştur. 

Belediye, Pariı'te cereyan 
eden borçlar müzakeratının ve
receği neticeye göre. yeni bir 
itilafa mütemayildir. 

Esasen, vaktile de hamiller 
namına bu esas kabul edildiği 
halde. bilahare hu kebul keyfi
yeti mümessillerin salahiyetsiz 
liği ileri sürülerek keenlemye
kiin addedilmek istenılmiştir. 

Sultan Ahmet 
meydanı 

Sultanahmet meydanı park 
haline ıetirilecektir. B" husus
ta Belediye bütçesine 20 bin 
lira tahsisat konmuştur. Bele
diye bahçeler müdürlüğü par
kın plinını yapmıştır. Belediye 
büıçe.i gelince derhal inıaata 
batlanacaktır. 

Haydarpaşa çayırı 

llıoaıı 13,bO Trl.CH 

Çelı: fiatı.ıı 

11.21 

Fırka kongreleri bu ayın birin
den itibaren bqlıyor. Evnla (). 
cak kongreleri yapılacak ve 16 
sün ıürecektir. Ocaklar kongre 
mahallerini ve saatlerini fırka 
vilayet merkezine tamamn bildir 
miJlerdir. 

~aJ C~rol ~·· Te~ik Rece~ Süleymanın Feniyi öldürdüğü 
Bey• [Melıt Sanite lryakat nı- nü ve denize attığını. F evzinin 
ıanı] ile taltif etm'.!tir. Murahha de komanyacı Süleymana silah 
ıunuı Dr. Ahmet Suheyl B. tara- attığım görmemitlerdi. Şahitle
fmdan da 17 inci aura kadar rin aöylediklerini tU tekilde hü 
1:ürki!•_ teı~a~ aıhbiy~niıı ta- liaa etmek kabildir: ,. Müddeti tahaili bir aene i 
ndbçeaJ~k:Zdermeecl onarb' eyı.ı fevfkala· - Komanyacı Süleyman ile Muharria Ahmet Hidayet B. ken iki ameye ibli.ğ edilen An 

Hakaret davası 
Haydarp8fa çayırının park 

haline ıetirilmeai ve umuma 
açılma11 Belediyece tekarrür et 
mittir. Kadıköy kaymekamlıjı 
burada intaata baflamıtlır. 

il.it.- ,,., 

r.st.- 'fJrua 
4123 Mdıtı 

ı .. ıı,5 
M0.~4 

17.87 
l.4~,81, 

65,23 

lorha ., ...... 
Ptftt 
Blkr., 
lılırıı 

P..1osi.:oYı 

U,95 
ı.u.sr 
1,77,-

1,98,43,71 
4,21. rıı 
1,63,66 

79.91 
n.us,
ıu.-1.~• 

Yeni silolar 
yapılacak 

ANKARA, 26 - Ziraat vekl
leti memleketin muhtelif yerlerin 
de Silolar İllfaaı için tetkilı:at yap 
maktadır. 

e ar -•r -erana .. k F .. IE !Mub' B verilmiıtir. Ve f&l'ktaki kadim Fevzının arası .a~ı tı. laevzı Su e rtuğru am ey araam kara Maliye meslek mektebine 
· b leyman kendıııne sar ntıl k da tehaddüa eden mütekabil ha tababete aıt azı mühim vesaiki ın ı vilayetlerin her kazaamdan iki 

tarihiye ibra:ıı edilmiıtir. Şarkta ettiğini söylerdi. Hadise gecesi karet davasına dün birinci ceza 
eaki tababetin mevcudiyetine ait vapurda biribirini müteakıp iki mahkeme1inde devam edilmit- ter veya üçer memur ıönderil 
gösterilen ~u v~saik garplıla~a, el silih sesi itidtldi. Silah seale tir. İddia makamı ceza talebin- mesi için Maliye vekaletinden 
daha garp a mueaaeaatt uhhıye ri üzerine kamaramızdan çıktı- de bulunmuş. fakat hakaret mü emir gelmiştir. Bu emre göre 
mevcut olmadığı halde, ıarkta • O • 'I ek 
çok esaılı bir teıkili.tm mevcudi- gımız zaman kaptan ıman B. tekabil ol-uğu için ven ec ce her kazadan ikiter memur tef 

Nukut (satıı) yetini İıpat etmiıtir. Bilhaaıa ku- yin makine dairesi başmda Sü- zanın ıskatını istemiştir. rik edilmeğe batlanmıttır. 
"'"' $ ıcur1ı4 Motörlerde ispirto runu vuatada Türklerin vücude )eymanı yukarı çağırdığı görül Bundan aonra her iki taraf 

f ı - getirdikleri hastahanelerin, Av- du". müdafaalarını yapmıtlardır . .y. Evkaf müdiriyetinde tevec 
ı aaı ıı l'i'J,. ı ııua. J.y. ıs,- k k • • .. 

1 
'""li• 7~0• _ 1 pmıa 17.- ya ma ıçın ~.pa m~~~satı aıhhiyeıine tekad Süleyman aşağıdan bağn- Muhakeme karar tefhimi için cühat komisyonu içtima ederek 
<1ır 11 3 . ı •ark ıc,- dum ettıgı ıapat olunmuıtur. Kon yordu· 11 teşrinievvele bırakılmıttır. bazı cami~re imam ve hatip 

ı~ • AN KARft, 27 - Benzine iapir grede, Tevfik Recep ve Ahmet • , . . • .. .. .. 
·~ 11ıtt 118,-- 1 • 0111 !4,- to lı:arqttnlmaaı bakkındaki layi- Süheyl Beyler beynelmilel tarihi - Dızlerımın bagı çozuldu, tayini ile meşgul olmuttur. 

· il,- da meclise verecektir. Macariıtan hap edilmişlerdir. Bir iki dakika aonra da ilave Beyin riyaseti altında mübayaa 
1 1 tJıı,- d 1 d b b -d- ı-ğ-.. 1 'IÇrt ., 5 ı ~ ..... ., an, motör er e enzin yerine is- Her üç senede bir içtima eden ediyor du: aşmu ur u u komisyonu toplanarak hastaha 
•ı 21,- 1 Aluo u pirto yakabilecek bir karboratör kongre onuncu toplantıaım Mad- F · b T h kf nelere lüzumu olan ilaç ve bazı 

Kadıköy rıhtımı 
Kadıköy ile Haydarpafa ara

sındaki nhtnnm bir kıamı son 
zamanlarda tahrip edilmişti. 
Buraaı en itlek bir yer olduğun 
dan Belediye burasını yaptırma 
ğa karar vermiştir. 

Büyük caddeler
deki garajlar 

Birinci sınıf caddeler üzerin
de garaj ve otomobil tamirhane 
leri bulunmaması hakkındaki 

~ d1 ,B1 h'.'' 1ıh ı 11~ .• -- ı ı~t/d:;1ı1'0", 
12

·- hayı hükilmet gelecek ay aonun· Tıp cemiyeti daimi azahiına inti- yukarı çıkacak takatım yok. Merkez inhisarlar " Sıhhiye müdürü Ali Rıza 

ıı.rı ~~ '21 cihazı getirilmektedir. Tecrübe- ritte yapacaktır. Müteakip kon· - evzı a~a sıka çe ı. ANKARA, 27 - Merkezde b,;_L,.: ıM ·--"~·•d._ır_•~$-6_.-_ l.Jeıt..J1...Dtl..ca1.....,n·~· .... ot.ic·....,a1ıın-Roa..L....,.ili...1~-ı..ı..u·....ı..__......,..ı;.. ..... ...ı.JL._Jhl!:ıwı...ii~ı:.i!ın~eJiiı.:;ı.!~L..!:.~~l....iıo1W ... .ı.....Jı...;...;;"dü".ı.ü"~·ü" ... ...ta.W....l.Dli~~ımı.ııı.....ımmJ,i.lubl'..i~lllc..lllLC&.J.ı:lilii!Jı.l!ıı:L.b!l;.m:ill.i.t...ISı~ıü:ıu:..1.d:.:....~ 
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28 EYLÜL1932 
l 1 '"ehane: Ar. kara cad j,esi, 

100 No. 
Tel;ıraf adreıi : lat. Milliyet 

Tel•fon Numaraları: 

Ba:;muhorrir ve Müdür: 24318 
Yazı i~ieri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE OCRETLERl: 
Türkiye için H ariç için 

L. K. L. K. 

3 aylığı 4- 8-

6 7 50 14 -.. 
12 ,. 14 - 28 -

Gelen evrak gtri verilmez -
uddrli geçen nüshalar 10 ku

ruştur Gazete "e matbaaya ait 
i l r İ~ İn rnüdiriyete müracaat 
edilir Gazetemiz ilinların me
.'· 1 İvetini k .. h•JI etmez. 

3UGÜNKÜ HA VA 
Buıün hava açık olacak ve rüz 

gar lodostan esecektir. Dün en 

fazla sıcaklık 28, en az sıcaklık da 
12 dc,ece idi. 

fflCLIC~ 
Zoraki 
Musiki 

Sükutun ve ıenizliğin kıy
metine dair çok söz vardır ya: 
Halk arasında fena okuyan hi.· 
nendelere: 

- Aman! Sus ta dinleyelim! 
derler •.. 

Sükutun altın olması sözü 
muhakkak müz'iç ve bat ağrı
tan musiki için söylenmittir ..• 

Ben bu mukaddemeyi ıehrin 
bazı meydanlarında sayğı ne
dir. bilmeden bağıran bazı rad
yolar, ve sab111'htan aktama ka
dar çalan gramofon dükki.nları 
için yaptım. Evet. ticareti anlı
yorum •. Lakin bir mahalle hal
kını sabahtan aktama ve alqam 
dan sabaha kadar botuna git.in 
gitmesin tabiate glire seçildiği 
pek şüpheli bir takım pli.k ve 
parçalan dinlemeye icbar et
mek doğru mudur? Bülbül olsa 
insan üç saatten fazla dinleye
mez ... Kaldı ki, bu gürültülü 
kom§uların bulundukları ma· 
hallelerde hastası olan, elemi, 
yası olanlar da vardır. Ya iki 
müşteri çağırmak. yahut vakit 
geçirmek için böyle umumi ses
ler çıkaran musiki makinelerini 
çalıttırmak ne dereceye kadar 
doğrudur. Halkın istirahatini 
temin etmese de belediye bari 
onun ıztırabına nihayet verse 
ve bu saygıaız. hesapaız, kitap· 
sız. münasebetsiz radyo ve gra 
mofon ihenklerine nihayet ver· 
ıe. 

Ben madde tayin ederek söy 
leyebilirim. Taksimde bazı apar 
hmanlann kiracıları bu radyo 
yüzünden yerlerini terketmekte 
dirler ... Kiracı rahatını. malsa
hibi kiracısını kaybeder, fakat 
bir türlü o radyo susmaz .. Çün 
l:ü ticaret ıerbestir. Amma ra
hat etmek serbest değildir. 

Seyrüsefer işleri 
Öğrendim ki; lıtanbulun 

seyrüsefer itlerini ıslah edecek· 
lermit··· Tam zamanıdır. Çün
kü zaten dar olan sokaklarımız 
da otomobil ııidit geliti çok art 
mıştır. Eğer timdiden bizim 
seyrüsefer itlerini 11lab eder
ıek ileride kantıklığa mahal 
kalmaz ••• 
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E debiyat tetkikleri 

İ K Gölgeler 

1932 

Osmanlıcadan 
türkçeye 

çevri en şiirler 

Şefaat Umuyor! 
fzmirin genç şairlerinden F a.h 

ri Aaım, Nihat Ziya, Necdet Sa
bih 30--40 aahife içine sıgdırahil 
d ikleri şiirlerini "Gölgeler" nami 
le neşrettiler. 

Şair Celal Sahir Bey Emin Bü
lent Beyin ve Ziya Pa,anın birer 
şiirini Osmanlıcadan Türkç<!ye çe 
virmiştir. Bunlarını asıllarını ve 
ve Türkçelerini aşağıya dcrcedi
yoruz: 

Y ARIN AKŞAM 

ARTİSTİK Hacı oğlu Agapyadiye, orta· ı 
ğı Sarrafim oğlu P e trakinin bir
d e n bire ağır haatalandığını h a · ı 
ber verdiler. Agapyadı, bunca 
yıllık ortağın ı sevmekle beraber, 
ticaret işlerinde de temiz hesabı 
severd i. Heme n mağazayı kapa
dı, P etrakinin e vine koft u. 

Sen, yirmi bet bin lira al dın· be
nim de hisseme yetmit beş bin li 
ra düttü. Affe ttin mi ? 

Daha müptedilik devresine 
ait olan bu kita pta hakikaten çok 
zayıf tar aflar olmak la beraber 1 

çok kuvvetl i ve iyi tari\fları da 
vardır. Şuraıı d a var ki h u gen ç · 
ler bize iatikbal va dediyorlar. 
Daha baştan canlanan, coşan bu 
g ençler kalemlca·i ile kendile rine 
kuyu kazmışlar; fakat öyle taraf 
!arı da bulup çıkarmıtlar ki ken· 
dileri için tehlike olacak kuyular 
kapanmıştıT. 

Aslı Sineması ııda 

ALiCE COCE A ve A NDRE 

ROANNE'ın temsil ettikleri 

- Affettik, dedig a ! 
- Ace p, gonalıımı h 1ristos ta 

affeder mi ki? 

Petraki ölüm halinde yalıyor 
du. Akrabaları, dostları, Papas e 
fendi, ba t ucunda toplanmıtlar
dı . P e traki, orta ğının girdiğini 
görür gibi oldu, kup kuru elile ya 

Agapyadi, eli çeneıinde dü
şünüyordu . Karyolanın baş ucun 
daki maaanın Üzer inde dur a n 
büyük, ka im c;.ilt li incile g(jzü kay 
dı: 

nına çağırdı : 
Papaz efendi, 

kulağına fmldadı: 

Agapyad inin 

- Hani, ıen gelmesen ı;ozu 
açık gidecek.. Bak bakalım, ne 
diyecek? içi f e rah can versin ... 

A gapyadi, yatağa yaklaşmq· 
tı; haata, ıönük, bitik b ir se,.1e 
mınldandı: 

- Bizi biraz yalnız bıragın .•. 
Odadakiler hemen ç ıktılar, i

ki ortağı haf başa bıraktılar Pet 
raki, derin derin içini çekti: 

- Agapyadi, ben ölüyomt 
- Bir f'!Yin yoğ ... Hıri•tosa bel 

bağla, iimut geıme ! 
- Ben, b iliyom, öleceğim .. 

Hele bir bol yamacıma gel. .. 
- Ne var ki? 
- Saga, diyeceğim v ;.ır. 
Hasta, gözlerini yorgun yol"-

gun kırpııtırıyor; kuru, u~ıtsrz 
elile de iıaret ediyordu : 

- Ben, gayri ölüyom, gab
limdeki büyük sırrı ıöyleıoeden 
ölürsem, gozlarım gerid~ galır .. .. 
Sen, iyi yÜregliıindir, gimıenin 
pıurunu, gabahatini yüzlemez
ıint hot corür, afederıin . Agap
yadı, guzum beni de affet 
ve ligin affettiğini pe~İn söyle. 

-Affettim. 
- Hani bir gomi&yon itinden 

iki bin Jira gazanç go&tertmit· 
tim ya ; gazancımız beı bin lira 
idi. Sen, bin lira aldın; benim his 
seme de dört bin lira dü~tü. Af
fettin mi ? 

- Affetim, dedug a! 
- Acep, bu gonahımı, Hıriı-

tos ta affeder mi ki? 
- Tasalanma affeder. 
Haıta, gözlerini yummu~ tu; 

Agapyadi, sordu: 
- Papazı çağırayım mı? 
Petraki kımıldanır gibi ol· 

du: 
- Aııapyadi, 

bağa gulaıı ver. 
- Ne var ki 7 

hele bir yol 

- Saca diyecegim var. 
Haıta, sözlerini yorgun yor

gun kırpııtınyor; kuru, kansız 
elile de itaret ediyordu: 

- Ben, gayri ölüyorum ... 
Galbimdeki boyug bir sırrı allyle
meden ölüraem gozlerim garide 
galır ... Sen, iyi yüregliıindir, gim 
aenin guıurunu, gabahatini yüz
lemezain, bot gorür, affedersin. 

Agapyadi, clgerim, beni de 
affet ve ilgin affettiğini peşın 
söyle ... 

-Affettim . .. 
- Hani bir zahire alavireıin 

den dört bin lira avantamız ol
muıtu ya; ben, o İtte garşı taraf 
la uyuştum, el albndan sekiz 
bine geşindig ! Sen, iki bin lira 
aldın ; benim de hiueme altı bin 
lira düştü, affettin mi? 

- Affettim, dedug a ! 
- Acep, bu gonahunı, hıria-

tos ta affeder mi ki? 
- Tasalanma, affeder ! 
Hasta, gözlerini yummu~tu; 

Agapyadi, sordu : 
- Papazı çağırayım mı? 
Petraki kımıldanır gibi ol-

du: 
- Agapyadi, hele bir yol ba 

ııa gulag ver . 
- Yine ne var ki ? 
- Saga, bir diyeceğim var. 
Haıta gözlerini yorgun yor· 

gun kırpıtbrıyor; kuru, kansız e 
Jile de itaret ediyordu : 

- Ben, gayri ölüyorum.. G .. I 
bimdeki boyug bir sırrı ııöyleme
den ölürsem, gozlerim seride ga
lır .. Sen, iyi yüreglisindlr, giınıe
nin gusurunu, gabahatini yüzle
mezıin, bot gorür, affedersin. 
Agapyadi, cigerim, beni de affet 
ve ilgin affettiğini petin SÖ} le. 

-Affettim: 
- Hani, sen ilen elli bin lira 

- Dur hele, bu aefer bir da
nııayım ! 

Koca kara kaplı kitabı aldı, 
ve kaldırdığı gibi Petrak inin ka
fasına attı. Haatanm, IHk ! diye 
hak nefesi tutulmuftu. Agapya 
di, incili. yerine bırakt ı, od ad<ln 
çıktı , p apaz efendiyi buldu : 

- Bütün gonahlarını ba ı:a bi
rer birer söyledi.. Eeh , ne o3sa , 
bunca yılhg ortagız, doıtu z, ahba 
hız, can cige ri z .. Ben, bütün yu· 
aurb.nnı , gonahlarını affettim .. 
Hani o yanda n hali.lı hosnut os
sun ... Ve ligin, son dagiıiada in
cili istedi., verdim... Bir yol Öp· 
meai ile n gıgırdamaaı b ir oldu .. 
Benim agnadığım Hıriatoı affet· 
medi. .. Sen, buga, ne dersin? . .. 
Acep, bir iyin yapsak, bir şefaat 
da umamaz mıyıg ki? ... 

Yeni neşriyat 

Öz dilimize doğru 
mecmuası 

Türk Dili için çalıtan "Öz Di
limize Doğru" mecmuasının be· 
ıind sayısı çıkmıtbr .. Bu sayı öz 
Türk Dilinin :zenginliğini göste· 
ren bir çok kuvvetli yaz1larla do 
ludur. Okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

14 
Genç muharrirlerimizden Mu· 

zaffer bey yeni bir kitap netret
miJtir. Bu kitap Türk inkılabına 
ait bir eserdir .. Adı. "14" tür. On 
dört edebi parçayı toplayarak bir 
kitap haline ıretirmit olan genç 
muharrir kitabını, gayet kuvvetli 
kelimelerle, hayallerle ve tarihi 
resimlerle süalemİftİr. Bu kitapta 
inkılabın aeyrini kendine has bir 
uslupla yazmııtır. Hilafet, Tekke 
!...-, Üfürük ve kötürük Şeyh Salt 
ve Ağrı iıyanlarlle, lzmir süikaati 
ni, Kubilay hadisesini, harf, yazı 
ve ıapka inkılabını keskin bir ka 
lemle anlatmıttır. Hem edebi ve 
hem tarihi bir kıymeti haiz olan bu 
eseri karilerimize tavsiye ederiz. 

Hususi mektepler 
için muallim 

Muallime ihtiyacı olan hususi 
mektepler için senelerce Maarif 
idareıinde mu ali imlik yapmıf bir 
zat Türkçe ve Franıızca derılerin 
den orta kısımlarda muallimlik 
deruhte edecektir . . 

Adres : Tophanede Salıpazar 
apartımanında 15 N.da Cemil B. 
vaaıtaaile A. B. 

l_RA_D_Y_o ___.j 
Bugünkü Proğram 

lSTANBUL - (1200 m.) 18 
orkestra, 19,5 alaturka konaer, 
21 orkestra, 22 gramofon plakla-
n. 

BÜKREŞ - (394 m.) 20 ke· 
man konıeri, 20,45 La.it • Saens'
den parçalar, 21,16 piyano kon
.eri. 

BELGRAT - (429 m.) 21 Si
nağoğ Kora heyetinin konaeri, 22 
Cello orkestra11, 22,30 iki kitilik 
konıer . 

ROMA - (441 m.) 21,45 Mi
mi Pilson iarnindeki operet. 

Prağ - (488 m.) 21 musikili 
lirik bir dram. 

ViYANA - 517 m.) 20,20 Ru 
saika isminde lirik bir piyea. 

Bu gençlerde sönmez bi r ihti· 
raa, ölmez bir aşk var . . 

Kitap Fahri Aarmın 'Ganj kız 
lan° ile batla yor: 

Bir şehrayın gecesi atıldım hay 
kırarak 

Bir hcılyalı beldeye, gör<lıim 
ağlardı kızlaı- . 

Kimsesiz sahille rde yol1ıp sa
çından bir a k 

Düne; so1an gÜnleri gördüm 
bağlardı kızlar, 

Diyen Fahri Asımda bir co:ıkun J 
luk bir seyyaliyet görülmektedi:. I 
Sırasında hislerini o kadar güzel 
atılayor ki: 

Anladım &"Ül yüzünü nıor izler- ı 
le dalgalatan 

Tatların yara ları ha.tırannu§ I 
sevgilim. 

Seni o bakirenin hüznü ile ağ
latan 

Aşkını gölgeleyen biı· hicı•an· 
mıı sevgilim. 

Bu hassa tnraaında sat,rlardnn 
dışarı bile tatıyor mesela. 

Hey hicran geceleri; kara kor
kunç geceler 

Rüzgarlara dudağım bir hatıra 
heceler. 

Bu şimıekli gecede dem çeken 
bir nefea var 

Maceralar gömdüğüm, gamlı 
ellerden ses var .. 

Diyerek karie büsbütün heye· 
çan veriyor. Kari okuyor. Şiir bit
tiği tatmin edilemeyor. Velha .. 1 
cofan hiıai satırları pek hoş .. 

* • • 
Kitapta ikinci ıima olarak 

Nihat Ziyayı görüyoruz. Nihat 
Ziya daha açık yazıyor. Şiirleri 
ahenk ve mana itibarile güzel ol 
makla beraber bir parça kafiye· 
!eri gözetmeyor. Nihat Ziya "Gü 
nün hıçkırıkları" ıürinde mev· 
hum olan bir §eyden sanki bah· 
seder aibi : 

Üzerimde bu ııece 
Akiılerl var dünün; 
Duyuluyor sizlice 
Hıçkırıkları pnün.. diyor. 
Nihat Ziya çok ahenktar ıür-

1...- vermiı; insan tatlı tatlı oku
yor, ve aonun1,,1. bekleyor: 

lıterniyoruz ıizi 
Gördükten sonra bizi, 
Koıuıan dizi dizi 
Kaçıfıyor yıldızlar .• 

Biz yıldızlarla aktık 
Onlara isim takbk 
Sonradan bir de baktık 
Kaçışıyor yıldızlar .. 

Nihat Ziya sırasında çok içli 
yazmasını da biliyor. Kitapta bunun 
bir çok misalleri var. 

Bu genç çahtıraa ıiirde ol
dukça tenevvü yapan bir şahsi
yet olarak tecelli edecektir. 

Üçüncü sima olarak Necdet 
Sahihi görüyoruz. Necdet Sabih 
fazla içli bir çocuk.. Hayale e
hemmiyet vermemekle beraber 
çok fazla teıir altında k:ılmı~lır. 
Adeta garami bir tip olarak 
göz önünde canlanmıt oluyor. 
Her ıatmnda fazla bedbin, keli
melerde bile kırgındır: 

Fransızca sözlü ve ş arkılı 

KOCAM 

Göster semayı mağribe )•Üksclt de 
alnını 

Dök k albi safı millete fe y zi beya
ntnl 

Albayrağınla çık yürü sa riken :za·· I 
fe rni.ima ı 

Bir gün şeh it olunca da olsuıı ke~ 

len sana •••• •••••• 

BENİ ALDA TI RSA 
Filmini görünüz. 

Dağlar lisana gelae d e anlatsa -- ------ ---
ht!psini f!ll•••••••11111•mmm11111 

Binlerce can dirilse de nakletse Yarın akta m 21 1-2 t a Vle v siıniiı e n şeıı ve en ş .. h 

geçmi§i M A J ı• K' le Fransızca operet i: 
affetme:~: . N E s E v İ M L i ? .. 

Türküm ve düşmanını sıına kal-ı Henry Garat V ! Meg 

Garbın cebin zali,ni 

sam da bir kişi Lem o u. • ' • 
EMiN nVLf:"lT 1 Yarından itibaren 

Türk çesi 1 ALF MD.AP ~·npmas n 1 a 

Yükselt de günün battığı yen ? gös 1 
t eJ· alnını 

Budunun arık gönlüne özlü SÖ%İİn 
dökülsün 

Albayrağınla çık yürü sagken ba
şaı· Örneği 

O olsun er meydanında .ölünce se · 
nin örtü n 

Sıra dağlar dile gelse df' anlatsa ) 
hepsini 

Binlerce can dir ilse de diyiver~c_ \ 
geçmtf l I 

Batının türesiz alnı bağışla;rarr.am_ 1 

senı 

Türküm ve düfmanım sana kal
sam da bt!,, bir ki~·i 

Türkçeye ç.~viren 1'! 
CELAL S4.HIR 

Aslı 
Yarap ne eksilirdi deryayı izze · 

tinden 

HAC 1 
KASIMIN 

BÜYÜSÜ 
Fransızca sözlü film. 

HARRY BAUR ve RENE 
LEFEBVRE tarafın ~arı 

Yarın a ~ ım 

GLORYA 
Sinemasında 

RAMON 
NOV ARRO'nun 

SUZY VERNO .'l ile btra 
her temıil ett'ği 

Aşık Rahibe 
( Sevil'li Ş:ukıcı ) 

tamamen Fransızca sözlü 

ve ,arlı:ılı ilk filmin iraesi 
ıerefine 

GLORY A CAZ'ın 

ittir akile Peymanei vücuda zehrap dolma- \ 

saydı ı .. -- Yarın ak9am •-• 
Azade ser olurdu ü.,iyuı> derdü A S R i S j N E M A Birinci Gala 

Müsameresi 
gamdan 

Ya dehre 11elmeseydim ya aklını Kıı mevıimlni 
olmasaydı BUSTER KEATON 

ZIYA PAŞA ve ıebhar CONCHIT A 

Türkçesi MONTENEGRO'nun em-
salsiz ve görülmemiş tama 
men lspanyolca ıli:ı:lü ve Çalap ne eluilirdi o nurunun de

n~İnden 
Varlığımın lrabına ağusu dolmu

•aydı 
Dert, kaygı ta•asından fU bQfın 

kurtulurdu 
Ya açuncı 6elme•em yer u•um ol

ma•aydı 
Türkeçeye çeviren 

CELAL SAHiR 

Büyük Dil kurultayı 
açılırken 

l:unlr ne düşünüyor? 
Hoı 11eldiniz .. Hepinize kutlu ol

•Un kurultay, 
Bu toplcınıı pelr değerli, Tarih a· 

lır bu 11ünü 
Altın yazılarla yazar, lralır bu

günkü ünü 
Bulundukçcı ıöktc yıldız: ue 11ök-

t• durdukça ay. 
Dilimizi kurtarmak istiyoruz. 
Y altut ona, bir varmak i.sti>·oruz. 
O ölmcmiı, diri sağlam yaıayor 
ve bairında ne uarlılrlar tQfıyor ... 
/ılenecek unutulan Türk dili: 
anlayacak (Buia:z içi) • (Edili) • 
Yüzlerce yıl "Kaba" diye yerilen, 
yal dillere yüksek yerler verilen. 
Çirkin çaidan ( 1) biz artılr, 
Kurtulduk, sanıyorum. 
Saygılarla burada 
(Gazi) yi anıyorumı 
Olmasaydı O eğer, 
Evet, O Ulu kİ.fi 
Hangi baba yiğitti 
Baıaracak bu i§i? ..• 
Gözün aydın, ey büyük Türk Ta

bını (2) 
Dilin artılr bil ki buldu, kabını, 

Ômer Covkaytar 

şarkılı 

MALEK 
HARBE GiDlYOR 
komedisi ile açıyor 

:vletro Goldw yn · Mıyer filmi 

lıtanbul Altıncı icra Memur-
luiundan: Bir borçtan dolayı 

mahcuz ve paraya çevirilmeai mu 
karrer allt ve hirdevata müteal

lik kalem demir, vida, destere, ve 
aainı açık arttırma suretile 2/10/ 

932 tarihine müsadif pazar günü 
aaat 9 dan 12 ye kadar Marpuç· 
çularda Sarı oğlu hanında satıla
cağından talip olanların yevmı 

mezkurda mahallinde hazır bulu
nacak memuruna müracaatları ı· 

lin olunur. 

ne teırinevvelin b:rin 
· cumaertesi günü 
aktamı Seniha Bedri 
Hanım tarafından 

ııaidedilen "YEDi KÖYÜN ZEY· 
NEBi~ isimli piyesle ba,layacaklt.-

Suadiye plajında 29 pertembe 
günü aktamı Raıit Rıza liyatrosu 
ved• müaamereai: 

1 · Nurbaba, 2 . Laman Ekrem H. 
konseri, 3 • Asri kukla, 4 • Yari· 
yete muhtelit eğlençeler. 

ZA YI- Kadın hanından almıı 

olduğum 92 tevellütlü nüfus tez· 

keremi ve bazı evrakla berabeı 

zayi ettim. Yenisini çıkartacağım 

dan eıkiıinin hükmü yoktur. Ba· 

kırcılarda Örücüler hamam soka 

ğında 1 / 3 No. hanede Mustafa .. 

Zonguldak Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden; 

500 liralık kılormaiyeti kinm kompirimeıi münakasaya çı· 
karılmıştır. 12 110/ 932 tuihinde ihalesi icra olunacaktır. K inin· 

!erin 100 gramlık ambalajlı kutularda olması şarttır. Talip olan· 
lar yüzde 7.5 pey ,.kçesilc veya Banka mektubu ile lstanbulda İs· 
tanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne veya Zongul· 

dak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Md. ne müracaat eylemeleri 

~~~~ (00~) 

Saadetim kalbimde bir dağ gi
bi devrildi 

Bu gece de elemler zehirlerini 
ekerken 

Yeni doğan emeller gönlüm gi
bi aerildi . 

Hele bir şiirinde içindeki der- (1) Çai: burada devir manası İstanbul Berber mektebinden: 
di 0 kadar tuhaf olmakla bera- nadır· M k b" · h · ber 

0 

kadar güzel tarif edqleri (2) Tabın: Irk. e te ınıız 1 tetrinievvel 932 tari ine müsadif cumartesı 
var ki: alqamı dP.l"slere mübaşeret edecektir. Ehliyetnamesi olmayan 

Bir aylık harabenin can veren 1 
1 
! meslektaşların mektebe müracaatla isbatı ehliyet ederek ehliyet· 

ça tıaında ı• ı• a Her dakika her saat baıbaşa- Ş Ve ŞÇI namelerini almaları badema Belediye kanununda musarrah ol· 
yım o hisle ._ ____________ _. duğu veçhile ehliyetsiz icrayi san'at edemiyecekleri ali.kadar 

Hayatım•n çıirına zehir aa~an 1 1 "bl" 
1 

Milliyet bu •Ütunda if 11e ifçi meı ektaş ara ilan olunur. 
ı " e.. J 

ı ' d d "b" iatiyenlcre tavaauı ediyor. f --------------------------------naan adeta ert ta ar gı ı ve itçi iatiyenlcr bir melrtup- Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaletinden: 

oluyor · la lı 6iiromu.aa müracaat et· 
Ve nihayet ıair hasta bir sesle melidirler. 

Bunu için bence ilk yapılacak 
teY birim seyrüsefer memurla
rını laübalilikten ve piyadeyi 
ihmal etmekten menetmektir •.. 
Dün dikkat ettim. Galatada bir 
ıeyrüaefer memuru kürsüsünün 
üstünde durmU§• üç kiti ile gö
rUtüyor. bir taraftan da otomo
biller, tramvaylar vızır vızır it· 
leyip duruyordu. Diyeceksiniz 
ki: 

ya bir degirmen satmıftıg ... Go
misyoncularla anlaştım, gartı ta
rafın vekiline de pay goaterttim. 
Deııirmen, yüz bin liraya satıldı .. 

---·-·······-······-··-·-············· 
Bu neden böyledir, bilmiyorum 
amma, bizim seyrüsefer memur 
lannın laübaliliklerine. toför· 
lerle yakınlı uzaklı yarenlik et
tiklerine daima ,ahit oluyor. kı 
zıyorum.. Bu memurlara tem
sil ettiği kuvvetin, makamın 
ehemmiyet ve ciddiyetini iyice 
anlatmadıkça, onlara tam bir 

PEŞTE - (550 m.) 20,45 sa
lon orkeatrası, 22 eıki Macar eser 
leri, 23 Çigan. 

VARŞOVA -(1411 m.) 20,10 
muhtelif, 21 Prağ'dan nakil. 

BERLIN - (1635 m.) 20 Mi
lanodan nakil, 20,30 maskeli ba
lo ismindeki opera. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 

köy akJ&mlannı o kadur fık ve 
bot bir f<!kilde terennüm ediyor 
ki adeta içten ağladı it okunuyor: 

Ne zaman dağların sırb mo-

Bir hayal ııönlümde 

Gözlerim yollarda 

raraa 
söner ve 
yanar; 

bir hayal 
arar. 

Hulasaten söylemek lazım ııe
lirae Fahri Aaım sembollere fazla 
ehemmiyet veriyor ve muvaffak 
ta oluyor. Nihat Ziya ahenge e
hemiyet veriyor. Fazla lirik ve 
tenevvüü ıeviyor. 

İş arayanlar 
HükUınetten Dip!Omalı Ya mü

teaddit Şirket ve müeueaelerden 
taadiknameli muktedir bir elekti
rikçiye ihtiyacı olanlar. 1 S. Bey
oğlu kaymakamlıit maiyyetinde 
Polla Rıza Bey vaaıtaaile Halil B. 
e tahriren müracaatları. 

Devredilecek ihtira beratı 

1 - Diyarıbekir ve Sıvas Nümune hastahaneleri için (265) 

kalem ilaç ve sıhhi malzeme. 
2 - Zonguldak baıtahaneai için (91) kalem ili.ç ve sıhhi 

malzeme. 
3 - Elii:ı:i:ı: Akliye ve Asabiye hastahanesi için (40) kaleP1 

ili.ç ve sıhhi malzeme. 
4 - Balıkesir, Erzurum, Konya, Malatya Doğum ve Çocul< 

bakım evleri için (169) kalem ili.ç ve ııbbi malzeme. 
Dört kısım va ayrı ayrı olaralc olbaptaki şartname ve mer· 

butu listeleri mucibince kapalı zarf usulile münakasaya konul· 

muttur. 3.10.932 pazarteıi günü •-"-t 15 te Ankarada Sıhhat ve 
İçtimai Muavenet vekaletinde komisyonu mahsusunca ihaleleri 

yapılacaktır.Şartname ve listelerini görmek iste yenlerin lstaobol 
da Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğüne. Ankarada lçtim•İ 
Muavenet Umum Müdürlüğüne müracaatları ve taliplerin her 

bir kısım için ayn ayrı ve §artnamelerindeki tarifat veçhile h•' 
zırlanmıt teklif mektuplarını. teminat akçelerini muayyen zaP1~ 
nında Vekalete irsali ve komisyonu mahsusuna tevdi eylemeleri 
ili.o olunu~ ( 4744) 

kendi kendine vekarı resmi vermedikçe ne 
tedbir ittihaz edilmiş oluna ol-

0 halde seyrüsefer memuru- sun seyrüsefer işleri yolunda 
na hacet yok!.. gitmez. çünkü halk. laübali me 

- Tramvay 
gider ... 

Bizim belediye için pek te murları mühimsemez .. 
iftihara li.yik olmayan bir hi.di- 1 "' ~ ~ 
se olarak ileri sürebilirim ki; A. R. Beye. 
otomobillerimizden pek azı sağ Mektubunuzu aldrm. Cesaret 
dan gitmek, hızlı gitmemek. verici sözlerinize teşekkür ede
tıramvayın önüne soldan geç· rim 

Gal•taıarayda Kanzük ec
zahanesi kar~ııında Sahne so
kağında 3 numaralı apartmıan
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

Necdet Sabih büsbütün lirik ol 
mak iıteyorıa da henüz tesir al
tındadır. Koyu bir durgunluk 
içerisinde çrrprnması doğru değil 
dir. 

!1•••••••••••••11.1 Genç şairlerimize ınuvaffakı-

1 

yetler temenni edea-, daha ziyade 
Göz Hekimi 

Profesör Dr. ESAT 
okumalarını ve kültür sahibi olma 
ğa rayret etmelerini tavsiye ede-
rız. 

u Eılahai nariyeye mahıuı devvar 

fırınları" hakkındaki ihtira için 1 
Tetrinievvel 1930 tarih ve 19120 
vil&yet evrak No lu müracaat üze
rindeki hukuk bu kere ahere ferağ 
veyahut icara verileceğinden bu 
bapta fazla malUma.t iıteyen zevatın 
lstanbul'da Bahçekapu"da T"f Ha
nında 43 • 48 No da kain vekili H. 
W. Stok Efendiye müracaatları ilan 
olunur 

1 

1 

1 
1 

1 1 
1 

l, 
' 

' • 
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• on enıan Kararnamesi Listeler Dün Tebliğ ve 
(Başi 1 inci s;ıhllede) 

te kısmen kontenjana konulmuş
tur. 

Dün yeni kontenjan kararna
hıesinin "D" liıteaini neıretm.i.t
tik. BugÜn de aanayicilere mah
ıua "A" ve umumi üç aylık kon
tenjan liatelerini netrediyoruz: 

A. listesi 
F abrikalann mevaddı İptidai

Yelerine mahıua "A" liıteıidir. 
"tarife No. Cinsi 

23 c. Şekeraiz toz süt (yal
nız bu dahildir) 

25 Peynir ve yoğurt maya-

444 
446 c. 

448 

456 

4S9 

464 

Levha çubuk ve ıaire 
Yalnız sanayide müsta .. 
tamel bezli boru halin 
de 
Yalnız kon&erve kutula 
n için contalık halka 
Dökümcü kumu •yal
nız bu dahildir» 
Hazırlanmıt :sun'i değir 
men taşı (yalnız bu da
hildir) 
Sanayide müıtanıel aün 
ger taıı perdaht toz ve 
tatlan (yalnız bu dahil 
dir) 

468 Talk 
471 Tasfiye topraıiı ve kao 

il 
lıtarlin (yalnız bu da- lin ve Feldspat ve ateş 
bildir) topragı (yalnız bunlar 

29 

31 

43 
44 
4S 
47 b. 

Hayvani yağlar (ekle dahildir) 
476 a. Zımpara ve h:arboran· 

ıayn ıalih) "sanayide don tozu (yalnız bun-
müıtamel" lar dahildir) 
At yeleıi ve kuyruğu 477 a. Asfalt bitômen "yalnız 
Domuz kıh bu dahildir" 
Sair hayvanat kıllan 477 b. Aspest levha ve yap-
Levha yaprak halinde prak halinde '"yalnız 
veya aair ~ekilde kesil- bu dahildir" 
mit kemik ve tırnak 
(yalnız bu dahildir.) 479 a. Mika levha \"e çubuk 

48 ı.. Levha yaprak halinde 482 a. b. Grafit ve m;o.mulatı 
...,,a sair tekilde kesilmit SlO a. Mensucat s•oayii leva 
boynuz (yalnız bu dahildir) zımı ve pliistık eşya 

fabrikalarında müsta 
Y alruz itlenmemi~ fil 51 a. 
cfifi dahildir mel cam ta~lar. 

S4 a. 1 İnci sedefi (yalnız bu SiS d. Matbaacılıkta müsta 
dahildir) mel cam bilya 

85 h Y in k d Cl·ıa· 516 Demir cevheri . a ız un uı·a . 
mumu dahildir 517 Her nevi demır 

66 a.b.dJı. Gayri mamul tutkal- S19 a. b. Halis çelik 
lar 523 a. 1.2 Demir saç ve levha- 'ı 

,.,, hal ar ..., c. Şiteler üzerine konan 

67 
68 
89 

jelatin kapsüller ve je- S23 b. 2 Teneke "yalnız bu da 1 
latinden mamul tutkal bildir" ı 
(yalnıı• bunlar danil) S24 a.1,2,3 Teller 
Kırmızı hayvani b. 1,2,3 
F ahmi hayvani S29b. Demir veya çelik boru 1 
Sepya (yalnız bu da- ve raptiyeleri ve sair 
hildir) levazımı 

72 1 .2 D ·ı S4Sa. Makine iğneleri c • .c •. ener 1 il dl 73 1 1 SS2 b. Çiko ala ka ıp arı, ma en er-e .• o. . ., ı 
89 Makina kayıtı ve sair de kullanılan emniyet lamba arı, 

malzeme yazı makinası teritlerini .. yalnız 
97 b "- bu dahildir"'. a. . .,..vyot k 
98 b d M · S53 b. Düğmeler. toka ve undura 
99 •· .o,t. dl erınos kapsülleri fotin bağı ve askılara 

100 pka İmaine mahsus tertip suretile dahil ~lan demir 

l 
yler 

1 

vdeh~aldi~e~en parçalar yalnız bu 
02 a.b.G. Yün jpekler "ıalr lifi a 1 ır. 

maddelerle ve ip•kle S54 b. c. Bakır . 

112 

125 
129 c. 
131 
132 a.b. 

133 c. 
IS9 d. 

mahlut olanlar da <fa- S5S a. b, Bakır. ı_ame ve çubuk 
dahildir" 556 a. Bakır, pırınç ve tunç, toz h<\-

Yünden bant halinde !inde 
tasir bezleri ve torbala SS8 a. d. Bakır tel adileri ve gümüş 
rı, kartlar, makjne ko- yaldızlı olanları. 
!anları &69 a. b. c.d. Aleminyom 
Şapka taslağı 569 h. Aleminyom varak ve müstah 
Suo'i ipek hazaratı sınaiye iç.in kutular, 
Halı örmeğe mahsuı kapaklar "yalnız bunlar dahil-
Büret ve ıap iplikleri dir." 

ve sun'i ipekten iplik S70 b. Kurıun külçe halinde. 
Elektik ipek etamin S74 h.d.h. Kurıun külçe lame ve tetl 
Patates unu (yalnız bu halinde 
dahildir) S75 Tutya varak ve toz. 

155 Nebati mayalar S77 b. Kalay, külçe, çubuk 
l 73 Dekstrin S80a. b.d.h. Nikel 
~11 a. Tane kakao S81 Nikel, toz ve varak 
~O Omür otu 583 b. Antimuan, külçe halinde 
~6G a.1.2 Koko elyafı 584 a. b. Sair maadin 
~72 b.c. Kırmızı nebati ve l<Ök S85 a. 1,2. Pl&tin cevheri 

~77 a. 

~?7 h 
~77 h. 

tat b. 

~ a.b. 
c. 

~? c. 

aıs 
a.c. 

~ b. 

a~ 

~l c. 

boyalar 586 a. b c. Pul, varak, tel ,toz, ıün-
Tabii çivit ger. 
F ahını nebati 654 a. b. Elektrot baleleri. 
Sair nebati boyalar 69S h.v. Makina yafları ve gresler. 

Debagat hülllıaları 697 Türk kımızı yağı '"yalnız bu da 
debagat müstııhza- bildir. n 

ratı (yalnız bunlar da- 698 Transformatör yağları. 
bildir) 699 Liğnit kömürü mumu "yalnız 
Zamkı arabi (yalnız bu dahildir". 

bu dahlldir) 700 b. Ombıra '"yalnız bu dhaildir.n 
Jalapa 702 Madeni boyalar. 
Kolofan (yalnız bu da Mavi çamatır boya11 ve sülyen 

hlldir) hariçtir. 

Gam kopal 
Seliloit, galalit, ve em
ıali 
Abanoz (yalnız bu da
hildir) 
Kaplamalık ağaç yap
rak ve teritler (yalnız 
maon akasya ve pele
M1nk gibi mümaaili gay 
ri mevcut ecnebi ağaç
lar dahildir) 
Y almz ağaç düğme da 
bildir. 

Ağaç çiYi 
Ham mantar 
Her nevi tapa mürettep 
H ıayri mürettep (yal 
111z bunlar dahildiJr) 
Sanayi fırça ve süpür
leri 
Şapka imaline mahauı 
,.,. ,.ritleri 

703 a. Matbaa ve çini mürekkebi 
(yalnız bunlar dahildir) 

704 a.3 Musthazar madeni boyalar 
(yalnız bunlar dahildir) 

706 a. b. c. d. Uzvi, sun i boyalar 
707 Her nevi fenol ve anelin tozu 
709 Matbaacılık ve debagatte müsta 

mel müstahzar vernikler (yalnız 
bu dahildir). 

710 a. b. c. d. h. v. z. Potasyom ve 
emliihı 

711 a. b.c.d.h. v. Sodyom ve emlahı 
712 a.b.c.d. Amonyak ve emliihı 
714 a.b.c.d. Stronıiyom ve emlahı 
71S a. b.c.d. Baryom ve emliihı 
716 a.b.c.d. h. Mağnezyom ve em

liihı • 

717 a. b.c.d.h. Manganez ve emliihı 
718 a.h.c.d. Kalsiyom ve emliibı 
719 a.b.c.d. Hadit ve emliihı 
720 a.b.c.d. Tutya ve emlihı 
721 Nikel emliihı 

Sellilloz 722 a.b.c. Kobalt emli\hı 
Camlı, zımparalaı kum 723 h. Krom Ye emlihı 
lu k&iıt ve mukavvalar 724 a.b. Aleminyom ve emlahı 
Parafinli kafıt •e aair 725 a.b.c.d.h. Bakır ve emli.hı 
Dtatbu olanlar dahildir 726 L b.c. Kurıun ve emlihı 
Cilwıı Ye adi mukav- 738 Antimuan ve emlahı 

~2 Yalar 74S b. Sülfür dö karbon 
~ a.b. Cilalı mukavvalar 754 a.h.k.l.m.y.v. Hamızlar uzvi ve 

6 c. Yalnız masuralar da- cayri uzvi 
~ bildir . 7S7 Lb.c. Şap 

a.b.c. Kasanız yalın kat ip- 764 Metol. MPtol i..lrokinon 
~S? lipkler 768 Aceton 

ı..b.c. Çift ve fazla katlı pa- 779 Aldehit formik 
lGa muk iplikleri 782 Lanolin, ırlisirin. kazein 

a.b.c. Kasarlı tek ve daha zi 785 Karborafin 
ı,0 yade katlı iplikler 812 b.c.h.v. Uçan yağlar 
laı b.c. Merserize iplikler 813 a.b. ltriyatc•lıkta kullanılan ka 

Yazı makineleıi şeridi tı ve yumuşak cisimler. 
imaline mahsu• bant 8S3 a. Triklorelilen (yalnız bu da-
halinde §erit (yalnız bu bildir) 
dahildir) 853 c. Sanayide müstamel müstah-
Bant halinde to.sir bez- zerat 
)eri, torbaları, k:ırtlar Raiç 1 Kaynakta mÜilamel çu-
(yalnız bunlnr dl\hil- buklar (Yalnız bunlar dahil-
dir ) dir.) 
Perdah için zın1paralı ,, 2 Kut tüyü yastığı yüzü 
ve saire pamc k bez !er kumaıları (Yalnız bunlar da-
iplik hildir.) 

yuvarlark (Yalnız bunlar da
hildir.) 

Tarife No Birinci ikinci Birinci Tarife No Birinci lkinci Birinci Tarife No Birinci ikinci Birinci Tarife No Birinci ikinci Birinci 
teşrin teşrin ki.nun teşrin teşrin kanun teşrin teşrin kanun teşrin teşrin kanun 

Üç aylık liste 
281 o. 180 220 270 446 c. (A) listesindedir S4S b. 2710 2030 4470 662 a. 30 50 230 
283 1.921.640 981.560 281.800 447 a. 97990 S16SO 16610 S464a. b. (D) listesindedir. 662 b. 240 400 2110 

Birinci ve ikinci teşrin ve birin 
ci k&nun aylarına mahsus Üç ay· 
lık kontenjan liıtesidir: 
Tarife No Birinci ikinci Birinci 

284 c. (A) listesindedir. 448 (A) ve (F) listesindedir S48 a. 3140 S30 O 663 (D) lsteaindedir. 
285 L " " 449 1720 1570 2470 S48 b. 19490 4140 126670 664 ,. ,. 
285 L 860 1.430 1.500 4S0 1010 10)0 1700 S49 a. S00 SQQ SOO 665 " ,. 
286a. 30.190 30.000 O 4Sl 2220 5880 3370 SSO a. • 420 O O 666 ., ., 

teşrin teırin ki.nun 286 b. 20.020 1S.S20 15.240 4S2 L 13030 7740 8940 5SO a.2 S970 S6SO 2260 . 667 a. 1 2000 1000 1000 
288 a. (D) listesindedir. 4S2 b. 7.010 9260 2290 SSO b. 410 2200 O 

1 
667 a. 2. 10930 24930 11S60 f 

290 a. b. (D) listesindedir. 452 c. 8380 4470 10890 SSl a. 26200 2S240 46SSO 667 a. 3 4100 18960 6940 
294 a. 600 100 1) 4S3 5810 5810 4080 1 ssı b. 2290SO 171030 1686SO 667 d. 60 30 20 • 

23 a, 380 1.000 O 
23 c. (A) listeıindedir. 

294 b. 100 100 100 454 1270 1430 1060 SS2 a. 26080 23S70 29200' 667 h. 4620 6400 4430 
25 o ,, 

29 " f• 

30 12 40 O 295 (D) list•indedir. 4SS a. 260 160 110 SS2 b. (A) ve (F) listelerin-! 668 b. 130 O 4SO 
31 (A) listesindedir. 296 a. 1.080 1620 1090 4SS b. 770 270 840 dedir. ; 669 a. c. (D) liıtesindediı·. 

296 b. 100 100 100 456 (A) lioteıindedir. SS2 b. 81510 S2310 59470 i' 671 ,. ,. 
298 1.260 710 1990 458 130 100 100 SS2 c. S410 770 880 674 3300 60SO 270 

33 a (F) ., 
43 (A) ., 
44 it ft 

299 b. ( A) listeıindedir. 459 (A) listeıindedir. SS3 a. 60 40 30 67S ( F) listesindedir. 
45 ,. ,, 300 (D) ., 462 (D) ,. SSJ b. (A) listesindedir. 676 10 10 20 
47 b. ,, ,, 301 (F) ., 463 a. b. ., ,. SS3 b. 6430 6180 S270 677 (D) listesindedir. 

48 b. •. .. 302 (A) ,. 464 ( A) ., SS4 b.c. (A) liıtesindedir. 679 a. SO 330 SO 
30S ab. b. c. ., ., 467 c. (D) ,. SSS a. b. ,. ., 679 b. 1 SO 2 
305 d. (F) ,. 468 (A) ve (F) listelerinde 5S6 a. ., ,. 679 c. 930 1480 1150 

O 30S h. 270 390 320 469 3000 ton 1000 ton 1000 ton SS6 h. 9 O O 680 70 O 40 

51 a. ,, u 
54 a. 1 ., n 

306 a. 4580 1S50 330 10 ton IS ton lS ton SS7 a. 1480 2900 SSOO 681 (D) listeaindedir. 
54 a. 2 200 200 
64 a. (D) listesindedir. 
64 c. 4 o o 

o 
300 

307 a. 3 S 2 2 471 (A) listesindedir. S57 b. 2SJ 120 370 682 a. b.1.c.h.v.(D) liotesindedir 
307 b. (D) liatesindedir 472 20270 4S6SO 47660 SS8 a. d. (A) listesindedir. 6833 a. b.1.c.h . ., ,. 65 a. 320 3SO 

6S h. 230 360 307 c. (A) ., 476 a. b. (A) listesindedir. SS8 b. 390 700 O 687 ., ,. 
307 d. 3 110 130 370 1 477 a. b. ., ., SS8 h. 1 3170 3860 5390 688 a. ., ,. 
307 d. 4 410 640 620 1477 d. 1S80 2210 1440 558 h. 2 2S o o 688 b. 1 7 10 
309 a. 1 S.900 4480 O 

1 

477 h. 1490 200 60 5S8 h.3 16620 3390 13820 689 (O) füte•indedir . 

6S h. (A) listesindedir. 
66 a.b.c.d.b. ., 
66 c. (F) 

.. 
•• 311 L 260 30 90 

1 

477 v. 2 O O SS8 ( D) liıtesindedir. 690 ,. ,. 
., ,. 312 a. 20 9 8 479 a. (A) listesindedir. 1559 a. 1370 220 O ı 691 b. O O 337 
,. ., 312 b. 100 60 O 479 b. 18 10 O SS9 a.2 1 7 O O 692 a. 2930 O O 

ô'1 (A) 
68 
69 

.. 
71 a. c. (O) ,. 31S a. c. (A) liıtaaindedir. 1481 c. (D) listesindedir. SS9 a. 3 1060 7SO 180 692 b. 8S340 O O 
72 c. ( A) ,. 316 (D) listesindedir. 481 d. 6.890 2330 1130 S59 b. 1 10 10 10 692 c. 41900 4000 O 

73a. 40,000 O O 320 30 10 O 1 482 a. b. (A) liıtesindedir. SS9 b. 2 126 10 O 693 (D) listesindedir. 
73 b. 20.000 6.480 O 321 b. 1 80 40 20 483 a. S30 930 150 S62 1020 690 1270 694 b. 1670 2700 1470 
73 c. ( A) listeıindedir. 323 b. (A) liıtesindedir. 483 b. 49980 32400 8990 S63 740 1430 1200 694 c. 1 2.110 2030 O 
7S c. SO 50 50 324 L (D) ,, 484 1060 lSJO 340 S64 a. 370 490 2SO 694 c. 2 1400 1400 1400 
79 (D) listesindedir. 324 b. 2.030 2550 2480 485 22S20 16830 19S30 S64 b. 490 3770 19SO 69S a. 700000 70000 700000 
89 (A) listesindedir. 324 c. 416.520 678687 527180 486 11 O O S6S a. 1030 490 S40 69S b. c. (D) listeıindedir. 
96 a.1 100 100 100 324 d. 11.420 32SO U!C 487 a. 27220 26560 40890 S65 b. (D) liateıindedir. 695 d. 2200000 2200000 200000 
96 b.J 100 100 100 325 50.030 11400 18870 487 b. 210 210 120 565 b. 22SO 2340 2270 69S h. v. (A) listesindedir. 
97 a. b. (A) listesindedir. 326 1170 1270 2 487 c. 12780 8900 12210 S67 a. 300 400 300 696 4690 O O 
98 a.b.c.d. ., ,. 327 a.b. (D) listesindedir. 487 d. 790 130 640 S67 b. SO SO 80 697 (A) listeıindedir. 
99 ., ,, 328 a. ., ., 488 a. 8740 10140 12280 S69 a. b. c. d. h.(A) listetoinde· 698 ., ., 

100 .. .. 328 b. 208260 372090 372000 488 b. 13370 7440 11600 dir. 699 .. .. 
102 L 1, 2 ., ., 330 L 2.600 1320 1780 489 a.b.c. (F) liltesindedir. S69 h. 1 780 2SO 33460 700 b. 21910 11080 13S40 
J02b. c. ,, ., 331 11780 8830 8Mo 490 (D) ve (F) liıtesindedir. 569 h.2 (F) liıteaindedir. 700 b. (A) liıtesindedir ., 
103 2.620 860 S70 332 (A) listeoindedir. 492 2000 1020 270 S70 b. (A) ,. 702 a. b.c.d.h,. ,. 
IOS a. 530 1.800 630 333 260 310 l:llO 493 6 O O S70 d. 1S60 2260 3820 703 a. 
105 b. 1.000 1.030 640 334 (A) listeaindedir. 494 a. 1. 178.170 185200 14220 S71 790 S80 1810 703 b. 
105 b. (D) liıtesindedir. 335 L 1620 1230 1080 494 a. 2. 9290 710 1140 S73 a. (F) liateıindedir. 703 c. 
106 a. 4.990 4.310 4.MIO 335 b. 2300 2180 173!l0 494 b. ı. 30 30 30 573 a. 420 790 940 703 d. 
106 b. 34.270 15.930 19.710 336 L 650 340 330 495 3.260 1000 1000 573 b. (F) listeıindedir. 703 h. 
106 c. 6.S70 850 500 336 b. 310 110 110 496 10360 14520 28170 S73 b. S80 250 1210 ' 703 v. 

107 b. 6.SSO 4J160 6.810 338 b. 460 670 740 497 a. 2. 438530 789210 370280 S7S ,. ,. 704 a. 2 
107 c. 3.640 1.020 30 341 b. 500 70 5 497 a.3. 1&3528 112730 67980 576 a. (F) ,. 704 a. 3. 

,, ,, 
3710 820 

lSO 1 
710 460 
780 170 

3800 32SO 
o 1 

1420 36 

1070 
2 

970 
370 

3230 
o 
o 

(A) listesindedir. 

107 a. SIO ~50 1.510 337 (D) listesindedir. 497 a. 1. ll!IOSO 107700 24110 S74 b. d.h. (A) liateoindedir.1704 a. 1. 

108 a. (D) liıtesindedlr. 341 C. (A) listeıindedir. 497 b. 26030 19190 2950 576 a. (F) ,. ı 704 b. 3. 4030 2030 22SO 
108 b. ıoo 100 O 341 d. !1930 3240 10250 490 a.1 3.630 1oıııo 4920 !578 a. 1140 S90 1170 704 c. 1. 4980 3180 1330 
11 J 80 120 O 342 a.b. (A) llateoindedlr. 498 a.2 1870 9SO O S76 b. (F) listeıindedir. 704 c. 2. 4120 1090 1611 
112 (A) listesindedir. 343 (D) ,. 499 a. 70 40 2 S77 b. (A) ,. 704 c. 3. 
l lS b. 40 40 0 345 L 120 30 120 SOO a. 2GO 400 290 j S77 h. 10 0 0 70S 

12290 17420 10410 
( D) listesindedir. 

ııs c. 390 300 410 34S ı.. 510 sıo sııo soo b. 2460 1560 250 S78 190 80 o 1os 220 10000 6960 
125 a. 1 370 O O 346 c. (A) listesindedir. SOI 2180 2110 2510 S79 a. b. (F) liıteıindeclir. 706 
12S a.2 1.170 2.750 2.770 348 a. (D) ., S02 27100 62260 72660 S80 a. b.d.h. (A) " 

a. bl. b2. c.d. (A) liste•in
dedir. 

126 (A) listeıindedir. 348 b.c. ., ., S03 a. 6200 9SO 7610 S81 (A) liıtesindedir. 707 " ,, 
129 b. •. .. 349 .. .,. • S03 b. 1120 280 540 S82 a. S40 270 203 708 520 1S90 1740 
130 7 30 o 350 .. " 504 •. 1. 100 44 o 582 it. so 30 so 709 a. (A) listeıindedir. 

131 1.620 5.520 3.980 351 ,. ., S04 a. 2. 370 110 O 583 b. (A) liatesindedir. 709 a. 2460 910 4810 
709 b. (A) listesindedir. 131 (A) listesindedir. 3S3 L 50 50 O S04 b. 320 420 350 584 a.b. ,, ., 

132 a. b. ., ., 3S3 b. 690 '1410 1480 SOS S810 3490 7290 585 a. ,. ,. 709 b. 8040 4700 2230 
133 a. 30 20 O 3S4 b. (D) listesindedir. S06 (F) liıteıindedir. 587 a. 130 O 
133 b. 3 1 o 3SS .. •• S07 a. 129 o o S87 b. 1.260 880 

o 
o 
o 

710 a. b. c. d.h. (F) ve (A) lis
teıindedir. 

133 c. (A) listesindedir. 3S7 a. ,. n 507 b. 10 O O S91 a. 200 140 710 
711 

v. z. (A) listesindedir. 
139 a. 10 14 O 3S9a. 3440 3S50 1560 S08 (F) listesindedir. S93 b. 320 1.10 100 

810 
o 

a. b.c. d. ( F. A) listesinde
139 b. 100 SO 60 360 (D) listesindedir, S09 100 29 O 593 c. S40 340 dir. 

711 h. (A) liıtesindedir. 144 50 40 O 361 a. 10 O O SlO a. (A) ve (F) listesindir. S9S b. 24 630 
1S7 a. 50.000 50.000 50.000 361 z. (D) listesindedir. SIO a. 100 100 100 S96 c. 1460 1460 620 

o 
o 
o 
o 

711 v. (F.A.) listesindedir. 
1S7 b. 227.600 566.890 379.770 361 b. 360 290 140 Sll a. 1180 4390 2210 S96 so 10 
1S8 13.290 33.500 32.140 362 100 100 100 Sil d. S2410 79100 84SOO S97 a. 13 O 
159 d. (A) liıtesindedir. 363 a. 617 810 820 S13 (F) listesindedir. 597 b. 80 70 
162 1.080 1.220 O 363 a. 7.400 O O S14 ,, ,, S97 c. 60 30 
163 2.380 1.2SO 2.340 363 b. 640 • 330 S90 51S b. 2SO O O S98 (D) liıteoindedir. 
164 a. O 10 O 366 a.b.c. (A) listesindedir, SlS c. (F) liıtesindedir. 601 c. 3 O 
164 b. 1.290 1.006 1.590 367 a.b.c. ., ,. 51S a. b.c. (D) liıteaindedir. 606 276 8S2 
165 (A) listesindedir. 368 a.b.c. ,, ,. SlS d. (F) ve(A) listelerindir 607 a. O 4 
166 215 102 250 369 a. S.7ı0 5080 1330 S16 (A) liıtesindedir. 607 b. 1. 23 14 
169 a.b. (F) listesindedir. 369 b. 2700 2~~80 1560 517 ,. ,. 607 b. 2. 31 26 

o 
2Sl 

o 
6S 
23 

6 110 b. .. .. 369 c. 2.sso ısoo sı8 30000 21010 470 607 b. 3. s 140 
173 b. • " 370 a. 48?0 1920 4090 519 a.b. (A) listeıindedir. 607 d. 1. (D) listesindedir. 
173 1.090 3.4SO 2.190 370 b.c. (A) listesindedir. S20 a 1941210 3291SOO 2000000 607 d. 1. 1.030 820 2020 
178 119.970 12.530 29110 371 a. 30220 1798() 35550 520 b. 1000 570 O 607 d. 2 O 230 40 
180 1.430 4.720 4.660 :171 b. 3010 4430 3700 S21 (D) listesindedir. 607 h. 1. 440 890 240 
188 SSl.700 S29.270 387.430 372 (D) liıte>ind~-lir. S23 a. (A) ,, 607 z. SlO 390 710 
208 b. 4. O O 373 6JS!l SSSO S750 S23 b.1 (F) ,, 608 6 O O 
209 660 1.000 1.640 374 S30 14770 5410 S23 b.2 (A)ve (F) listelerinde 609 S 1 O 
210 220 1.100 O 37S (D) listesir.dedir. dir. 611 1 O O 
211 a. (A) listesindedir. 376 1130 1500 O S23 c. 1S9SO 2470 121SO 612 370 30 240 
211 b. 170 540 O 377 a. 2030 584 O 524 a.b. (A) listesindedir. 613 (F) liatesindedir. 
212 450 1.210 S50 b o 2S2180 17 377 . 21002 2330 S25 h. 31140 S470 28930 614 b. e. ,, ,. 
223 a. b. d. h. (D) liıteaindeidr. 377 c. 23320 47960 41020 S26 c. S0680 12160 O 61S 150 SO 20 

100 
120 

227, 21.310 11.640 38.130 378 a. 6700 23000 24700 527. . (D) listeaindedir. 616 70 370 
228 (F) listeıindedir. 378 b. ?.5000 14000 23000 528 a. ,, ., 617 a. 200 60 
234 b. .• .. 378 c. 58300 62590 70400 S28 b.1 2630 7420 3780 ıooo 
234 c. 820 130 203 379b. 100 so 30 S28 b. 2 3750 SS20 770 617 b. (D) 
234 d. (F) liste.indedir. 380 a. 1::10 50 60 529 a. (D) listesindedir. 617 b. 600 
23S 960 1.280 850 380 b. 730 680 330 S29 b. (A) ,, 61 8 710 
236 a. 6.220 26.200 14.030 381 c. 176240 147480 203970 S29 c. 63350 3S900 33600 619 2000 

liateaindedir. 
600 600 

5230 4850 
2000 2000 

712 a. b. c. d. (F) ve (A) ., 
713 b. c. (F) ,. 
714 a. (A) ., 
714 b. c.d. (F.A.) ,, 
71S a. (A) ., 
71S b. c. d. (F.A) ., 
716 a. (A) 
716 b. c. d. h,. (F.A.) 
717 a. (A) 
717 b. (F.A.) 
717 c. d. h. .. .. 
718 a. b. c.d. ,, ,, 
719 a. b. c. d. ., ., 
720 a. b. c. d. ., ., 
721 tt ,, 

722 a. (A) 
722 a. b. c. (F.A) 
723 a. b. c. d. (F) 
7233 h. (F.A.) 
724 a. b. n o • 
72S a. b. c. d. h. .. .. 
726 a. b .. c. 
727 
728 
729 
730 
731 b. 

b.c. 
a. b. c. d 

732 b. 
734 b .• 
73S b. 
736 

n ,, 

(F) .. .. 
" 
" .. .. .. .. 

" ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
" 
" .. 
" .. .. .. .. .. .. .. .. .. 238 a. 730 O O 381 b. 8970 7180 9300 529 d.2 (D) listeıindedir. 620 (F) liatesindedir. 

239 a. b. (F) listesindedir. 381 a. 370 SSO 390 S29 d.2 9420 29090 30940 621 ., .. 
listesindedir. J 

737 •. 
737 c. d. 
738 •. b. 

200 o o 
240 50 60 O 381 d. 4S6810 430510 3S9260 S30 (D) listesindedir. 622 
?.41 1.1?.0 1.000 O 383 5480 79?.0 5640 531 ., ., ·~4 a. b. 
242 SO 2S O 387 (A) listesindedir. S31 a. 21940 19800 389100 62S 
244 60 42 o 388 .. ., S31 b. 142S40 117070 S67100 626 
248 (F) listesindedir. 389 (D) " 532a. 1 44580 102670 59540 627 
249 !! 2 O 390 a. 3.S60 4050 2860 S32 b. 1030 1310 1960 628 
250 (A) listesindedir. 390 b. 120 160 330 S32 c . 1S430 9450 15060 629 
251 AA 30 1 391 710 2430 310 S32 d. 1940 3550 11480 631 
256 (D) listesindedir. 392 (A) listesindedir. S33 126740 70940 91690 632 a. 
:>S8 .. .. 393 a. (O) .. S34 11720 57720 244!50 632 b. 
2S9 .. .• 396 210 90 140 S3S a. 1.590 6140 4290 632 d. 
262 4.000 2.S70 3.250 399 30 150 130 S35 b. 1 (O) liıteıindedir. 632 h. 
263 a. 2 180 440 510 412 a. b. (A) liıt.,.indeclir, S35 b. 1 18090 64760 32530 633 
264 100 30 o 413 1540 2390 3430 S3S b.2 33S10 36540 46450 634 
266 a. (A) listesindedir. 414 a. 28150 2060 17750 537 a.1 2420 2600 3130 634 
268 1 O O 414 b. 24870 27670 49460 S37 a.2 110 410 880 636 a. 
271 a. b.c d. (F) listesindedir. 4JS 40 370 O 1 S37 c.1 620 O O 636 b. 
272 b. c. b,c. (A) ., 416 2340 1900 630 S37 c.2 270 190 O 636 c. 
273 ., n 417 a, b. (D) listesindedir. , S38 a.b. (D) listesindedir. 648 b. 
274 ,. ,. 418 a. 1S60 2230 2S90 ı S38 c. SS140 46430 119260 649b. c. 1 
27S ., ,. 421 a . 1 130 170 90 S38 d. h. v. (D) li•tesindedir. 6Sl a. 
276 c. 144.3:10 146.S70 244580 421 c. 1 680 290 SlO S39 d. 70 130 80 6S3 a. 
276 d.h. (A) liıte>indedir. 423 SM SO O S39 h. 3.710 7030 6020 653 b. 
277 a. (A) ve (F) listesindedir 4"-1 (D) listesindedir. S39 v. 6SO 420 180 653 c. 
277 b. 3.230 l 7.240 20.080 42S 70 10 1 S40 il O O 654 a. b. 
277 h, (A) ve (F) listesindedir. 440 (Al listesindedir. 541 a. 264SO 32950 335SO 655 
277 v. z. (F) .. 441 (A) ,. 541 b. 16700 14800 12790 656 
277 h. t. ( A) liıtesindedir. 442 ,. ,, S41 c. 2000 830 920 657 
278 1.730 2.350 2.680 443 (F) n S43 2780 4240 4320 658 
279 a.b.c. (F) liotesindedir. 444 (A) S44 a. 1700 1250 2S70 65S 

(D) .. 
(D) 

(F) 

.. .. 739 b. c.d. 
740 b. 

,, ... 741 a. b. c. 
,, ,, 742 a. b. c. 

,, " 743 
(D) 744 

(F) ., 74S a. 
320 210 401745 b. 
120 11920 1100 746 a. b. 

3930 10000 11050 747 a. b. 
SO 20 SO 1 748 a. b. c. 

(D) listesindedir . j 749 a. b. c 
210 40 S401 7SO b. 

20 190 o 1 7Sl b. 
270 30 10 7S2 

1 8 Oj7S3 
70790 34840 330 7S4 a. 

( F) listesindedir 
(F.A.) 

(F. 

" .. .. 
.. .. 

(F.A.) 
(Fl 

... .. .. .. 

.. 
" .. 
" 
" .. 
.. .. 

" .. .. .. .. .. 
(D) listesindedir. 7S4 b.c. d. h. 

(F.A.) 
(F) 

(F.A.) 
(F.) 

(F.A.) 
(F.) 

(F.A.) 
(F) 

" 70 170 40 7S4 v. 
10000 49SO 10520 7S4 z. 
2.910 S60 1010 754 h. 
!5630 6050 3110 7S4 t. 

(A) listesindedir. 7S4 y,k, 1, m, 
(D) ., 7SS 

.. .. 7S6 b. 

.. " 7S6 d. .. .. .. 
.. .. .. 

7S7 a, b, c . 
758 a, b . 
759 

.. 
S64 1000 

(F.A.) 
(F) .. 

" 

" 
~ 

• 
" .. .. 
.. 
" 
" 

805 

Ham kauçuk 3 Asetonda erititmı, ~-
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280 3.020 2.310 1.260 44S a, 1,2b.1,2 (D) " 544 b. 360 180 O 660 
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1 Müthiş 
1 Zelzeleler! 

(Ba~ı ı inci sahifede) 

luğıı zannedilmektedir. Bu ra
. thane ikı seneden beri bu ka 
lar şiddetli bir zelzele kaydet
r.emiştir. 

Makedonyada zelzele 

SELANIK. 27 A.A. - Bü
ün Makedonya ve Trakyada 

1 ıaat 21 ,23 ve 3 de 3 zelzele ol
ı! nuştur. Bu zelzelelerin merke

ıi muhitinin Halkidikya yarım 
ıdası olduğu zannedilmektedir. 

:: Ehali büyük bir telaş ve korku 
ıçinde kalmıştır. 

Alınz.n resmi haberlere na
ıaran Jeraso. Mecrodos. Strato 
niki, Staghira ve Nechori köy
lerindeki binalar yıkılmıştır. 

Gelen ilk telgraflar 120 kişi 
nin ölduğüniı ve yüzlerce yara-

11 clduğunu bildirmektedir. 

ATINA, 27 A.A.- Hallridi-

1 kyn yarımadasında vuku bulan 

zelzele Stratoniko köyünü ha

rap etmiştir. 50 kişi ölmüş ve 

1
100 kadar kimse yaralanmıştır. 

Jaisses köyiınde 100 kadar 
kimsenin oldLı -. Ü v ya ağır su-
rette yar:ılandığı söylenmekte
dir. 

Tekirdağda zelzele 
TEKIRDAG, 27 - Bu gece sa

at dokuzda tehrimizde zelzele ol
mu , halk heyecana dÜ}müıtür. 
Zel?ele biraz şiddetle hisaedilmiş, 
falmt hiç bir hasar.:ı &ebep olma
m! tır. 

Tanfo No Birinci 
teşrin 

1 kinci Birinci 
teşrin kanun 

760 .. .. 
762 .. ... 
763 .. .. 
764 (A) .. 
765 (F) .. 
766 .. .. 
767 

" .. 
768 (F.A.) .. 
769 (F) .. 
770 .. .. 
771 .. .. 
772 .. .. 
773 .. .. 
774 .. ... 
775 " .. 
776 .. .. 
777 .. .. 
778 .. .. 
779 (F. A.) .. 
780 ( F) .. 
781 

'" " 782 (F.A.) .. 
783 (F) .. 
784 a. b. .. .. 
785 (A) .. 
787 .. .. 
788 .. .. 
789 .. .. 
790 .. .. 
791 .. .. 
792 .. .. 
793 .. .. 
794 .. .. 
796 .. .. 
798 a. b .. .. 
799 a. b .. .. 
800 .. .. 
t.Ot a. b. .. .. 
802 a. b .. .. 
803 .. .. 
805 a. b. c. d. h. .. .. 
806 a. b. c. d.b. .. .. 
807 a. b. c. .. 
810 "· b. .. .. 
·811 a. b. ( F) liıteaindedir. 
812 b. c. (F. A.) .. 
812 d. (F) .. 
812 h. (F.A.) ,, 
812 v. (A) .. 
813 a. b. .. .. 
814 a. b. (F) .. 
815 a. b. ,. .. 
816 a. b. c. .. .. 
817 a. ı. c " .. 
818 .. .. 
819 .. •• 
820 .. .. 
821 .. .. 
822 a. b. .. .. 
823 .. .. 
824 " .. 
825 ... .. 
826 
827 .. " 828 ... .. 
829 •. .. .. 
829 b .. " 830 .. .. 
831 a.b .. .. 
832 .. .. 
833 ... .. 
&34 a. b. .. .. 
835 .. .. 
836 .. .. 
837 a. b .c. ,, .. 
838 a. b. .. .. 
839 .. ,, 
.ıwo .. .. 
841 ,, .. 
842 a. b .. .. 
843 .. .. 
844 a. b • .. 
845 .. .. 
846 (F) ve (D) ,, 
847 (F) 

"' 848 .. ... 
849 .. .. 
850 .. ,, 
852 .. .. 
853 a. (F)ve(A),, 
853 b. (F) .. 
853 c. (A) .. 

MİLLiYET ÇARŞAMBA 2~ ·EYLÜL 

Dünki toplanışta bazı haki_ 
katler meydana kondu 

Hikmet Bey 
Nereye gitti? 

(Başi ı inci sahifrd~) • ı duğ.unu söyledikten. so~.ır.a. bundan (Ba§ı 1 inci "ahifede) 
- iki encümene aza seçılecekbr. yedi aerıe evvel hır alımın hay- aöyleyerek otelin karııaındaki 

Herkeı encümenler iç.in münasip gör vanlann kulakları Üzerinde tecrübe telgrafhaneye atitmit ve artık on· 
düğia zevatın isimlerini söylıeinler. yaparken, bunlan kulaklannda a, o, i dan sonra bir daha görünmemiş· 
Ayrı ayn reye koyacağım. lntih?p o aadalarırun bu harflere benzer akis- tir. Polisin yapbğı tahkikattan ta 
lunanlar, encümenleri teşkil edecek- ler vücude getirdiklerini anlattı ve: izi burada kaybolmaktadrr. An
lerdir" - ihtimal ki bu yazılar, insan i- cak bu son indiği otelde bir ba

radı dei(ildir. Uzun bir tahavvül se- vulla bir temsiye bırakmıştır. Bu 
bebile, kulaktan aldığımız ihtizazla- bavullu şemaiye Cenevreden otel-Enciimenler intihabı 

Encüme~lere aza seçilmeai, epey- rın adalata verdiği ~ekillerin netice- ciye telefonla vuku bulan ve bila-
ce hararetli oldu. Azadan kayma- sidir. dedi. hare de odanm paraaı verilerek 
kam Şenui Bey, söz alarak: ı 1 Cenevre konsoloshanemizin an· 

- Aza, henüz tanışını• deg"ildir, kinci celse ı· k"' 1 1 b' k • tel ı agıt arına yazı mı§ ır me -
biri birimizi taruaak ta intihabı on- Saim Ali Beyden sonra on c!akika tupla tekit edilerek otelci larafm-
dan sonra yapaak ... dedi için celseye fasıla verildi. Celse acı- dan Parise gönderilmiıtir. içinde 

Kaznn Paşa Hazretleri cevap ver lınca Ahmet Cevat Bey, söz aldı ~e iç çamaşırları bulunan bu bavul-
diler: tetkikatını kurultaya arzetti, Cevat la ,emsiycnin seyahati de hayli 

- Tanı§mak için çok zaman iıter. Bey, Sumer'lerin koauştuğu dille calibi meraktır. 
Şimdiden berkesin azçok tanıdıkları Türk dili arasında mıil<ayuelcr ya- Şimdi Paris zabıtası bu işin 
vardrr. Onlar arasından arzu ettiğini parak, her iki dilde de erkeklik diıi- eırannı çözmeğe çalışmaktadır. 
seçebilir. li~: farkı bulunmadığını, biribirine Diğer taraftan İsviçre zabıtası 

Ruşen Eıref Bey, kurulta- benzeyen kelimeler çok olduğunu 1 da mürac<ıat vuku bulduğu tak
>"!' encii'?enl~r içi~ on ';>e~er ~işilik söyledi ve bu meaele etrafmda yap- dirde tahkikata İştirak edecektir. 
hır aza lıs~e~ı te".dı etmııtı. lıstede tığı şahsi tetkikatını anlattı. eski Su Şöylendiğine göre Hikmet B. 
şu zev~tın u~lerı vardı: . 1 mer yazıları ve kitabeleri hakkında in akli müvazene&inde bozukluk 

. Celal Sabır, Ahmet Ihsan. A!ı Ca malümat verdi. ta varmış ... Hikmet Bey dört ay-
";'P· lhsa~ M~hmı:t ~fet, Celal F.• Ve hülas?.ten dedi ki: dan beri ka.YIJ>hr .• 
nt, lbrahım Necmı, Saıt Asaf, F erıt ·s liJ · · · h 
Z 

.. h .. N Kemal, H. . Be umer er yazıyı, rıyazıyeyı, e 

1 

_ ..................................... ~···••• ... ••••••• 
u tut uırat amıt Y· et~ jf • • • t d k" 

ı~rle Saadet Zihni Mediha Muzaffer ! y 1 
• mını ~ca . e eı_nez ve en ~• 1 ve ğundan ( linguistique Ontologioue) 

Hanımlar. ' çtok,ılkerleınılş bırbmımkaarhkT':.ekhley~.el 1 yahut (Palcantologique) - i tatbik et 
rnş ı es.er erı ere n ur rruır k ı- d 

Aza ..Cları arasından bu •ırada 1 K d'I . d dö b. · tne azım lY . _k . en ı erın en rt ın sene sonra F k rf 1 ·· bır seı yu seldı ~ 
1 

.. 
1 

.. • . 
1 

•
1 

onetı , mo o 011, gramer ve sen 
H .. . C . . 

1 

ge en ve o muş me. • nıytt en e lıu 1 k h l rl k. h : ti · · - us ... yın ahıt Beyın aza 0 ). .• k" A . d .. 
1 1

., 
1 

I . a s sa a arın a ı usus~ye: erını 
. . gun u vrupayı ırı len ~e en erın · ·ı... al k 'f0

' k dT · Al 
mas··~· teklif edıyorum-.. . . . bile g~emediği bu milletin harikala din~lzlar_ı ı~ı. ra L_ral ukr . 1 ını .. p 

ır ba,ka sea - Mu.lıhıddın Adıl b' b·· ı - k .. - 1 • erı aı eııne oag ama ıcap e"er. 
B rı gar ın u un vn tını ust erıne çe- E Al T" k kel' l · .. 

ey... · d' Al' I 'iki I I d E sasen p ve ur ıme erı ne 
V . . b' . • . . . vır ı. ım er ı n on ann n o u- ··t d'f ( · ) d' l k h e artık ısımJer 1rıbırını takıp el .1 . ld l l mu era ı sınonnn ıı· er ve n ra 

. ti: ~obapeetan aıleatıtlne menıuafpf ko ul ' andru man, kuvvet manasını irade etmcl<te 
ıs ç>ı ı' ar muv a o ama ı- d' 1 B ·h Al l' - Yusuf Akçora Bey... la L'ııanla ' A . 

1 
d _ ır er. u tasn ten ıonrl\ p ısanı 

- Fuat R fet Bey... r.~ 1 nnın rıyen ° ma ıgı Hint - Avrupa ve komşu dillerine a-
- Bolu meb'usu Cevat Abbas B. , kat~ surette ~nlaşı!mıl~tır.)Onldakn ron nadil olarak kabul edebiliriz. Esasen 
- Re,at Nuri Bey... rla t umclılerceyı samı nan ar• arşı- Kelt ve Yun= dilleri de Alp kelime 
R · P 1 imi · k aı 11 ar. · h · ld • - 't'baril b eıı ata - ı en o uyacağım ıı aız o ugu mana ı ı e u ra-

Arzu edenler bu isimlere reylerini ve Sami olmadıfı da ayni kat'ilikle bıtayı iıbat etmektedir. Bilhassa Sü 
rebilirler. anlaşıldı. Ne Aridir, ne Samidir hük mer Iiaanı türkçenin bütün hu•usiyet 

Ve isimler reye kondu. Kabul e- münü verdiler. Babı alimler de Tu- !erini muhafaza ebnektedir. Mesela, 
denler ellerini kaldırdılar. Ekseriyet rani namını verdikleri dillerle karıı- Sümmerce (uku) nun mukabili türk 
hbd olduğu halde bazı itirazlar ya laıtıı;dılar ve Turani olduğuna hük? çede (uyku), Sümmerce (Giş) in 
pıldı; bu meyanda Edip Serdengeçti mettiler. mukabili de (kiti) dir. 
Bey, iıimlerin "hurufu heca" ı'le o- Dr. Herman isimli ilim 40 sene d ,u h Kelimeler en maada teliu.uz a en 
kunmasmı ileri aürdü. evvel yazılmıı bir makaleaiyl~ Sumer 

Bir ba•ka11 da: cede buluna" Vokalik ahenke ve bazı gi (~ıılutination) bu•usiyeti (pos-
• ı T 1 poziııyon) lar, sentak&ta jkinci dere 

- Bu ili'm meaelesidir. Dil alimle aöz erin ürk~e söz ere benzedii(ine cedeki anasırın birinci derecedeki 
rini ı-elim- ... Teklifinde bulundu. bakarak bu hükmü vermişti." -y anasırdan evvel vazolunınaıı da bu e 

ikinci Takrirfer enciimeni irin de Ahmet Cevat Bey bu hükmü ka-. b aaslı rabıtayı iıbat etmekteılirler. 
!U zevatın isimleri ileri sürüldü: ul etmek istemeyenlerin iddialanm 
Reşat Nuri, Haaan Ali, Ruıeni. Ah- ve gayretlerini izah etti. Bütün in
met Cevat, Ragıp Hulusi, Rükned- ..,nlara medeniyet vermi~ olmak gı'hi 
din. lsamil Fethi, Ihsan, Sadri Et- çok büyük bir ,erefi Türklere bırak
hem, Baba, Ahmet Vait, Hakkı Ne- mak Hinde - Europeen grupu mü
zihi, Ali Ferdi, lımail Sıtkı, lsmail meuillerine pek ağır ııeliyordu. Fa
Hikmet Beyler. kat Sumerlilerin Ahiyen olduklannı 

Reis Paşa, muhtelif teklifleri ay da isbat edemiyorlardı. 
rı ayrı reye koydu. Ahmet Cevat Bey Swnerceyi biz-

Bazı aaflardan gelen: zat tetkike karar verdiğini ve mule-
- Anlaşılmadı, anlaşılmadı .. Seı her eserlerden Langdon'run Sumerce 

leri üzerine reylerin toplanmuı epey grameri ve gökler lügatçeai Üzerinde 
ce uzun sürdü. Ellerini kaldıranlar çalışarak elde ettiği neticeleri anlaı
birer birer sayılıp akıi de reye kon· mağa başladı: 
duktan ıonra her iki li<tedeki iıimle "En eaki Sumer tabletleri miliıt
rin mutlak bir ekaeriyetle kabul edil tan dört bin sene evvel yazılnuştır. 
dikleri anlaşıldı. Sumerce vesikaları en eski Helen e

Saim Ali B.in konferansı 
Encümenlerin ayrılışından sonra 

Reis Paıa, Dr. Saim Ali Beye aöz 
verdi. Saim Ali Bey, Türk dilinin 
çok eıki bir dil olduğundan bahsede 
rek i,in bu sefer ciddiyetle tutuldu
ğunu söyledi ve: 

- Bunu Gazi Hazretlerine med
yunuz! dedi ve ,iddelle alkı,landı . 

Saim Ali Bey, ilave etti: 
Türk dilinin fennen ehemmiyeti

ni, ve fennen kıymetini anlamak için 
h~kiki filoloji metotlarına iıtinal et
mek lazımdır ve bütün filoloji işlerin 
de bizden evvelki milletler. kendi dil 
]erinde ne yapnııtlarsa biz de onlarm 
metotlarını aynen tatbik ehneğe mec 
huruz. ilim noktai nazarından bilin
mesi icap ~der ki filoloji, yani dilin 
kendi anasırı olan diğer dünya dille 
ri ara,,ndaki fonetik münasebetleri 
doğmazdan evvel, yani dilJerin bu 
kadar netviinerna bulmadıkları za
manda insanlar gene. konuşuyorl"r
dı. Ve bu konu,rnaları cok ba•it bir 
takım &adalar ve s~]erle oluyordu. 
Bugün. biz filoloji yapıyorsalt ve dil 
i~lerini bir taknn mütekamil metod
lara İstinat ettiriyoraak bu tekô.ınül 
etmemiş dillerin konu,ulduğu zaman 
da acaba dil rüıeymi, nefvcnüma 
noktai nazarından ne şekilde idj? Şu 
nu demek isterim ki bahiste bulun
duğumıız filoloji lenkoıtik Üzerinde 
bir filolojiler filoloj.iıi. yani lisani ir
tibatları sarih ve fenni bir surette 
ıröstcrecek metüdlere buırün biz ma
likiz. Bugün mütekamil dillerin kom 
paratif tetkikleri irin her ilimde oldu 
ğu gibi metüd şarttır. Metüdaüz ilim 
olamaz. Buna imkan yoktur. Filoloji, 
yani diller uasındaki münaoebetler, 
inaani noktai nazardan tetkik edildi 
ği zaman bir talom biyoloji tecrübe
lerine ihtiyaç vardır. Bu aöylediğim 
feyler, ıimdiye kadar yapılmamıt i
ıe, bunu bizim de yapmamız İcap et 
mez. Pek tabiidir ki inaanlar. böyle 
uzun ve mürekkep kelimelerle ko
nuşmazdan evvel bir takım ıealer çı 
karırlardı. Bu nazariye İptida, tabü 
bir halde kabul olunmazaa da ~k 
tabii idi ki eaki inaanlar böyle mü
rekkep kelimeler söylemiyodardı. 
Bir taknn seslerle iştirakib fikriye
de bulunuyorlardı. Bu ıealerden ge
rek tavi olarak, meseli insanın canı 
yandıiı zaman, bir yeri acıdığı za
man bir ses çıkarır. O bii.cliseyi tak
lit elm k iıter. Sonra bir hayvan, 
bir ıeı çıkardığı zaman, o hayvanı 
işaret etmek istiyor. Hülaaa bir ta
knn iştirakiitı lisaniye de kulak iane 
aile olurdu." 

Saim Ali Bey. böyle nidaların söz 
kökleri olarak e•kiden beri bilindiği
ni, fakat bunları hangi iptidai mille
tin çıkardığı malum. olma<!'ğtnı, bu 

serlerinden ( Hümmer edebiyatın
dan) Üç bin sene kadar eakidir. Su
merce iki bin senelik yazılı vesikalar 
b1raktıktan sonra ondan üç bin sene 
ıonra Orhon kitabeleri yazılmıftı. 
ı,te Sümerce altı bin sene ev.eline 
çıkan yazılı tarihi vesikalar bınlnnıt 
bir milletin dilidir." 

Ahmet Cevat Bey bu kadar eıki 
bir li•an üzerindeki tetkiklerin ırüçlü 
ğünü, ıeılerin teıbitfndeki müşkü
latı, batta yazılı veaikalarlıı tesbit e
dilen iki bin sene zarfındaki aea de
ğişikliklerini ve bu değiımelerin tar 
zını izah ederek maksadının davanu 
zı garp alimlerine iıbat etmek oldu
ğunu söyledi ve asıl mcvzua geçerek 
Türkçemizl<? SümeTce arasında fone 
tik, Morfolojik. lugat, zamirler ve 
ıayılar \re aynca nahvi tipJeı· ve nah 
vi iltisaklar üzerinde karşılaştmn.a
lar yaparak konferansını bitirdi. Bu 
miikayeıeler türkçe j]e Sumerce ara 
omdaki benzey:İıleri ve irtibatı büyük 
bir vuzuhla r,österm~kte idi. 

Gazi Hz. hu,.,ıltayd;-ı 

Cevat Beyin nutkunun sonl~rına 
doğru Gazi Hazretleri, kurultayı ıe
reflendirdilcr ve hususi localMında 
yer aldılar. Gazi Hazretlerinin kurul 
tayı teşrifleri aza araımda tarifsiz 
bir sevinç uyandırdığı görülüyordu. 

Bütün başlar, o Büyük Başa doğ
ru çevrilmişti. Bütün ırözler, onu a
ra,tınyorlardı. Gazi Hazretleri, Ce
vat Beyin nutkunu alaka ile aonuna 
kadar takip ettiler. Saat beşe yalda,, 
yordu. Büyük reis, bir aralık kurul
taydan ayrıldılar. Ve yarım aaat ..,n 
ra misafit·leri Amerika':\ n:r G~ l r~ 
kanı Harbiye Reisi Ceneral Arthur 
refakatlerinde olduiu halde tekrar 
salona avdet buyurdular. Büyük Re 
iıimizin Amerikalı Cenerale Türk di 
li kurultayınm ne makaatla tetekkül 
ettifini izah ettikleri anlaplıyordu . 
Ceneral Arthur, muhteşem aaray 
kubbeleri altında birkaç bin güzide
nin aziz bir makaat uğurunda yap
tıkları bu toplanbya karıı büyiık ala 
ka duymuf ve Gazi Hazretlerine 
kal'Jı olan hayranlığını bu vesile ile 
de ifade etmekte derin bir haz hiHet 
tiğini söylemiştir. 

Türkler Alp ırkıdır 
Agop Martagan Ef.nln 

nutku 
Ahmet Cevat Beyden ıonra Agop 

Martayan Efendi (Türk, Sümer ve 
Hint - A vrça dilleri arasındaki rabı 
talar) mevzuu Üzerinde biı· konfe
rans verdi ve hüliaaten dedi ki: 

"Türk dili ile diğer diller araım
daki esaılı rabıtaların tetkiki ( l.in
guistique Historique) metodu ile ya 
pıldığt icin hEklenen büyük nclirele-

Hindiıtana akın etmiş olan Su
merlerin liaaniyle Hint - Avrupa dil
leri araamda da bağlar mevcuttur. 
Misal olarak Sanıkrit dilinde Akti 
ıeklini alan Sümor liaanındaki hri ke 
limesini alabiliriz. Ayni kelime (Kol) 
liaanında da E A G E \eklini almış-
tır. 

·Hint - Avrupa ve Alp ırklarının 
hususiyetlerine malik bulunan ve or 
ta Asyadan alt :Anadoluya getiren 
Koaalılar dahi 'J:-ürlıı: ırkına mensup 
bulunuyorlardı. Kosalıların ilah' Tur 
l'U tesmiye edi]melıte olup eıaıı 
Türk kelimeıidir ki, bila!ıara Eti li
ıanında "Kuvvet" manasını ifa.de e
den Tarğu şeklini almıştır. 

Eti'lere gelince, gerek yerli gerek 
ıe aonradan gelen Eti'lerde Türkle
rin huıuıiyetleri mevcuttur. Bu hu
auıiyetler başlıca Eti1erin Protahat
tib ve Balayi dillerinde söze çMp
maktadır. Mesela E tEi liaanında 
Turkçenin Ana ve Ata kelimelerine 
muadil Anna ve Atta kelimelrei mev 
cuttur. Ayni Alta kelimeai Kot ve 
Slav liaanlarınclll da vardır . 

Türk dilinin Hint - Avrupa dille
rinden maada Finno - U K R, Kaf
kasya, Sami. hatti eaki Mısır liaanla 
riyle eaaılı ıurette bağlı bulunduğu
nu isbat etmek için Türkçe "Kır'' 
kelimesini misal olarak alır ve eOi
den fazla liaanlarda onu tetkik ettiği 
miz zaman bütün bu lisanlıırda 0'Kır" 
kelimesinin Türk dilindeki minayi 
muhafaza ve ifade eıı;klerini ı;örmek 
teyiz. 

Gnuner aahasında da Hint - Av
rupa dilleriyle Türkçe arıuında bil
hassa (acculatif) ve (genetif) haller 
de şayanı dıkkat bPJtzeyişlere teaa
düf etmekteyiz. Şahsi zamirlerin bi
rinci ·e ikinci f;ahıılarında da yine 
aynilikler görmekteyiz. Fiillerin laı
rifinde daih bu ııibi muhtelif benze
yiş ve ayniliklere tesadüf etmekte
yiz . 

Sözlerimi burada bitirh·krn söze 
henüz batlamış olduğumu hiHediyo
rum. Zira her türlü kabiliyetleri ve 
bir çok lehçeleriyle asırlardan beri 
mevcudiyetini muhafaza ede-n Ana 
Türk dilinin heyeti umumİyesini ör 
ten asırdide perdenin ancak bir ucu
nu kaldmnak kabil olmuştur. 

Şunu da ilave edelim ki bu büyük 
perde açıldıkça Türkiv~t ilmi ile 
Türk dili tarihinin tedricen Mongol 
muhitinden cıkacak tetkikine henüz 
başlanuı olan Alp ırkının konuştuğu 
llaana bağlı bulunduğunu ["Örece~i
mi.ze derin 1>ir inanışla İnananlarda .. 
nım. 

Bu suretle tam 1200 aene evvel 
Orbon nehri kenarında Gül - Trkin 
tarafmdan ihzar edilen arzu, 12 asır 
lık bir kayıtaızlıktan sonra, Gazi M. 
Kemal Hazretlerinin yaratıcı eli ile 
tahakkuk etmiş olacak ve bütün dün 
ya Gül - Tekin'in tarihi sözünü tek
rar edecektir. 

Bengin il-Tuta Olurtaçisen Tiirk 
Budun 

Y ııni "Ey Türk Milleti, Sen ebedi 
bir imperatorluğu muhafaza edecek- · 
sin!' 

Agop Marlayan Efendinin kon
feransı, kurultay azaıı tarafından §İd 
detle alkışlandı . 

Vakit epeyce ilerlemişti. Reis Ka
zım Paşa, kurultayın yarın (buı;ün) 
tekrar saat 14 te toplanacağını, en-

k · eden ı reir.lerıni 

1932 

Gazi Hz. 
Mac Arthur'ü 
Kabul etti 

(Ba§ı 1 incı sahifede) 
ker ile muzika ve bir müfreze poliı 
tarafından selamlanmıştır. Ceneral 
ile protokol umum müdürlüğü mua
vini Münir lbrahim • askeri mihman 
dar Miralay Sadık, tel'CÜman Or
han Tahain Beyler Amerika masla
hatgüzarı M. Shaw ve Ceneralin ya 
verleri Binba,ı Y eager ve Yüzbafı 
Davis te lstanbula gelmişlerdir. Ce
neral Mac Arthur Ankaracla kendiıi 
ne karıı gösterilen hüsnü kabulden 
pek memnun olduğunu söylemit ve 
geçit resmi yapan askerin inti7..am ve 
mükemmeliyetini pek ziyade takdir 
elliğini, bu kadar mükemmel biı- or
duya hiç bir yerde teaadüf etmediği
ni, bir çok vesilelerle tekrar ettikten 
ıon demiştir ki: 

- Türk orduaunu her türlü tak
dirin fevkinde buldum. Böyle bir or
dunun kumanda heyetile tanıştığım
dan dolayı kendimi bahtiyar addede 
rim/' 

Cenerale karşı Ankara ve lstan-' 
bulda gösterilen hüsnü kabul şehri
miz Amerikan mahafili tarafından 
da ehemmiyetle karıılanmıştır. Muh
terem misafir, Haydarpa13'da I.inıan 
§İrkelinin iş motörüne hine•·ek Sey
riscfain iskelesine çıkmış, ol·ndan Pe 
rapalas oteline gitmiştir. 

Dünhii ziyafet 
Vali Mulıitıin Bey Tarabyada To 

katliyan otelinde Cener;ıl şerefine bir 
öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette, 
Şükrü Naili Paşa ile Ceneralin yaver 
!eri, Münir lbrahim, Miralay Sadık, 
Ü• han Tahsin Beyler Amerika mıısla 
batgüzan M. Sbaw ,. Cevdet Ke
rim Beyle daha bazı zc,·at hazır bu
lunmuşlardn. Ziyafet samimi bir mü 
sahabe ile geçmiş, Ceneral seyahat 
ve Ankara intibalarından bahsetmiş 
tir. Hitamında Vali Muhittin Bey 
kıaa bir nutuk söyleyerek Cenerale 
davetine icabet ettiğinden dolayı te
,ekkür etmiş ve Ceneral'in ıahunda 
Amerika ordusunu selamlamakla pek 
memnun olduğunu söyleyerek Ame
rika Reiaicümhunı M. Hoııver ve A
merika ordusu şerefine içmittiı·. Bu· 
nun üzerine Ceneral Mac Arthur de 
Gazi Hazretleri ile Türk ordusu ıe
refine kadehini kaldımııştır. 

Gazi Hz. nin huzurunda 
Ziyafet aaat dörde kadar ıürmüı, 

Ceneral Perapalas oteline gelerek 
bir kaç dakika sonra Amerika masla 
batgüzarı M. Shaw, Münir lbrahim, 
Orhan Tahsin ve Sadık Beyler ve ya 
veri ile Lirlikte Dolmabahçe &arayı
na gitmittir. Ceneral Mac Arlhur 
Cenaplan aasat bette Gazi H>. tara 
fından kabul edilmiştir. Gazi Haz
retleri Ceneral ile bir müddet görü, 
tükt~ aonra, kendisini o sırada iç
tima halinde bulunan Dil kurultayı 
müzakeratını dinlemeiie davet etmiı 
!erdir. Ceneral, Gazi Hz. ile birlikte 
salona geçerek bir müddet müzake
ratr dinlemiştir. Bu esnada tercüman 
Orhan Tahsin, Münir lbrahim ve a• 
keri mihmandar Sadık Beylerle M. 
Shaw da Gazi Hz. nin nezdinde bu
lunmuşlardır 

Ceneral Dolmabahçe sarayından 
çıktıktan sonra Amerika sefarethane 
ıinde ıerefine verilen çayda hazır bu 
lunmuıtur. Ziyafette Amerika kolo
niıine menaup bir çok aileler hazır 
bulunmuıtur. 

M. Shavv'un ziyaf etf 
Dün akşam aaat 20,30 da Ameri

ka maalahat!l'Üzan M. Shaw tarafın
dan Maçkadaki apartnnanmda bir 
ziyafet verilmiştir. Bu ziyafette Vali 
Muhittin Bey, Kolordu kumandanı 
Şükrü Naili Paşa ve yaveri Fahri B. 
ceneralin yaverleri, Münir İbrahim, 
Orhan Tahsin ve Sadık Beyler Ame 
rika konsoloau M. Ailen ve atıışemi
literi M. Kane hazır bulunmuılardır. 
Ziyafette Türk ve Amerikan ordula
rı terefine içilmiştir . 

B11günkü program 
Muhterem rnisafiTiıniz bu&iin &a· 

hah mÜfelerle bazı camileri ziyaret 
edecek ve 12,45 te Takaime giderek 
Cümhuriyet abidesine bir çelenk ko 
yacaktır. Saat 13 le An•erika ataıe
militeri tarafından Tokatliyan otelin 
de bir öğle yemeği verilecektir. As
keri olan bu ziyafete Şükrü Naili P4. 
ile fırka kumandanı Rüttü Paıa. mer 
kez kumandanı F ebmi 8. Harp aka
<!emiıi ınüdürü Miralay Rifat 8. 
Fransız, Yunan. ltaJvan ataşemili
ter ve navalleri. 1 nı:iliz, Japon, Bul
gar, Macar, alateıniliterleri davetli
dirler. Saat 17 de Harp akademisin
de Şükrü Naili Paşa tarahndan bir 
çay verilecektir. Ceneral ak~ ye
~ğini hususi surette PerapaJas ote
linde yedikten aonra saat 21 de eka
presle hareket edecektir. ...................................................... ._ 

da bulunmalannı teblig ederek celae 
yi kapadı_ 

Adanadan gelen 
heyet 

Adanadan dil kurultayına iştirak 
etmek Üzere Kozanın fa .. sak. ve Ba 
yat a,iretlerile Misi•li kasabasından 
üç öz Türk lstanbula gelmi•ler ve 
kurultayın dünkü ve A\'Velki günkü 
içtimama iştirak etmi !erdir. Gelen
ler şunlardır: 

Farsak aşiretinden Yiğit Ağa, Ba 
yat aıiretinden Ahmet çavuş ve Mi
siıli Haaan Efendi. 

Adana namına kurultaya iştirak 
eden bu Öz Tü•kleri, ilk tedriaal mü 
fetli !erinden Ali Rıza Bey !ehrimi-

Muhabir mektubu 

Bir fabrikanın kurulu .. 
şu ne iyilikler ge iriyor 
Alpullu şeker fabrikası Trak. 
yayı ihya etmiş vaziyettedir .. 

Alpu/111 şeker fabrikasında Defüzion dairesi 

ALPULLUDAN: Babaes- ı maları hiç yakışık alır bir man 
kide otel olmadığından buraya zara değildir. 
gelen misafirler yahudi pansi- ı ŞlRKETlN YAPTIR-
yonlannda kalmağa mecbur- DIKLARI 
durlar. Çorluda da ayni hal va- Şirket idaresi burad1a yalnız 
kidir. Ben de bu pansiyonlarda kendi fabrikalannı yaptırmak· 
kaldım. Babaeıkide topu topu la iktifa etmemi9 ve etraftaki 
150 kadar Beni İsrail vardır ve ihtiyacı nazarından kaçırma
bunlar da bayağı türkletmişler mıştır. Binaenaleyh memleketi 
dir. Burada bir gün bir gece miz için geni9 bir çalışma sa• 
misafir kaldıkt.an sonra Alpu!- hası açmıf olan bu hayırhah şir 
ludan benim için gönderilecek ket ezcümle 9unlan da yap
otomobili beklemiyerek o sıra- mıştır: 
da rastgelen bir makine ile he 1 - Evvelce şurada burada 
men oraya hareket eyledim ve hayvanlar kesilerek sıhhati u
muntazam bir toseyi takiben mumiye ihlal edilirken şirket 
20 dakikada oraya vasıl oldum. Ergene köprüsü yanında yap-

ŞEKER VE lSPlRTO tığı fenni bir mezbaha sayesin-
F ABR1KALARI da bu mahzur ortadan kalkmış 

Alpullu deyince insanın fik- tır • 
rine derhal şeker fabrikası gel- 2 - Şirket, fabrikalarda müt 
mektedir. Fakat çok l.imseler tahdem memur ve amelelerin 
bilmezler ki bunun yanı başın- çocuklarını nimeti maariften 
da bir de muazzam bir İspirto mahurm bırakmamak için biı 
fabrikası vard1T. Bu fabrika mektep ve bir de çocuk bahçe
T ürkiyenin ihtiyacını tamami- si yaptırmıştır • 
le temin eylemekte ve san'at 3 - Ciyadet havayı temin 
sahasında yüksek bir kıymeti için fabrika etrafındıı cesim bit 
haiz bulunmaktadır. koruluk ihdas eylemittir. 

Şeker fabrikasının bu hava- 4 - Mesaisi haricinde fab-
lideki velvelesi dolayııile bir a- rika mensuplarının istirahat ve 
ralık (Alpullu) ismi (şeker) tenezzühleri için büyük ve gü· 
ismine tahvil ve icap eden yer- zel bir park vücude getirmiş· 
!ere de "Şeker istasyonu" ya- tir· 
zılan tersim edlimiş ise de Ga- 5 - Büyük fedakarlıklarla 
zi Hazretlerinin son Edirne se- bir su tesisatı yapılm19tır kl 
yahatlerinde müşarünileyh bu sureti mahsusada çalııan bir 
yeni ismi beğenmemişler ve Al motör her tarafa mebzul sular 
pullu kelimesini türkçe "allı sevkeylemektedir. 
pullu" terkibinden alınmıttlT 6 - Kuvvetli bir dinamo ile 
diyerek tekrar ipkasını emir bu istihsal edilmekte olan elektrilı 
yurmutlardır. Şu suretle bü- sayesinde gündüzleri vantila· 
yük bir yanlıtlığa meydan ve- törlerden ve geceleri de ampul· 
rilmemit ve istasyonun eski ta- lerin nurani ziyalarından isti· 
dı yerinde kalmıştır.! fa de olunmaktadır. 

7 - Bekar ve evli amelelere 
1ST ASYONUN 1STIKBAL1 ayrı ayrı yapılan ikametgi.hlaı 

istasyon ve civannın şekli dan iki mahalle teşekktil eyle
fU bir kaç sene zarfında değiş- miştir . 
miş ve küçük bir Avrupa ma- 8 _ Yukarıda arzeylemit o\ 
hailesi halini almıtşır. Fabrika duğum memur ikametgahları 
idaresi müdürü umumisi Hay- Avrupanm küçük ve fakat zarif 
ri Beyin vakıfane mesaiaile fev bir köşesini andırmaktadır. 
kali.de intizam kesbeylemiş ve 9 _ Memurların tabi dol 
her tarafta ilim ve san'at abi- yemeklerine mahsus vasi bir 
deleri yükaelmiıtir. lokanta ve gazino ve bunun ü· 

Fabrika müdürlerile mü- zerindeki misafir yatakodalıırı 
hendis ve memurları ve diğer temizlik ve zarafet itibarile eıı 
müatademinler için öyle şırın mütkülpesentleri bile memnuıı 
ve dilrüba mahalleler vücude edecek bir mükemmeliyettedir 
getirilmittir ki bunların tema- ŞLEMPE 
tasile büyük bir zevk duyma- Fabrikalar civarından ge· 
mak kabil değildir. Bilhaasa çerken biHedilen bir fena koku 
rüesaya mahsus daireler, apar- vardır ki buna tlempe diyorlar. 
tımanlar Vf' bunların etrafında- Bu madde. ispirto fabrikasın· 
ki bahçeler ve parklar cidden dan barice d~ilen bir mayi· 
pek nazar firiptir. Serapa ha- dir ki yakındaki arazide göl h• 
zaret içinde bulunan bu cesim )inde birikmektedir. Bunun içİJI 
parkın manzarasına başka bir de külliyetli mevaddı uzviy• 
ahenk verMt san renkteki bu a ve azotiyet maddeleri, fosfat 
partımanlar pek büyük fedakar emlihı, potas. maiyet karboıt" 
lıklarla inta olunmuş. her türlü Jar, biraz teker, az mikdarda el• 
esbabı istirahati havi birer 9a- ispirto vardır. Bunlar yazın b• 
to halindedir. Fabrikalara sar- raret muvacehesinde kokmak· 
folunan milyonlardan baıka et tadırlar. Bunlardan gübre 11t 

rafındaki imar sahasına dökü- potas imal ederek sanayide İ.'' 
len mebaliğ te mühim bir ye- tifade kabil ise de bunun içı~ 
kun teşkil eylemektedir. pek muazzam tesisata ihtiyıı( 

lST ASYONDAK1 ESKi vardır ki astarı yüzünden pab• 
BiNALAR lıya mal olur. Almanyada ~~ 

İstasyonda ıirketin malı o- işle meşgul fabrikala bu gıb' 
lan köhne dükkanlar yıkılacak mayiatı derhal alırlar ve güb 
ve yerlerine asri bir çar91 ve bir re yaparlar. Fakat bizde butı• 
hal yaptırılması takarrür ede- imkin bulunmadığından bu kO' 
rek gelecek sene inşaata başla- kan mayiatın kuyulara dolclU' 

u· n~.caktır. Filhakika modern bir rulmaaı ve yahui yakılmıık s 1ı 
l<asabanın teşekkülüne esas o- retile imhası tasavvur edilıtıe 
lan fabrika binalarının zarafet tedir ve ameliyata da başlııtı· 
ve ihtişamı kar911ında bu eaki mak üzeredir. 



Norveçya'nın Halis 
.... Karaciğer, Mide, barsak, tq ve kum hastahldanna ~ 

TUZLA İÇMELERİ 
Koprl!Qcn ti;30 - .ili - 10 - J 1,40 da flayc!nJ» · •• hartkel ed<r 
vapurların trenleri ve Cuma sabahları illveten 7 Tap·ırunun treni m•m 
bal ara kodar giderler. içmelerden son tren i 5,S5 tir. l S tqrinieruk kadar 

'~------3--_n_c_ü __ k_o_ı_o_rd __ u_i_ı_a_n_ıa_r_ı ______ _. 

İzmitteki krtaatın, &§ağıda cinı, mikdar, sureti ihale, tarih I 
ve saatı yazılı bet kalem erzak ve yem münakaaaya kownuttur. l 
Şartnamesini görmek isteyenlerin her ııüıı. ihaleye ittirak ede
cekleı in vakti muayyeniıııde İzmittelri Fırka aatmalma komiıyo
nuna müracaatları. (837) (5ı06) 

Bet kalem erzak ve yem: 

Cinsi Mikdan Sureti ihale T aribi ihale Günü 
Kilo 

Yulaf 213970 Kapalı zarf 18 1 inci tq. 932 Sah 10 
Arpa 149000 Kapalı zarf 18 1 inci tq_ 932 Salı ıs 
Saman 740900 Kapalı zarf 19 1 İnci tef. 932 Çarşamba 10 
K. Üzüm 16620 Açık münal:asa 19 1 inci tef. 932 Çar,amba 15 
Un 293650 Kapalı zarf 20 1 iııci teı- 932 Perıemhe 10 

l/o ... 

Tıbbiye mektebinddci 41 ka- nnatmı göstermek üzere ber 
lem kölıne eşya aatılacakbr. İ- haftanm pazar ve aalı cüııleri 
baleai S.J()..932 çarıamba günü saat 9.30 dan 12 ye kadar ko
saat 16 da komisyonumuzda i misyollUIDma müra.ı:aatlan 
yapılacaktır. Şartnamesini al- 1 (749) (4S79) 
mak iste,enlerin komi.iyonu- • • • 
maıza, qyayi ııöreceklerin Mp. Kuleli Askeri Liaesinde bulu 
M. ve valttinden evvel pazarlık nan dizel motörü ile dinamoau
için de komlıyona müracaatla- nun sökülerek Çatalca müatab
n. (836) (S106) kem mmainin Hadım köyün-

• • .v. deki motör dairesine nakli n , 
K. O. Merkez lot'alan bay- revirin tamiri pazarlıkla müaa \ 

vanabnm dört aylılı: 412 taa ar kuaya konmuıtur. lbale.i 28-
paaı pazarlığa konm.uttur. İba- 9-932 Çal"f&Dlba günü aut 17 
lesi S-lG-932 çar .. mba aünü dedir. Kqifname,i ııönoek i..-

Morina Balıkyağımn Baş 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Kifiye 750 lira 
250 " 

1000 " 
500 " 

ı 

10 
10 

" ,, 

" 

1 
TeırfaeTYel'de 

Çekiliyor 

Mahsulü 
Kartal Malmü

dürlüğünden: 
Pendikte 356 Kartalda 295 

ağacın zeytin taneleri satılmak 
üzere yirmi gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 
11/ 10/ 932 salı günü icra kılı
nacağından taliplerin malmü
dürlüğüne müracaatları {5001) 

· ~~~---~--~~--

HASAN 
Ecza Depo•• 

Naim Vapur idaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

AD AN 
vapunı 

Her p b 
hafta erşem ' 

giinleri Galata nhtunmdan aa. 

latanbul Betinci icra Memur- tam IS ele hareketle doğru 
luğundan: Bir borcun temini için ı z M l R , e 

1 tahb hacze alıımuı bir adet lııiirk ve pazar cünJeri lzmir'den "" 
lü kadın mantoou 29/ 9 / 932 tari- 14 1/'Z da hareketle lstanbul'a ı 
.lüne miioadif peqemlHı aüni aaat Jet edft". Tafsilat için Galat 
13 d Ç '- b 1 Gümrük karı<11nda Site Franaı e arıuiı<e irde Sandal Be-
destanında sablacağından isteyen 1 han No.12 ya:ı.ılıanesine mii:-ac:u 
lerin ırün ve saatta mahallinde i .. __ Tel. B. O. 1041. -

' 

hazır ba1-alaro ili.n olunur. 1 

lııtan&al Altıncı icra Manvrla 
jımdan: Bir borçtan dolayı mah
cuz ve paraya çevrilmesi mukar
rer kunduracı levanmatr ikinc.i. 
açık artbrma suretile 2 110/ 932 
tarilüne •uaadif pazar ırünii saat 
9 dan 12 ye kadar Marpuçcular-
da Çal"!ılı handa sablacacından 
talip olanbnn ye,,..; -zı.ürda 

mahallinde hazır bulunacak me
İ _..._ miiracaatlan ilim oı-. 

ı ,._..,, A.liyc Birinci Hııhk 
111.Jalıenwsinden: Memaliki Şar

kiye Franmz sanı... •ekili a,,.... 
bt ı...ı. Sac• Beyin ı.tanı.aı Çi
çek pazanıoda a No. ela LG. Efa
ratyadis ef....ti aleylııine ilume 
qledlii ll.ı.ia aabp daYUllllll ic
ra lulrnaa WJb.akera eıi0de, ela.va· 

.Sl:. Y Kl!:;J:.1:-'AIN 
•rlıu aceoıa: Galata .l:Gpr 

bııp B. Ul2. labe A. Sirlı:ec 
'il Ohllnlanade han 2. S740-

TRABZ 0 N POST ASI 
(KARADENiZ) 28 Erlü' 
çarpıııba 18 de. Dö fqte 
Tirebolu'ya uğranı'•caktır-

~ Kilo Beyaz vernikli 
5000 ,, Beyaz veraiksi 

10000 ,, Siyah vernikli 
21JOO " Cemi 
2000 ,. Kurıuıi 

,... • ._enlerin her ..- :L.....'--e :...: saat Ul.30 ela yapılacaktır. Şart ·-r •- _,, "T-

nameıini almak iateyenlerin ralt edeceklerin vakti nmayy~ 
her ııün ve ihaleye ittirak ed.. ninde komisyona müracaatları. 
ceklerin de vaktinden evvel ko (810) (4939) 

[ 

ca Bankaya Merbua balılann Ti-
caret k••mwnan 766i mcı DMdde 

.. aine tevfib.a bilmüzayede sabi
- IDUI ve aatıım 29/ 9 / 932 tarihine 1 

.. --UROLOG --.. ı rı-.ı.-----------------_---.. 1 mü.adil_...,......, ırünü aaat on- ı 

500 ., San baca bo~ 
E.....fa prtrıamMinde yazılı 
aJb kalem boya kapalı zarf
la ilWe edilecektir. Tekli
fat ft temiıtat mektuplan 
ıyn ayrı birer zarfa n 
her iki zarf üçlncü bir 
zarfa konmuş olarak T q
rinienelin ftçllncft güııii 

saat 16,30 a lı:adu kabul 
edilecektir-Deroz'•o % 15 tir 

misyoımmnu müracaatları. 
(835) (5106) 

• • • 

.. * • • 
Çatalca müstahkem mevki 

ihtiyacı içia (4200) kilo teker 
aleni mün•kaaaya konmuttur. 
.hıalesi IS. 1 ()..932 cuır.arteai gü 
nü aaat 10,30 dadır. Şartname \ 
almak isteyenlerin her gün.mü 
nakaaaya ittirlk edeceklerin 
vakti muayyeninde komiayona 
müracaatlan. (814) (5006) 

Dr. FEyzj 
t. Mr. Kumandaıılağı Sabnalma kom. •la.,lan da lıtanbul Belediyeai mezat dai- ı 

r · da--~--ı..,.ı.... 1 ıSOOO Kilo Soğan ) Bir ıartnamede 5-1()..932 ç.arpmba clar i.craa-ı.an- ı..I= a; ol- •---------• 
19500 Kilo Patate. ) süıııü sut 10 ela duiundan talip ve alil:adar olan- 1 T~~ Mehmet Rifat 

• • • 

Blbrek, an ne, idrar 
yolu mlUehamaı 

Hcr&11n 14 ıen sonra Beyoğlu 
lstiltlll caddesi Ellı-n ıperıı
mını No. 3 Tel. Bcvoj!l u 2885 

K. O. kıt'alan haynnatmm 
ıeoelik samao ihtiyacı pazarlık 
la alınacaktır, İhalesi S.10-932 
çarıamba günü aaat 15 le yapı
lacaktır. Şartnameyi almalı: i.ate 
yenlerin her ıün ve pazarlığa 
İttirak edeceklerin de vakti mu 
ayyeninden evvel komiayonu
muza müracaatlan. 

l.ıan6al llımci icra Mc_,,,
fttrulan: Bir boTçtaa dolayı ..ıı. 

Selmiiye krılamım içinde cuz Ye paraya çenİllDeai m..._r-
meYCUt çqmenin su han-i rer mürekkepli lı:aı .. ve kuqaa (834) (5104) nin tamiri pazarlıkla münakasa r.aı- fotoiraf maıu-i ffaİre 

• • • Y• kommlflur.. lhl esi 28-9- 2/10/932 tarihine miiaadlf Pa:a:ar 
Yıldızda Birinci muhabere 932 çrqamba günü aaat 16.30 p.w aaat ı da Calatada ç.çe. 

alayınd.lııi (100) araba ırühre dadır. Ke,ifname ve tenitini yan lıanmda 13 numarada aç1lı: 
müzayedei aleniye ile nblacak görmek isteyenlerni her gün. i arttırma ...tile paraya çeoilece 
tır. fbaleai 28-9-932 Çar,amba baleye ittirik edeceklerin vak. iin<I. talipleria ,...,...i mealrur 
ı;ünü ıaat (15) dedir. Müzaye ti muayyennide komiayona mü - eaatte maMIJiacle ba:a:ır ı..ıu. 
deye İftiralı: edeceklerin vakti racaatlan. (815) (5007) nacak memuruna müracaatlan ;. 
muayyellİDde komiayona müra- • • • ıa.. olunur. 
caatlan. (833) (5103) Maçkadaki topçu ve nakliye 

• * • mektebinin tamiri pazarlıkla 
Üsküdar cihetinin kara nak münakaaaya konmuttur. lbal~ Devredilecek ihtira beratı 

liyatı müttehit nam ve hesabı- ai 28-9-932 Çarıamba günü aa- " fotoinfi •tat._ ;.ı.1ııııtıı" halı:
na pazarlıkla miinakaaaya kon at 16 dadır. Keıifnameyi gör· kmda Sanayi Müdiriyeti _...,.. 
muıtur. 1-IG-932 Cumartesi gü mek isteyenlerin ber gün, ihale ıindea S Tqrinienel 1926 tariı. ve 
nü aaat (15) de ibaleai yapda- ye iıtirak edeceklerin vakti mu 350/361 numara tahtında iıtihaaJ e

caktır. Şartnamesini almak iste ayyeninde komisyona müracaat ılilnıit olaa iı.tira ı....tr i • Je hu 
yenlerin her gün. ihaleye itti- lan. (817) (5023) kuk bu kere ...... ma dnlr veya i-
rak edeceklerin vakti muayye- * * 0 cara _.;ı ı· •• fazla malümat 
ni~den evvel komisyonumuza ' Benehrindeki kıt'at için .m.k iate,eıı -ha lıtanburda 
muracaatlan. (830) (5100) 350.000 kilo un aleni münaka- ~- Tq Huımda 43-48 na 

• • • saya konmuftur. İhalesi 15-10- maı ' -.la lriill lıııriltere de.Jeti ta-
K.O. ve birinci fırka lotaatı 932 cumartesi cünü saat 15 te b'a 1 ~cxniıyoncu H. W. Stock 

nın ihtiyacı olan (3000) kilo dir. Şartnamesini görmek iat~ Efauliye Mıiiracaat ~eteri ilan 
teker pazarlıkla miillakuaya yenlerin her gün komiay~u cıı-. 
komuttur. 1-10-932 cumartesi za. taliplerin vakti muayyaade 
günü saat (15.30) da yapıla- Konyada kolonlu satınalma ko Denedilecek ihtira beratı 
caktır. Şartnamesini görmek is misyonuna müracaatları. 
teyenlerin her ım.... ih-ı- itti (818) (5024} • Siııara ...ı.; ............ yahut bun 

•- -....ye ı... ait tadilat " lıaıldmıdaki icat i· 
rak edeceklerin vakti muayye- • • * 
ninden evvel komiaycnumuza DaYlllpafada K. O. Top. Tb. sia Simi Miicliriyeti amumiye.iaclen 

110 Ton Kok köm.ürii) 5/10/932 çartunba güaü ...ı 10 da. 
7000 Kilo Bulgur ) 5/10/932 çarp.m.ba günü saat 11 de 

Harbiye ve merbutu bulıman mektepler ihtiyacı için yukan. 
ela yazılı erzak ve mahrukat ve aebzeler ayn ayn üç ıartnamede 
ve biza.larmdaki tarih ııiiD ve saatlerde aleni münakaaa suretile 
aatm alınacaktır. Tal iplerin f&l'bıamelerini görmek üzere hergürı 
Tophanede merkez lrumandanJıiı satmalma komisyonuna miinı 
caatlan ve İftirak için de muayyen Yalctinde komisyonda hazır 
bulunmalan. (68) {4807) 

• • • 
Saat 

10000 metre Sargılık bez aleni =üazbp 1 T. nvel 932 14 t• 
50000 metre Tülbent gaz " " " " 14.30da 

5000 kilo Pamuk aaf kapalı zuf " " " 15 te 
S kel • Filim aleni m•inakesa " •• ,. 16 da 

Ordu ihtiyecı için yukarıda c:ina Ye mikdarı yazılı Sıbhiye 
malzsnesi lıi:&a.lanndaki tarih gün Ye aaatlerde ayn ayn dwt tart 
namede aatm al-caktır. Taliplerin ı•rtnzmdeıiai cöna+ için 
T opbanede Met'laez kumand..iıtı satınalma komiayonuna her 
gün ve ittirak için de muayy- saatleriade komisyonda hazır bu
lunmalan (60) (4637) 

• • • 
Kuleli Askeri lisesinde mw Maltepe Liaesi ihtiyacı için 

cut 747 adet Karyola aleni mi 1500 adet yüz bavluau puarlık 
nU:asa suretile imal ettirilecek la sabn alınacalcbr. Pazarlıiı 
tir. Münakaaası 29 eylUI 932 12-10-932 çarıamba ıı:ünü saat 
pel"fembe günü aaat 10 da Top 15 de Tophanede Merkez Ku· 
hanede merkez lnmıandanlılı mandanlığı Satınalma komisyo 
sabnalma komisyonunda icra nunda icra kılınacaktır. Taliple 
lolmııcaktrr. Taliplerin tartna- rin ıartnameaini görmek için 
mesini görmek için komisy- her gün ve pazarlığa ittirak ._ 
müracaatlan ve ittirak ;çin de 1 çİıl de maayyen vaktim:le ko
-ayyen nlrtinde komisyonda · misyonda bazrr buhınmalan. 
he.zır bulwunaları (63) (4721) (101} (5112) 

iot? rl ı • it olaa I T~--: 
müracaatlan. (831) (SlOI) nun me'l'CUt arpa laı e makine ---u * * * • * * 

• • • si ve 811 tulumbası ve motörün l9IZS tar?. '"' 545 -• ilıtinı Harp Akademisi ihtiyacı içia . . • 
111. K.O. namına pazarlık tamiri pazarlıkla münalı:uaya ....... iizerindelı:i blllı:uk ha kere~ 200 ton arpaya talip zuhur et· · Hari>iye_M?. tal~b~ı gaz la 

auretile dört ili yedi yaılann- konmuştur . lhalMi 28-~32 ...._ ferağ Yeyabut icara verilece- mediğinden pazarlıkla aatm a- buratuvarı ıbtıyacı ~çın lO ka
da binek ve kotUDl ha........ .....reamba .,.,;nü saat 15,30 da- ı-.... •ezkür ihtinıyl satın almak IJNC1ıktır. Pazarlığı 28/9/932 lem (AUER) fa~rikası malı 

' .. - '3'-"-
7 •- ıe. \1 t :....: __ etme'- arzusunda bu maake malze 11 k 1 

tr satm alınacaktır. Komia- dır. Motörü görmek iateyenle- - ...._ " perJembe günü Aat ı4.30 da meaı • em 
yon Dolmabahcede hayvan re- rin Davutpaıaya, ihaleye ifti- luıuuı zevahB lstanbul'da Babseka- Tophanede Merkea Kumanda (Dr. Hügo Stolzeıııberg} fab~ 
virinde 11-9-932 tarihinden iti rak edeceklerin vakti muayy~ P!~ Tq Handa 43-4& ~da lığı Satınalma komisyonunda kur malı ııaz ve 15 kalem aıa 
haren vazifeye başlayacakbr. nmde komisyona müracaatlan. f lııiıi. "- W. ~ Efwliye 1m1ra- icra kıbnacakbr. Talipl•m ful malzemesi pazarldda sabo ab
Taliplerin evaafı almak ve bay (821) (5062) j caat eylemclen ılan olunur. namesini görmek için her giia nacaktır. Pazarlddan 6(10/932 

----------· --- ve pazarlığa iştirak için de - pertembe giııü saat 10 da Top 

Ankara Nafıa 
Başmühendisliğinden: 

Devredilecek ihtira beratı [ ayyen vaktinde komisyonda ha haneci.. Merkez lmmandanhiı 
"Moaadı tuffVn n bmı1ann io- 1ı zır bulumnalan. (97) (5066) sabn.ehmı komisyoaunda icra 

tilıaarı terkibatı ve istimali" hakkın • • • • kılınacakbr. Taliplerin izahat 
da Sanayi Müdiriyeti .ı;1esiuden 4 ' 1500 adet Fildekoa don •IDMk için her gün ve puarb-
Tqrinisani 1924 borilı .,.., 228-223 1500 adet kua kolin fildek09 ğa ittirak icin de muayyen vak 

t - Kapalı zarfla mürtakasaye konulduiu evvelce ilin olu- tahtında iıitlıaal edilmit <>- fanila tinde komiayonda hazır bwua-
nan ve bedeli keşfi 21745 lira 3 kuruttan ibuet Ankara - latan- lan ihtira benıb üzerindclri lnılmk 1500 adet Yün fanila malan. (98) (5109) 
bul yolundaki 32 menfez İ!;İıı verilen peyler haddi layık görülm~. bu kere ahcre ferai ...,,.ı..t icara ve Maltepe Li-i ihtiyacı için • * • 
diğinden 24-10-932 tarihine kadar her pazartesi ve perşembe rileceğinden bu bapta fazla mahi-

1 yukarıda yazılı melbusat ayrı ı Merkez kumandanlığına mer 
-nı · Vil" D · • E -- · elecek r ı le I mat edill-'< iMeyen zevatın lstım- ayrı üç §•rtnamede aleni müna 1 but müessesat ihtiyacı için ka-

gu en ayet aımı ncumemne il ta ıp er pazar bul'da Bahçekapu'da Tat HR- kasa suretile satın alınacaktır- lay, pamuk, nıtadu pazarlıkla 
Yapılanık haddi li.yık görüldüğü takdirde ihale edilecektir. mnda 43-48 No ela loiıiıı vd.ili H.W. Mün.akasalan 18 10 / 932 salı satın alınacaktır_ Pazarlı"ı 4 1 

2 - Talipler münakasa kanunu mucibince bedeli keşfin Stok Efendiye müracaatları ili.n o- günü saat ıs te Tophanede 10 932 salı günü saat 
8
10 da 

yüzde 7,5 u olan (1630) lira (88} kurutluk teminat mektuplan- lunur. Merkez Kumandanlığı satmal- t Tophanede merbs kumandan· 
ru ve iktidarı fenni ve itiban mali vesikalannı ibrazla münakasa- ma 1-omisyouunda İcra kılına· lığı satınalma komisyonunda 
Ya iştirak edebilirler. D TAŞÇIYAN caktır. Taliplerin şartnameleri- j İcra kılmacaktır. Taliplerin iza 

3 K "f - k k"k f 1 ı· r. ni görmek için her gün müna- hat almak için her gün ve pa-
- eşı , ıartr.ame ve saır evra ını tet ı Ye az a ma u- Züh" - be 1• h taJ-•-L- ı · t" k - • d J ı - · · k • - d . .. .. . . .. .. . revı ve v ı as llUif.r. <asaya ış ırn ıc;:ın f' muayyen zar ıga ,,tı:ra ıçın e muayyen 

nıııt ~l~a_k_ıateyenleı· her gun Baımuhendıalıge muracut edebı- Eminönü. Köprüf>aıı Re,adive cad- • vaktinde komisyonda hazır bu- vaktinde lı:omiayoncla hazır bu
lecek.erı ılan olunur. (5072) deıi, Hüıevin efe.ndi han. l lunma!a•.. ( 100) (5111) , :unmalan. (99) (5110) 

lana mezlıcir ırün ve aaatte · aüza 
Patis Dariiliünunundan mezun. 

;rede mahallinde hazır ı.uı.-- ı Ca~aıoıı.ı. Sı'hi A"'•mmsn 'o 7 lan ilin ohmur. 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
1000 Kilo (10) --.ralı aiya.b aaç 

300 Kilo (10) numaralı Galvanizli aaç 
Mübayaa olunacak bn iki nevi saçı vermek i.ateyes:ılerin pa 

zarlığa ittirak etmek üzere yüzde 7.S teminatlanru hirniler 
(4/ 10/932) aalı günü saat 14 de Galatada Mfibayaa Komisyonu 
na mürecar.tları. (5044) 

fstanbul Liseler Ahın Sabm 
Komisyonundan: 

Ankara'da Akşam San'at mektebi için aa.tın alınacak ders le
vazımı lS.10-932 taıihine müsadif salı günü saat 16 da ihale e
dilmek üzere kapalı zarf mulile mevkii müna'kaaaya konul
IDUftur- Şartnamesini görmek istiyenlerin lıtanbul Erkek lise
si kalemine ve fazla tafsilat alacaklann da İstanbul San"at mek 
tebi müdürlüğüne müracaatları. (4849) 

Mersin Vilayeti Sıhhat ve 
içtimai Muavenet m -dürlüğünden: 

Mersin: Mrmleket hutahanesinin 77 kalemden ibaret ilaç 
ihtiyacı münakasası ihalesi Tepiııievvelin onuncu pazartesi gü· 
nü saat on beşte İcra edilmek üzee münakasaya konulmuıtur. 

(5117) 

Deniz Levazım Sabnalma. 
Komisyon ondan: 

15 Ton Mazot: Pmrldda IDiibayauı: 29 EylUl 932 per
şembe günü aeat 14 te. 

1 Ton T arbin yağı: Pazarlılı:la mübayaaı: 29 Eyliil 932 per
tembe günü saat ıs te. 

Yukanda yazılı iki kalem mal-in pazarlıkla mübayaası 
mukarrer bulunduğundan talip olac:aldarm hizalanndaki gün 
ve saatlerde Kasımpapda Deniz Levazım Satmalma komisyonu· 
na müracaatları. (5108) 

• inhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

K.apalı zarfla en1ce münalı:uaya nzal.man lıtanbul Lima· 
nı ve Belediye hududu dahilindeki nakliyat için viki olan teklif
ler m-=fık görülmsniftir_ Y ea· ılen pe.zarhk sureıile münaka
saya konmu,tur. Talip olanlarm ıartnameyi görmek üzere her 
gün ve pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde yedi buçuk teminat 
akçelerini hamilen 6-10-932 per~ saat lS te Galatada Mü
bl\y&a koınisyonuna müracaatları. (4995) 

Tayyare Cemiyeti 
Mübayaat komisyonundan: 

Nümune ve t•rlnameleri veçhile 195.000 adet duvar ve el 
pli.nlarr labettirileceğinden taba talip olacakların pey akçeleri 
ile birlikte 1 101932 cumartesi günü saat 15 te piyango mtıaür
lüğünde müteşekkil tavvare mübayaat komiayonuna müracaat
ları. (5098) 
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TÜRK , . ANONİM ŞİRKETiNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

şekerleri 

Kristal toz, kilosu 36,1 s-Çuvalda küp, kilosu 381 I 2-Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 turustur. 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin '1e mütebakisi hamule senedi mukabilinde 

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

ı...-----------A-d.re•s•:•f•s•ta•n•b•u•l•'•B•a•h•ç•e•k•a•p•ı-4•ü•n•c•ü~V•a•k•ı•f•H-a•n•, •4-ü
1
n••c•ü•k•a•t•'•-•T-e.lg•r•a•f•a•d•r•e•s•i .= •fs•t•a•n•b•u••l•Ş•e•k•e•r•--T•e•le•f•o•n•:•2•4•4-7•0•-1•9-tl 

DO 
Türk Sigorta Şirketi 

C Oactl Vakıf Haa lııtaabal 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasımr. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir. 
TBrlıdye it Bank tarafından teıkll olunmuıtur. İdare meclisi ve 
mtld&rler eyetl memurlan klmllea Tilrkl ea miirekkep yegliıe 
Tilrk Sigorta Şi_rkettclfr. Tilrklyeaia her tarafında (200) il geçen 
acentalanma hepsi Ttlrkttlr. TBrklyeain en m m mUe••eselerlaln ve 

h•nkalanmn sJgortalaruu icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
Iİgortalaruıı eu iyi praitle yapar. Hasar vukuunda zararlan 'at Ye kolaylıkla Mer. 

Telgrafı IMTIY AZ - Telefon: fst. 20531 

İnkılap Liseleri 
._ ____ .... MDeııaisi: NEBİZADE HAMDİ ----~uı:.1111 

ReJm! den progrıııılannı tamamen tatbik eder. lngilizce ve Fransı zcı te drisatı ecnebi mekteplerine kat1yyen 
ihtiyaç bırakmıyıcak derecededir. Çok kıymetli ve güzide muallimlerden mürekkep bir talim heyetine malik· 

dr. Ana ve babalar yavrıılannı lnlulAp Liselerine tam bir emniyet ve huzuru kalp ile teslim edebilirler. 
Llıe mezunu gençlerin hayat sahu1"da hemen bir iş edinebilmeleri için bu sene meccani olarak 

TiCARET VE BANKACILIK KURSLARI 
isteyenlere mufaasal izahuarue gönderilir. ( Es'<i 

clvannda Çifte Saraylar ) Telefoo 20019 

G&ııtepe Amerikan Mektebi BinH1nda 

Gö t~pe Tür Koleji 
Kıs ve Erkek - Leyll ve Nehari - 1ık ve diğer bütiln aınıflan vardır. 

Eıkl talebeıi terfi ettikleri aınıflara imtihanıız kabul edileceklerdir. lngilizce lisanı 
ea bUYGk itina ve ehemmiyetle okutulacaktır. Mektep maarifçe musaddaktır. 
Programlar bakaloryayı hızırlıyıcık ıurerte tadil vo ikmal edılmişdr. Almancı n frınsızca kurlan vardır. ilk sın ı f ton 
itibaren ıCDıbl lllanlan ttmlnl için kurlar vardır. Deniz banyo, hamım ve duşlar ve kız talebe için ıyn yatakha-

neler vardır. Talebenin mektebe kadar gidip gelmeleri için otobüs seferleri temin edilmiftir. 
Hu ıOn 9 • 12 ve 2 - 5 e kadar kayıt yapılmaktadır. Telefon: Erenklly 2 

Saraçhanebatmda MUair Pap konağında 

Ley1i Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - .t.rkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif Yekileti celilesinin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmiı olan mektebimizde talebe kaydına 

• 

baılanmııbr. Ecnebi lisanlanna ilk ıınıflardan itibaren başlanır. Nehari talebe mektebin 
husu•! otomohil ye otoblblerile nakledilir. Her gllıı aaat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

.. muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

• 
40 DERS 7 LiRA 

INGILIZCE ve FRANSIZCA 
Aksam Dersleri Haftada üç defa 

Hiç bilmiyenfere, az bilenlere -.e çok bilenlere maluua ımıflar 
1 Te,rinievvel 1932 Cumarteai pnü ıaat 6,00 da başlıyor 

Amerikan E .. kek Liaan ve Ticaret Der•SJJesi 
ISTANBUL ŞUBESi: 23 Alemdar Caddeai 

,, 

Ayni Dersler Beyoğlu ıubeainde: 
( 42, Mqrutiyet) Caddeıi ayn şerait albnda aynı tarihte baılamaktadır. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keıidede büyük ikramiye 

100,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 

Y avrulannızı 

İle besleyiniz. 
Gürbüz, kuvvetli 

olur. 
Çabuk yürür. 
Neş'eli büyür. 

Deposu: Bahçekapı 

Salih Necati 

Dr. HORHORUNİ 

İlkmektep Muallimlerine: 

Hayat bilgisine en uygun ve en muvafık beş 
sınıflık bir kıraat serisidir. 

; 

lbrahim Hi.mi Bey tarafından yazılmıı, yüzlerce 
mektep kabul ederek bir aene içinde on binler
ce nilııha aatılmıı ve en 11lyade beğenilmiı, 

takdir olunmuttur. 

Bu kıraat serisinde çocuklara ilmi, fenni, ahlaki, 
vatani, içtimat, zirai, ikbsadi, medeni pek çok ve 

pek mütenevvi bilgiler verilmiştir. 

Amerika'da, Avrupa'da biitüa kıraat serileri ekaeriya bir veya iki renk üzerine basılmış
tır. Sebebi de ıraat rea"mlerinla çocuklar tarafından boyanmakta olmaaıdır. . 

Reaimli ilk kıraat aerisiade en ziyade göze çarpan meziyyet ve faikiyyet münderecabaın pe!I: 
zengin ve s-evimli oluıudar. ilmi Kitaphanesi tarafından basılmıştır. 

FUAT G ee ıı•k s Cilde le tafet \'e taravet bahşede r. Yüzde hasıl olan çil \'e lekeler \ .r~enli• uze 1 uyu sivilceleri kat'iyyc11 tedavi eder. Her eczane • • ec11 dcpolarmda ıulunur 
Deposu: Bahçekapı ZAMAN ecza deposudur. - ---_________ ! ___________ .. , 

iyi bir kravat gfımleği
ııizi daha zarif, elbise• 
nizi daha diizgün Ye 
aizi daha cazip gösterir. 

IPEKIŞ'in B. B. 
markalı kravat
larım bir defa 
tecrübe ed:niz. 

Gayrımubadil 

BONO 
lan alınır, Satılır 
Yeni postahane karı !sında 
biiyllk Kınacıyıuı Hanında 
No. 24 Telgraf adresi: 

lstanbul Ziyator 
-- Telefon; 22716 _ .. 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ·.-e ııülırnl butalıkl•r tedarih•· 
neıi Karaköy Börekçi fınm 11raım
daı 34. 

IE5i 

, _____ _..N1ŞANTAŞINDA.,... __ _ 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

• 
Feyziye Lisesi 

Memleketimnin bu en eaki buıuıi müeHeaeıi tellin ve terbiye aabuın-
daki faaliyetine 17 Eyliil 932 tarihinden itibaren batlamışbr. 

....... Talebe kayıt ve kabulüne devam edilmektedir. _ ..... 

1-
Kız -.e erkek - Leyli -.e Nehari 

istiklal Lisesi 
iLK, ORTA VE LlSE KISIMLARINI HA V1D1R. 

Bütün ıınıflan mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESlNE DEVAM 
0LUNMAKTADIR. 

1 - İhzari 11nıf tedrisabna 1 lef- .... ..---.....,-=~---~ 
rinievvel 1932 de baılanacaktır. 

2 - Aynı tarihte DIESEL, MO
TORLER Ye ELEKTRiK ıube.i i
le TELSiZ TELGRAF ıubelerind• 
de tedriaata baılane..,,ktır. 

3 - llkmektep mezunlan İçin IH 
ZARI aınıf vardır. Bu ımtfı bitiren- :-.,_.:;.,.~ 
ler ıubelere ıirerlw. 

4 - Orta mektep mezunları ile 
mealek münteaipleri doğrudan doğ· 

ruya mealek ıubelerine alınırlar. Bu 
ıubelerin müddeti birerden iki ıene
cllr. 

5 - Mektep yalnız neharidir. 
6 - Tıqrau bulunan makiniıtle

nı muhabere ile den verilir. Kayda 
baılanmıttD". izahat veya kaydol
mak için: Galatada Çinili Rıhtım Ha 
m arkaımda Şarap iıkeleai aokaiı~ 
da kain mektep iclareaine "Kuto 
Han " müracaat edilmelidir. 

YENİ NESİL 
ASRI HUSUSi ILKMEKTEP 

Yuva - Kız - Erkek 
1 Birinci teırinde açılıyor. Kayıt muameleai devam j 

ı._:tmektedir. Cağaloğlu'nda Emniyet sandığı ka~sısın~a 1 
Molla Feneri aokağında No 34 -

Her an sipariş verebilirsiniz: 
Beyoğlu ve Kadıköyünde oturanlar aıağıdaki mahallere 
telefon ettikleri takdirde derhal sipari~leri ikametgah
larına gönderilir. Beyotlu: Şiıe birası, Bomonti rakı ve 
gazozu için Tokatlıyan yanında Hiristaki pasajındaki 

depo. Telefon: B. O. 2862. 
Beyoğlu: Fıçı biraıı için Galatasaray polis merkezinin 
altında Yeniçarıı caddesindeki depo. Telefon: B. O. 2192 
Kadıköy: Şiıe, hçı biraaı, Bomonti rakı ve gazozu için 

iskele civarındaki depo. Telefon: Kadıköy 306 

BOMONTI ŞiRKETi 

İstanbul Emniyet 
Müdürlüğünden: 

Otomobil Ye motörlerde kullanılmak üzere bet ili. sekiz bİJI 
kilo benzin mübayauı alenen münakasaya çıkarılmı9br. Taliple
rin teraiti anlamak üzere İdare Komiayonuna ve mün11kasaya İt' 
tirak için 28-9-932 tarihine müsadif Çartamba günü saat tS el• 
Vilayet Defterdarlık Dairesinde müteşekkil mübayaa komiayoıı~ 

Fırsatı kaçırmayınız 

iştirak ediniz •• Her gün ıaat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir, 

ted:~~:::~i ~ ::vy~g·~=·~~~!~~ ! ŞEHZADEBAŞI POLİS MERKEZi ARKASINDA 
• -------- Telefon: 22534 nı.i yanında Zambak aokak No.41 

na müracaatlan ilin olunur. (46~ 
" w MiLLiYET MATBAA51 


