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• 
lngiltere'de 
Kabine 
Buhranı 

Bir sene evvel teıkil edilen İn· 
ailiz kabinesinde mühim bir buh
ran belirdi: Kabineden liberal fır 
kanın ehemmiyetli bir zümreaine 
blıenaup olan azanın iatifalarma 
lllüncer olacak olan bu buhranın 
!Ümul ve ehemmiyetini anlayabil
lllek için Mac Donald kabineainin 
bir aene evvel ne gibi tartlar al
tında teıkil edildiğini hatırlamak 
lazımdır. 

"Milli0 namı verilen bu kabi· 
ne hatırlardadır ki, bir sene ev
vel yapılan intihabat üzerine tet• 
itil edilmiıti. İntihabattan evvel, 
lng~terenin iktı ... di vaziyeti 
lllütkülletmiı, mali buhran bat 
göıterm.it, lngiliz lirası sukut et· 
llleğe batlamıı, hulU.. lngiliz iti
ban aaraılmıftı. Mac Donald ile 
diğer fırka liderleri İngiltereyi 
temelinden aaraan bu buhranla 
ınücadele etınek üzere bir milll 
hükümet !etkilini kararlqtır
ını,Jardı. Ancak bu karan Amele 
fırkaaı kabul etınediğinden Mac 
l>onald, kendisine sadık kalan bir 
avuç taraftarla beraber fırkanın 
dı~aında kaldı. Amele fırka
•rnın resmi teıkilitı bundan aon
ra Mac Donald ile milli amele 
fırkaaı denilen taraftarlannı fır
kadan reaınen tardetmittir • 

Mesai fırkası, intihabat ve mil· 
li hükümet !etkili meselesinde ih
tilafa düıtüğü aibi, ayni ihtilaf, 
daha had bir tekilde liberal fır
ka araaında da tebarüz etti. Esa
&en liberal fırkanın araıında teaa 
nüt yoktu. Harp içinde teıkil edi
lip te 1922 aeneainde bozulan koa 
lisyon hükümetinin dağıldığı gÜn 
den beri liberal fırka erkanı ih
tilaf halinde idiler. Milli hükü
lllet teıkili meselesi liberal fırka
yı üçe ayırdı: 
1- Muhafazakar fırkaya meyle 

den Hariciye nazın Sir John 
Siınon'un riyasetindeki zümre. 

2 - Sir Herbert Samuel'in ri
Yaaetindeki serbest ticaret taraf
tarlan. 

3 - Lloyd George'un riyase
tinde hükumete iıtirak etmeği 
lcabul etmeyen ufak bir zümre. 

intihabat, gerek mesai ve ge
rek liberal fırka için müthit bir 
hezimet teklinde neticelendi. Ma
li buhranla mücadele etmek için 
ınutlaka bir milli hükılmetin tet
ltili hakkındaki lüzum, propagan· 
da ile efkan umumiyeye o kadar 
kuvvetle telkin edilmiıti ki, bu 
hültümete ittirak etmek istemi
Yenler, bir takım ittihamlar al· 
tında kaldılar. intihabat muhafa
~akar fırkaya, İngiliz siyaıi tari
hinde misli görülmeyen bir ek
a.,riyet temin etti. Bu intihabatın 
neticesinde teıkil edilecek hükü
llıetin ismi ne olursa olsun, her 
lıalde hükümetin hakiki hüviye• 
ti muhafazakarlık olacağı anla
tılmııtı. Fakat İntihaptan evvel, 
tı:ıilli hükümet teıkili huauaunda
lci karara muhafazakar fırka li
derleri sadık kaldılar. Mac Do
nald'ın riyasetinde bir milli hü
lcumet tetkil edildi. Liberal fırka
nın ilk iki zümresi meclisteki 
lcuvvetlerinden fazla bir nisbette 
hükiimete iıtirak ettirildiler. Ka
lıine ıöyle teıkil edilmitti: 

1 - Muhafazakar fırka 
2 - Simon'un liberalleri , 
3 - Sir Herbert Samuel'in li

lıera Heri. 
4 - - Mac Donald'm milli ame

le zfi"Dreıi. 
intihabat neticesinde küçülen 

~le fırkası ileLloyd George'un 
liberal zÜmresi de muhalefette 
~almıılardı. Fakat muhalefet o 
"•d~r küçülmüıtü ki, yok farze
~ilebilirdi. Diğer taraftan milli 
"İİkumet, o kadar çok muhafaza
~-~1: fırkaya istin~ t ediyordu ki, 
"""'katte Mac Don~ld'ın riyase
!i"de bulunan bir muhafazakar 
"Ükümetten baıka bir teY değil
di, Esasen bir seneden beri milli 
hiikümetin takip ettiği siyaset te 
llıuhafazakar fırkanın himayeci 
~~oğramından baıka bir ıey de
t•ldir. Binaenaleyh kendi proğ
'llııılarmı, milli hükilmet finnası 
'ltında ve batka fırkalara men
"'P devlet ricaline tatbik ettir
tıı,,ı. te muhafazakarlann İfleri
b.e elverirdi. 
ı, Vaziyet Ottava konferansına 
adar bu ıekilde devam etti. Ot
~"a konferansı fırkalar araaın
ll~ki ihtilafı tebarüz ettinniıtir. 
ır defa aradan geçen bir sene 

~rfında milli hUkfunetin ilk a
lı:: ltııda yapmağı proğram olarak 
lı:: alıul ettiği itlerin mühim bir 
d11tru yapılınıttır. Sonra .Pttava'-
" kabul edilen kararlar karıı
~da Samuel'in liberal züm...,.i-
• ın kabinede kalmaaına imkan bı· 
al<ılmamqtır. 
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Türk dili ve Türk medeniyeti 
bütün dünyaya yayılmış 

bir medeniyet ve dildir .. 
Kurultayın dünkü toplanbsında çok şayanı 

dikkat tezler müdafaa edildi •• 
Türk Dili Kurultayının üçüncü 

toplantı11, dün, öğleden sonra Dol
mabahçe aarayında yapıldı. Hatiple
rin seslerini dağıtarak iıitmek imkan 
lannı güçleıtirclltinden dolayi, ku
rultayın dünkü içtimaı muayede sa
lonunda yapılmadı ve bllyük kapnun 
ilerisindeki aalonda toplanıldı. 

Kurultay celsesi, Khmı Pata Hz. 
tarafından henüz açılmadan, azadan 

Yusuf Zlga Beg 
bir •t ayala kalkıp allz söylemek 
latedl Fakat Reis Pata, 

- Celse henilz açılmamııtır, di
ylnce yerine oturdu. 

Biraz sonra cebe açıldı. Söz iste
yen zatın, evvelki gUnkü içtimada 
söz alan Artin Cebeli Efendi olduğu 
anlatıldı. 

Reis Paşa müzakere usulü hak
kında verilmit bir takrir olduğunu 
söyledi ve takrir okundu. Takrir sa
hipleri muallim Necip ve Edip Ser
dengeçti Beyler, mesai tarzının ka
rarlqtınlma11 için arzu edenlere aöz 
verilmesini istiyorlardı. 

Azanın tekllflerl 
Reis Paıa, timdiye kadar söz aöy 

leyenlerin programın birinci madde
sine temaı eden tezlerini ileri sürdük 
!erini, bu tezler bittikten sonra prog 
ramm ikinci maddesine ıeçileceğini, 
arzu edenlerin bu esnada söz alabile 
ceklerini söyledikten sonra progra
mın birinci maddesini okudu ve: 

- Söz isteyenlere ırraıile söz ve
receğim ... dedi. 

Samih Rifat Bey, Dil encümeni 
diye bir tey aeçtiğini, bunun Dil 
Tetkik cemiyeti olarak tashihini iste 
eli ve talebi kabul edildi. Bu esnada 
Abidin Daver Beyin verdiği bir tak
rir okundu: 

"Kurultay müzakeratında geçen 
ıüzel sözlerin kayb olmaması ve 
bunlardan herkesin tetkik ve istifade 
edebilmesi için zabıtların ailnü gÜnÜ 
ne haadmaaıru teklif ederim." 

Reis Pata - Söylenmiı olan nu-

tokların akabinde azaya te,,,.U müm
kilndür, Fakat söylenmeyenlerin tev 
zii, tez sahibinin arzusuna tibidir. 
Çünkü aöz söylerken, hatibin aklına 
claba baııı ıeyler aelebilir. Binaena
leyh, bunu arzuya bıraım.k muva
fık olur." 

Ruıen Eıref Bey, zabıtlann neıri 
hakkındaki talebe cevap vererek de 
diki: 

- Tezleri, günü gününe bastır
mak imk&n11zdır! Fakat bunlar, pek 
yakında hastmlanık muhter- aza

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Amerika ordusundan 
Türk ordusuna selam 
CI. Mac Arthur dün Parise gitti 
ve abideye bir çelenk koydu 

Kolordu kumandanının ziyafetinde 

Ceneral Mac Arthur abldBgB çelenk koyduktan 
sonra "" fBrefinB verllBn zlgaf ette •• 

Amerika Birleıik hükUmetler T opkapı sarayı hazine dairesi· 
Umum Erkini Harbiye ' reisi ni Bağdat kötkünü, Arz odaaı
Ceneral Douglas Mac Arthur. nı ve silah müzesini ziyaret et-
dün sabah askeri müze.• ile (Devamı 6 ıncı sahifede) 

külleıtiriyor. Yaıamak maarafını 1 kalarak Amele fırkaamdan ayn- katına aeçilmezden evvel, bir de
artbnyor. Hatta imparatorluk lan bir avuç milli amele meb'us- 1 fa milletin arasına müracaat de
için bile muzırdır. Çünkü domin- )arından biri idi. , mek olan intihabat. yapılmasını 
yonlar araaında bir takım girift Eğer bu istifalar tahakkuk e- emrediyor. Eğer mılli hükumet 
iktısadi pazarlık kapılannı açtı- decek olursa, hükiimetin meclis- devam edebilseydi, buna 
ğı için ihtilaflara çığır açıyor ve teki ekseriyetini sarsacak bir va- kalmıyacaktı. Lib<;r'!llerin \ 
imparatorluğun birliğini tehdit e- ziyet hasıl olınıyacaktır. Muhafa- mesile hükUnıet mıllı mahiyetini 
diyor. zakar fırka yalnız batına mecli- kaybedecek olursa, geçen seneki 

Sahip ve Başmuharriri 

Siirt· Meb'usu MAHMUT 

., Umumt Netriyat ve Yazı Müdürü 
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Tetkikat 
Yapılacak 
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Dahiliye vekilinin 
mühim bir tebliği 

Balkın hakkı glJzetllecek 

ANKARA, 28 (Telefonla)
Dahiliye Vekaleti vilayetlere 
mühim bir tamim gönder-
mittir. Bu tamimde ~Ieılcti
rik. gu, telefon 
gibi imme hiz 
metlerini ya
pan tirketlerin 
mukaveleleri ha 
ricinde ve tür
lü namlarla a-
bo'lelerinden 

para aldıkların 
dan tikiyet e
dildiğini bildi
rerek Vilayetler ~·ukrü K•Y• B•y 

de bu kabil tirketlerin halktan 
aldığı paraların mukavelelerle 
mutabakatı cihetinin tahkik o
lunarak halkın zararına müsa
ade edilmemesini bildirmittir. 

Başvekil 
Gaziantepte 

• 
lkbsat Vekili tetkikle-

rine dün başladı 
Vekil Bey son kararnamelerin 

piyasadaki tesir_ 
lerini de gözden geçirmektedir 

lktıaat vekili Celil Bey dün 
öiileden evvel İt Bankumm la
tanbul fUbea~ aelereılc. bir 
müddet metgul olmut ve banka 
umumi müdür vekili Muammer 
Beyden buı izahat almıttır. 
Saat birde bankadan aynlan 
Celil Bey öiileden tonra muh
telif itlerle metgul olmuıtur. 

Celi.! Bey dün öiileden aonra 
Ticaret müdürlüiiünü ziyaret 
etmİf ve müdür Muhain Bey
den bazı malumat abnıttır. Bun I 

Fırkada 160 kişilik 
bir ziyafet verildi 

GAZIA YINT AP , 1:1. A. A. -
Bqvekil ismet Paıa Hazretleri tere 
fine Fırkada 160 kitilik bir ziyafet ve 

dan sonra Vekil Bey Muhsin 
Bey refakatinde oldufu halde 
Ticaret odaama gelmit Ye Oda 
yı teftit etmiıtir. Vekil Bey 
Riyaset odasında Oda idare he 
yeti azası. Oda reisleri ve daha 
bazı zevatla uzun müddet aö
rütmüş, bu toplantıda idare 
be.yeti azaamdan bazı malGmat 
talep etmittir. Celal Bey bilhaa 
aa son kararnamelerin piyuada 
ki tesirleri hakkında izahat al· 
mııtır. 

1 
Vekil Bey Odadaki bu top

lantıda uzun müddet kalmıtlar 
dır. Odadan sonra. gene refaka 
tinde Muhıin Bey nlduğu hal
de İhracat Ofisini ziyaret etmit 

'l'e alqam geç vakite kadar kala 
rak Ofia müdürü Cemal Beyle 
beraber görüfmüttilr. 

Celal B. in lımıire de sidece 
ili söylenmektedir. 

rilnılt tir. . 
Fırka nanuna Muhtar Bey bir nu

tuk söylemlıtir, Pata Hazretleri bu 
nutka samimi bir mukabelede bulu
narak demittir ki: 

" Gaziayıntabm kahramanlığı ka
dar mcthur olan kibarlık ve nezake 
tinin memleketini ilk çetin günle
rinden beri devam eden fedakarlığı
nı takdi ederim. 
Ankanıya Ayıntabın canlı ve de

rin intibalannı beraberce götilrece- ı 
iim. 1 

Aymtap, tehft' ve vilayet olarak 1 
blltün memlekette mümtaz bir meY- • 
ki olarak kalacaktır. 1 
Vatanın yenilmez bir kalesi, kül

türün ve ilmin mühim bir muhiti ol
dufu lıadar, C. H. Fırluıaınrn batb
ca temellerinden biridir ve daima Öy 1 
le olacaktır ve bunun böyle olmaaı 
nt talep etmek hakkımızdır. 

Ayıntaptan hareket 
NEZIP, 28 A.A. - Bu sabah 

saat 7,30 da Ayintap'tan hareket 
eden Baıvekil lamel Pqa Hz. le
ri, aaat 9 da buraya galınittlr. 

(Devamı 6 ıncı sahff~e) 

Ben Gaziyi gördüm! 
Etem izzet 

Bugün 2 nci sahifede •• 

Mahmut Muhtar PIJ. nın 
Balıriye nazırlıtJı zama
nında alınmış bir resmi 

Sait B. macerası 
Gittikçe karışıyor! 

Hariciye Vekili Tevfik Rüştü 
Beyin Cenevredeki temasları 
CENEVRE, 28. A. A. - Ana

dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: Cenevre, birkaç gün
denberi mühim aiyaai faaliyetlere 
sahnedir. Milletler cemiyeti aı
sambleai ve terki teslihat bürosu 

nun toplanması müftaaebetile bu
nıda bulunan b&flıca aiyaal rical 
araaında daimi temaalar olmakta 
dır. Bu huaual temasların mihveri 
ni Alman, Franıııı meaeleal terki 

(Devamı 6 ıncı sahil<tde) 

ROMAN 
Falih Rıfkı Beyin ilk 

yazdığı roman 
Güzide edip Falih Rıfla 

Bey 25 aenelik yazı hayatın· 
da tiirden batlıyarak en gü
zel ve kuvvetli edebiyat ve 
yazı örneklerini yazdı. 

Keskin zekiaı. aletli yazıtı 
ile zamanımızın en ıihirldr 
ve ıevilen muharrir ve edibi 
olan güzide muharrir timdi 
de bir roman yazıyor. Bu 
Falih Rıfkı'nm ilk romanı 
olacaktır. 

RO AN 
Eaerin adı budur ve yep 

yeni bir teknikle yazılmıttır. 
Muharririn yüksek kudretini 
bütün incelikleri ile içinde 
toplayan bu eaer edebi oldu
ğu kadar ıiyaaidlr de. Roma
nın menuu tamamen hayat
tan almmııtır. 

Yaşayan Tipler •• 
Romanın en ziyade huau· 

siyet ifade eden taraflann
dan biriıi de içindeki tiplerin 
temamen aramı&da yaıayan 
ve qaiiı yukan hepimislııl 

Falih Rıfkı BBg 

tanıclıiımııı kimıelerden alın 
IDlf olmaııdır. Hem neöe ve 
en mükemmel bir edebiyat 
'l'e aan'at ömeiiinl okumak. 
hem de bu tiplerin kimler ol
duiiunu tannnıya çııılıtmak 
okuyuculanmız için derin, 
doyumıuz bir zevk olacak
tır. 

Roman 
Edebf, içtimai, siyaıi ve 

tahlllt bir uer ve rcmıan ol
dup kadar kuvvetli hicivler 
le de doludur 

ROMAN 
Bir teırinievvel cumartesi gilnü 

MİLLIYET'te •• 

L Fırka merkez teıkilatı, geçen 
·-.fta aktettiği bir içtimada Ot
t"a kararlannı takbih etmiıtir. 
t.. heral fırkanın bu zümresine gö 
"? Ottava'daki kararlar, beynel
~lel ticaret üzerine konulan tah
ı.:.datı azaltacak yerde arttınnıt· 
1 • lngiliz parlamentosunun hak
d"rtnı ve salahiyetlerini tahdit e
l er lllahiyettedir. Yabancı mem
~lcetıer ile İngiltere araaında ti

t~t ınünaıebetleri teaiıini mü .. 

Kongrede liberal nazırların sin dörtte üç ekseriyetini temin intihapta mevzuubahaolmadığı i
kabineden çekilmeleri resmen ta- etmiı bulunuyor. Fakat milli hü- çin Ottava kararlannın bir defa 
lep edilememekle beraber, bu ka- kümet manasını kaybetmiı ola- da milletin ariuına müracaat mak 
rarlann neticesinde Samulist de- cak. Ottava'da alınan kararlar, aadile yakın bir İstikbalde yenl
nilen liberal zümrenin hükümet- İngiltere imparatorluğu için o ka- den intihap yapılması da müm
ten istifaları bir emrivaki olarak dar hayatidir ki, bunlar ancak kündür. Hulasa liberallerin Otta
kabul edilmektedir. Liberal züm- milli bir hükümet tarafından tat~ va konferanaı kararlarına kartı 
re ile beraber, mesai fırkasının bik edildiği takdirde devamlı, aldıidarı vaziyet, meclisteki ek
manıf maliye na2ın Snowden'in müstakar ve milli bir siyasette aeriyeti, İngiliz ıiyaıi tarihinde 
de kabineden çekileceği bildirili- aranan unsurları cami olabilir. in- misline teıadüf edilmiyecek ka
yor ki bu, Mac Donald'ın vaziye- gilterenin siyaıi an'anesi, bu de- dar büyük olan hükümeti teme
lini büabütün iıkal edecektir. Çün rece ehemmiyetli meselelerin fır- linden saramıt görünüyor. 
kü Snowden. Mac Donald'a sadık k · • ' ilillıııı•••' 

Cumartesi 
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Ben Gaziyi-gördüm •. 

Daha önce gönnüıtüm: 
Bursada. 
Ankarada. 
lıtanbulda. 
Harf inkdibı gününde. 

Şimdi de: 
Dil inkılabında. 
tik Türk Dili Kurultayında. 

Yannın çocuğuna 

1 dur: 
Sultan sarayında halk kun

duraları ve .• Cümhuriyet sara
yında Millet!. 

Uğultu büyüdü. 
Kundura takırtıları çoğaldı. 
Salon doldu! 
Binlerce baf ... 

HARİCİ HABERLER 
• lngiliz kabinesinde 3 j Cümhuriyeti 

• t•f tt• Tanırsa •• 
nazır ıs 1 a e ı Çaldaris'in milli 

hükumet 
teşkili muhtemel 

Kurultay 932 yılının 26 Ey
i• Ulünde Dolmabahçe saraymci'a 

ı ,1 1toplımdı. 

Ve .. birden her şey sustu .. 
Muzika batladı: 

- Kurtuluş marşı! .. 

Macdonald milli kabineye baş
ka nazırlar bulmağa çalışacak 

LONDRA, 28. A. A. - Müh
rühas lordu M. Snovden, dahiliye 
nazırı ıir Herbert Samuel, lakoç. 
ya nazın lord Archibald Sinclair 
istifa etmişlerdir. 

lan 30 dan fazla fotoğraf muha 
biri halkı zaptetmekte olan ve ge 
çecek nazırlara yol hazırlryan po· 
lis kordonunun arkasında yerleı
tiler. 

ATINA, 28. A. A. - Dahiliye 
nazın intihabatta ikinci kıamı tas 
hif neticesini bildirmittir: 

Bu netayice göre Liberaller 
102, Çaldariaçiler 96 mebusluk 
almıtlardır. Kat'i netice bu ak
tam veyahut yann belli olacak
tır. 

i ı' 

Son paditah Vahdettin de 
922 Eylıilünün 26 aında Dolma 
bahçede bohçasını toplamıtb! 

Saray o gün bu gün Türk mil 
ı letinindir ve: 

- Hakimiyet milletindir!
Ve .. g~e bu millet o saray-

1 dan sesini yükseltiyor: 
1 

- Türk milletinin dili türk-
çedir. 

Bu, yeni bir inkılabın hızla
nıtıdır. Kendi varlığına kendi 
öz dilini getiren a tıhftrr. 

922 ydmdan beri hep böyle 
kotuyoruz. 

Zaferden zafere. inkılaptan 
inkıliba vararak koşuyoruz. 
Fakat, sadece yıkan inkılap de
ğil, yapan inkılip !.. 

Daha durağa gelmedik.. 

••• 
Kurultay eaki iamile sarayın 

muayede salonunda açıldı. Mu
ayedenin benim kafamda Ye.. 
benim dilimde minuı: Köle Oa 
manh dudaklanmn elden eteğe, 
etekten topuğa inmesidir. El
den topuğa inmek Osmanlı 
dalkavuğun harcıdır. Dik başlı. 
temiz yürekli Türle dudaklarını 
eteğe deiil alın terine ve ank 
alma yükseltir. 

Dil inkılibr kürsüsünde aöy
lenen sözler, okunan tezler de 
birer alın teridir. Uzun. yıpra
tıcı senelerin emeği, Yerimi. te-
· ı rı ... 

Bu inkılap Kemalist Türki
yenin temeli olan köylüyü ve 
köyü yapacaktır. 

Türk kafasını yenileyecektir. 
Dil ayrılıklannı kaldıracak

tır. 

T ürlc birliğ;ni kuracaktır! 

Fakat. ben bunları söyleye
cek değilim. Bunu benden daha 
iyi her Türle biliyor, 

Türle daima ve her yerde yap 
tığını bilerek yaptı. / 
Düımana ilk kurıunu ahJI 
Büyük zafer!. 
Kurtuluf •. 
Padiıahhğı yıkmak .•• 
Medreseyi kaldırmak!. 
Arap harfini aht·• 
Şapka!.. 
Bütün bunlar onun ve .. kal

bini, nabzını bağlayıp kendine 
birlik ettiği büyük deh&flm bi
lerek, inanarak yaptıtı, kazan
d.ğı ve kazandırdığı inkılap 
atılıılarıdır! 

Ben tek teY yazacağım_;_ 
- Gaziyi gördüm 
Onu! 

,,. ,,. il 

Bir duvar .• 
Bir ıütunt. 
Bir kubbe!. 
Bir kubbe daha. 
Gene brr sütvn ! 
Yaldn: •• 
Bizans bozmaar re.İmler-
V e.. genit• gös NDmndaa 

ırak parkeler! 
Salkım salkım yapma saçak

lar. 
Ve .. derin. ujultula bir kay-

Yeni .. Sınır aşacak, milyon
ları bir edecek; kurtarış götü
recek, kurtuluş getirecek bir 
atılışm hızile herkes ayaklandı. 
ve_ bir ağız fısladı: 

- Gazi geliyor!. 

Bütün başlar çevrildi. 
Ve .. bir bat• bir yürüyüf bü-

tün gözleri büyüledi. 
Ağır bir yürüyüf 
Dik bir boy!.. 
Yukarıda bir bat. 
Sarı. günq sansı saçlar! 
Parıltılı bir yüz •. 
Her göze payını veren bakıt· 

lar. 
Bu bir çift derin gözün içinde 

daima bir yığın ve onun bütü
nü vardır: 

- Türle milleti-

Geldi. 
Durdu. 
Martın bitimini bekledi>. 
lıte ben bu bekleyitte Gaziyi 

gördüm. 
O Mustafa Kemal değildi! 
O Reiaicümhur değildi!. 
O Fırka Umumi Reisi değil

di! •. 
Bunlar bir inıana verilebilen 

nimler, 
O insan değildi! 
O bir i.bideycli !. 
Abide kelimesi onun bu du

ru14.ında asıl manasını buldu. 
Allahın: 
- Aziın. irade. iman, hamle, 

deha; zeki iıte budur .. 
Diyip kendi eliyle yaptığı 

ve Türk milletinin arasından 
dünyaya çıkardığı bir abide!. 

Küre kuruldu kurulalı insan 
eli, ir.aan beyni. insan hayali 
böyle bir abidenin resmini bile 
çizemedi!. 

Şaıırdım. 
Bakındım. 
- Ben mi böyle görüyorum? 

dedim. 
Herkesi birer birer gözden 

geçirdim: 
Hepsi insan! 
Hepimiz insanız. 
Bir daha ona baktım. 
O essahtan insan değil! 
Bir abideydi. 
Yanımda kilere sordum: 
- Siz nasıl gördünüz?. 
- Bir ibide gibil 
Dediler. 
Eşsiz bir iLide. 
Kanımıza, ben·liğimize, duy

gumuza giren gözlerimizde diri 
len bir iLide. 

Demek ki. Gazi bir insanın 
ismi değil, bi·r abidenin adıdır. 

Yapılan değil, yapan ve :vara 
tan bir abide! 

Bir timsal .. 
Öyle bir abide .• 
Ve .. O Türk milletidir. 
Türk milleti odur!. 
Türk milleti y&J&dıkça göz 

kapaklarının ardında, beyninin 
içinde daima bu abideyi Ye O lfl· 

ğl Mklayacaktır. 
Türk damarlan için güneşe 

et bir ıtık! .. 
••• 

nqma. Dil inkılabı: Büyük Türk mil 
Bu uğultulu kaynaıma ıu- leti ve .. Büyük Türkiye mefkıl-

LONDRA, 28. A. A. - M.Mac 
Donald, münhal bulunan 3 nazır. 
lığa, fırkalar arasındaki eski nis
betler dairesinde. yeni nazırlar 
bulmakta güçli>.~ çekecektir. 

Liberallere ait iki münhal na
zırlıklar da mühim fırka meselele 
ri ortaya çık&rmaktadır. Bunlar
dan biri pek büyük bir ehemmi
yeti olan dahiliye nazırlığıdır. Bu 
makama, muhafazak&r bir nazır 
getirileceği ve Siman taraftan bir 
liberalin de lskoçya nazırlığına 
tayin olunacağı zannedilmekte
dir. 

Kabine saat 12,30 da tekrar top 
lanmııtır. Sabahleyin iatifa eden
ler hariç olmak Üzere bütün nazır 
lar bu içtimada hazır bulunmut
lardır. 

Herke•te merak 
LONDRA, 28. A. A. - Saat 

10,30 dan itibaren meraklılardan 
müt"f"l<kil bir halk kütlesi, BaJve
kaıet claireıinin 1 O numaralı ba
sık kapuınm önünde toplanmqtı. 
Orada saat 11 de kabinenin aki
betini tayin edecek olan bir içti
ma alrtolunacaktı. içtimadan tak
riben yanın saat evvel ııelmit o-

Berlinde büyük bir 
matbaada grev 

BERLIN, 28. A. A. - Volff a
janamdan: Her gün çıkan Lokal 
Anzeiııer ve haftalık V oche ııaze
telerini tab ve neıreden, 3000 me 
mur ve itçi kullanan Seheri i.amin 
deki büyük matbaanın fen me
mur ve işçileri ücret meselesi do
layiaile zuhur eden ihtilaf netice
sinde dün gece ....,., ili.n ebnitler 
dir. 

Berlinde çocuk 
felci salgını 

BERLJN, 28. A. A. - Volff a· 
janamdan: Berlin'de salgın suret
te hüküm ıüren çocuk felci ham. 
lrğma kartı bir rilı:aye tedbiri ol 
mak üz~e 3 mekteple diğer 2 
mektebin iki unıfı kapatılmıfbr. 
Bu sene hastalığa 96 çocuk tatnl 
muttar. Bunlardan 9 u ölmiiftür. 
Geçen senek V11kuat 29 muaaptan 
ibaretti. 

Porto-Rico 
kasırgası 

NEVYORK, 28. A. A. - Dün 
Porto Ricada hüküm ıünniit olan 
kaaırga, 3 saatten fazla devam et 
m.İftİr. 

Huaratın 1928 senesindeki tay 
funun ika eylemİf olduğu hasar
lardan daha mühim olduğu söy
leniyor. 

30 ölü, yü:ıleree yaralı, binler
ce yersiz yurtsuz kimse vardır. 

Vatani fırkası 
lideri geliyor 

BERUT, 28. A. A. - Vatani 
fırkası lideri lbrahim Hanane 
beyin, istirahat etmek üzere ya
landa Halepten latanbul'a ııidece 
ği söylemnelrtedir. 

-······------··-·-·--
residir. 

Onun batında da Gazi var! •• 
Türk kanının. Türk gönlü

nün, Türk gözünün ııığı: ,.. __ ., 
-~ı ... 

Bu millet, andederim ki, her 
kafasına koyduğunu yapacak. 
her tuttuğunu koparacaktır! 

Etem iZZET 

( • l Borç ödemek hususunda her 
Iktısadi ve Mali Hafta 
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tarafta büyük bir tikaydi gös-
- , terilmektedir. Bizzat Akvam 
"'------------------------- Cemiyeti azalarından bazıları 

Geçen haziran ayı zarfında, 
fngilteredeki büyük bankalar, 
Akvam Cemiyetinin himaye Ye 
sahabeti altında, bazı devletlere 
yapılan ikrazata ait aenedat hi 
millerinden mürekkep bir ko
mite tetkil etmiılerdi. Sir Aus
ten Chamberlain'in riyaset et -
tiği bu komite. ahiren, gerek 
lngiltere hükUmetine ve gerek 
Akvam Cemiyeti meclisine ver 
diği bir muhtırada, Akvam- Ce
miyetinin kefaletile akdolunan 
bu istikrazların kupon tediyatı
nın. borçlu hükıimetler tarafın
dan tatil edilmesinden tiki.yet 
ve bu halin, Akvam Cemiyeti
nin siyasi ve mali haysiyetine 
büyük bir darbe teşkil ettiğini 
beyan etmektedir. Muhtuıra. 

zatta bulunulan devletlerden 
Yunanistan. Macaristan, Avus
turya ve Bulgaristan tediyatı 
kunıen veya tamamen tatil et
meleri yüzünden kapitaliıtlerin 
emniyet ve itimadı derin suret· 
te saraıldığmı izah ile normal 
halin avdeti için lizım gelen 
tedbirlerin Akvam Cemiyeti ta 
rafından ittihazını musi"'- ta
lep eylemektedir. 

Akvam cemiyetinin mü,kül 
bir vaziyete düttüğü şu sırada. 
müzakeratı hitam bul11n Stresa 
konferansının. merkezi ve tarki 
Avrupa hükıimetlerine yardım 
edilmeıine karar verdiği malum 
dur. Fakat bu yardımı kim ya
pacak ve Akvam Cemiyeti tara 
frndan yeniden viki olabilecek 

kendi "cotisation" !arını verme 
mitlerdir. Norveç hükiimetinin 
mümessili Mr. Hambro gerek 
bu huıua ve gerek Akvam Ce
miyetinin vaziyeti maliyesi hak 
kında bazı mülahazatı havi bir 
rapor tanzim etmit ve bu 
raporun azalara tevzii kararlat 
tırılmııtır. 

••• 
Ne Geneve, ne Ottava. ne 

Lausanne ne de Streaa konfe
ranslarında müsbet bir netice 
elde edilmemesi üzerine. bütün 
ümitler Amerikanın da iıtirak 
edeceği dünya iktısadi konfe
ransına kalmıştır. Birkaç ay 
sonra toplanacak olan bu konfe 
ranı icin timdiden t.tihzaratta 
bulunulmaktadır. 

Saat 10,45 te müstetarlar geç
ti. M. Baldvin ile M. Chamber
lan daha evvelce Başvekalet dai
resine gelmiıtler ve oraya halk a
rasından geçmemek İçin Vhite 
Hall'den gİrmiflerdir. Nazırlar
dan ilk önce gelen, Sir John Si
mon olmutlur. Beraberinde lord 
ve ledi Snovden, lord Sankey Ye 
M. Runciman bulunuyordu. Müte 
akiben ziraat nazm air John Gli
mour, hıfzmha nazm sir Halton 
Young, harbiye nazm lord Hails
ham, müatemlek&t nazın sir U.. 
ter Philip Cunliff, lskoçya nazın 
•ir Archivald Sinclair ne nihayet 
M. Thomas, mütebeaaim bir halde 
bulunan ıir Herbert Samuel,Hint 
itleri nazırı ıir Sa!:Ulel Hoare'dan 
mürekkep olan son gnıp görün
dü. Bütün bu zevat, içtimadan 
bir çeyrek saat ıvvel merakhla· 
nn arasmdan seçmiş bulunuyor
lardı. Pek aakin bir halde bulu
nan halk, gelecek müzakerata ait 
hiııiyatıru izhar ebneluizin nazır 
lan selamlıyorlardı. 

Birçok aylardanberi kabine,ilk 
defa olarak tam mevcutlu olduğu 
halde içtima ediyordu. 

Von Papen 
Ne yapacak? 
Şimdiden gelecek 

intihaba 
hazır lam yor 

BERLlN, 28. A. A. - Havas a
jan11 muhabirinden : 

Gelecek intihaplarda hükUınet 
Hugenberıı fırklasından başka di
ğer bir fırkaya istinat ~ .ıemiye
cektir. Halbuki Hugenbe•g hüku 
metle birlikte hareket etmeği ak
lına bile jetinniyor. Van Papen, 
huıuıi bir propaeanda •ervüini 
vücude getirmek niyetinde bulu
nuyor. Bu maksatla kendisi har
bin ferdasında " Vatani hizmetler 
santrali" ünvaru altmda tesis edi 
len serviai, batvekaletten ayırma
iı dütünüyor. Bu büronun vazife
si, metgul arazi ahali.inin iztirap 
!arını Alman milletine bildirmek 

Resmi mahafilde hüküm süren 
kanaate göre, M. Zaimis, M. Çal 
daria'i davet edecektir. 

ATİNA, 28. A. A. - M. Veni
zelos, ıimdiye kadar ma!Uın olan 
neticeleri bildirmek üzere reiai
c:ümhuru ziyaret ebnit, ve müm
kün sureti haller hakkında kendi 
sine izahat vemıiftir. Mamafih, 
M. Venizeloa, reisicümhura, ka
ran Üzerinde müe .. ir olabilecek 
her türlü telkinattan içtinap eyle 
mittir. M. Zaimia' intihabatın mü 
kemmel bir surette cereyan etıniş 
olmaamdan dolayi M. Venizelos'u 
tebrik etmittir. 

Tastlk edecekler mi? 
ATINA, 28. A. A. - Liberal 

gazetelerinin netriyalma göre in
tihabat neticelerini nazarı itibare 
alan hükümet, resmi netice ma· 
IUm olur olmaz rejim meaeleaini 
kat'i surette halletmeie karar 
vemıittir. M. Venizelos, Çaldaria 
fırka.sının mebuı ve i.yan azaları 
na bir içtima aktettirerek cümhU 
riyetin me§ru ve kanuniyetini ta
rumağa davet edecektir. Çaldaris, 
arkadatlarını bu huMtıta ikna i
çin müşkilata uğramıyacakbr. 
Çünki Yunan milleti elueriyeti ıü 
lüaan ile cümhuriyet lehinde rey 
vermiştir. Çaldari•, bu teklifi ka
bul ettiği takdirde bir milli birlik 
hükUıneti teıltlli kabil olacaktır. 
Hattı M. Venizelos'un bu milli 
birli khükiimetine tahsen ittirak 
etmemesi de muhtemeldir. 

ATINA, 28. A. A. - M. Veni
zelos, M. Çaldaris'i cümhuriyet 
rejimini memleketin kanuni reji
mi olarak tanımaları için halkçı 
fırkaya mensup meb'uolarla ayan 
azaaıru konırre halinde toplama
ğa davet etmek niyetindedir. 

ATINA 28 (A.A.) - M. Veni 
z3Jos timdiye kadar malôm olan 
neticeleri bildimıek üzere Reiai
cümhur M. Zaimi•i ziyaret etıaiş 
ve mümkün olan IDretİ halleri 
kendisine izah eylemittir. Mama
fih M. Venizeloa Reisicümhunm 
kararları üzerine müessir olabile 
cek telkinattan içtinap eylem.İf
lir. M. Zaimis intihabatın mükem 
mel bir tarzda cereyan etmiı ol
masından dolayı M. Venizoolosu 
tebrik eylemittir. 

idi. Heimatdien.t riaale.ai, itte bu -----·-·--·----··
aervia tarafından netrolunmakta- meclisinin feahi etrafında cere· 
dır. Jeneral von Schleicher'in her yan etmiı olan karanlık hadiseler 
tarafta heyecan ve merak uyan- hakkında izahat vemıek Üzre 
dıran makalesi, bu riaalede inti- von Papen dün RayiJtac tahkikat 
tar etmiJtir. Yon Papen pli.nmı komiayonu huzuruna çıkmıttır. 
tatbik mevkiine koyduğu takdir. Mürafaalar aükUt içinde değil-
de yukariki riaale, meraklı propa .., de diiriUti içinde geçmiıtir. 
ganda için kuVYetli bir alet ve va Birçok tqırtİci aüallerin adeta 
sıta halini alacaktır. Riaale, hüku Jayh mateıine manız kalan von 
metin ıimdiden vaziyedettifi tel- Papen kendi nefai üzerindeki ba
siz tertibatla sıkı münaaebatle bu kimiyetini biran bile elden bırak 
lunacaktır. Yeni serviı müdiriye- mamııtır. Haııl olan intiba celse 
ti, sabık veliahtin çocuklanna mü nin bütün demai müddetince ııe 
rebbilik etmİf olan sabık IÜvari rek hükUınet, &"erek muhalefet 
yü:ıbaıısı von Moyiezevic,.'e tevdi tarafında mutalik bir zihin tetev
olunaeaktır. risünün hüküm ıiirmü, olmuı 

Muhalif l'&zeteler, efkarı umu merlezindedir. 
miyeye bir iatikamet vennefe Çünki ikisi de muarizlannm il 
memur bütün propaııanda mer- tihamatına cevap Yermİyecek bir 
kezlerini milli müdafaa ord...,. mevkide kalmaktan korktuklan 
tarafından mürettep bir plan ela- için delillerini bir an evvel ileri 
bilinde tedrici bir surette İJgalini sürmek husuaunda adeta bir IÜ· 
umumun na:ıan dikkatına arzede r'at miiaabakasma l'İrmİt hulanu 
rek Alman mükelleflerin parasile yorlardı. Hitlercilerden olan ko
kendi lehine propaııanda yapma. miayon reisi, hiilnimetin nzifeai
iı düfÜnen kabinenin bu h...,.ıta Dİ kolaylqtıracak en ufak bir ha 
ki niyetlerini proteıto ıylemekte reketto bile hulunmamııtır. 
dir. Hükilmet iae Reichatac'ın feı 

Von Papen, Tahkikat hinden eVYel hükUınet programı-
nın halka duJ'Unllmaaına imkiıı 

lı.omlsqonu huzurunda verecek en iptida tedbirlere mii-
BERUN, 28. A. A. - Havu racaatı ikmal etmek l'ibi bir hata 

ajansı muhabirinden: Rayİftağ da bulunmuıtur. 

sının 2219 / 932 tarlıili bilinço
sunda bir evvelki hafta bilanço 
suna nazaran &f&ğıdaki tebed
dülitı gördük. 

Mevkii tedavüldeki paralar 
gene 207000 liralık brr farkla 
164.633.590 liraya inmittir. 
Bu fark geçen hafta da olduğu 
gibi, kanunun 6 ıncı maddesi 
mucibince hükUmet tarafından 
ayni mikdarda yapılan amortia 
mandan ileri gelmektedir. Te
davüldeki paranın 8.688.590 li· 
ruı. karıılığı yüzde yüz altın 
olarak banka tarafından ihraç 
olunmuıtur. 

Pasif kısmında vadesiz tev
diat yekUnu 835.254 çoğalarak 
8.778.988 liraya; döviz mevdu
atı da ufak bir farkla 1.604.936 
liradan 1.524.321 liraya inrmt· 
tir. 

Aktif kısmında kasa ve mu
habirlP.r nezdindeki 

kiloya tekabül eden mikdan 
halis külçe veya meakıik altın
dır. Geçen haftadan beri altın 
mevcudu yalnız sekiz kilo ka
dar artmrştır. Buna mukabil al
tma tahvili kabil ıerbeat döviz
ler mevcudu 121.015 liradan 
575.201 liraya çıkmııtır. Keza 
cüzdan mevcudu 331.674 lira
lık bir fazlalıkla 3.841.999 lira
ya baliğ olmuttur. 

B&Jka kayda fayan bir teY 
oyktur. 

Esham ve tahvilAt 
İstanbul menkul kıymetler 

ve kambiyo borsası gene niabe
t~n faal bir hafta geçirdi. Düyu 
nu umumiye hakkında sıhhati 
teeyyüt etmeyen üç veya beş 
senelik "moratoire" lakırdıları 
çıkmamıt olsaydı piyasamız da . . 

, ...... ~i"'-AI 
• 
lngiliz kabinesinde 

istifalar çoğaldı 
• 
istifa eden yedi liberal nazı' 
Başvekile mektup gönderdiler 

LONDRA, 28. A. A. - Herbert 
Samuel fırkasma mensup yedi libe
ral nazır n müateıar istifalarmı ver 
mitlerdir. 

Lortlar kamara11ndaki liberaller 
ırrupunun reislerinden lort Allemda
le ile lort Stanmore da istifolannı 
venniılerdir. 

Liberaller muhalefete gcçmiyecek 
!er, bükümetle ayni fikirde bulun
duldan bütün mes'elelerde hükUıne
te mü:ıaharet edeceklerdir. 

Müstafi dokuz liberal M. Mac Do 
nald'a ırönderclilderi bir mektupta 
memleketi içinde çırpındığı mali ve 
iktisadi vahim cüçlülderden kurta
.-k için hükUınetle birlikte çal11trlı: 
lanndan pek memnun olduldannı 
kaydetnıitlerdir. 

Bu mektuba tU suretle devam edil 
mittir. 

"lmk&n dahilindeki her türlü py· 
retleri sarfetmek suretiyle bundan 
sonra yapılma.at icap eden iş bütün 

dünyada eski refahın avdetine engel 
olan gümrük tarifelerinden veticari 
tahditlerden cihani kurtarmaktan i
barettir. Böyle yapılacak yerde bi:ı 
:ıat hükümet karıtık bir tarife sisle· 
mi ve devam edeceği eörülen eaye• 
büyük kayıtlar ve tahditle< koymuş· 
tur~'' 

Yine bu mektupta i•tihıalatın bu 
suretle uğradığı zararlar Ottova iti 
Jiflanna ait itirazlar izah edilmistir. 

Mektuba tU sözlerle nihay~I :..eril 
mittir: 

"1...-iliz imperatorluk camiasının de 
vamlı bir vahdet teıkil etmesini bu ca 
mia İçeriıine giren hükiime'"ler için 
çok büyük bir ehemmiyeti ve bütün 
dünya için son derecede derin bir 
kıymeti haiz •ddederiz. Ancak bu 
.-ksatla n son Otıava konferansı 
gibi içtimalarla kolaylatm•t dej!ildir. 
Bilikiıı bu &"•renin tehlikeye düıtü
ğii zan ve miitaleuındayız .• , 

Yunanistanda zelzele netice
sinde bir ırmak kayboldu 

ATINA. 28 A.A. - Halkidikya yarımadasında vuku bulaa 
zelzeleler esnasında ölenlerin miktarı timdiye kadar 200 kifi ola· 
rak te.sl>it edılmittir. Sarsıntılar daha kuvvetsiz olarak devam et
mektedir. 

lerisaos civarından geçen küçük ırmak zelzele neticesinde 
ortailan kaybolmuştur. Muhtelif yerlerde topraktan su kaynak· 
ları fışkırmııtır. 

Mahala köyünde iki metreye yakm toprak yığılmııtır. Ayn• 
roz dağı ile münakalat tekrar temin edilmiştir. Buradaki manas· 
tırlara hiç birşey olmamıttır. 

Relslcllmhur Hz. inin tee.ailr tefgrafi 
ANKARA, 28 A.A. - Makedonya ve Trakyadaki hareketi 

an.• hakkındaki haberler burada büyük bir teessürle kartılanmıt 
tır. İstihbaratımıza nazaran Yunanistandaki bu hareketi arzdan 
haberdar olan Reisicümhur Hazretleri ve makamatı aidesi Yu· 
nan Reisicümhuruna ve makamat aideıine telgrafla beyanı teeı· 
sür v~ teeaaüf eylemitlerdw. 

Başvekil ismet Pş. Ur/ ada 
BlRECIK, 28 A.A. - Baıvekil Pata Neziplilerin verdikleri 

çay ziyafetinde hazır bulunduktan sonra buraya gelmiflerdir. Pa 
fa H•zretleri Bireciğe bir saat mesafede binlerce halk ve ıporcu· 
lar tarafından karşrlanmıttır. Bir müddet hükumet konağında ia· 
tirahat ettikten ve öğle yemeğini burada yedikten sonra saat 13 
te Urfaya hareket etmişlerdir. 

Maliye Vekilinin tetkikleri 
ÇANKIRI, 28 A.A. - Maliye Vekili ve meb'uıumuz Abdul 

haiik Bey Vilayetin kaza ve nahiyelerinde gezerek müotehiple· 
riyle görüıtükten ıonra bugün Çankırıya döndüler. Vekil Bey. 
bugün şehrin muhtelif yerlerini ve bu meyanda günü olmak doll 
yıaile kurulan pazar mahallini gezdikten sonra müessese ve te
fE-kküller mümenilierile göriiftüler. ihtiyaç ve arzularile alaka· 
dar oldular. Abdulhalik Bey trenle yarın Ankaraya dönecektir. 

Brüksel elektiriksiz kaldı 
BRÜKSEL 28 A.A. - Öğleden sonra elektrik fabrikasında 

kısa devre sebebiyle bir yangın çıkmıştır. Fabrika tamamen ha· 
rap olmuttur. Bütün tehir bu suretle cereyan-dan madrum kalmıt 
tn·. Gazetelerin yarın çıkmağa imkin bulmamasından korkul
maktadır. 

Yunanistanda milli birlik 
hükumeti teşkil edilecek 

lntihababn kal'i neticesi 
ATtNA, 28 A.A. - Reiıicümhur M. Zaimis bugün M. Ka· 

fandariı ve M. Çaldaris ile mütavere ebnittir. 
M. Zaimia'in tekrar M. Venizelos'u çağırması muhtemeldir. 

Bir miDi birlik hükumeti tetkilime ihtimal Yerilmektedir. 
ATINA, 28 A.A. - Dahiliye Nazın intihabatın ikinci reaınl 

neticesini bildirmittir. Liberaller 102 ve Çaldarisciler 95 meb'ua 
luk almışlardır. Kat'i ve son netice bu aktam veya yarın belli ol• 
caktır. 

kırdı. Bununla beraber kanaati 
ınizce bu moratoire meselesi
nin ulu eaaaı yoktur. Saraçoğ
lu Şükrü Bf. nin Pariae gitme
sile beraber "actuaire" !ere 
hesaplar yaptırılacak, ve, indi
rilen sermayeye teabit edilen 
senelik 750000 lira taksite ve 
timdiye kadar tedahülde kalan 
faizlere nazaran ne kadar 
"Onitürk" tahvili çıkarılacağı 
tayin olunacaktır. Gene iatihba 
ratımıza nazaran Rumeli Şimen 
diferleri yeni itilifnameye da
hil olmayıp bunlar hakkında 
eaki ahkim tatbik edilecek ve 
önümüzdeki tqrinisaniden iti
baren ikramiye ketidelerine tek 
rar batlanacaktır. 

Ünifiye dün akşam 57'/z da, 
Rumeli şimendiferleri de 4.70 
da kaldı. 

sarruf sahipleritıin de gittikçe 
bu kağıtlara fazla alaka eöster 
dikleri memnuniyetle ititilmell 
tedir. 
Akıiyon 21,70 lira 
Obligasyon 33.60 " 

Mümessil 35.70 " 
Haydarpaıa 40 

(eks-kıt' 
pon) 

Tramvay 46; Terleoı 33; 
Bomonti 23,60; Telefon 15; it· 
tihat değirmencilik 24.80; Şarlı 
Değirmencilik 2,70; Aslan ço
mento 9.30 ve Rejiler 5,05 lir• 
ebnektedir . 

Kota harici Mısır kredi F o0· 
siyelerinin fiati berveçhi itidir: 

1886 tertibi 167 lir• 
1903 tertibi 87150 " 
1911 tertibi 86 " 

Serbest piyasada gayriırıli 
badi! bonoları 25 kurut ediyor• 

geriledi; 
ivor. 



Neşredilen Yeni Kararnamelerin Tatbikına Başlandı 
Ekonomi 

Afyoncular dün bir 
heyet seçtiler 

Alişar 
Hafriyatı 

Mm Robinson 94 
yaşına rağmen ora
lara kadar gidecek 

Temennilerini arzetmk üzere 
Vekil B. den randevu istediler 

Amerika zenginlerinden Mm Ro
binaon'un tehrimize geldiğini yaz
mıttık. Mm Robinaon'un zevci M. 
Robinaon Nevyork'ta Metropol mÜ· 
zeainin müdürüdür. Elyevm Alitar
da Şikago Darülfünunu namtna Hitit 
asarını meydana çıkarmak için Pror. 
Yon Der Oıten'in idaresi altında haf 
riyat yapmakta bulunan heyet, M. 
Robinson'un eseri tertibidir. M. R\>
binson bu heyeti Türkiyeye gönder
mek için çok çalışmıt ve heyeti hi
mayeıi altına almıttır. Anaııl Alman 
olan Prof. Von Der Osten de ili.. de 
fa olarak Arnerikaya gittiği zaman 
M. ve Mm Robinaon'un evinde kal
mış, bu surette M. ve Mm Robinaon 
genç profesöre kartı büyük bir mu
habbet bağlamııtır. Mm Robinaon 
dün Perapalas otelinde bize bunlar
dan bahsederken Prof, Von Der Os
ten'i söıtererek : 

Şehrimiz afyon tacirleri dün 
Ticaret odasında toplanmıılardır. 
Uzun müddet devam eden bu İç• 
tiına neticeıinde şehrimizde bulu 
nan lktıaat vekili Celal Beyle te· 
tnaa ve afyoncuların temenniya· 
trnı arzetmek üzere bir heyetin 
tefrikine karar verilmittir. Afyon 
tacirleri bilha&ıa elde mevcut 
ıtok ma:ların serbest olarak da
hilde alım ve aatımma, harice ih
t'acına müsaade edilmesini veya 
ıtokların inhisar tarafından mü
bayaasmı temenni ebnektedirler. 
Afyoncular afyon inhisar kanunu 
tnuvakkat maddelerinde yekdiğe· 
ı-ini nakzeden 1 ve 3 numaralı 
tnaddelerin tadilini de isteyecek· 
!erdir. 

lktıaat ve k ili Beyle temas et· 
inek üzere Ziya Nafiz, Hüsnü, 
liac ı Kerim ve Şerefettin Beyler 
•ecilmişlerdir. 

A fyoncu la r dün Ticaret mü
dürlüğü vuıtasile Vekil Beyden 
randevu istemişlerdir. 

Diğer taraftan aldığımız ma· 
lUmata nazaran, lzmir afyoncu
lanndan mürekkep bir heyet lktı 
&at vekili Bf'yi ziyaret etmek üze 
te tehrimize gelmektedir. 

Çekoslovakya 
tütün ekiyor 

Tütiinler imizin batlıca müşte· 
l"ilerinden olan ve her ıene mem· 
leketimizden iki milyon kilo tÜ· 
tün mübayııa eden Çekoslovakya· 
da da tütün ziraati hayli inkişaf 
ct~tir. Çekoslovakyanın tütün ' 
tnahaulü 12 milyon kiloya kadar 
çıkmı,tır. Fakat yetiıen tütünler 
kali te itibarile çok fenadır. Bu 
tütünü ucuzluğu dolayıaile yalnız 
fa.kir tabaka almaktadır. 

"Y ugoslavyada buğ
day mahsulü 

Gelen maliımata nazaran bu 
•ene Yugoalavyanın buğday mah· 
•ulü pek azdır. Bu vaziyette Yu
toslavya buğday ithalı mecburi
~etinde kalacaktır. 

Yunan - Yugoslav 
ticareti 

Yunaniıtanla YugoaJavya ara· 
•tnda ticari münaaebatın tanzimi 
~in cereyan etmekte olan müza· 
lı:erat itilafla neticelenmiıtir. 

Bu itil&fa nazaran, Yugoılav· 
l'anın Yunaniıtana olan ihracab 
lltn yüzde 35 i nisbetinde Yuna· 
llistan Yugoalavyaya ihracatta 
bulunacaktır. Yugoalavyada Yu
llan üzüm, in ı: ir ve zeytinlerinin 
Batıtın3 mÜ7nharet edilecektir. 

Almanyada alınan 
tedbirler 

Aln1an Ba;vekili Yon Papenin 
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iktısadi programle ziraati hima· 
ye makaadile zirai emtianın kon· 
tenjana tabi tutulması ve aair tet• 
birler hariçte akli teıirler husule 
aetinn.ittir. Bilhaaaa Alman sena· 
yii bu tedabirin akaül.i.melinden 
fazlaca müteeaair olmağa batla· 
mııtrr. Bundan endite eden Al
man sanayi erbabı bu vaziyeti 
Alman hükümetine bildirmiıler 
ve buna göre tetbir alınmasını ia
temişlerdir. 

Fransaya arpa, 
kepek ithali 

ISTANBUL, 28. A. A. - Ticaret 
ofisinden tebliğ edilmiıtir: 

" Franaaya arpa ve kepek ithali l 
teşrinievvelden itibaren kontenjana 
tabi tutuldu, Mmr, yulaf, çavdar ve 
bulgur gümrük tarifelerine zam ya
pıldı. TafaiLit için ihracat ofisine mü 
racaat." 

Manisa borsası 
MANiSA, 28. A. A.- Bugijn öıi'· 

leye kadar bouada 12 ile 25 kurut 
arasında 312 çuval üziim. 4,30 ile 
6,30 arasında 69 çuval buğday satıl 
mıştrr. 

Trabzon borsası 
TRABZON, 28. A . A . - Dün bor 

aada 18 kuruştan 19 kuruşa kadar 
37.987 okka kabuklu fındık satıl
mıştır. 

Tatbikata 
Geçildi 

Kararnameler dün 
gümrüklere res

men tebliğ edildi 

- O evimizin yaramaz çocufudur. 
Demiştir. 
. - Ben bundan 25 sene evvel de 

bir defa lıtanbul'a gelmiş ve beş at 
kadar kalmıştım. Zevcim, o zaman 
Midillide asarı atika aranması için 
yapılan hafriyatı idare etmektf! idi. 
Hatta Sultan Aptülhamid'in ıon se
limlik reıminde bulunduğumu hatır 
larnn." 

Mm Robinson 94 yaşındadır. Bu
nunla beraber, bu bir asıra yalnn o
lan hayatın yorgunluğu çehreoinde 
pek az kendisini göstermektedir. Be 
yaz keten aaçlan Mm Robinson 'un 
çehresine başkaca bir sevimlilik ver. 
mektedir. Mm Robinson yaımın ile 
riJemiı olmas ına rağmen Amerika
dan kalkarak Alişar' daki hafriyatı 
görmek üzere Türkiyeye gelmiştir. 

Dün sabah Prof. Von Der O•ten 
ile birlikte bir gÜn kalmak üzere 
Borsaya &itmiştir, oradan otomobil-' 
le Ankaraya gidecek ve iki gÜn kal
dıktan sonra hafriyatı görnıek üze. 
re Aliıar'a gidecektir .Mm Robinıon 
Alişarda dört gün kalacak ve ayni 
zamanda Boğazköyündeki Hiti haf
riyatını görecektir, Amerikalı dostu
muz 12·13 tt?Jrinievvelde lıtaııbul'a 
aelip Pariı'e gidecektir. 

Alişardakl hafr)yat ne 
halde? 

Prof. Von Der Osten dünkü mu· 
haveremiz eına11nda AlifBl'da bu bir 

Yeni neıredilen kararnameler dün iki ıene içinde meydana çıkanlan 
lstanbul ıı:ümriiklerine resmen tel>- Hitit eserleri hakkında bize I" iza
Jiğ edilmlt n derhal tetkikine b.-ıı.ı batı vermiştir: 
lanmııtır. Yeni kontenjan listeleri- - Bu sene Alitar da eıki iıtih
nin tetkikine de Cumartesi giinü haf kamları kazarak eıki şehrin hiaarla
lanacaktır. rrnı meydana çıkardık. Eıki kalede 

Yeni döviz karamameıinin de dün yaptığımız hafriyatta eıki iki istih
den itibaren tatbikine geçilmiıtir. kim bulduk. Burada kablettarib 11-

Yeru kararnamelerin tebliğile dün raştırmalara devam ederek Neoliti
bir vaziyet huıl olmuıtur. Kararna- que d~vre ait bazı eaerler . b~!?uk. 

· t bl'" · d •tı'bar .. Bu mı yanda 29 metre dennlıgmde 
merun e ıgı anın an ı en gum bi d ·· ı·· k ı -k ·d · t• t d ·d h. r mezar a yun u umat parça an 
ru ı aresı ıca•e o a11 ı are eye- ld ik B k bil k l M"I• 
t . · E )""ld 1 · · . I e e eti . u a umaş ar ı at 
ının y u en evve &ıpanşı ynpı- 6000 ti · ı k -.. . . tan ıene evve ne aıt o mu. u-

lan ve Eylul zarfında ıthaline evvel- zere Mraırda bulunmuştu. Alişarda 
ce müıaade edilen eşyaya ait vizele· bulduğumuz kumaılar Milattan 
rini kabul etınemiıtir.Çünkü yeni ka 3500 sene evveline aittir. Mimari 
rarnamelerle bu şekil mülgadır. Hal mütehaHm hulunan M. Haines Ter 
buki ticaret odası henüz kararname zili Hamamda yaptığı hafriyatta Ro
yi reımen almadığından eJ~n vize malılardan kAlma b1r hamamı mey
yapmaktadır dana çıkarmıştır. Orada eoasen bir _,, __ _ 
ispanya vis konsülü 

Mezunen Madrit'e gibnit olan ı .. 
panya viskonıülu M. Saro dün !.tan 
bul'a dönmü1tür. 

_.....,. .. .. 
Rehberde bir 

eksik var! 
Bilecik meb'usu Salih Beyden te

lefon tirketi müdürlüğüne hitabt;n 
şöyle bir mektup aldık: 

"Efendim. 

Abonelerinize vennit oldufuııw: 
yeni rehber telefon ınemurlannın da
ima vazife başında bulunduldarmı, 
bir müracaat halinde kendilerinin 
derhal cevap ve yardıma müaarant e
decekleri bildirilmektedir. ldareni
zin göstermek iıtediği intizam ~e 
mükemmeliyeti daha iyj izah ede
bilmek için telefon i'1erine ait huıus 
larda 501 numaralarına müracaat e
dilmesi de ayrıca taniye edilmekte 
dir. Her ıeyin mükemmel oldufunu 
gösteren bu nümayitkir ve sitayjı
kir tavsiyelerinize evvela ben aadık 
bir aboneniz sıfatile teıekkür ede
rim. Fakat yalnız bütün bu mükem
meliyet içinde bir noktanın naaıloa 
unutulmuı oldufunu aörüyorum: o 
da, gerek arzrhal ve gerek şikayet İ· 
ç..İn aradığunız bu numaralann cevap 
vermediği takdirde, hanııi mercie, 
hangi numaraya iltica etmemiz ıa. 
znn geldiğini ili.ve ebneıllz ol
muıtur. Eskiden böyle içinden çıkıl
maz işlerde dert yanmak için Marko 
Paşa tavsiye edilirdi. Acaba ben de 
aize telefon rehberine Marko Pata· 
nın numaraıını koyınan1zı mı tavsiye 
etmeliyim?. Bilmem ki, böyle bir tek 
lif ne kadar yerinde olur?. 

Bilecik meb'usu 
Salih 

sıcak su menbaı varc!ır. 

Alişardaki hafriyat daha senelerce 
devam edebilir, orada eski Hitit me 
deniyetine ait pek kıymetli eıeriet" 
vardır. Ben ıenelerdenberi Türkiye 
de hafriyat yapmaktayım . Bu müd
det zarfında samimi hislerle merbut 
olduğum Türk milletin" kar'r büyük 
bir muhabbet beslemekteyim. Vazi
femin teshili için Türk hükümeti ;. 
le resmi ve gayri resmi zevatten gör 
mekte oldufum kolaylıklara kartı 

bir defa daha t"!eklriir etınek iste
rim.'' 

Berber mektebi 
Cumar

tesiye açılıyor 
lstanbul berberler cemiyetinin 

berber mektebi cumartesi günü 
açılacaktrr. 

Bu sene mektep daha :ııiyade 
ehliyetnamesi olmayan ve kalfa 
olarak çalışan berberlerle meıırul 
olacaktır. 

Tarsus 
malmüdürlüğü 

TARSUS, 28 (Milliyet) - Ada
na malmüdürlüğünden kazamız mal. 
müdürlüğüne tayin edilen Recep B. 
iıe başlamıştır. 

Tarsus ha~zede
lerine yardım 

TARSUS, 28 (Milliyet) - Ada
nadan fabrikatör Salih Bey Tarsus 
harikzedclerine bin lira ve bir nıik
dar kumaş teberrü etmi,tir. 

Mahkemelerde 

1240 lirayı ihtilas 
etmediği anlaşıldı 

Mahkeme beraet karan verdi 
Maaş tevzi memurlanndan 

Arif efendi iıminde eaki bir me· 
murun maaş tevzii eınaaında 
1240 lira 88 kurut açığı çıkmıı, 
Arif efendi bu parayı zimınetine 
ceçirmekten suçlu olarak tevkif 
edilmiş ve mahkemeye verilmiş· 
tir. 

Yapılan muhakemede Arif e· 
fendi bu parayı zimmetine geçir
mediğini, ya çaldırdığını, yahutta 
fazla vererek açık verdiğini söy· 
lemiı ve evini ıatarak, bir parça• 
da borç ederek açık verdiği para 
yı ödediğini ili.ve ebnittir. 

Mahkeme bu hususta tahit 
dinlemiş, aelen murakipler ve Ma 
liye memurlan Arif efendinin çok 
dürüıt ve namuılu bir memur ol· 
duğunu aöylemitler: 

- Bu parayı zimmetine ıeçİr· 
memiştir ya tevziatta fazla ver· 
mif, yahut alırken da.lgmlıkla 
noksan almış, yahut ta tevziat eı· 
nasında çaldınnııtır .. Kanaahmız 
böyledir, deıniflerdir. , 

Bunun üzerine muavin Kimil 
Bey Arif efendinin zimmetine pa· 
ra geçirdiği aabit olmadığı için 
beraetini istemiı, mahkeme heye· 
ti keyfiyeti müzakere ettikten 
ıonra beraet ve tahliye kararı ver 
miştir. 

Bir zarfçı 
Mehmet Emin isminde bir ada 

mın zarfiçlik auretiyle 58 lngiliz 
lirasını aııran keJoımanın muha· 
kemesine dün ikinci ceza mahke 
mesinde devam edilmiştir. Oama 
nın sabıkaıı olup oolmadığına da 
ir poliı müdürlüğünden sorulan 
suale henüz cevap gelmediği için 
mahkeme baıka gÜne brrakılmrt 
tır. 

Komünistler 
Komünistlerin muliakemeleri· 

ne dün aabah ağrrceza mahkeme· 
sinde devam edilnriftir. 

Bir bono hikayesi 
ikinci ceza mahkenıeainde ta· 

Yunanistan 
Zelzelesi 

Bizim rasathane
nin de iğnesi düştü 

Evvelki gün tehrimizde vukua 
celen iki zelzele hakkında l{an. 
dilli rasathaneıinden ıu mütem• 
mim mahimatı aldık: 26 eylülde 
saat 21 i 21 dakika ve 15 aaniye 
geçe baılıyan ve garbi cenubiden 
aeldiği talmıin edilen bir zelzele 
olmuştur. Bu haraket o kadar tid 
detli olmuttur ki, rasathanenin 
aisınograf aletindeki kalemler· 
den birisi düşmüştür. Müteakıben 
ayni gün aaat 23 Ü 31 dakika ve 
aaniye gece ikinci bir haraketi 
arz kıtydedilmiştir. 

yanı dikkat bir davanın rüyetine 
devam edilmittir. Davanın maz
nunları Niaan ve Karnik Efendi
ler miiftekisi iae Bagdaaar Kazan 
ciyan Efendidir. Davacımn anlat
tığına nazaran evvelce halı tica
reti yapan Karnik ve Nişan Efen 
dil ere al&b ziraiye taciri Bağda. 
aar Kazanciyan Efendi kırdınl
mak ve paraaı kendıine ıeti.ril 
mek Üzere 3500 liralık vadeli bo 
no vermittir. 

Fakat bu iki halı tüccarı bono• 
ları aldıktan sonra bir daha gÖ· 
rünmemitler, iki gün sonra da: 

- Bonolan kaybettik, diyerek 
mevzu baha bonoların hükümaü.a 
olduğuna dair Kazanciyan Efendi
ye bir teahhüt mektubu vermit· 
!erdir. 

Fakat aradan 3 4 ay geçtikten 
sonra hükümsüz olduğuna dair 
teahhüt mektubu verilen bonolar 
ödenmeai İçin bankadan Bagda
aar Ef. ye gönderilmi' ve o zaman 
Nitan ve Karnik efendilerin bo
nolan kaybetmeyip kırdrrdıklan 

anlaıılmış, aleyhlerine dava ika
me edilmiştir. 

Maznunlar Emniyeti auiiıti

mal etmediklerini, verilen bono· 
ların kendilerine verilmit kolay
lık bonoau olduğunu sôylemi~ler

dir. Maamafih iddia makamı suç
lular hakkında 508 inci madde
nin tatbikini iıtemittir. 

Muhakeme tarafeynin iddia 
ve müdafaaaınm yapılmaaa için 
24 tefrnİaaniye kalmıtlır. 

lzmitten gelen 
kaçakçı kadın 

lzmitten kaçakçılıktan 
olarak dokuzuncu adli 

suçlu 
ihtisas 

mahkemeıine aönderilen Müqide 
hanını iaminde 30 yatında bir 
köylü kadm dün muhakeme edil. 
mit, cürmü sabit olmut 6 ay hap
se konulmaıma karar verilmiştir. 

Maarlf/P 

180 muallim 
Açıkta 

Şartlar ve esaslar 
herkese tatbik 
edilmemiş mi? 

Ecnebi ve ekalliyet mektepleri 
tiirkçe muallimleri kadroları tama· 
men ikmal edilmiıtir. Kadrolarda a 
çığa çıkarılan muallimlerin adedi 
180 i mütecavizdir. Yapılan tasfi
ye bir çok muallllnler arasında ade
mi memnuniyet uyandınnıfbr. Y npı 
lan tasfiyede nazan dikkata alınan 
şartlar ve eıaılann herkese tqmil e 
dilmediğinden tikiyet edilmektedir. 
Bir çok muallimler mağduriyetlerini 
iddia ederek Maarif Vekaletine mü
racaat etmi,lerdir. Tasfiyede, eaaı 
mesleği muallimlik ve darülfünunda 
talebelik olmıyanlann açığa çıkarıl
dığı söylenmekte İse de halen gene 
bir cok serbest meslek eıhabı mual 
limliklerini muhafaza etmektedirler. 

Kız talebenin 
göğüslükleri 

Bütün mektf!plerdeki kız t11lcbe
run göğüılülderi yerli malından gri 
ketenden yap ılacaktır. Bu suretle 
bütün talebenin kıyafete yılmaaak o
lacaktır. Bundan sonra 11İyab ıtten
den göğüslük yaptınlmıyacaktıı·. 

Ticaret mektebinde 
değişiklikler 

Yükıek iktisat "e ticaret mt'kte
binde yeni den senesi ba,ından iti
baren bazı değiıiklikler olacaktır. 

Bu deği,ildikler geçen den senesi 
zarfında müderrisler mecliıindP ha
zırlanan rapora iıtinat etmektedir. 

Öğrendiğimize aöre, bu değişiklik 
ler tedrisi ve idari huıuaat etrnfın ~ 
dadır. Aralannda mevzu yakınlığı 
olan derslerde tedahüle meydan ver 
memek için müfredat program1arı ya 
pılmııtrr. Bu tebeddüller islabatın e
sasını t"!kil etmekle beraber bu ae
ne içinde de bazı kanırlar ittihaz olu 
nacaktır. Çünkü söylendiğine göre, 
icrası kararl114tırılan eaaılar ile tale 
benin bu hususta aeçen oene vaki ta 
lepleri arasında gerek miktar, gere!. 
mahiyet itibarile fark vardır. llga11 
ve ihdaoı istenilen derıler hakkında 
fÜndilik biç bir fey yapılm19 değil
dir. 

VlllJyelte 

Maliye 
• 
imtihanı 

Bugün defterdar
lıkta yapılacaktır 

Ankara' da açılmıt olan Mali. 
ye mektebine aJmacak memurlar 
İçin bugün defterdarlıkta İmtihan 
yapılacaktır. Müsabakaya gire
cekler iaimlerini yazdırmıflardrr. 

Mektep iyi neticeler vermekte 
dir. Sualler Maliye Vekaletinden 
&Önderilmittir. 

iskan iti 
lak.i.n tahkikatma devam olun 

maktadır. Dallı budaklı olan bu 
meselenin tahkiki belki bir ay 
daha sürecektir. 

l•k.i.n müdürü Tahsin Beye 
imzasız olarak ölümle tehdit mek 
tubu aönderildiği şayıasına kartı 
alakadarlar ademi malümat be
yan ebni,lerdir. 

Maaş Cumartesiye 
Birinci teırin umumi maatı cu-

1t1artesi gÜnü verilecektir. 

Poll•t~ 

Bir çocuk 
Boğuldu 

Motöre ip takarak 
denizde yüzecekti 
Dün alr.şam Kuruçqme ıahillerin

de bir facia olmUJ, bir çocuk bog .. t 
mu~tur. Boğulan çocuk Koçhiaarlı 
Kemal dır. 

Kemal bir motora İp bağlamıı, ;. 
pin bir ucunu da eline alarak denize 
ginniştir. 

Denizde iken ip elinden kurtul 
muş, Kemal de yüzmek bilmediğın
den denize batımt ve bir daha çıka· 
mamıştır. Cezedi de bulunamamıt 
tır. 

Feci pkalar 
F eriköyünde oturan amele Ahm~t 

Re Hanılambo fakalaıırken Ahmet 
na11lsa yere dÜflllÜf, bu eını:ıda ce
binde açık olarak bulunan cakı aoii
•iiııe aap1anrmt,. alır aurette yara· 
lanmııtır. 

* Fenerde Demirhun mahallesin 
de olunan lbrahim ile K.i.mil Ş2ka
Jatırlarken aralarında kavga çıkmıı 
neticede Kamil lbrahimi bıçaklı:ı ba
cağından yaralamıttır. 

Kavga 
Nuarat isminde bir ıoförle Al; Ri. 

u imıinde bir §ahıo kavga derkc 
Ali Riza bıçağını çekip Nuıratı va 
ralamak İıterken poli.ler tarafmdan 
yakalanmıştır. 

Eşya çalmış 

Sabıkalı Keğork Tepebaıında bak 
kal Ariıtidinin dükkirundan etya ça 
!arken yekalanmııtır Keğork, Arisli 
diyi bıçakla yaralamak istemiıae de 
muvaffak olamamıthr 

Otomobil altında 

Birinci haraketin merkezi 350 
kilometre ve ikincinin merkeai 
420 kilometre mesafede bulundu 
ğu anlaıılmrştrr. 

Ajan11n zelzeleye ait dün verdi 
ii tafailat ıunlardrr: 

ATINA, 28. A. A. - Haleidik 
ya yarnn adasında vukubulan zel 
zele neticesinde yaralanan 250 
kişi Mea Moudania hastahanesi· 
ne kaldırılmııtır. Mea leriaoa, 
Mea Roda'daki bütün binalar, 
çökmüt. yıkılmıştır. Ölenlerden 
birçoğu hala enkaz altındadır, 23 
köy de afır zarar ve hasara uğra
mıştır. 

Türk kadınları biçki 
yurdu sergisi 

Ali İsminde bir ıoför otomobille 
Arnavut.köy caddeainden geçerken 
otomobile son sürati vermit ve o es
nada caddeden ııeçmekıe olan Ali e 
lendi İ<mİnde bir adama çarpmıthT 
Ali efendi otomobilin alımda epey
ce sürüklenmiı, muhtelif yerlerinden 
ağır surette yaralanmııtır. Şoför A
li bundan sonra otomobilin hızını 
kesmemit bu defa da önde gitm kto 
olan toför Lıitfirun otomobilin 
çarpmııtır. 

Büyük bir korkuya tutulan 
halk, dışanda vakit geçirmekte 
ve dua ebnektedir. 

Muhaberenin sekteye uframa· 
aından dolayi Aynaroz mauaatı
nnrn ne olduğu öfrenileınemiıtir. 

ATINA, 28. A. A. -· Dünkü 
zelzelenin Halkidik,-anm tark 
aahillerinde 15 kadar kaaabayi 
tahrip etmif olduiu tasrih olun· 
maktadır. 

150 kiti ölmüt. 250 kiti yaralan 
DUftır. 3000 e• yrkılnuıtır. Bü
tün bu mıntakada korkunç aahne 
ler olmutıur. 

Felaket halkı uykuda yakala
Dllfbr. Bu da fel.i.kete uirayanla
rm fazla miktarda olduğunu izah 
eylemektedir,. 

SELANIK, 28. A. A. - Make
donya valisinin zelzele hakkında 
telgrafla bildirdiği muhtasar bir 
cetvel 141 kitinin ölmüt ve 50 si 
ağır olmak Üzere 408 kitinin de 
yaralanmı§ olduğunu göstermek
tedir. 5 köy yerle beraber olmuş, 
10 ka.dar köy de yarı yanya ha
rap olmuştur. 

Sergide yerli mallarından ya_ 
pılmış çok güzel eserler vardır 

Kıymetli eserler 
nerede? · Dün saat 16,50 de Divanyolunda 

Türk kadınlan Bicki ve dikiı yur
dunun senelik ıergiıi açılmıştır. 

Bu sene Yurt bazı yeni t.,.kilat 
yapmıtbr. Ezcümle, Maarif Vek.i.Je
ti Yurdu resmi bir sanat mektebi o
larak kabul etmiıtir. 

Bundan ba,ka, Biçki Yunln ev
velce lıiri aile ıubesi diğeri de mes
lek ıubeai olmak üzere iki kısmın· 
dan müteıeldôl idi. Aile ,11beai bir 
aene ve meslek ıubeai de iki senelik 
idi. Şu halde yurt uç senelik lıir deT 
rei tahsile malikti. Şimdi bu smrfle.ra 
iki sımf daha ilave ediliyor. 

Tatbikat 9ubeai ve modelcilik fU· 
beai. 

Tatbikat şubesi bir atelyeden i
barettir. Burada hariçten alma· 
cak elbiıeler en aon modaya göre 
bilzat talebe tarafından dikilecf!ktir. 

Modelcilik ıubesine aelince: Bu 
ıubede talebe, kadm ruhunda me•
cut incelik ve zarafete uycun bir su
rette yetiıtirilecek ve bili.hare mo
delei olarak buradan mezun olacak· 
tır. Talebenin yaptığı modeller, mem 
leketimizin kibar mahafiline mensup 
ve eyi giyenen hanımlardan tqekkül 
edecek bir komiteye arzedilecek ve 
bunlardan beğenilenler model halin 

1 de neşredilecektir. Bu iı memkketi-

mizde ilk defa yapılan bir itdir. 
Avrupa zevkinin büyük Türk zevki
ne uygun olmamaıı dolayiaile teı!Ui
mile milli zevkimize uyırun giyin
mek isteyen hanımlarımız kendi zevk 
)erine tevafuk edecek telebbü• tekli
ni bulmakta müıkül.i.t çekmektedir
ler. itte bu ihtiyaa düşünen yürt 
bunu temin edelıilmek makaadile bu 
vatan vazifeıinde Ön ayak olmuı bir 
haldedir 

Vaktile Konyadan lstanhula .-ön 
derildiği halde ortadan kaybolduğu 
anla,ılan tarihi seccade ile hırkanm 
cami ve mescitlerde aranmasına de 
Yam edilmektedir. 

Diier tlll'llftan bu hadise etrafm. 
da bir defa da polisçe tahkikat yapıl
ması kararlattınlmıttır. 

Zabıta bu hususta İcap eden tı.h
kikatı yapacak ve tahkikat neticesin 
da evrak tanzim olunarak alikadarla 
ra btldirilecektir. 

Hakikaten bu ilıtiyaç çok mühim. 
dir. Türk kadınlan Biçki yurdu şim
diye kadar 2725 talebe meznn yetiıı
tirmiştir, Bu mezunlardan 28 kiti kü 
çük Biçki ve dikit mektepleri a~mıf --··-··· .. ··········--··-
lar ve vatanın birer köşesinde hanım örgüsile bir yastık üzerine oturt
lanmızı yetittirmek ile ""'!guldur- muftur. 
ler. Diğer eserlere gelince: 

Sergide bu ıene aon ımıftan ç•kan Ruhiye Cemal hanımın kombınc-
hanımlann Ye birioci sınıf hanımla- zonu. Didar lbrabim H. mın manlo· 
nnm eserleri t"!hir edilmittir. ıu. Meliha Hamdi H. mın tuvaleti 

Bunlardan her biri büyük çalışma Müzeyyen Hllmi hanımın tuvnl<ti 
lar sayesinde vücüde gelmit çok İn· Sühendan H. m abajuru, Melahaı 
ce itlerdir. Sabri H. mın tuvaleti, Hadiye H 

Sergide çok gÜzel e•erlerile ı;öze mın erkek kostümü, Melika Süley
çarpanlarnı içinde biç ıüphe yok bi. man H . mın tayyaörü, Samiha Hü
rinci vaziyette Nurinisa~ SeJma, Bil seyin H. mın tuvaleti. Neyire Os· 
aay,ve Firdevs hanımların itleridir. man, Mualla. Huriye Ömer, Feriha 
Bilhaua Bilköy hanım, Türk karika 1 Zehra ve Kevıer hanımların eserleri 
türistliğinin şah eseri olan Amca bey çok göze çarpan bir güzelliğe malik 
tipini harikulade bir maharetle saç idiler. 
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uakşa 
Arap musikisi, 
Fransızca büyük 
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r ;l\illiy~t 
sr;; umdcsi cM(LLlYET• tir. 

1 29 EYLÜL 1932 
1 ı Jdareh•ne: Ankara caddesi, 
1
1 

1 100 No. 
t 1 Tclıraf adresl 1ıt. Mi!llyet 

lı ı Telefon Numaraları: 
'"§muharrir ve Müdür: 24318 

, Yazı i§leri Müdürlüğü 24319 
İdare ve Matbaa 24310 

BO E ÜCRETLERi: 
r 

Türkiye ıçın Hariç içın 

Saat MAJiKSinemasında: Andre Reuze'nin eserinden" e·· .. .. 
21 1.2 da muktebesLEFE::~~! t!!~~ - RENE acı ımın yusu 

Arap rakısları, Cirit oyunlan, Fas'nı eğlence ve zevk yerleri, Meraklı sergüzeştler. Arabistan'da çevrilmiş 
şark filmi. 

Siz ne dersiniz? 
izdivaç kadınları güzellettirir 

Yoksa çirkinleştirir mi? 
mi? 

Kari sütunu 

Ecza fiatlan 
pahalıdır 

Buhranrn halkımız üzerindeki te
siri tamamen malUmunuzdur.Bunun 
hükiımetçe de mahim olduğuna en 
büyük şahit, her gün yeni kararlarıy r 
la dosta duşmana kar,ı halkın refa- • 
hından iktisadiyatımızın ıiyanetin

HİKAYE 

Talih 
- Fransı:zcadan -

den gayri düşüncesi olmadığını fi- Borsacı Dubief sokağın kö- on frank para kaybetmiş bulu
len isbata muvaffak olma<ıdır. Bu- şeainde meslekdaşlardan Jail· nuyordu. Oyun bitti. Dubief 

Avrupa gazetelerinden biri terim. Böyle damızlık koyun nu, şuurlu bütün halk kütlesinin gö lard'a rast geldi. Jaillard sor· klüpte iken darbenin tesirini j 
boş bir anket açmış. gibi semirmek bir kocanın ar· riip tükran ve minnetle telekki etti 

Soruyor: zularını doldurmağa kafi mi- ı ğin'. sö;rI~mek en yüksek bir vicdan du: belli etmemeğe çalıııyordu. Fa 1 

d . ? .. . . , vazifesıdır. - Samuel ne yapıyor? kat dışarıya çıktığına sapsarı 
- İzdivaç kadmlan güzel- ır · Bugun son tıplerı kozalaK Şimdi hüklımetin bu ulüvvü cena - Ne bileyim ne yapıyor Sa bir hayalet gibi başı boş &okak 

!ettirir mi yoksa çirkinleştirir gibi yerde sürünen bu kafa İn- hına muhtaç bulunduğumuz, yük•ek muel? !arda dolaşmamya başladı. Or-

Al kazar 
SİNEMASI 

Arzuyu umumi üzerine 

Ateş 
Ordusu 

Tekmili sözlü sesli heye
can ve sergüzeşt filmi. 
Tekmili olan 24 kısım 
birden ~österileeektir. 

L. K. L. K. 
3 aylığı 4- 8-

mi? sanları hesaptan hariç tutsak himaye ve lutfuna sığındığın t? bir _ Borsadan gelmeyor mu- talığı süpüren çöpçülerin hali-
1 Zorlu bir anket. Birden bire bile yine izdivacın kadınlar ü- sırada, kanuni tahdit ile geçinme ve d d 
cevap vermeg-e imkin yok. Bun zerindeki tesirini erkeklerin ha yaşama hudutları mühim derececle sun? ne gı~t~ e .. iy~~· .~".. 111•111•••• ım•s:mm•ı 

t 
1 

ı 6 
" 

7 50 14 -
~ 12 .. 14 - 28 -

Gelen evrak geri verilmez -
1 Miiddeti geçen nüahalar 10 ku
~ ı·uştur .. Gazete ve matbaaya ait 

işler için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların m.,.. 
s'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y e9ilköy aakai ruat merlı:• 

:inden verilen malilmata gön bu 
{Ün hava k11men bulutlu olıı.cak 

·üzgar ıimali iıtikametlerden mü
:edil kuvvetle eıecekttr. 

28-9-32 tmihlnde hava tazyiki 
762 milimetre en çok aıcaldık 27 
-n az 14 santiarat kaydedilmi9tir. 

-fE•E~ 
Havalar 

Diyebiliriz ki; havalar inaan
ır gibi gençliğe doğru bir rücu 
österiyor. aonbaharda daha zi
ade bir kıt meyli hiuedilmek 
abii iken ideta yaz, hem de 
:urak yaz çetnisi ver- günler 
aşıyoruz ... Avrupada havalar 
ıÖyle değil... Orada daha serin 
·e daha yaf... Şark. latanbul, 
lünyanm dediği gibi günet ve 
·enkler ülkeei olan bu inci son 
ıaharda da yaz ıataasını. yaz 
. ıcağını muhafaza ediyor .. Tıp
tı yaıını gö.termeyen güzel bir 
cadın gibi.. Bunu bildiğim için
Jir ki; ben daima buraya gel
nek istey- yabancılara sonba· 
ları tavsiye ederim. Sonhabar 
lstanbulun en sabit. en düzgün 
nevsimidir. Y emiti, sebzesi, 

r·içeği bol mevsimidir... Zaten 
stanbul için mukadder ebedt 

,ir sonbahardır .... 

Davalar ve 
Mütefekkirler 

Muharrir ve artisti mütefek 
<ir ismi altında bilmem bir a
raya koyabilir miyim.. Bu iki 
bat amelesi bazı aktamları bir 
çatı altında toplanırlar amma. 
bir isim altında birleşmeğe ra
zı olurlar nıı. bilmenı? Bunu 
bir yana bırakalım: Maksadım 
şu: 

Bazı muharrirlerin biribirle
ri aleyhine, bazı artistlerin cie 
muharrirler aleyhine karşılıklı 
hakaret davaaı açtıklarını hep 
okumıutsunuzdur. Bu iki taraf 
için olduğu kadar bizim fikir 
sahası için de pek göğüs kabar 
tacak bir hadise değildir. Değil 
dir amma ne yapacaksınız .. lki 
taraf dava edince hiç bir mah
keme: 

- Ben bu davaya bakmam .. 
Oemez .. Kaldı ki; bilaistisna 
bütün mahkemeler evveli tara 
feyne uzlatma tavsiye ederler .. 
Zira, bir mütefekkir hakkında 
haklı da olsa bir ceza tayin et
mek hoşa gider şey değildir .•. 
İmdi .. Bu davaların sonları ta
bii herkes için merakı mucip o
luyor. Hep bekletiyorlar ve so
nunda hu davaların daima tara 
feynin biribiri aleyhine söyle
miş olıraları sebebile cezaları
nın iskat edildiği neticesine va
rıyorlar. Yani sövüşmüşler .. Fi 
kir ve kalem erb~bı sövüşmÜş· 
ler ... Halka &evişmek hakkında 
mevzular yazan ve canlandıran 
bu zevatın sevişmeyi bırakıp 
sövüşmeleri ne elim bir manza 
raoır. 

,,. ,,. ,,. 
Karilerimizden Hilmi Beye: 
Mektubunuz (Milliyet) tein 

tişar edecektir efendim. 
ç 

. ) b . . I I geni,letilmiı ve hepıinin müreffeh - Evet.. Yurudu, yurudu. Yavaş ya- E L E K 
dan ~ah~e:c'en .< ~a Matın u Y~tı ve .. ızdıvacı an ~yış arına j hal ve hayat içinde olcluklan müşa- - O halde? vaş sokaklarda gelip geçenler M 
an~etı hızım gı~ı pek ho, b?.1- gore mutalea. et~ek lazı~.dır. 

1 

h~de!eri~.iz .. ~tın~a, el il~ tutulu~ ve _ Borsa~an gelıyorum a~- ç?ğ~!ıyordu. Felakete .. uğramış Sinemasında 
dugunu kaydettıkten sonra şoy Hayata bır çıçek gıbı açı- goz ıle gorulür hır hakıkat halınde ma. Samuel'ın ne yaptığını bıl- ı bır ınsan manzarası gosterme- LUPE VELEZ 
le diyor· 1 .. L .. • b' kı hulunmut olan eczacı vatandaşlan- 1 O k d k · • ı · b" ld · k .. kül' 1 an guze pur nete ır genç h .. k" "k k . t t meyorum. a ar. me ıçın evve a ır traş o u. ve Cevap verme mu.. . f k b" . mızın u gun u yu ıe maışe ız ı- • • • k . I . . b 

- b led d h T. • zı zengın, a at ta tatsız, cım· rabı altında crrpınan halkımıza_ - B:ıgün pek keyfın yerınde sonra ıs arpın erını oyattı. LAWRENCE TİBETT 
Fakat u mese e a a zıya· ri hoyrat bir erkeg" e verin. ne b' · ·nh· 'b' d b .. , de" ı'I Fakat i..karpı'nlerinı' boya-d ·zcl" ki" · d" .. k • ır nevı ı ıaar ıı-• ı - a a yuz .. e g .. •@ 
_e 1 ıvaç ~_e ını ~ş~nme zevk, ne zeki, ne görüş ne du- 30 : 40 kar yüklemeğe.. kalkmaları - Canım öyle isteyor. İki tırken gözleri bir camekana 1 
lazı,m~ır. Guzel,_ şen, ııtikbale JUt itibarile aralarında bir yak- ve bunu.nla da zaten mureffeh hayat saattir yakama yapışmış bırak- ilişti. Bir piyango bayiinin ca
neş e ıle bakan hır cenç kız te- ıa,ma yok. Bu kız mahvolmuş- lkantmakna bı~az da~a. refd ~ vj serve! mayorsun. Bursaya mı gidecek mekanı .. Bugün çekiliyor. Bir 
sadüfen kaba. haşin bir adam- t a 11teme en ogru o ur mu. . . B . 1 . . . f l"k 1 d" t•· .. 
I . . ur. I Bugün hayat ihtiyadanna inziman sın, gıt. enım ace e ışını var. ınaan e a et yo una uş u mu. 
a evlenır, hayatı zıodan olur, K d' h ı· d .. il""' b k d h ti" il• 'ki tt' d Dubief son derece sıkı•mı•- arkadan demir bir el onu müte " 1 ' r kı b k en 1 a lD e guze lgl a • e en er lan m, m yon Si e n °' y T 

0 gu~e '. 0 n~ e 1 z a arsı- kında bir iddiası olmayan bina- ağırlık •·eriyor. tı. Bir an PVVPI beledi.,•nin o madiyen itermiş. Piyango hak- 1 

tarafından temsil edilen 

nız çırkınl~ır. enaleyh hayatı daha kanaatkar Halen tahammülsüzlüğümüz naza civardaki umumi belalarından kındaki menfi fikrine rağmen ı 
Sonra pek güzel olmayan bir çerçiveden gören bir genç rı dikkate alrnarak, hükümetin yuca birine kapağı atmak isteyordu. Dubief bir seri numara aldı. Gi 

korp.. e b"ır k~ 1·yı· b·ır tesadu"fle inayetinden, en kavi İmanlarla bağ- F k j "il d .. .. d d" -· • d" ı•••••••m••••••ıl ·~ kız k b" 1 · · · b" • · · a at aı ar sozune evam ıp yemegını ye ı ve ne yapıp · · b · d 1 ı yumuta ta ıat ı, ışını ı- lı bulundugum samımı halkperver- . 
i'1~s ve ~engınl ır a am b ev- lir, muntazam bir erkekle ev- 1 liğinden hu yeni eczacı karı yükü- etti: yapıp güzel bır kulpu vurmak '••~ Bu aktamdan itib.reıı fl 

ADALAR 

ŞARKISI 
(LA RUMBA D'AMOUR) 

filmini ıörehilmek için 
YÜZLERCE HALK SlRA 

BEKLiYOR. 

enır, meı ut 0 ~~ ve ? . a~'. lendiriniz. Bu genç kız mes'ut 1 nün de sırbmıza yüklenmesine ma- - Acele işin varsa. onu söy kararile borsaya gitti. Fakat 1 
toh g~nç lkı~ ';rpılır, ~elı!t ~u olmuştur ve yatı ilerledikçe, hal ve meydan vermemesini ve hat leseydin ya .. Ben kimseyi işin- burada da şansı yardım etme- A R T l S T İ K 
ze eşır. f ız ıvaçta eğı, o- h • k d " d. k ı· ta Avrupa müıtahzaratmın fiatlan den alıkoymam. Sonra hosbe- di. Yükseleceğini tahmin ettiği Sinemaaında: Pek nükteli ve 
cadal atta çocu ogur u ça ge ı- hugiinkü şeklile bile tahammülün h d" t" D" "'n" 

· . . b .. şir, serpilir ve binaenaleyh gü- üstünde olduğundan mümkünse bu- tinden de o kadar zevk aldığ~- es ıı:m ~ş .~· u~ecegı ı zan· gayet eğlenceli bir komedi 
{Le Matın) ın u mutale· zelleşir. nun da tenzili cihetinin tetkikine e- mı zannetme ... Şunu da söylı- nettıklerı yukseldı. 

aaı bana da kalsa doğru. Hayat mir buyurulmasnıı niyaz ederiz. yeyim ki, ben bana karşı neza- 1 Bu yeni felaket kartısında da 
o kadar yüklü ki her dakika bi- Mes'ut olmak kolay değil. Daimi okuyucunuz: ketsizlik gösterenlerden de hiç kararını verdi: 
zi bedbaht ve yahut mes'ut e- Meğer ki saadetimize bir hu- N. HiLMi hoşianmam. r - Ben sefil bir insanın. Böy 
decek vak'alar getiriyor. Bir dut çizelim. Hayatın bugünkü - Canımı sıkıyorsun. Han- le yaşamaktansa .. 

hareketleri kıt'alar, memleket-genç kız ruhu o kadar karışık Yeni neşriqat gi nezaketsizlik yahu? Ben sa• Nehre doğru yürümeğe baş 
k , ler, milletler arasındaki bugün- d b b o kadar esrarlrdır i onu mes · ff na acele işim var dedim. Anla· !adı. Tam o sıra a ağıra a-

ut ve yahut bedbaht edecek ar kü yakınlık, münakale vasıta- olivut mıyor mısın? Senin hiç ömrün- ğıra bir çocuk geçti: 
k k ları, sinemalar. radyolar, yani 

zuları ketfetmek im inı yo - Holivutun "28" numaralı de acele bir işin olmadı mı? - Kazanan piyan·go numara 
bütün ahengi ve hareketi ile h 1 K · tur. nüshası en güzel resim ve ıi- Jaillard anlamıştı. Bir ka - arı.. azanan pıyango numa-bugünkü medeniyet o kadar 1 

G kı 1 1 k d · nema prog" ramları ile inti•ar et kaha salıverdi · ra arı enç z a ev enme enız- geniş ki okuyan, anlayan bilen ' · .. 
de balık pazarlık etmek gibi insanların kafasını. ruhunu is- mi.ştir. - Anladı°!; anladım. Şun~ Dubief bu kadar ~alihsi~lik-
bir şeydir. O içindeki arzuları tili etmiştir. Genç kız ve genç yeni filiz "çok sıkıştım desene .. Haydı ten s?nra ~azanaca~ını ~ıç te 
k d' de ek duymaz Onlar, k k . h k b haydi, koş.. tahmın etmıyerek lıateyı aldı 
Zeekna·sıına Pı.stı'dadına ka.nındaki er e içın ayat, asa asının. lnce duygulu asker şaırı· Ayrıldılar. Dubief daha yir- ve şöyle bir göz gezdirdi. A-

' memleketinin hududundan çık- · M h"dd" M kk" B · y ı B k k · 
mikroba göre ya vat ya vat çi· mıştrr. mız u ı ın e ı eyın e mi adım gitmemişti ki, birisi man ne. g_örsün. üyü i ra~ı 
çeklenir. (Şu kızın ahlakı çok ni filiz namile nazım ve nesir kolundan tuttu:. .. y~ kendısıne vurmuş. Tam yuz 

güzel!) diye peşin peşin hü- Üsküdarlı bir genç .k.ız _kat- son eserlerini havi kitapları _ Hey, Dubıef boyle nere- bın frank .. 
küın . 1 1 k d f !arını Greta Garbo glbı ışlıyor. neşredilmiştir. Mütaleasını tav ye? O gece tekrar klübe uğra-

bv~rıp edv enend er ço e ta Ko!lyalı delikanlı bıyıklarını siye ederiz. Merkezi tevzii Mu- _· _ Ah sen misin Orlean? A- dı. Arkadaşlar zengin olmanın 
sarp ır ma en amarına ça . Ad 1 h M . "b" k . 1· H ı· b k" . h "d. • . . .. . 

k i 1 1 [ o p enJou gı ı eııyor. a ım a ıt ey utiıp anesı ır. man beni bırak. Çok acele ışım en iyi çaresini munakaşa edı-
tr arını an ar ar. Ve daha fenaaı Akşehri Hani- yorlardı. 

Kadın ruhunun arzularına fe kadın Lilian Harvey gibi 1 RADYO 1 va~ Ne işi bu, bu kadar acele? Dubief kemali salahiyetle 
nihayet mi olur. Öyle kadınlar işveli olmağa (Secile Sorel) _Sorma. sorma! Şu hayvan dedi ki: 
vardır ki onları hafifçe tebes· gibi de şık ve zarif olmağa he- Jaillard gibi sen de beni iki sa- _ Efendiler. zengin olmak 
süm ettirecek bir arzuları için vesleniyor. Bugünkü Pro~ram at alıkoyma! Sen ne işi diye öğ için tasarruf lazımdır. tasarruf. 
Rokfellerin ~ilyarları az _g_el~r. Balayını tayyarede geçiren renmek iateyorsun. Çok sıkış- 1 Mesela on beş santim sarfetme 
Amma bu nıhayet şans ışıdır. Amerikalı milyarderlerin ha- ISTANBUL - 18 orkestra. l 9,30 tım. Şurada helaya ug"rayıp on 1 den işinizi görmek. im_ kanı var-
Ald • kı l"h" k J Makbule H. Yesari Asim bey, 21 or ıgın Z ta ı ıne ma u ve yatı (Sivas) ta lezzetle ve me- kestra, 22 gramofon. beş santimi bayılacağım. . ken o on beş santımı sarfetme-
tedbirli bir kadın çıkar. Öp ba- rakla takip ediliyor. Orlean filozofane bir mütalea 1 yiniz .. 

lro BOKREŞ (394,2 m.)- 19,40 gra 
tına Y· B' b h·d' 1 k' yu"ru"ttu··.. --------------u. tu" n u a ıse er, va a· f 20 k 20 "0 senfonik kon Bana kalsa çok tedbirli, çok mo on, ıar '• .- . 
kanaatkar bir kadına da taham lar, hakikatler ruhlarımız üze- ser, 21 konferans, 21,15 konsere de _ Evet, dedi, bu iş kralların 
mül edilmez. Kadın bir hayat rinde derin izler bırakıyor. Sa- vam. bile batına gelebilir. Git. on 

adet diyebildig"imiz varlrg"ın hu BUDAPEŞTE (550,5 m.) - be t' · On be• santim 
arkadaşı olmakla beraber niha- Ş san ımı ver. Y 

Y
et süslü bir zevk vasıtasıdır. dutları gittikçe genişliyor. Ar- 19,30 İngilizce den. 20 kons~r. sarfedersen demek ki bu para 

Bence modaya uymak için ko- tık İstanbul kızı için saadet 21,30 operet parçalan. sende var. Ve sarfetmek iste-
başlıba•ına bir yuva kurmak LONDRA (355,8 m.) - 19,35 Haydı· ug"urlar olsun casını gırtlag-ına kadar borca Y yorsun. .. 
deg-il, hayal ve hulyalarını ta· aakeri muzika, 21 konser, 23 gramo. D b" f y"ru"du'" 

batıran kadınla iktıaat, tasar· "ki · u ıe u · 
ruf yapacag"ım diye yamalı ço- hakkuk ettirmek! fon, 23,30 elanı mu•• ar. - Dünyada ne geveze adam 

Bu hayal ve hulyaların ne yak PARlS (1725 m.) - 20•20 grn- 1 s·· 1 le so"ylerler bu" 
rapla .okag" a çıkan. et yemeg" ı" - . 21 40 .. ar var. oy er r • -1 l l ld ~ mofon, 21 radyo konıerı, , fUU;ı d 
ni akşama saklayıp öğleyin aşı maz şey er o ugunu za- 21,45 piyano 22,30 gramofon, tün söyledikleri incir çekir e-

man anlatıyor amma ne yazık -· · d ld Sabı' amma 
Peynir ekmek yiyen cibilliyet- gını o urmaz. • 

ki arada (izdivaç) kötü olu- PRAC (488,6 m.) - 19,30 Al- b' de be a t" ufaklık 
Sı"z kadın arasında fark yok- 20 k nf ız on t 5 n ım yor. Kabahat izdivaçta değil, man radyo neşriyatı. o erans, ? 
tur. İkisine de tahammül edil- 20,15 piyano, 20,45 Brunnden nakil, var mı• 

l LAN 
Samsunda tilccaı·dan Kara Muıta 

fa Zade Mu.tafa ve Memiş Y azici 
Zade Biraderler Şirketi Konkorda
to komiserliğinden: Samsun'da Tüc 
cardan Kara Mustafa Zade Mustafa 
ve Memit Yazıcı Zade biı·aderler 

Şirketinin konkordato tek1ifl~ri üze 
rine kendillerine Samsun icra tetkik 
merciinden iki ay mühlet verilmiş ol 
doğundan alacakt.ların ilin tarihin
den itibaren yirmi gün içinde SsrH· 

aunda Tütün inhisarı fabrikası civa
rındaki dairesinde konkordato kon.i bizim ayarını kaçıran hoppalı- k Arandı, baktı ki yok. On be& 23 radyo jurnal, 23,20 onser. ~ 

ğımızda ! santim ıçın cebindeki büyük ıerliğine müracaatla alacaklarmı te• ı 
Burhan CAHlT ROMA <441.ı m.) - 21 gramo- paraları bozdurmak istemeyor- bit ettirmeleri, aksi halde konkorda 

mez. 

fon 21,20 kadın şüunu, 21,45 ıenfo- d 
nik konser. du ve şöyle düşünüyor u: to müzakeresinden hariç bırakılacak 1 

1 
KOCAM BENİ 

Fr~sı:~sö~üTv~ :r:l~ilm 1 ALiCE COCEA ve 
ANDRE ROANNE 
tarafınd.:ıtn. 

E L H A M R A 
Sinema11nda 

Mary Glory 

ve Marguerite Moreno 
tarafından temsil edilen 

DAKTİLONUN 
İZDİVACI 

filmi hüyıik muvaffaklyetle 
gösteriliyor 

ilaveten: Paramount dünya 
hava<lisleri. 

BU AKŞ/.,.. <ıııımıım~ 

GLORYA 
SinemasJnda 

RAMON 
NOV ARRO'nun 

S u z y V e r n o n ile 
beraber temsil ettifri 

A 

Aşık Rahibe 
(SEVIL'Ll ŞARKICI) 

tamamen frpınsızca sözlü ve 
ıarkılı ilk filmin İraesi 

ıerefine 

Şimdi farzedelim ki böyle 
moda ve süs peşinde koşan. 
bayatın zevkini bu yolda ara
yan, rüyalarında kibar alem
lerinin tantanalı sahnelerini gö 
ren bir genç kız hasis mende
bur bir adama vardı. Bu kız 
güzeldir, neş'elidir. Bir sene 
sonra bu genç kadın bir hara· 
bedir. Arzuları yapılmayan ka
dınlar kendi kendilerİJ'li yer bi
tirirler, Genç kızlık rüyalarını 
tahakkuk ettirememek bir ka· 
dmı bedbath etmekle de kal
maz, eğer akıdesi bozuksa onu 
daha tehlikeli yollara da düşü
rür. Bu yolların hepsi bir genç 
kadını tahrip eder. 

VARŞOVA (1411 m) -:- 19.20 - On bet santim için, yirmi ları ve alacaklılar toplanması 7-11-
danı musikisi, 20,10 muhtelıf, 20,35 frank bozdurdun mu. baydi yir 932 tarihine müaadif pazartesi ıünü ı GLORY A CAZ'ın 

Draman tercüman mahallesinde mü radyo jurnal, 21 halk musikisi, 22,50 mi frank çabucak eriyip gidi- saat ondörtte borçluların Samsunda iştirakile 

irtihal 

Türkçede bir temsil vardır: 
"İyi kocanın karısı kurna ba
şında belli olur" derler. 

Eski telakkiye göre mes'ut 
kadın evinde uşağı. hizmetçisi 
olan, "elini sıcak sudan soğuk 
suya sokmayan. bir dediği iki 
edilmeyen kadındır." Ve bu 
kadın rahattan. ferahtan o ka
dar semirir, yağlanır, ballanır 
ki hamamda onu böyle fıstık 
gibi görenler derhal kocasının 
iyiliğine hükmederler. 

Böyle bir hanımın ruhunda 
tahlil etmek i.:o-

tckaidini askeriyeden Mehmet Ali radyo jurnal, 23 danı muıikiıi. yor. Buğday pazanndaki ticarethanelet·in 
Beyin mahdumu küçük aıhhiye mek ViYANA (517,2 m.) - 19,15 Nihayet bu muktesitin yü- de yapılacağı ve alakadarların top- 1 BİRİNCİ GALA 
tebi son sınıf talebe.inden Necmi konferans, 20,05 radyo jurnal, 20,15 zü güldü. Aklına gelmişti. Ne- lanmaya tekaddüm eden on ıün için 1 MÜSAMERESİ 
Bey pek genç yaşında Cerrah Paşa dans musikiıi, 21.55 operet parçalan, ye azası olduğu klübe gitme- de komiserlik nezdindeki vesaiki tet :ııı•liııııııiiıım•••••••• .. 
hastanesinde tahtı tedavide ike.:ı ve- 23,15 radyo jurnal, 2J.30 konser. yor? Klüp iki adım ötede.. kik edebilecekleri ilin olunur. 
fat etmiıtir. Cenahı hak kederdide ai Dubief klübe gitti ve rahat- Komiser: Musa Kazım 
lesine .... hru cemil ihsan eylesin. K İ R A L 1 K E V ladı. Dışarı çıkacağı sırada. bir 1 

Kadıköyüncle Mmrlıoğlunda N.,h t b · ba I olan ar par ı rıçe . '· amış - lıtanhul 6 ıncı icraaından: Bir bey sok.akında 27. rı1rnar,.I• .1,.ı-·-:1,. k d 1 d b 
Beyoğlu dördüncü ıulh hukuk ha- ve suyu bulunan altı odalı ev kira- a aş ar an ırı: borçtan dolayi tahtı hacza alınan ka 

kimliğinden: Terekesine mahk~mece lıktır. Görmek irin h:kcıye ın ... _ - Vay J?ubief diye1bağırdı. palı çarşıda Kalpakçılarbatı cadcle
vaziyet olunan Ligor Praskolos v•- mak için de ıazetemizde Ramiz B. Sen bu :vakitte burada• sinde 116 No dükkanda mevcut 14 
let Manolun uhdesinde bulunan: ye müracaat edilmelidir. - Şöyle biraz yukarıya çık- düzüne çorap 2-10-932 ıaat 12 den 
1 - Buğaz içinde Yenimallecl~ Bağ tım. 14 e kadar paraya çevrileceğinden 
re sokag-ında atik 13 No. lu ve 400 Devredı"lecek ı•htı"ra beratı Hemen oyuna davet ettiler. • taliplerin mezkur günde hazır bu-
lira kıymeti muhaınmeneli bir bap " Tıraı makinelerine (Emniyet Dubief evvela kabul etmek is- lunmaları ilan olunur. 
hanenin nmf hiueai, Açık artırma tertibatına) ait islahat" hakkındaki temedi. Fakat oyun bu, insanı 
suretile riı•ümu dellaliye ve ihale Sanayi Müdiriyeti umumiyeainden 1 da öyle. çekiyor ki .. !'le olu~~a 
pulu mu,terİ•İne ait olmak üzere 2 istihsal edilmit olan 17 .Ni.san 1930 1 olsu.~ .~ıy~. oturdu. lçınden fOY 1 
teşrinsani çarıamba şünü saat 16 da tarih ve 1376 numaralı ıhtıra beratı le duşundu: 
satılacaktır. Talip olanların mezku< , üzerindeki hukuk hu kere baıkasına - Şu on beş santimi bozdur 
sün ve saatıa mahalinde hazır hu- ferağ veyahut icara verileceğinden mamak için burfya geldik am
lunmalan ve fazla malumat almak mezkur ihtirayi satın almak ve iıti- ma, bakalım ne olur. 
iıteyenlerin ve müzayede şartname-• car etmek arzuıunda bulunan zeva- Oyun. oyun, oyun! Sabah 
sini görmek isteyenlerin 931-63 No. tın lıtanhul'da Bahçekapuda Ta, saat altıda ortalık ağarmağa. 
ile 1-10-932 cumartesi tarihinden Hanında 43-48 numaralarda vekili kutlar parklardaki dallarda öt
itibaren mahkeme kalemine müı·a·· H. W. Stock Efendiye müracaatları meğe başladıkları zaman Du

bief otuz sekiz bin dokuz yüz caatları lüzumu ilan olunur. ilan olunur. 

İstanbul Belediyesi 
Darülbedayi Temsilleri 
Suvare cumartesi: 1-10-932 

Saat 21.30 
YEDi KÖYÜN 

ZEYNEBl 
Yazan: Houhtn·an 
Tercüme eden: SPnİ~ 
ha Bedri Hanun 

Halk gecesi. 

P e k y a k ı 11 d a.... ••il! 
CHARLOTTE SUSA 

GUSTAV FROEHLlCH 

YABANCI BiR 
BAYRAK AL TIN!'>A 

filminde. •••I 
iki sevimli komik 

DÜZTABAN 
ve 

RAST 1 BACAK 

K A D I N 
AVCILARI 

Pek giiliinçlü filminde. 

O P E R A 
SİNEMASI 
salonunu kahkahalar~ 

•••hoğuyorl>r·--• 



MlLLIYET PERŞEMBE 29 EYLÜL 1932 

Sait Bey macerası 
gittikçe karışıyor 

Spor 1 

DenizciUk heyetinin 
bir tebliği 

1STANBUL 28 A.A. - lıtan
bul mıntaka11 Denizcilik Heyetin· 

Bir Alman 
Kehaneti 

Devletler Fransayı 
bırakınca Almanya 
işlerini düzeltecek 

J) i11y,ıda nelPr oluyor? 

Rusya da 
Tayyarecilik 

Rusyada hava hatları bir 
kaç sene içinde şayanı hayret 
bir tevessü göatermittir. 1931 
de bu hatlar 44900 kilometre-

Muhabir mektubu 

E kafı yalnız icar 
to ladığı şehir den tebliğ edilmiftir: 

l>üne kadar bulunduğuna dair 
henüz malumat gelmedi 

Bir çifte kadın ve erkek mın
taka kürek birincisinin rekord· 
men tayini müsabakaları bu aene 
ilk defa olarak, diraekli ve dir-

.__. b' ·f k ı ·ı (d" Nevyorktan 18 tarihile yazılıyor: se ..... ız ır çı te te ne er ı e U• 1 d ·kal 1 I 
mencisiz-ferdi idman) icra edile-

1 
Bura 8 Amerı 1 ar a dereden tepbeır. · 

ye, yeni bir sene evveline na
zaran yüzde 55 fazlasına hali~ 
olmuştur. Geçen sene üzerinde 
ki uçulan hatların tulü yedi 
milyon kilometre idi. Bu mesa
felerde 23,000 yolcu taşınmış· 
tır. ki bir sene evveline naza
ran yüzde on sekiz fazladır. 
Posta nakliyatı ise bir sene ev
veline nazaran yüzde yüz elli 

fazladır. 

Buna mukabil Evkafa ait 
her şey bakımsız, çürüyor Bizim tahkikatımız c ktir den görüşürken, §&yani dikkat 

e Erkekler 2000, hanımlar 1000 vesile ile .karşılaıtım. 1923 te '!"""'.' 
metre mesafede ko~acaklardır. , bir .Amerıkalı tarafından R~hr dakı 

Dirsekli tekneler: vazıyet etrafında yazılmış b_ar rapo~. 
1 - Genişligi O, 70 ve daha ' ~u raporu !az1a~ zat Amerıka ~ı;:~-

Pariı'le Lauıanne araımda ea
'••enııiz bir ıurette teııayyÜp et
ıııi, bulunan mütekait Bahriye 
lııbiti Sait Hikmet B. İn na11l bir 
lkibete düttüiü henüz anlatıla
lllarnııtır. Son poata ile ıelen 
tranaız gazetelerine göre, Sait 
l!ilunet B. Paria'teki ahbaplann• 
dan Ahamcanyan Ef. ye veda et
~ltten sonra, mayısm 19 unda bir 
o.aç gün ikamet ettiği Maturin 
lokağındaki 50 No. li otelinden 
'Yrılarak Mahmut Muhtar Pata 
Ut görüşmek üzere laviçre'ye ha
'eket etmİ§, fakat Laroche iatao
lonundaki otele İnmİ§, hüviyat 
~Yanname•İnİ aonra dolduraca
iıı>ı ve Cenene' de tahıilde bulu
~n bir Türk kızına telgraf çeka
~ğini aöyliyerek valizini ve tem· 
-Yesini biralup otelden çıkmıf, 
•!ticinin ifadesine göre bir daha 
~\rdet etmem.ittir. Gene otelcinin 
~•de.ine göre, Sait Hikmet B. İn 
'teli terkettiği günden iki gün 
'onra Cenevre'deki Türk konao· 
lı.ıha~esinden otele telefon edile
"tk valiz ve temıiyenin Pariı'teki 
•tele gönderilmesi bildirilmiı, o
telci, 2 giinlük ücreti iıtemit, er
t..i günü Cenevre konsolosluğu
"'"'un resmi damgali ki.ğıdma 
~lztlı bir tezkere ile valizin ve 
fttnsiyenin Pariı'e gönderilmesi 
~kit edilmi§, 2 günlük otel ücre· 
~ olarak ta 20 frank gönderilmiş
~- Bunun Üzerine şemsiye ve va· 
'12:, bir nakliye acenteaile otetlci 
1-rafından Paris'e yollanmıttır .. 

Yapılan tahkikatta, Cenevre 
torısoloaanemizden otele telefon 
'dilmediği gibi, böyle bir para ve 
"'•kere de gönderilmediği anla
!ılınıştır .. Şu halde, bu telefonu 
lapan ve mektubu ıönderen meç 
huı zat kimdir? Bu, bulununca, 
Sait Hikmet B. in akıbeti ve ma· 
)tg &onlarından beri devam eden 
l!:&rarengiz gaybubetindeki muam 
llıo.nın perdesi kaldınlmıf olacak
tır. 

d Kendi tahkikatımızı yazma
t •n evvel bu hadiae etrafında 
ı:anaız gazetelerinin ve gazete-
1. riınizin neşriyatını tamamen hu
l~ıo, etmiş olmak için kaydedelim 
<ı, Sait Hikmet B. üvey oğlu Bed
"''-ttin 8. in miraaırun taksimi me
~lesi için Mahmut Muhta~ Pa~a 
e görüşmek üzere Parıs'e gıt

lb.iı ve oradan Lau&anne'a hare
t•t ctmittir. 

.liutt Hikmet B. kimdir? 
Bizim tahkikatımız& göre, 

Sait Hikmet B. Sadrı esbak Ah
:•t Muhtar Paşa nın yaverliğin
• bulunmuş, gedikli yÜzba9ıhk
~n tekaüde sevkedilmiş eski bir 
~ •hriye zabitidir. Ahmet Muhtar 
•ta, 335 senesinde latanbul'da 

~•fat etmit, külliyetli servet bırak 
~'ftır. Bu servet, büyÜk oğlu 
"lahmut Muhtar ( esbak bahriye 
~lu·ı) Pata, ikinci hareminden 
QUnyaya ı:elen Bedrettin Muhtar 
~ · \re diğer varisler araaında uzun 
"'Ylu taksim ihtili.fatını mucip 
~lıbuş, fakat neticede bütün bu 
\ılaflar halledilmiştir. 

Ahmet Muhtar Paşanın sağlı
~'nda yaverliğini yapan ve bu i
Jbllrla patanın vefatından sonra 
l ltonağa devam eden Sait Hik
~et B. pa9anın irtihalinden bir 
l\ft.ç &ene sonra, ikinci haremi 
"llhter Hanımla izdivaca talip ol
~ltş ve onunla evlenmiş, bu su
~tle Bedrettin Muhtar B. in üvey 
~ deri, Mahmut Muhtar paıanın 
ı' Üvey enitte•i olmuıtur. Bu 11-

~tl,. gerek zevcesi Duhter Hanı
• 

1~ ve gerek Bedrettin B. in aer
L•t.ıe vekili umumileri olarak ali. 
"'dar olmıya başlıyan Sait Hik
~~ B. i taniyanlar onu fU birkaç 
'>lııtıe ile tavsif ediyorlar: 
l SQ yaılarında, dik bıyıklı, lü
~undan fazla ali.yi,i seven bir 

t. 

'rtras meselesinden lhtlft1f 
1\ 8urada bir noktayi kaydetmek 
ı,lıın: Ahmet Muhtar Pata ve
~.ettikten sonra mirasının tak
~ınde, Duhter Hanımın odalık
t Bedrettin B. İn dünyaya 
-:,:difi iddia edilmit, fakat pafa
ıı.. Duhter Hanımı tahtı niki.hı
.,,1 o.ldığı sabit olması Üzerine me
'" hallolunmuştu. Bedrettin B. 
~İr bu suretle sonsuz zannettiği 

lervete sahip olmtqtur. 

ltedrettln B. in hayatı 
ve vefatı 

lı 8edrettin Muhtar B. Sait Hik
~ B. annesile evlendiği zaman 
~ :tasaray Lisesinde okuyordu. 
.. : tepten çıktıktan sonra Paria 
~retimize ki.tip olmut, oraya 
~ iıtir. Paria'te iken orada tah
~elri Türk talebesine yardım e
~· hayrı aever bir genç olarak 
ı\ lltııııştır. iki sene evvel Canne' 
~ "efat etmiıtir. Galatasaraylı
~· .ınerhumun hatıraamı bi· ihti-

ıle yadetmişlerdi. 

l1r.ıncl miras mesefe&l 
llecıretlin B. in bu suretle ve

•erue araımcla ikinci bir 
• 

o1muf, Sait Hikmet B. bu mesele
de zevcesinin vekili umumisi ıı
fatile hareket etmiştir .. Bu miras 

1 

meselesinin halli için Sait Hikmet 
B. iki defa Mahmut Muhtar Pata 
ile görüomek üzere Mısır' a git
mİ§tİ. Nihayet, bu miras ihtilafa· 
tı da halledilmit, ııenç Bedrettin' 
in bir kaç yÜz bin liraya balii o
lan serveti, validesi, biraderi Mah 
mut Muhtar Pt• ve üç yeğeni ara
ımda taksim olunmuf, hatti bu 
veraset dolayısile 100 bin lira ve
raset vergisi de verilmittir. 

Bu izahata nazaran Mahmut 
Muhtar Pf. ile dolay1'ile Sait 
Hikmet B. araaında miras yüzün
den herhangi bir bürudet olduğu 
yolundaki ne,riyata doğru nazari 
le bakmamak icabeder. 

genit olanlar _ Kanoe sıöıfı. 1 cınde ~~enka ı a_rdan her han~ı ır 
2 _ Genişliği o, 70 den daha 1 har~ .'J!•rak .etm.ıt ola~l!'rın v~cude 

az olanlar _ sikif getirdıgı cemıyehn reuı Wılllam 
Dirsekaiz tekn~ler: J Bainbridge'dir. Muharrir bu raporun 
Geniılikleri 0,90 aantimetre- · da evvelce. Almanyada yaptıj!ı "':" 

den ziyade olup ıskarmozları ku- ı y~tten b~r. hatıra naldetmektedır. 
takları dahilinde bulunan tekne- Sözu kendısıne bırokıyorum: 
terdir. - 1915 yazı ve sonba'ıari idi. Al-

Şimdiye kadar diraeksiz ola- manyaC.,,.ki S~ibiahı:ner m_üeaaeaeleri 
rak yarışlara iştirak eden yıldı~ ve haslanelcrınde hı~ teftış yapnı:ı· 
rım modelindeki 'tekneler, bu se- 1 tı!"- ~rkadaıımla Wılhel~s.tras~e ye 
neye mahsus olmak üzere dirsek hır zıyarette b?lunduk .. ~ızı . bır aa 
aiz tekneler yarışına iştirak ede· lona aldrlar. Dıvarlar mutteffiklar ta 
bilirler. · rafından ika edilen mezalime ait re-

Ruayada ilk hava postası 
1922 de Moskova ile Kovno 
ve König&berg arasında işleme 
ğe batlamıştır. Müteakıp on 
sene icinde mütemadiyen inki
şaf ha;ıl olmuştur. 1932 de ha
va hatlan için kesif bir pro
paganda yapılmıt ve bittabi 
semeresi görülmüıtür • 

Mahmut Muhtar Paşanın Bah
riye Nazırlığı zamanında siparit 
edilen gemiler meselesinden Diva 
ni Alice tazmin kararına iktiran ! 

eden işle de Sait Hikmet B. in a
li.kası olmadığı temin edilmekte
dir. Filhakika hemen kimilen 
tahsil edilen bu tazminat, Mah
mut Muhtar Paşanın kendi şahsi 
emli.k ve akaratından temin edil· 
mittir. 

Bu müsabakalara kadın ve simlerle doluyordu. Burası alman 
erkek (ecnebiler dahil) her ama- propağ~~· merkezi idi. A!"erikaya 
tör kürekçi iştirak edebilir. Her haraketimızden az. .~el, bır ~. 
müsabakaya 6 tekneden ziyade · da Adlen ':'t~nde ıki Alman zabiti 
kaydolunuraa n .Üsabıklar İcabına ı yemekte bızimle ~""';. b~lunuyor
göre iki ve daha ziyade gruplara ı !ardı; Bunlardan bin bur'il'. erlılnı 
ayrılırlar. harbıl'.eye m-•up~u. V~yeti alman 

Bu müaabakalara istirak ede- ı noktai nazarına gore mulabua ede
cekler 29-9-932 perşembe günü rek,_ bir h":Y!i konuş~ktan aon~.bu 
aktamına kadar her ııün saat 18 ı zabit kendıı';"". ıorduııuın bir ıiiale 

Geçen sene nihayetinde, bet 
seaelik plinda teıbit edilen hat 
lann tulüne eritilmittir. B"'f 
senelik pli.na nazaran bu hat
lar 1933 de 46000 kilometre o
lacaktı. 

Kırkfarelinln meşhur mesirelerinden Derede 
bir kır ziyafeti 

Sait Hikmet B. neye 
gitti ? 

de Eminönü Rıhtım han No. 9 da cevaben dedı ki: . 
Mıntaka Denizcilik Heyetine ve - A~nya harbı kaybedemez. 
30 • 9 - 1932 cuma ııiinti sabahı Farzedelım ki, herkes onun sırbna 
saat 1 O a kadar müsabaka mahal bindi ve aıkeri bir neticeye varmak 
!inde heyeti tertibiyeye müracaat kabil olmadı. Bu takdirde hadise!• 
la iıimlerini ve teknelerini kay- rin ıu suretle tecelli edeceğini tah-
dettirebilirler. min ediyonım: 

Teknelerin kaydedilmesi için 1 - Hiç bir düıman ordusu al-

Sovyet Rusya hava hatlan
nın tulü itibarile bugün dünya 
da ikinci devlet sırasında bulu 
nuynr. En batta bulunan Ameri 
kadır. Bu aene içmde Rusyada 
ki hava hatlarının yüzde yirmi 
iki nisbetinde teveHü edeceği 
tahmin edilmektedir. Yani 55 
bin kilometre.. 

KIRKLARELİ: Kırklareli halkı- bir surette vefat eylediğinclen yol 
nm an mühim mesire mahalli (De- llzerindeki ıebitlikte defııedilmit ye 
re) dedikleri yerdir. Şehir halkı 11- kabri üzerine dikilmiı olan kmk 
caldarda davul zurna ile bet kilo· bir mermer sütun ü.stüne mücessem 
metre mesafedeki bu (Dere) ye gi- bir tayyare resmi konmuştur. Ben 
derler ve orada geceleri dahi kala- bu hazin manzarayı ııörtince merbu 
rak zevklerine devam ederler. Bir meye mağferet ve felaketzede e
iki ailenin daveti üzerine biz de ora· beveynine aabırlar temenni eyle. 
ya gittik. Gündüz akfBm• kadar dim. 

Şu halde Sait Hikmet B. son 
Paria ve İsviçre seyahatine niçin 
çıktı? Nasıl tegayyüp etti? Gay
bubeti nasıl farkedildi ve tahki
kata neden lüzum görüldü? Sait 
Hilunet B. bu seyahatinde Mah
mut Muhtar Pş. ile görüştü mü? 
Bu noktaları anlamak Üzere ev· 
veli, Mahmut Muhtar Patanın 
Modadaki konağına müracaat et
tik. Paşanın Mısır'da bulunduğu, 
herhangi bir miras ihtili.fı olma
dığı, Sait Hikmet B. den haberle
ri bulunmadıiı cevabını aldık. 

Sait Hikmet B. in zevcesi ve 
Bedrettin B. merhumun validesi 
Duhter Hanımın N İfanlatında İ· 
kamet ettiğini öğrendik. Duhter 
hanım biraz rahatsız bulunmakta 
dır. Hanımın gerek Mahmut Muh 
tar Paşa ile, gerek zevcile arala
n iyi bulunduğu temin ediliyor. 
Duhter H. da zevcinin akıbetin· 
den endişe ebnekte ve Fran&a ve 
laviçre'de müracaat etmedik yer 
bırakmamaktadır.. Her gün, ge
rek Mahmut Muhtar Paşanın, ge
rek kendiainin emlikini idare e
den avukat Ali.ettin ve Mazhar 
Beylere yeni bir haber gelip gel
mediğini sormaktadır .. Sait Hik
met B. in akıbeti hakkındaki tat
kikat ta Duhter H. ın zevcinden 
uzun müddet haber alamaması 
üzerine Paria ve Cenevre konao
loslarımıza yazdırdığı mektuplar 
üzerine tahrik edilmittir. 

Avukat Allleddin B. 
anlatıyor 

cina, tulü, arzı'nı göıterir bir va- man ~udutlaı:"" &~eden bir müta 
raka tevdii İcap eder. Y anılara reke ımza edilecektir. 
30-9-932 cuma günü saat 10 da 2 -: Al.-n ~atanı. bu muharebe-
başlanacaktır . den bir yanı nudbe11 taıımayacak-

A tJetlerİn bayramı tır3 _ Iktiaadi ve ticari aab.ııda bü 
Önümüzdeki 30 Eylul 1932 tün rakiplerimiz harpten sonrıı öyle 

cuma günü saat 13 te Arnavut· bejh kalacaklardır ki, daha onlar 
köy Klub aahaaında Galataaaray kendillerini toplamadan dünyanın 
2 nci kısmı atletlerile Arnavutköy bütün piyaıalannı kendilerine kapa
Spor Klubu 1 ne k11mı atletlerile tacağız. 
büyÜk Atletizm bayrami vuku 4 - Muharebeyi iktisadi bir ce-
bulacaktır.. "" hennem takip edecektir. Sanayi bam 

Program ıudur: batka bir hal olacaktır. Biz milletle-
100 Metre ri ancak kendi dertlerile meıııul bı-
200 ,, rakacak derecela ,ah1& karşı f&hıı, 
400 " sınıfa karşı oıruf ikame edeceğiz. 
800 " 5 _ Eğer Almanya bir müddeti-
l~~sek" Atlama çin parçalanır1&, tabiyevi bir zaman 

Bu ıene geçen seneye naza 

ran nakledilecek yolcular yelru 

nunun hemen hemen bir misli 

ile 40.000 e baliğ olacaktır. 
Nakledilen koli ise 1931 sene
sine nazaran üç misli. yani 2 
bin ton olacaktır. , 

Şimdi ikinci bet senelik 
planda tayyare postal· rına da
ha ziyade ehemmiyet verilmi! 
tir. 1937 senesine kadar hatlar 
300.000 kilometreye çıkarıla
caktır. Posta nakliyatı iıe 
600.000 tonu bulacaktır. 

pek sıcak devam eden hava akşama 
doiru aerinlediğinden herkes kendi 
i.leminde ııeç vakite kadar eflendi
ler. Derenin iki sahilindeki aiacla-

. rın gölgeliklerinde birçok aileler yer 
! hıtmu,Ia., davul zurna ve inee saz 
, Ia.rla güle oynaya vakit geçirmi9ler-
dır. 

Masamızın üstüne konulan lüks 
li.mbalarının etrafına o kadar çok 
hatere toplanmııtı ki ıöz açmak 
ve onların iz'acatından nefeı •lmak 
kabil olmadığından derhal lıimbayı 
uzaklaştırdık ve alaca bir karanlık
ta oturmağı tercih eyledik. Geceyi 
burada geçirenlerin sıtmaya yaka
landıklarını söylüyorlar. Demek ki 
burada sivri ainikler vardır. 

DERTLER Disk da derhal birleşeceğiz. Bizim için i.
sıl büyük mücadele har1>ten sonra 

Güle ı...-lıyacaktır. O zaman oıliih propa- Burada elektrik olmadığından 
Cirit ~ i1i.h d Fransada askert medeni hayattan zevk alınamamak-

1 B 1 g- anda olacaktır ve biz bu sı • ı a 
Bayrak yarıti 4 x 00, ve a · M eflkl tadır. Şehir meydanmdaki ıoaeler 

00 iyı· kullanmasını biliriz. lltt er mane ra}ar kan bayrak yarısı 800 x 400x2 cakl h V delik d ... ik bir halde olduğundan birbirlerinden ayrıla ar ve atta -, 
x 100. birbirlerinin boğazlanna atılacaklar- ,iki.yet ediyorlar. fakat belediye ha 

Deniz yarı•Jarı dır. Ve hepsi de Franıadan aynldık CHALON SUR MARNE, 28.- ziranda tamirat yazıacağmı ıöylemiı 
"11 k d' · 1 • • Askeri manevralann ikinci aafha- olduğunu cihetle biraz daha sabrey-

1 b 1 k D · · farı zaman Almanya en ı tf ennı .. . 1. Af ·k - · f la 1 atan u mıntft ası enızcı- sı bugun şıma ı n a suvarı ve !emek lazımdır. Veremin az o . 
1 k h d tek batına tanzim edecektir.'' pı·vade fırkalarının İftİrakile baş- · · · B -•- d " " bol i eyetin en: 1915 te cereyan eden bu muhave- ı duğunu ısıttim. ur.,.r a uzum 

16 9 ı 932 cuma günü icra- ı re 1923 te neşredilmiştir. Daha o za lıyacaktır. Manevralara yann da iken bu müthiş hastalığı bilmezler-
sına başlanılan ve gecenin bu- mandan Almanyanın naoıl bir politi- devam edilecektir. miş. Bağlar m&lıvolup ta tütüncülü 

· • b' · ·ı · E ka takibine karar verdiğini göater- ğe iti döktükten aonra verem vefi-
ması uzenne ıtırı emıyen r- ka yatı artınııtır. Veremle mücadele 
kek kü k 'l . . mesi itibarile şayanı dik ttır. K lk-t 'd b" "re çı er şampıyonnaı ve ' a u a a ır ııhhiye müclüriy<tinin vazifesidir. 
müptediler müsabakaları ile , ...................................................... teca VÜZ Ancak bağların ihyuına devam ede 

dört cemi müsabaka müsavi pu · sabakasına iştirak suretile re- !erek bu kahhar hastalığın önüne 
van aldıkları cihetle puvan te- korlarını ve muvaffakıyetlerini KALKÜTA, 28. A. A. - States geçilmek daha makul bir tedbirdir 
savisine mahal vermemek üze· · tesbit ettirebilirler. man ismindeki günlük gazeteıi- 1 Bu aayede hem ıamdan temizlenir 

k 1 · · k nin muharrirlerinden Alfred Vat- hem de plav yağlanm~ olur! 
Avukat Alaettin B. bu esraren re üç müsabaka neticesinde ta- Bu müsaba a ara ıttıra e- son, öğleden sonra bir ıuikaste Memleketin bir kmnı Balkan har 

giz hadise hakkında, kendisini zi- yin edilecek iki çifte dirsekli decek klüpler 28-9-932 çar9aın- uğramıt ve yaralanmıftır. binde harap olmuş ve evler yık1lmış 
yaret eden muharririmize şayanı -üç çifte yarışlarından ibaret ba aksamı mıntaka denizcilik Mümaileyh, hastaneye kaldırıl 1 olduğundan ahali çöplerini i>u arsa 
dikkat malıimat vermiştir. Ali.et- olan bu müıabaka\ıır 30-9-932 heyeti~e müracaatla kaydolun- mıttır. Hayatı tehlikede değildir. , (ara atarak mezbelelik haline koy-
tin B. diyor ki: b 1 k 1 h k t tamand 1 Bu taanuz M. Vataon'un ma- makta imi•ler! Belediyenin buna cuma günü saat 13 te a• ama ma arı ve are e ıra a , 
"- Ahmet Muhtar Pa9a öldük ' ki 1 b ruz k ... ldığı ikinci suikast tef'"bbü bir rAre bulmaoı kolaydır zannediyo 

· k • · ı · u·'zere Beykozda ı·cra edı·tecek- rındaki duraca arı sıra arı a- ~ d k fi len sonra mırası, anunı varıı erı südür. M .. Vatson gazetesinin ta.. rum. Merkezi vil3.yette a am R t ı 
arasında taksim edildi ve bu itte tir. Bir çifte hanım kürekçiler kur'a tayin, taayyün etmek Ü- kip ettiği siyaseti beğenilmiyen bir otel yoktur. Evkaf idare•İ kendi 
hiç bıhm·r ihtilaf kalmadı. 

1 

(dümenciısiz _ ferdi idman) sa ı zere mıntaka merkezinde kur'a müfritler tarafından 11k sık ölüm malı olan otele hiç bakmıyormut! 
B dA tt' et BMuhtar ~ş. ~in ~ğlu bahleyin icra edilecek rekor mü çekmeleri icap eder. le tehdit edilmi,tir. Memleketin yamı evkafa ait oldu-

e re ın · 930 azıranın a ............................ •, • • , •,,,, •, , ............................... ğu halde yalnız icarları :ılır hiç bir 
C 'd efat ettı' O d P ........................ • • • • • , ....................... ..-............. ı M 1 k t• " anne a v . sıra a a- . .. d".. 'b" k .. kü' H'km B La h , ·•y yapmazmış. em e e ın goze 
ris sefareti kitabetinde bulunuyor halde, Cenevre Kon&oloalug"u ay- si. demın de ıoyle ıgım gı ı sı tır. Çun ı et · roc e ta 1 .. .. b. · d ki b'' "k cami· 

d " b. ld - ı· · · 1 gorunen ır yerın e uyu 
du. Miraıı, validesi, Mahmut Muh ni tarihte Hikmet B .• İn bili.kia sık seyahate çıkar 1• ır ... ote .. e 1un~t~':1gu ;a ~z~nı ~ a: İn minaresini Bul~arlar naııl yıkmıı 
tar B. ın yeğenlerine intikal etti. lsviçre'den Paris'e gittiğini yazı- 25 Mayısta Cenevreden c~gı';i·= ;ı:ış ır .. ka a 

1 
eh esı 

1 
laraa Öylece duruyor! Bu çok çirkin 

Bu taksimat ta usul ve kanun yor. Hakikatı, tahkikat neticesi k bolmuş ~un .. ' .. im".. tÜ g~nb b-nso '::.J ane 

1 

bir manzaradır! Ve balk bundan 
dairesinde cereyan eylemiş, ve- gösterecektir. ay e gLaroru b~ ~· e ~~ 1 aod un- müteessir ve müıtekidir. (350) ıene 
reae arasında herhangi bir ihtilif i Bir noktayi daha tavzih etmek Cenevreden Matin gazeteaine ca, oc e a ınecegı yer e yan- l'k t'k bi h d h rap ol h ki D.. • · d"' · h. b" ı anı a r amam a a -
noktası kalmamııtır. Bu da 100 lazımdır .. Gazeteler, miras meae- 15 tarihile şu malüm~t veriliyor: ftı ha 1ıJon ~ ~n ıgın.'. ~e ~ç. ır : maktadır. Bu da. ... kafa aittir! 
bin lira veraset vergısı verilmiş lesi için Sait Hikmet B. in Mah• Dün akıam Türkiyenın Cenevre feB Y atı.~ ~a ıgCını aoykemııtır1 " ; Ve Üzeri orman halini almıtlır. Bu 
olmasile sabittir. mut Muhtar Pş. ile gÖrÜ§mek Üze- konsolosu Cemal ve kançlar Lut- I ~nu~ uzennt ~n:vre dln"'! os-

1 

çifte hamamın kadınlar kısmı iıe 
Sait Hikmet B. sık aık Paris'e re Paris'ten Leausanne'a hareket fi lımail Beylere müracaat ettik. odu~ an .o~e e ~e e 0b'! e 1 kmıf v

1
e · kimilen harap olmuştur. Evkaf mü· 

giderdi. Geçen nisan ayında da ettiğini Ahamcanyan ef. ye söyle- Her ikisi de Cemiyeti Akvamdaki b a ubcre2tı0ısftenınkce ı~. mde ~I P. a dürü İsmail Hakkı beyle görüş 
bana geldi ve "Parise gidiyorum" diğini yazıyorlar. Demin de aöyle- Türk heyeti murahhaaasını iatik.. _eraB er k dran ta 1'0kn 1 erı mıf- tüm Bunlar için tabıiıat istediğini 
dedi.. Mayıa bidayetinde kendisin , diğim gibi, bir miras meaeleıi kal halden avdet ediyorlardı. Her i- tır. u no ta a esrar a mamıt- ve bu tahsisat verildiği anda tamira 
den, Belgrat'tan gönderdiği bir 1 mamıştır. Sonra, Mahmut Muhtar kiıi de Hikmet B. hakkında bize tır. 

5 
H'km B ta ba,layacağını söyledi. Maabaza 

mektup aldım. "Paris yolunda- p1., mayıs sonunda Mısır' da idi. şayani dikkat ma.Iu~at verd~ler p ~ mh ayıksta ı . ~t .Ctekrar bunların vali Faik Beyin kıymettar 
Ymı" diyordu. Ondan sonra da Pt. ancak son za.ınanda Mıaır'- ve kendı·sm' m· dezıkdıbre oldu•u- arıae are et etmıttır. enevre .. d l ·ı k d hail 1 ;;1 a k ı J - d b · 1 ... mu aha eıı e ya ın a o unaca.., ne bana, ne de refikaaına meltluu ' dan Vichi'ye gitti. Binaenaleyh, nu söylediler. onao oa ugunun on an erı ma u k 
gelmedi · . bunu bilen Sait Hikmet B. İn pa- Geçen mayısta Hikmet B. Lau- matı yoktur. na ~üphe yo tur. 

Aradan zaman geçti; mektup şayi görmek için Leauzanne'da aanne'a gelmiş ve orada tahsilde Paris konsolosumuz KEBAP VE HELVA ALE~-
gelmemeai merakımızı mucip ol- onu aramıya gitmesine lüzum yok bulunan bir Türk kızını aradığı- LERI 
du; Paris konsolosluğumuzdan tu. Paşa il., de arası iyidir. nı ve bu kızı validesinin kendine ne diyor? 
Hikmet B. in ııhhatini sorduk. Şu halde, Sait Hikmet B. in emanet ettiğini söylemiş. Müra- Pariı konsolosumuz Fuat Ce-
Konsolosluk, Sait Hikmet B. i batına bir felaket gelmişse, bunu caat ettiii zabıta da bu kızı bu- mal B. de journal'in bir muhabiri
bulamayınca zabıtaya müracaat baıka yerlerde aramak lizımdır.. l•m•m•t· Fakat ahval~ . akliyeıi ne ıunlan &Öy]emittir: 
etmi! ve tahkikat böyle başlamış- Sait Hikmet B. hafif bir felç ge- fÜpheli ıörüldüğÜ ıçın, kendisi 
tır. çirmişti; meçzup değilse bile az konaoloahaneye 1ötüriilmü9tür. O "- Çok acaip bir adamdı. Zan 

Vaktile Kırklareli bağlık iken 
yazın buraya mahsus kebap alemle
ri ve kıfan da helva aohbetleri ya
pılınnıt • Şimdi bu adetler tarihe 

KÖYLERDE SEYAHAT 

Kaynarca köyüne ııittflimi ııeçen 
ki mektubumda bildimıittim. Bura
da (460) hane ve (2040) nüfus. Hl 
liliahmer fUbeti ve .,..ı- dairesi 
mevcuttur. Köyde K-inet Türlı 
lerinin nıilldm (714) tarihinde yap 
tıklan bir kiliıe vardır. Buranın 
~dayı ve pirinç zeriyatı llMfhur
dur. Mektep muallimi Sezayi Beyle 
refikası muallim Seher hanon baı 
bata vererek köyün İTfanına çalı,. 
maktadırlar. Köylüler bu muhterem 
çiftten çok memnundurlar. Melde. 
bin 125 talebesi vardr. Mektep kay 
naldardan birinin batında yapılmıı 
olduğundan yazın gtizel vakitler ga 
çirecolr bir yerdir. Burada bize bit 
aktam zjyafeti verilnılt ve çok ho 
şumuza gitmittir. 

BUNARHISAR NAHİYESt 

Kaynarcadan geç vakit buraya 
geldik ve kahvenin önündeki ağacın 
altında oturduk .. 

Burası evvelce lcaza iken sekit 
aene evvel nahiyeye çevrilmit ve 
köylerinden bir kaçı da batka yerle
re verilmiıtir. Bundan dolayı halk 
pek müteeaairdirler. Umum nllluıu 
(15,000) dir. Merkezde (4600) nü
fuı sakindir. Suyu biraz kireçli İaa 
de hava11 latiftir. 1000 hanelik ko
ca kaaabarun ekseriıinl muhacir ve 
mübadiller te,kil eylemektedirler 

Bu nahiye Trakyanın zahire ve 
tohum amban namlle yadolunmakbı 
dır. Bilhassa buğdayı en birinci cins 
tendir. Burada büyük mektepler ya 
pılmııtır. (200) talebe ve b"f mua(. 
lim ·ardır. Tahıil çaj!Tnda (550) 
çocuk daha başı bo, dolqmaktadn 
lar ki, hakikaten yürekler acat· 
dır! (6) muallim daha gönderilmiı 
olaa bu çocuklar dahi diğer dörl 
büyük mektepten biriıine alınarak 
cehaletten kurtarılmı! olurlar. 

Maarif Veki.letinin nazan dikka. 
tine bu hususun arzedilmesi bir borç 
tur. 

HALKIN RICALARINDAN 

Buraırnın nahiye olmaaı nahiye. 
nin iktiıaden harabiıini mucip ol
maktadır. Kırklareli tak.ileri bura. 
dan muttaıd adam ta,nnakla meı· 

ıuldürler! Her ne kadar tam te,elı 
küllü bir nahiye ise de birçok huıu
satta halk merkezi viliyete gitmelc 
mecburiyetindedirler. Buranın mah
sulit ve varidatı çok olduğundan 

kaza halinde idare edildiği takdircl<ı 

büyük bir inki!af huıule geleceği 
muhakkaktır. Burada kazaya eı~e· 
ritli binalar da pek çoktur. 

Maalesef doktor, ebe, eezane na· 
mına bir şey yoktur! Doğumlar icin 
Kırklareline gidilmektedir ki hallan 
bu yüzden çektikleri metakkat had· 
den efzundurl 

Ragıp KEMAL 
H 'k B b d 'd k h il' J b·ı· B d nederim ki Üvey oğlunun miraam ı met . ura an gı er en, çok mu te ıtşuur sayı a ı ır. u- rada pasaportu muayene e ilmiş 

P · ' • Ah · · t h · d"f b·ı· f l · dan iki, Üç milyona teaahüp et-arıa te tanıttıgı amcanyan ef. nun nelıceın a mın e ı e ı ır. ve 7 mayısta ilk de a . svıçreye 
· · d b. hb b d · · b. ı 1 t b b. k H k miştir. Bunun bir kısmı Chauchat unun e ır a a ının a resını ı- Böy e o mayıp a, atına ır a- geldig" i anlaşılmı_ştır_ ... ı met Bey 

b km t 'l b' f J"k t t 1 • ( b·ı· d - h kk aokag-ındaki bir banka vaııtaaı .. ze ıra ıt, onun vaaı aaı e mu- za, ır e a e e ge mış o a ı ır. vaktini naili geçır ıgı a ında 
h be d •· ' ·· 1 • • · k 1 k h" b yla tesviye edilmittir. Fakat Hik-

kantmıttır! Buranın etleri pek leziz 

olduğundan kebapları hiç bir yer- ı 1ş• f __ 
1
• f 

de bulunamaz. ve ~ . 
Bu kebaplar bağ çubukları ya- ._ __ ..;;. __________ _. 

a re e ecegını soy emıştı. A- Parıs on.so osumuz, son me tu- malUmat verememiş. ve ıç İr şey ! k . 
h Ef d d d k h · d k · ' met B. mirasın hepıini alma ı-amcanyan . ye e yaz ık. Al- bunda, arzu e erse ususı ete hatırlamadığını söyle.mıştir. 

1 

dı , k (H.k B b ı 1 k · · · k. d'l d La çin uğra~ıyordu. Yolda tesadüf gımız me tupta ı met . u- tif er _tu. tu. a.ra. ız. '"'." ta ıp e ı e ı' Maamafih ceplerın e usan- 1 k 
ld , M d k d' b ld d B d b - ettigwi ş.üpheli adam ara mı ur-raya ge ı. ayıa sonun a en ı· bilecegını ı ır ı. ız e una 1 ne • Paris irin üçüncu mevki bir 

· · l · ' · k ·· f k tt"k - d ı· T T · k k ban oldu ?Bu mümkündür. Çünkii amı ıvıçre ye gıtme uzere trene muva a at e ı , para gon ere ım , bı'let ve tahsildeki iır ızına r.e-
d k C b ki · T Hikmet B. Üzerinde daima mühim bindirdim. Paris'e 200 kilometre mi? diye sor u . evap e iyo· ' kilmis. telgraf bulunmuslur. Garip 

f d b . I · · f I b. para bulundururdu. Daha sonra meaa e e ır ote e gıtmış, az ası- ruz. . i tir ki telgraf aahi ınE' te. slim edi- I 
·· - d" ) d' d C 1 S · H"km B · d k ' f H k büyük kıymette yüzük ve bilezik-m ogreneme ım ıyor u. enev aıt ı et . ın yanın a ço Jememi•tir. Tel~ra ın ı met B. 1 k 1 dk d • b" d k -r ler de la<tırdı. Biı· .serserinin tama· re onao osumuza yaz ı . Aldığı- para taşı ıgını ır gazete e o u- in cebinde naoıl bulundu fu da ma T 

mız cevapta, Sait Hikmet B. in duk. Bu da doğru değildi:r. Yal- lıim değildir. , ını kolayca tahrik edecek şeyler ... 
mayıs sonunda laviçre'den Parise 

1 nız, ali.yiJi sevdiği için kendisini Fakat bu bir tahminden ibarettir. 
d b Bavul hikdyesine gelince, bir geçmiş bulunduğu cevabını aldık. böyle gösterirdi. Bu a, a~ma 

aralık Hikmet R . Parİ:\te gitmişti Bu suretle müracaat etm~dik yer bir feialtet getinniş olabilir. 
ve sebepsİ:? avdet etti. Ert ~si eün bırakmadık. Yalnız bir noktayı 1 Bir nokta kalıyor: Hikmet B. 

pek fay ani dikkat görüyoru~. A.. niçin bu seyahati ihtiyar etti? O- konsolashanenin bir kavu.sı kendi 
~canyan ~f. ~ayıa sonunda Is- nu bana sö lemedi zevceaine de. aine İstasyona k.L'.d:ır ref~k;:ıt et· 

Yalnız zevceainden aldığım endi
şebahs mektuplara ne cevap vere 
ceğimi bilmiyonın1. Çünkü polis 
illt tahriyalın hiç bir nctic~ ver .. 

kılarak hasıl olan gözler üzerine kum Milliyet bu aütunda İf rıe İffİ 
serpildikten sonra üç dört aaatte Utiyenlne tarıa .. at ediyor. it 
pitirilir ve üzüm yapraklarından ue İffİ dtiyenler bir mektup-
ıofralar yapılarak baharatla terbiye la lı büromu- müracaat et· 
edilen ve burma ıibi kızarmıf olan melidirler. 
etler bunların üzerine konur ve et· 
rafına da üzümler dizilerek büyük 
bir ittiha ile yenirmit! 

HAZIN BiR MEZAR 

Gecen ıenelerde bura jandarma 
kuma..;daıu kaymakam lımail Hakkı 
Beyin kızı bir hevese kapılarak tay 
yare ile a tı" ı u u la ıukut ed .. 

iş arayanlar 
Hükıimetten DlplO.....lı •e mi· 

teaddit Şirket ve mlieaaeaelerdeı 

tasdiknameli muktedir bir elekti
rikçiye ihtiyacı olanlar. 1 5. Bey
oğlu kaymakamlığı maiyyetinde 
Polis Rıza Bey vasıtaııile Halil L 
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l Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Menemende bir lahit bulund 
lZM1R, 28 A.A. - Menemenin Görece köyünde sürülen 

tarlada sapan bir ta§& takılarak kırıİ.mıt ve sapanı kıracak ka 
büyt;k olan laf tarlayı sürenlerde bir merak uyandırmıştır. K 
kaymakamının muvacehesinde yapılan hafriyat neticesinde 
laht zuhur etmiştir. Lihtm içinde dokuz parça mahkuk tuğla 
üç parça meski'ık para çıkmıştır. Larise harabelerinde hafri 
ile mefı:ul olan Alman profesörü Yohland bunların milat 
550 sene evveline ait ve İzmir civarında tesis olunan 12 şeb 
den birisi olan T emnos tehri harabelerine ait tuğlalardan saç 
yılan ıeklinde iki tanesinin de korku allahına ait olduğunu if 
etmiştir. 

' 

L 

Mac Arthur 
Parise gitti 

r (Başi ı inci sahiied~) 

miştir. 

Abideye çelenk 
Cene.-al saat 12,45 te Taksim 

meydanına giderek Cumhuri
yet abidesine muazzam bil' çe
lenk koymuştur. Bu sırada Mü 

• ı nir İbrahim. Miralay Sadık. Or
~ han Tahaim, Polia müdürü 
•! Fehmi, Beyoğlu kaymakamı 
1 Sedat B. ler de Taksim' de bu-
lunuyorlardı. Ceneral çelenııi 

r kendi elile abideye bırakarak 
ı ' ıelamladıktan tonra avdet et-

miştir. "" 

, 1 Çelengin üzerinde inğilizçe 
~ fU cümleler yazılıdır: 

" Gcui Mu•talo Kemere .,. 
Tıirlı Ordu.una, Amerikan ordu
amun büyük takdirlerinin cıe hay 
ranlılinin nlfcuıe.oi." 

Tokatlıyandalıi ziyafet 
Dün Amerika atate militeri 

binbaşı Krane tarafından cene
ral şerefine Tokatliyan otelin
de bir öğle yemeği verilmittir. 
Yemekte Şükrü Naili Pş. fırka 
kumandam Rüştü Pş. sefaret 
ataıe militerleri hazır bulun
muştur. 

Ziyafetten sonra cene.-al Pe 
rapalaa oteline dönerek bir iki 
aaat istirahat ettikten sonra. 
Şükrü Naili P,. tarafından harp 
akademiainde verilen ziyafette 
bulunmak üzere Yıldız sarayı
na gitmittir, 

Ziyafet pek samimi bir suret
te geçmiıtir. 

Dün akşam Perapalas otelin
de protokol umum müdür mua
vini Münir İbrahim B. hüku
met namına hususi bir ziyafet 

vermittir. Ziyafetten ıonra 
Muhterem misafirimiz, Sirkeci 
ıatasyonuna giderek, saat 21 
de hareket eden ekspresle Pa
ria' e müteveccihen tehrimizi 

• terketmiştir. Ceneral istasyon • 
da Vali Muhittin, Kolordu ku
mandanı Şükrü Naili Pt. Mti

nir İbrahim. Miralay Sadık. Or 
han Tahsin Beyler, Amerika 
maslihatgüzarr M. Shaw. ata-

1 te militer binbatı Krane taraf
larından ıeçirilmittir. Cene
ral teşyie gelenlerin ayn ayrı 
ellerini sıkarak kendilerine te
ıekkür etmiş ve memleketimiz 

de geçirdiği günlerin hatırasını 
unutmıyacağrnı aöylemittir, 

Başvekilin 
Seyahati 

(Bal(İ 1 inci sahifede) 

Paıa Hanetlerine mebualarnnız 
Şahin Ye Reıit Beyler refakat et· 
nıekte idi. 

ANTEP, 28 A.A. - Baıvekil 
Pata Hazretleri, bugün aaat 15 e 
kadar kaçakçılık iılerile men·ul 
olmuı ve bundan aonra Antep mü 
dafaaaına alt harp meydanını gez 
mittir. Mebuauınuz Şahin Bey, 
Pata Hazretlerine Antep,İn bu 
ıanlı müdafaaaı safahatına ait i
zahat verm.İftİr. 

Troçki'yi 
Davet mi? 
Konferanalar ver
mek üzre Danimar
kaya çağırmıtlar 
Kopeuhakta çıkan bir ıuet~ 

Din •erdiii ha'-e ıör• M. 
T roçki, Bolteftldiiin • --.. 
te çıktığı hakkmdıı '"" kaç kon 
ferana vermek üzere Danimar • 
lıa'ya davet edilmiflir. Ayni 
ıueteye göre Almanya'nm M. 
Troçki'niıı Alman topraimdan 
yeçnıeaine müsaade etmiyeceti 
tahmin edilmektedir. 

Bu haber üzerine dün Daoi
:narka aelaretine müracaat ede 
tek -eleyi tahkilı: ettik. Sefa 
et bundan haberdar olmachfı 
:ıilıi M. Troçkiye Danimarka'-
1a gitmek üzere vize vermek i
in ele m1ir almıt değildir. 

M. Churchil ha•ta 
LONDRA, 28. A. A. - Düçar 

:ılduiu tifo haatal1'ı n~!":etmit a-

Kurultayın dünkü toplantısında çok şayanı 
dikkat tezler müdafaa edildi •• 

Hariciye Ve. 
kili Cenevrede 

(Ba!ji 1 inci sahıfroe) mai mefkuremize hizmetten ba,ka 1l••mlili80ii11E;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,.,_.; 
ya daiıtılac:aktır. bir tey olmadığı anlqılmlf değil mi J 

( Başi ı inci sahifede) 

Hüs,yin Siyr't B. clirSaffet Bey, türkçemizle Ari diller ! 
ne diyor? arasında ve bilhassa Eti ve Akatçe a I 

Hüseyin Siret Bey, bunun üzerine raıında müıabehet ve ayniyet göıte 
söz alanlı; dedi ki: ren bir çok kelimeleri mükayese et 

- Bu tezler, evvelden tevzi edil miı. Mııır ve Finike ilah isimlerinin 
mit olsaydı, serbestçe münakaşa im- Altayik menşeden olduğunu ve Hint 
ki.nı temln edilirdi. Böyle ilmi ,eyle 

1 

Mezopotamya, metolojileri araıında 
ri üç günde okuyup cevabını yazmalı ki şayanı hayret müşabeheti ancak 
kahil olur mu? Altay;k menae vahdetile kahili izah 

Bundan aonra kurultaya iki İmza olduğunu ıöylemişlir. 
ile verilen bir takrir okundu. Takrir A. Cebeli B. in konferansı 
ele, uzun tezlerin kurultayda okun
maaından vazııreçilmeai, ilmi bir he
yet seçilerek tezlerin bunlar tarafın 
elan tetlrilri teklif ediliyordu. 

Reia Paşa bu teklifin, kurultay 
dan beklenen maluatla telifi kabil ol 
ınadtğmı esuen buna tez sahipleı-i
nin de muvafakat etmeyeceklerini 
söyledi •e teklif reddedildi. 

Samih Rifat Bey, Hüıeyin Siret 
Beye cevap verdi: 

- Kurultay azası tarafından aöy
Jenen nutukların ayni günde hazır
lanmasını istediler. Bu herıtün 50 -
60 forma tutar. Böyle bir kitabm 2-3 
günde bile tab'ı imkansızdır. Siret B, 
tezlerde bir hafta düıünerek cevap 
veremeyiz dediler. Bu tezler iıe, de
ğil bir haftada, bir yılda, hatta bet 
yılda, on yılda da değil, 20 yılda ha
zırlanmıı ıeylerdir! 

Talair sahibi Necip Bey - Zama 
nın kıymeti olduğunu ileri sürerek 
be' dakikada söylenecek mevzu! nn 
hazan U7Un bahisleri ihtiva ettiğin
den şikayet etti. Rufen Efref Bey 
kür üye gelerek dedi ki: 

- Kurultaydaki meseleleri, müte 
şebbis heyet, tesbit etmiıti. Muhte
rem aza, mevzulan biliyorlardı. U
zun ıenelerden beri hazırlanmı~ tez
lerdi. Bu maddeler, •adat harici de
ğil. bilakis ıadedi" hdnci maddesi 
ni teıkil eder ve • ·ıı..,..:mizin dili ile 
aliı.kaıı olan feylad.i; ilmi esaılara 
hazırlık olan bu tezJerin ufak rnüna
kaşa meV%Ulan gibi gec;iıtirilmeııi 
doğru değildir 

Hatipleri tanıamile dinlemek lilzım 
dır. MeV%Udan hariç değiliz. Mcvzo 
un içindeyiz.'' 

Saff't Beyin konferaPtll 
Bundan sonra, söz alan Mehmet 

Saffet Bey oldu. Kolombiya darülfü 
nunundan mttu.n olan Saffet B. :-,ü 
zel ve canlı br mukaddeme ile • · ze 
başlayarak Gazinin n en büyük ln
giliz li.ancılarının Altay dilleri ve bu 
dillerin Hint - Avrupai dillerle mü
naaebatı hakkındaki yazılanndıın ae
çip hirkçeye çevirdiai parçalan oku 
du. Saffet Bey hüliı.oaten dedi ki: 

"'Milli tarihimizde iıtiktal mÜca· 
delesi denilen muazzam menkıbenin 
başlangıcmdan huııüne kadar geçen 
ve her biri ba.fh başına bir devir ya
ralmağa kafi gelen inluliplaımuzın 
arzettiği şanlı ve parlak çehre, mede 
niyetçi Türk rrkınm azamet ve kud 
retini kainata hir kere daha isbat et
miıtir. Jrlmnızm yaratıcı dehası O· 

lan Büyük Gazi, bu kudretin şanlı 
bir tim.alidir. 

Milliyetçilik, muasırla•me ve te
ceddüt hareketinin en büyük bir mi 
yarıdır. Bunun 4 eıaıi unsura olan 
milli tarih, milli dil, faaliyet sahala
mruzı teıhit eden düsturlardrr. Bü
tün milletlerin üıtündeki Türklük ha 
kikatini ilmi artio1ojik esaslar üzerin 
de öğrendik. Böyle bir ırkın ayni de. 
recede yükaek ve alemşümul hakimi 
yeti haiz bir dili olacağı ıüpheoizdir. 

işte Avrupa aiimleri ara11nda da 
bu hakikati görenler bolunuyor ve 
ilmi ıecaatle il&n ediyorlar: 

Bütün Ari dillerin •ınası Türkçe
dir. 

Eti, Summer - Akad, Medya, 
Hint, Yunan ve halli Mıaır dilleri Al 
laik Orta Asya dilinden tedricen ay
rılıp inkişaf etmişlerdir. Sayce, Tay
lor, Condeı- gibi alimler filolojik tet 
kiklerle bu neticelere vi.aıl oldukları 
nı söyleyorlar 

Milittan binlerce sene evvel dün 
yanın bütün medeniyet havzalMmda 
Türk dili lıikim dil olarak yaşayor
du. Dil ile beraber bütün yazı •İstem 
terinin mucitlik ıerefi de büyük ırkı 
mıza aittir. Eli, Mıur, Çin, Hiyoroğ 
lifler, Sumer, Mihi sitemi, Girit ve 
Kıbns yazı sistemleri ve nihayet mu 
un- Avrupa yazı a.iıteminin esau o
lan Finike alfabesi Alatayik bir IMD 

teılen çılmuıbr. Bu neticeye Avrupa 
alimleri iJnıi tetlrilderile vasd olmut
lardtr. 

lıte lıacünlrü Tirlı: milleti, Türlıı: 
•iinen.teri tıöyle m-:ram bir 
Tiirlıı:liı. ilıideoi ............. - lıiiyiik i.........,. lııdmatlardır. Ba idaa1 me 
deııiyetçi lıir millet oldıajumuau öi
rmmiı olmaktan çıbn i.ıe.Llir. 

Biz, 18 inci uınlan beri Almanla 
..... yap~ sı'lıi metafizilı bir ta
lmn aist...ı.ı. -; faİl<iyet iddia 
etmiJWU. Tiirt. milleti icıe.ı ...,_k 
için lıöyle aiatenıler ı.mu.ta mibtaç 
detilclir. 0-n failriyeti ihni eaaalar 
iizerinde ııneycla• çıbn lıir balrilıat 
tir. 

Bütan milletlerin iiatünclelti benli 
iimiz ve ıuurumuzla 11111•aır medeni 
yetin en ileri safındaki yerimize en 
son aür'atle Yİlsd olaeafız. 

Irki kalıiliyetlerimiz bunu tekef
fül eder ve emreder. Yap l.:ak şey 
U...nla, teaaniitle, yornlmeclan çalıı
mak Bu parlak -ıletler ufolrlara 

Bundan sonra, Artin Cebeli Bey, 
kürsüye davet edildi. Arlin Cebeli B, 
''tarihi bir &Ün yaııyoruz" sözile hi
tabesine baflayarak, kurultayın gaye 
!erini izah etti ve sözü Hint - Öropen 
dillerine eetirerek bundan sonra 
Hint - Öropen yerine Türk - Öropen 
denileceğini söyledi, ve alkıJlandı. 

Ar tin Cebeli Bey, Milattan 5000 
aene evvel ba9layan Migruyon'dan 
bahaederel< anayurttan uzaklaıa• 
Türkün Avrnupa diUerine mal~eme 
veren bir dil olduiunu söyledi ve 1 
Summer - Türk clilleri araamda mü- ı 

Hakkı Nezihi Bey 
kayeııe yaparak eıki Türk medeniyet 
ışığının nerelere kadar gittifini anla 
hrken tiddet!e alkıtlandı. 
Artın Cebeli Bey: 

Bunu iıbat edecek ve 
sikalanm var... Dedikten son-
ra, hintçeden, çinceden, bazı mieal
ler getirdi ve bu arada ı 

- Çinliler. Amerika diyeme71er, 
Camerika derler .. dedi. 

Gayet hoş bir konuıma tarz• olan 
Cebeli Bey, lıemen her cümle.inde al 
ıa,ıaıuyordu. 

Bilha11a: 
- Türkün medeniyeti, Sezar'm 

medeniyetinden yüksektir! dediği az 
man, alkışlat. dakikalarca devam et
ti. 

Cebeli Bey bu alkıtlara karşı. kür 
aüden; 

- Beni alktşlamıyonunuz ... Be 
nim yazılarından parcalar aldığım 
Franıız muharririni alkı layorıunuz. 
Bunu söyleyen ben değilim odur ..• di 
ye haykırdı ve tekrar alkışlandt. 

Bundan sonra Artin Cebeli Bey, 
mllhtelif milletlerin yazı yazış tarz
larını anlattı ve sözünü aene eski Su 
mer Türklerine a-etirerek: 

- Türk, Boınadan Pekine kadar 
kendini yabancı hissetmez! dedi. ve 
hemen iliıve etti: 

- Bu cümleyi Reıit Galip Bey
den aldım .•. Benim değildir. Madem
ki burada herkes sur~'larrnı göıteri. 
yor. Ben de ııöylemeğe mecburum. 
Cebeli Bey.hazırladığı Türk Vokabü 
ler'ini, kurultayın yüks~k huzuruna 
arzedeceğini ııöy leyerek, bir Türk di 
li ansiklopediıinin .yazılmaımı ,.e bu 
anıiklopediyi "Gazi M. Kemal'" an
aiklopedisi adı verilmeıini teklif e
dince, salonu dolduran binlerce elin 
kopardığı atkı, tufanı ile sözü kesil· 
di ve bu allat. dakikalarca devam el 
ti. 

Cebeli Bey diyordu ki: 
- Bu anıiklopedi Türk kültürü

nün en büvük abideıi olacaktır. Bu 
abideye Türkün en büyük adamının 
iımi yaratır. 

Artin Cebeli Bey, eski Arap harf
lerinden de bahsetti ve: 

- Maazallah, neydi o Tıbbı Adli 
raporlan ... dedikten aonra f~n, gÜ· 
zel oan'atlar, coğrafya ve cli&"er illin 
ısblahlanmn yazılq tuzlarının tes
lıit edilınea.i ıırzuaana izhar etti. Ar
tin Cebeli Bey, ııö:dinii bitirirken telr 
rar allaıludı. 

Hakkı Nezihi B. dedi lıL. 
Artin Cebeli Beyden aonra aöz 

Haldn Nezihi Beye Yerildi ..., Hakkı 
Nezihi Bey, lrilniiJ'e ırelerelı: tezini 
ı.,.rih etti. Haklrı Nezilıi Bey, evv• 
len Tiirlıı: dillerile Hint Öropeeıı li
sanlar arumclalri ııriinaoelıetler \'e ra 
llllalardan bııhaederek Hint - A vru
pmi dil ailninin nelerden ibaret ve 
tahaTrillerini tetlrilı etti. Hint Av
rapai Iİ8an aileııinin ilri mİlllacla tıırif 
edildilini lıirinin minuı ldiailr, ikin
cisinin ~ liaanlan ela bu lioan aile 
ai içine ııolran ırenit mana olduiunu 
söyledi. Ve kendiainin ldiailc minayı 
nazan itibara alanlr Hint. AY1"Upa 
lioanmm ana menıeini arattlrdı. Bo 
ıuretle, tezinin umumi anahatlannı 
izahtan aonra bu lioan ailesinin Türk 
li .. nlarile miinaselıetine geçti. 

Hint AY1"11pai li•n ailea.inin müı 
t•rck cezirlerile Türk liaanmcla mev 

Kurultay 
teslihat ve daha tali derecede 
Çin, Japon ibtilafı teşkil ediyor. 

ÖLdilimizle ilk ölçulü yazı 

Dünya buhranının azami haddi 
ne vannış olduiunu herkes kabul 
etmekle beraber bugün mevzuu
bahis siya• meselelerin ehemmi
yeti karşısında müıtakbel beynel
milel iktisat konferansı ikinci de- ı 
recede bir ehemmiyetle telakki e-

Hamidige lzmir limanında .. 
Ululaı-ın ulum, bize var 

etti yoğu, 
Baıbuiun üstün oldu bu İfte 

de buyruğu, 
Ôz dile göturecek bi.zi ünlü 

kurultay .. 

lZMlR, 28 (Milliyet) - Bir müddetten beri Akdenizde 
lunan Hamidiye gemimiz bugün limanımıza gelmitlir. Hami 
Y" yarın İstanbula hareket edecektir. 

d i 1 i yor. Hitam bu 1 m uf o lan S lre· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
aa konferanaı netayicinden büyük 
nikbinlikle bahsedenler görülmi

Atılan ok, bulacak yerını, 

gerildi yay ... 
Orta A•yadan çıkan köklü 

budun alt olma;ı;, 
Türlı &acıQfçı doğmuftur, uğ· 

rQf1ft4ktan yorulnıa;ı;f 
Arabın bailfladık "Kaale" 

&ini kendine, 
Düpnemeğe and içtik Acem· 

lerin fendine I 
Y cu:ı dilimde tek söz iate

mem yabancıdan, 
BQflıa dil konuşanı ayırmam 

yalancıdan .. 
Kafanızın içinde yer verin 

kurultaya, 
Odur sargı saracak, bu onul

maz yaraya, 

Gazi'dir, unutmayın aaL'Qffl• 

mı.z en önOe 
Ne İfler yaptı düfiin, biraz 

ardına dön de, 
26 ağuata.: Düpnanın ııu

ruluıu, 

Eylül 26 •ı, Ö;z; dilin kurtu
IUfu .. 

M. Salih•ddin 

ıninalarile kat'i ve zahir olan müta
behetlerini bir çok miıallerle izah et 
ti. llk neticeyi teıkil eden ilk hece 
ler ara•mdaki beraberlik bu iki li
san arasındaki birliği ııöstercn bir 
nokta olduğunu söyledi. Sonra türk
çe hece ve kelime teıekküllerine geç 
ti. Türkçede miınalı ilk hecelerin 
mutlaka ve R ile nihayetlendiğini ve 
taklidi ahenkle alınan kelimelerde bu 
buıusta bütün liaanların müşterek ol 
duğunu R ve ı ın evvelce aaitlerle 
aamitler arasınl!a bariz farkla"'" tees 
süı etmediği 7.amanlarda it vazife
sini gördüiünü söyledi, lisanların 
tabii teıekkül itibarile en eakisinin 
türkçe oldu~unu, ve Türk dilinin ilk 
insanların mii~terek dili olduğunu 
aöyledi. 

Hakkı Nezihi Beyden sonra ııöz 
alan müderris Yusuf Ziya Bey, tezi 
ni izah etti. 

Yusuf Ziya Beyin 
konf,ransı 

yor. 
Eskitehirde turing 

kulüp 
ESKiŞEHiR 28 (A.A.) - Bu

gün vali, belediye ve temyiz mu
hakemesi ticaret reisleriyle em
lak bankaaı azaaından Raufi Avu 
kat l•mail Hakkı, Sakarya gaze
tesi sahibi, maarif, evkaf polis ve 
demiryollan müdürleri veaair bel 
de eşrafının iıtirakiyle EskiJehir 
mıntakası Turing ve otomobil ku 
lüp teıkili.tr tespit ve resmen tes· 
cil edlmiş ve ilk içtimaını Koca
eli meb'usu Reıit Saffet Beyin ri
yasetinde akteylemiştir. 

Chaco ihtilafı 

Hariciye vekilimiz aasa.mbleye 
iştirak etmit ve 3 gündenberi bat 
hca rical ile siyasi müliLkatlarda 
bulunmuıtur. Aaaamble koridorla 
rında tabii olarak temas ettiği, 
görüıtüğü muhtelif devletler bari 
ciye nazırlarından baıka bilhasaa 
M. Lltvinof ile iki defa gôrüımüı 
ve M. Politis, Irak hariciye nazın 
Nuri Paşa, Alman hariciye na21n 
von Neurath, Fransız başmurah· 
hası M. Boncour, Amerka sefiri, 
M. Vilaon ile uzun mülakatlarda 
bulunmuttur. Tevfik Rüştü Bey, 
bundan başka ıilahları bırakma 
konferansı reisi M. HenderM>n İ· 
le ıilahları bırakma meaeleıi et
rafında mudavelei efkarda bulun 
muştur. Vekil bey, ltalya murah- SANTIAGO DE C:H~!-.1, 28:.
hası M. Aloiıi ile de konferans ve La ~~zdan haber v~rıldıgme gore 
assamble salonlarında sık, aık mü ha~ıc~yAe nazın B~lı~arun Cha· 
1-k t tın" 1· y k' I Bey bugun'" ı co thhli.fırun hallı ıçın hakem u-a a e ış ır. e ı , .. . . .. 
de Suriye komiseri M. Ponset'yu sulune karıtaız ve şar!sız mur~-
kabul etmiş,tir. Cemiyet auamble .. 

1 
caa~a .razı olamıyacagını teyıt 

ai yeni teşkil ettiği husuıi bir etm•şlır. .. . . 
komisyona Tevfik Rüştü Beyi reis . Anta~ag~st.ada ıukun tamamıle 
intihap ederek kendisinin riyaMt ıade edılmıttır. 
divanına İ§tİrakini temine etmi•- -----

tir. Gandhi iyileıiyor 
M. Politia'in aasamble riyaseti· 

ne İntihabından heyetimiz fevka 
lide memnuniyet izhar ebnekte .. 
dir. 

Dün buraya ııelen lran hariciye 
nazın, iatuiyonda Türk )>eyeti n!' 
mına iatildıil edilmiştir. Heyetı
mizle, ayni otelde ikamet eden 
Bı.Vgar heyeti arasında sıkı temas 
lar olmaktadır. 

önümüzdek hafta çinde vuku
bulacak cemiyet konseyi aza in
tihaplan hakkında (Joumal de 
Geneve) şu haberi neşrediyor: 

POONA, 28. A. A. - Gandhi' 
nin sihhi vaziyeti aali.h bulmak
tadır. Mümaileyh, Mandoline ben 
ziyen Sittar innindeki bir çalğıya 
refakat eden Hint'li bir muıikiıi
naaın melodilerini dinlemek sureli
le doğumunun yıl dönümünü te
a'it etmiıtir. 

Mahatma, kongrenin hükUınet 
le ve Yuvarlak maaa konferanaı 
ile teıriki meıaide bulumnaamı 
müteakip her türlü ciddi teklifle 
ri memnuniyetle kabul ve taıvip 
edeceğini söylemitlir. Gandhi, mü 
sait bir zamanda bu harekete mü 
zaheret için muhali mümkün kıl
mağa çalığacağmı i1i.n etmiştir. 

latanbul üçüncü icra memurlu

ğundan: Mahcuz olup satılmuına 

Bazı ııazeteler, Türkiyenin Po 
lonyadan inhilal edecek olan 
konsey azalığma namzetliğini va 
z~ttiği hakkında bazı tayialar net 
retmektedir. Bu haber, tamamen 
asılaızdır, Türk heyeti mehafilin
den temin ediliyor ki cemiyete da 
bil olan Türkiye kon1ey için nam 
zetliğini vazetmemiıtir. Muhtemel karar verilen biri Karemela şelceri 
dir ki bazı devletler Polonyanm 
yeniden intihabı için lazım gelen 
ekseryeti temin edemediği takdir 
de Türkiyenin namzetliğini ileri 
aürmeyi düşünmüt olabilirler. Fa 
kat Türk heyeti tarafından böyle 
bir le ebbüı yapılmamıştır. 

diğeri meyveli ıeker imallne 1n11hıus 

iki adet makine 3 T qrin Sani 932 

tarihine müsadif pazartesi günü saat 

on birde Eminönünde Köprü meyda 

Yuauf Ziya Bey kelimelerin bir nında Kalleşzade Hacı Hüseyin ve 
lisandan diğer lisana nasıl geçti· ler encümeni reisliğine Celal Sahir, 
ğini ve ııeçerken nuıl tahavvülle mazbata muharrirliğine lbrahim Nec mahdumları tirkelinin tel<erci dük-
re ağTadığını anlattıktan sonra mi, katipliğe Nusret Kemal Beylerin kanında açık arttırma ile satılacak· 
Hint-Avrupa dillerini Türkçeden intihap edildikleri anlaşıldı . 1 • • • • 
ayıran haıaalar ve vaaıflar üzerin R · Paşa yann (bugün) aaal br. Talıplerın yevmı ve vaktı mez-
d~ .i~ah":! verdi. Bu vaa!~ardan on d::te ıo;lanılmak üzere kurulla kurda mahallinde haztr bulunacak 
bırm: Turkçede harfı t!'rıfın bu-- ym dünkü celıeaine nihayet verdi. 
hınmamuıdır. Yuauf Zıya Bey Gazi Hazretleri dünkü kurultay memurine müracaattan ilan olunur. 
türk~ede_ki. "o, ol, şol" gib! iıaret \ müzakeratmı da ıı.:ştan sonuna ka-
zamırler!nı hatırlatara~ btr kıs- dar ıalonun nihayetinde kendilerlne Beyoğlu Tapu batmemurluğun-
mının Hınt - Avrupa lıaanlarında ı tahsis edilen mevkiden takip buyur-
harfı tarif yerine geçmiı olduiu-

1 
d dan: Ali bey kariyesi dahilinde olllll 

nu ve Hazer Türklerinin tevratı muş ar rr. d k tarlalardan Şehriye 76 akçe icareli 
lisanlanna terceme ederken (ol) Kurultay a onuşu- tarlanın nısıf hissesi Ali bin lamai-
kelimesini harfı tarif yerine lrul- 1 k b 1 lin 12-3-1270 tarihile uhtesinde mu 

ÇOCUK 

Yürüyen 
Piyade 

ı[ ; 

~ 
Uzunca bir makara, 

mantar. uzun bir triko iğn 
ve bir de tel alırsınız. 

Şimdi mantarlarla dôrt 
yade neferi yapmak lazım .. 
kınız, nasıl? Bu mantarla 
her biri bir neferin gövdesi 
caktır. Keskin bir çakı ile 
muz yerlerini, belini oyar, 
de kafa uydurursunuz. B 
mukavvadan askeri bir kas 
takarsınız, askerlerin ellrri 
ayakları mukavvadandır ve 
rer toplu iğne ile mantarla 
raptedilmiştir. Yalnız ayak 
rrn kolayca oynama1t lazım. 

Sonra bu dört askeri göv 
terinden, yani mantarlardan 
fe dizer gibi, triko İğnesine 
çiriniz. 

Bu da bittikten sonra bir 
alır ve tekilde gördüğünüz 
bi bu teli kıvırırsınız. Ond 
sonra makarayı takar ve tri 
iğnesinin uçlarını da. telin ı 
ucundaki deliklere sokarsın 
Askerlerin ayaklan hafifçe 
karaya temas etmelidir. 

Bu oyuncağı yapmak için 
killere dikkatle bakmak ka 
dir. Ondan sonra teli sapmd 
tutup makarayı ileri geri ha 
ket ettirdiğiniz zaman. aske 
rin muntazam hatvelerle yü 
düklerini göreceksiniz. 

Hünerli 
Maymunlar 

l 

lanmı• olduklan söyledi. aca aş ıca 1 ' kayyet olup mıktan muharrer o ma-
lkinci fark: muzaf ve muzafü- mevzular Kalınca bir mukavvanın ü 

nileyh yerlerinin türkçede ve ari dıiı cihetle taııarruflarınm tevsik ve . . d d'" • .. .. 
dillerde başka baıka olmaaıdır. Kurultayda bahsi geçecek tetkik mahallen hududu tayin ve teobit <>- nne resım e gör ugunuz ş 
Halbuki, Hint-Avrupa dillerinin mevzulannı ve tertip aıralarını bil- lunmak üzere mahalline tapu ve fen killerde iki maymun çiziniz 
kadim olanlannda muzaf ve dinnek üzere önce neıir ve ilin edİ· memuru izam kılınacağından mez. bir makasla kesiniz. Her ma 
muzafünileyhin yerleri değitebil- len programın muhterem kurultay a munun boyu nihayet on. 

il eli 1 · ·ı t af d hilı"nme kur tarla baklanda iddeayi tasarruf di". i gibi kadim türkçede de yer- zaa e n eyıcı er ar m an be · J 
" ,,· •"çin Türk Dili Tetkik Cem.iyeli edenler mevcut oldug·u takdirde ta• t santımetre 0 &un. 

!erinin deg· Ô•tiii vakidir. B d t ht d b" b ~ U-·m·ı kitı'plı"<nnden aldımmız bir 'ba b" -'---~- un a sora a a an ır Yu1Uf Ziya Bey hu huıusta bir ~ D" ~- rihi ilandan ib ren ır ay zam ..... 
takım misaller verdi. suretini tekrar nqrediyoruz. tapu müdüriyetinde Beyoğlu tapu fika payarsrruz. Düşmem 

Oçu"ncu" fark: Türkçede tezkir A - Dilin men,eleri il için de, yine resimde gördüğ 
dili. · '-•ı··· ba•memuriyetine 932-1116 No. ı a 

ve tenis olmamasıdır. Konferans- 1 - Türk nın es ... ır•ne ve: ' DÜZ gibi ayaklarına bir dest 
) 1 clo-E • d'll 1 müracaatları ilin olunur. 

çı eaaMn bu tezkir ve teniain iza- a n uropeen ı er e ilave ediniz. Yahut barfiks 
fi olank kelimelere takılmıı oldu b) Bütün beyaz ırklar dillerile ki b h d 

'
• ,,_ d · 1 c) Aıya ve Avrupanın ba•ka dil- Ç A T A L C A aya arını a çe e topra 

ğunu maamafih k aıaa evtr er- ' d 1 M k b 
de e:lri türk lehcelerinde (s) ile !erile münasebetleri üzerine tetkik- p A N A y l R J gömseniz e o ur. a sat 
nihayetlenen kelimelerin müzek- !er. 1 T · · ı 19J2 wnarıea· - filcain ayakta durmasıdır. So 

· k ı· ı 2 - Tur" '- dilinin dog· rudan doa- eınnıevve c ı gu- · kınn ı· "ki d ker, (eve a) ile hıten e ıme erin • ft •• d .b"---- 5 T · . el 9l2• ra ınce ızı astı er var 
) ·ı iha ruya kendi muhit ~•tlan ıç· inde inki nun en ı ıaan:n .,.rınıeYY B 1 dan 1 b" b 

müemıes, (m veya n ı e n yet- •• n.-._ .- tarihıne' kadar.._ ..;;ft müddetle de- un ar • a ır, ır ucunu 
!enen kelimalerin notr zannedildi .--· _, •- fik b 
tini ... umumiyetle Yunan ve La a) - Lelıçeleri Yam ıd celrtir. Panayırda her om imse. - ır ucunun ~·Yi::ı 
tin Jiauolumda d• böyle faneclil it) Tarihi .,..-hri (fonetik,~ 8fya Ye ıı.yvanat a1q veriı)eri ya- yru~a veya e enn:. a 
mit olclafu- eöJiedi. &yat, UWMfaloji, wı k•) p·•---•~ Beıi,,,.; .n;ft at k~·la•ı anın. es ence tamam_ aym. 

Dördiincü .,,. hefi-i farklar: c) Keıı- ıı.± 1 i (liptler) ....,........ • - ·-· ~ au kayruiwıd•a qaiJya do 
mel d) .. _ türlu·· -'-- •-'-'-cı.. 'll'e .m.- müaab-kalan yııpılaaıktır. ru -1.:.. bır-'-------, ha....., Sıf•t.,. -•fUflar anıaa müta n>m" ,.._ .__ •--. _..., w~ 1 • 

halrat .. •.ı..ı,.ıa türlıtçenin illi- malr olanık gi)aterclili yilıMlr edelıi AT KOŞULARI nm - marifetler yaptığ 
haki, diierlerinin turifi olmau· bhiliyet. 1 - Yiiz lira ı 2 - Yirmi Hn. göı ........ iniz. 
dır. 3 - Bu kalıiliyetia halı dilüıda TAY KntıUSU •-m----------ı 

Yuaaf Ziya Bey bu hwai)>etin aümıesi ..., yuı dilinde aöııımaai 1 _EDilira 1 2 -~Yirmi... 10 

de mehaclicle Hint-Avrupa lisan- (H•lk edebiyab, dinn ed.Wıab) p.ı.ı;... Giil'='mi Sablıkkayı lannda .,,. türlrça aynı ,.ı.ilde i- Bunlarda inıil olan :selı ıpler, dilin .,.. 
lren zamanla türkçede hafka, di- y.ıcm ıuzisinin tetkilri . Bata - Elli, Biyik .,.._. - ,..... 
ğer dillerde hatka şekillerde le- B - Tirlıı: dilinin bugünlıii hali, mibef. Kiiçülr artaya - - IMı -
karrür ettiğini, türlıtçe ile .Jıraha aari Ye mı :leni ihtiyııçluı. : Deateye - On lira ......aecelıtir. 

dillerde meaeliı Fincede mataha· 4 - Tanzimattan bugiine kadal' ••. -------------ka taaaalarmın hali. me'll'cat oldu- Türk dili ..., ıröaterdiği cleiitildilıler: ; ı 
junu ve ari dillere buradan ıreç· a) Şelıliyat <-:olcıji) melr oldain• ııGnı 
tiğini aöyliyerek allrıılandı. b) Sentaka a) - Şelı6yat 

Yusof Ziya Beyi mütealrıp mradan c) Kelimeler (vocabulain) b) - Sentalra 
hir zmt oöz aldı ve alri Türlıı: dillerin d) lsblalılar c) Kelime tetlriH 
den bazı kelime miaalleri getirdi. Sa 6 - Türk dilinin asri Ye medeni d) latılıdı vaz'ı 
at altı buçuia yaklqmı,tı. Reia Ki.- ihtiyaçlan nelerdir? SahaJ.nnda dilin lıütiln ilıtiyaçla-
zım Pata, t"1kilit ve takrirler encü- C - Tiirk dı1inin ınüstalıbel mm nnı gicleımelı, clifüniit tarzmı aari
menince intihap edilen reis ve lıitip tafları !ettirecek Ye Garpblııttıraeak hale se 
terin isimlerini kuraltayR arzeıti. 6 - Gaye Türk dilinin buııünlril tinnelr, yeni valrıalan ifade edecelı 

Teşkili.! encümeni reisi" ·.,., Ru- Ye varuıki medeni • k · kelimeler t • ' 

Ar da ~ yariaıle lıul 
-"ta ollıa lıir çelııtiııwww kayığı 
lılıtır. lsteıanl..U. ayni yerele aall 
1-.il Efendiye ıaiirac:aatlan. 

Jstanbul yedinci icn mernw·l 
elan: Bir lııcırçtaa .W.yı ,,,,J,eıı• 

pııraya ~ ıınılıarrer 
blem hane efJ'llSI 3 teııiııienel 
pazartesi günü aut dokuzdan İti 

nn ba,..tta ootıuı ııia mahaJlelll 
tle y..i ılnir aol i'nda 21 No. 1 
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ILKMEK TEP MU ALLIMLERINE Sadıkzade Biraderler 

Vapurlan 
Karadeniz Poataaı 

Dnınlu ~nar 

KIRAAT DERSLERi Vapuru 29 Eylül 

PERŞEMBE 

Beş kısmı da tamamen dört renk olan, memleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı 

günü ak.tam saat 18 de Sirkeci 
rıhtımdan hareketle (Zonguldak, 
laebolu, Samıun, Ordu, Gire
ıon, Trabzon, Rize ve Hope) ye 
azimet ve avdet edecektir. 

Fazla tafıilat için Sirkeci Mey
menet baru alhnda acentalığına 
mÜl'Rc:aat. Tele. 22134. 

1 İsmail Hikmet Beyin timdiye kadar bir eıi görülmemiı derecede mükemmel, hayat bilgisine uygun, yalnışsız, son 
derecede nefis, cazip bu eseri Türkiye'nin her tarafında büyük bir muvaffakiyet kazandı. Naim Vapur idaresi 

İzmir sür'at postası 
(20 Saat) 
Lükı 

Bu eseri görmeden mektepl~rinize kitap intihap etmeyiniz. Talebesini seven ve 
mahrumiyetini istemeyen bütün kıymetli 

ADNAN 
Yapuru 

Her p b 
hafta erşem e muallimler, bu eseri almakta, fevkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler. günleri Galata nhtunmdan saat 

tam 18 de bareloetle doğru 

lZMlR'e 

Kıraat 
Her 

Dersleri Avrupa kitaplannda ender görülen bir nefasete maliktir. 
taraftan tebrikler alınmaktadır. Beş kısım tamamen çıkb. 

ve pazar pnJeri lmıir' den saat 
14 1/2 ela lıllreketle l&tanbul'a av 
det eder. Tıılıilit içia Galata. 
Gilmriik kartıımda Sita Framez 
ban No.12 yanhaneolııe mÜNcaat. 

Sühulet Kütüpanesi tarafından çıkarılmısbr 

' 

3 üncü kolordu ilanları 1 , ____ __ 
Van hastanesinin aenelik ihtiyacı olası afa~da cins ve mikdan 

yazılı mevadd, iaıe kapalı zarfla yapılan münakuaaı ııali ııöriil
düğünden 20 gün müddetle pazarlığa koDJDUflur. lbaleai 11-10-
932 salı günü l!lıt.l 14 tedir. Taliplerin vakti muayyeninde Yan'da 
sıı.tmalma komiayonuna müracaatlan. (819) (5025) 

Cinai 
Sade yağ 
Pirinç 
Un 

.Kilosu 
14,000 
IS.000 

295.000 

Beher Klle>1u 
89 Kurut 60 santim 
34 Kurut 25 santim 
9 IClll'Uf 

• * * 
K. O. 1. 3. cü Muhabere ve 

5. irıci Al. lar. Gümiifauyu hu
tahaneai hayvanab için 70.000 
kilo aaman puarlılda münaka
saya konmuttur. ihalesi 1/10/ 
932 cumartesi günü saat 16,30 
da yapılacakbr. Şartnameyi 
görmek isteyenlerin her gün i
haleye i9tirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komiayo
numuza müracaattan. 

(826) (5084) 
,,. ,,. . 

K. O. Top. İa. Nakliye Tb. 
laıı hayvanab için 66000 kilo 
saman pazarlıkla münakasaya 
karrnuştur. 1/10 ı'932 cumarte 
ai günü saat 16.30 da ihalesi ya 
p.lacaktır. Şartnamesini gör
mek İsteyenlerin her gün, iha
leye İftİrak edeceklerin vakti 
1' uayyeninden e.vvel komiayo
numuza müracaatları. 

(827) (5085) 
lf lf ,,. 

Gümüfsuyu ve Haydarpafa 
bı.stahaneleri ihtiyacı için pa
zarlığa konmut olan 840 ton 
Leva maden kömürüne verilen 
fiat komisyonca gali görülmüş 
tür. 1 10 932 cumartesi günü 
saat 16 da pazarlıiı Y•pıla
caktır. İhaleye itlirak edecekle 
rin vakti muayyeninden enel 
komisyona müracaatlan. 

(828) (5086) 

• • • 
Üsküdar cihetinin kara nak 

liyatı müttehit nam ve hesabı· 
na pazarlıkla münakasaya kon 
mu,tur. 1-10-932 Cumartesi gü 
nü saat (15) de ihalesi yapıla
cakbr. Şartnamesini almak iıte 
~enlerin her gün, ihaleye işti
tak edeceklerin vakti muayye-

ninden evvel 
mün.cutlan. 

komisyonumuza 
(830} (5100) . ,,. . 

K.O. ve birinci fırka kıtaatı 
nm ihtiyacı olan (3000) kilo 
teker pazarlıkla münakasaya 
komuttur, 1-10-932 cumartesi 
günü saat (15.30) da yapıla
caktır. Şartn.-ini görmek ia 
teyenlerin her gün, ihaleye itli 
rak edeceklerin vakti muayye
ninden evvel komisyonumuza 
müracaatlan. (831} (5101) 

• • • 
Manisadaki kıtaatın senelik 

ihtiyacı olan 825000 kilo bul
gura teklif edilen fıat gali gö
rülmü,tür. lhalen 1/101932 cu 
marteıi günü &aat 15 te yapıla 
caktır. İhaleye ittirak edecek
lerin vakti muayyeninde Mani
aada eatınalma komisyonuna 
tt üracaatları. (839) (5128) 

* • • 
K. O. kıtaatı hayvanatı için 

kapalı zarf usulile (300.000) 
kilo yulaf münakasaya konmut 
tur. 22-10-932 cumartesi günü 
saat 11 de ihalesi yapılacaktır. 
Şartnameyi almak İsteyenlerin 
her gün. ihaleye itlirak edecek 
lerin vaktinden evvel komisyo
numuza müracaatları. 

.. . ,,. (841) (5130} 

Çatalca Müs. M .... kıtaatı i
çin 600 kilo domates salçası pa 
zarlıkla münakuaya konmut· 
tur. 5-10-932 çartamba günü 
saat 15.30 da ihalesi yapılacak 
tır. İha1eye iftirak edeceklerin 
vakti muayyeninden evvel ko 
misyonumuza müracaatları. 

(840) (5129) 

1 Evkaf müdiriyeti il.anları 1 
Pazarlıkla kiraya verilecek emlak 

Müddeti icar 

1 - Beyoğlu Kamerhatun çakmakS. 19-25 No. 933 Mayıs gaye. 
hane sine kadar 

2 - Galata Mehmetalipqa hanı üst katında 59 934 Mayıs gaye-
No. iki oda. sine kadar 

3 - Galata Mehmetalipaıa hanı tahtında fer- 934 Mayıs gaye
meneciler sokağında 114 No. mağaza sine kadar 

Balada muharrer emlak 26 Eyliil 932 tarihinden 25 T.evvel 
932 tarihine kadar müddetle bir ay zarfında pazarlıkla kiraya 
verileceğinden taliplerin Evkaf müdiriyetinde akarlar kalemine 

.ANADOLU 
Türk Sigorta Şirketi 

t Onctl Vakıf Han l•tanbul 

ihtiyat ve Sermayesi: (1.000.000) Türk Lirasıdır. 
Nama muharrer hisse senetlerinin ( % 60) ı Türkler elindedir 

Tflrldye lı Bankau tarafından teıkil olunmuıtur. idare meclisi ve 
mlldflrler heyeti ve memurlan kimilen Türklerden mürekkep yegane 
Türk Sigorta Şirketidir. Tilrklyenin her tarahnda (200) ü geçe.cı 
acentalarlDID hepsi Türktür. TUrldyenin en mühim mile••e11elerinln ve 

bankalannın •igortalarını icra etmektedir. 

Yangın, Hayat, Nakliye, Kaza, Otomobil 
sigortalarını en iyi şeraitie yapar. Hasar vukuunda zararları ıilr' at ve kolaylıkla öder. 

Telgrafı iMTİYAZ - Telefon: lst. 20531 

Şirketi Hayriyeden: 
Eylülün 28 inci poü sabalımdan itibaren mevkii tatbika konulan ta

rifede muharrer seferlere iliveten muht- yolcularımızın iotirahatlerini 
temin makıadile atideki ıeEerler ilinı abere kadar Cuma ve Pazardan maa 
da günlerde icra eodilecektir: 

Sabahları 7.58 de Yenimaballe'den bir vapur hareketle 8.0J Sarıyer'e 
Ye 8.10 Büyükder~'ye ufrayarak dofru köprüye (ıaat 9) ela &"elecektir. 
Ak,amları saat 18 de Köprüden bir vapur hareketle Yeniköy, Tarabya, 
Büyükdere ve Sarıyer iıkelelerine uğrayarak yeni Mahalle'ye gidecektir. 

Sarıyer Malmüdürlüğünden: 
Mevkii Cinai Rakkam ebvabı Mutasarrıfının 

R.Hiaar Kala de- Ahtap hane 7-9 
runu 
Y eniköy Ayanikola 
Köy batı 

Ana 151 

ismi 
Fatma Seher Ih
san H. tamamı. 
Nikoğoı ağa 6-7 
hisse 

Y eniköy Ayanikola 
Köybaşı 

Ana 200.202,204 Artin. Mığırdıç. 
Yasef Avantiya 
tamamı. 

Büyükdere cadde lratlı ana 54156 Konatans Ef. ta-

Kireçburnu ağaç altı Hane 23 

Kireçburnu Fuat Pata Çimen- 8 
to imalathanesi 

Büyükdere Hasan ağa Kulübe 1 t 
bağlar 
Büyükdere Mercan Tuğla ima- ti 

lithanesi 

nıamı. 

Mustafa Ef. tama 
mı. 

Laurandi Ef. ta
mamı. 

Şerif Hüseyin Pş. 
tam&1111. 
Eleni H. tamamı. 

Tarabya cadde Sahilhane A C. Ahilya. Dimitra-
290 248 ki, Akıko ve saire 

Yukarıda cins ve evsafı yazılı mahaller muhtelif seneler 
vergi borçlarından dolayı bedeli pefinen verilmek ıartile 29 eyliil 
932 perıembe gününden 19 T etrinievel 932ye kadar birinci ibale 
ve 29 T e§rinievvel 932 cumartesi günü de kat'i ihaleai İcra edil
mek üzere müzayedeye konulmuştur. Talip olanlann depozito 
akçelerile birlikte mezkiir günlerde saat 14 le Sarıyer Ka:taaı 
idare heyetine müracaatları. (5126) 

Yalova Kazası Malmüdürlüğünden: 
Şartnamesinde yazılı ferait veçhile 2227 lira 72 kuru,Iuk 

kqifli Yalova hükumet konağının tamiratı 25-9-932 tarihinden 
itibaren 20 gün müddetle münakasaya konularak 18-10-932 tari 
hine müsadif salı günü Qıalesi İcra edileceğinden taliplerin temi
nat akçeleı ile yevmi mezkiirda maliye daire 'nde müteşekkil 

o 51 

lstanbul Belediyesi 

Karaağaç 
müessesatında n: 

Yağ ilanı: 
3000 Kilo Makine yağı 
1200 Kilo amonyak yağı 
Kııraağaç müeuesatı soğuk 

bava ve buz fabrikaları için mik 
darlan yukarıda yazılı iki ka
lem. yağ kapalı zarfla ve yirmi 
gün müddetle tarlnamesi muci
bince münakaeaya konmuıtur. 
İhale 8 Teırinievvel 932 cumar 
teıi günü aaat 14 le müesıese 
müdiriyetinde icra kılınacak
tır. İtlirak edecdderin Sütlüce 
de Müdiriyet kaleminden t•rt
nameyi almaları ilan olunur. 

(4819) 

İLAN 
Milliyet gazetesinin 25 ve 

28 EylUJ 932 tarihleriMe. 3 ün
cü Kolordu sütununda ilin edi 
len (Beytebrindeki) kıtaatm 
350,000 kilo unu ihalesinden 
görü'len lüzum Ü.Zerine ıarfma
zar edildiği ilan olunur. 

(818) (5131) 

Edirne Pirinci 
Yeni mabıul Fenerde Mehmet 

Karabekir ve Şüreki11 

Çeltik F abrikasma 
Gelmitıir. Ecnebi pir:İnçlerinin 

cümlesine faik ve memleketimi. 
zin emsalıiz hir pirincidir. 

Kulak, burun, boğaz 
Mütehassısı: Dr. 

~ev~et Hosno 
Frankfort ve Viyana kliniklerin 
den mezun. Kadıköy, Mühürdar 

dd i 

lat. Mı. Kumandanlığı 

Satınalma kom. llilnlan 

Sıhhiye dairesinin ihtiyacı 
1 için kırk dokuz kalem 

-- Tel B. O. 1041. --il 
Alemdar Z. Mehmet 

Vapuru 
Müşterilerine azami sü
hulet ve eıyalara fazla 

dikkatle rağbet kazanan 

BÜLENT 
Vapuru 29 Eylül PERŞEMBE 

aiinü Zonguldak, lnebolu, Ayan
c'ik, Samaun, Ordu, Glreaon, Trab
-, RJse " ~....ı için yük, 
,..ı- alarak hareket edec:elr. 

Acenteo:lı Alliye Han No. 1. 
Telefon 21037 

muhtelif aıhbiye malzeme
si kapalı zarfla münakaaaya 
konmutlur. Münakasuı 9 Teı
rinievvel 932 pazar ııünü sut 

1 
14.30 Tophanede merkez ku
mandanlığı satmalma komiıyo 
nunda icra kılınacaktır. Talip- ! 

lerin tartnameaini görmek için ı •-----------ı 
komisyona müracaattan ve itti SEYRlSEF AlN 
rak için de t•rtnamesi veçbile 
hazırlayecaklan teklif mektup· 1 Kedıu --ı Oüa1a Klprtl 
!arını ihale gününün muayyen tı.fr B. UU. tuba A. llrm.J 
vaktinden evvel komisyon riya 1 \ltııatlıdaraadl ı.. 1. 1740. 
setine vermeleri. (73) (4836) ' 1- T eşriniH•ffl saba

hından itibaren Adal&r ve 
. . . ' 

Merkez kumandanlığına mer 
but müeaıeoat ihtiyacı için 
83000, 141340 iki farlnamede 
kuru ot ve diğer bir t•rlname- 1 

Yalova batb tarifesi de
ğİfmİf ve yeni tarife iske
lelere aaılmıtbr. 

de 106500 kilo saman pazarlık .. __________ .; 

KOCAELİ 
la satın almacaktır. Pazarlıkla
" 4-1()...932 salı günü saat 14.30 
da Tophanede Merkez kuman
danlığı satınalma komisyonun- V A P U R Ş 1 R K E -
da icra kılmacaktır. Taliplerin T l N D E N : 
ıartnamelerini görmek için her 1 T qrini"'"'el 932 tarihinden iti 
gün ve pazarlığa itlirak için de haren yu tarifesine llİ!ıayet ... eril ... 
muayyen vaktinde komisyonda celı: ve kıt tarifeoine bqlanacakbr. 
hazır bulunmalan. Pootalar Cuma, Pazar, Paurteıl 

(105) (5134) ve Çarşamba pnleri htanbul'dan 
• • 

41 
dokuzda ve erteıi aünleri de lzmit' 

. . ten yiae dokuzda hareket suretile 
Harbıye mektebı hayvanatı 1 L-.. -~. clö'rt __ , _,_ __ ._ 

'h . . . 33"000 ._.l _....,. ""'er yap......,...tır. 
ı tıyacı ıçın .,, ı<ı o arpa 

1 
_ 

pazarlıkla satın alınacaktır. Pa ..... Dr. IHSAN SAMI 4mll 

zarlığı 3-10-932 pazartesi günü ÖKSÜRÜK ŞURUBU 
saat 15 le T opbanede Merkez 
Kumandanlığı satınalma ko . 
misyonunda İcra kılınacaktır. 
Taliplerin ıartnamelerini gör
mek için her gün ve pazarlığa 
iıtirak için de muayyen vaktin 
de komiıyonda hazır bulunma. 
lan. (102) (5132) 

* * * 
Maltepe Aıkeri Liaeai ihti-

yacı için 1500 çift tire çorap pa 
zarlık.la satm almacaktır. Pazar 
lığı 12-10-932 çarşamba günü 
ıaat 10 da Tophanede Merkez 
kumandanlığı aatmallna komiıe 
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa ittirak için 
de muayyen vaktinde komisyon 
da hazır bulunmalan. 

(88) (4957) 

Oluürük ve nefeo clarlıiı boi
maca ve lozuruk ökoiirükleri için 
pek teoirli iliçbr. Divanyolu Sul
tan Mahmut türbesi No. 18!' 

htanbul ikinci icra memurluğun. 
dan: Mukaddema Galatada Bahtiyar 
hanında No 26 da ienıi ticaret et
mekte bulunan (K_ Curon ve Y .A
pootolidio) miinfeoilo fiırmaau. iza
feten ıürekidan Y. Apootolic!Q E
fendiye. Almanyada Ruhla telırind• 
miikim ve bu İf- dolayi Türkiye 
baa No 25-30 avukat Ferit Davul 
Beyia yanh•-•ini ikametpı.. ka. 
-ni göıı ... (C. F. Şlothaww) fir 
IDUIDID 1~1929 tarihli .... J-6-1929 
,,. 1S-3-19Z9 ve 5-10-1929 ...., 
15-10-1929 n 25-10-1929 vadeli al
h kıt'a •enet ltedeli olan bin yüz selr 
oen Türk liNoile vade tarihlerinden 
_itibaren o/'.S faiz n protesto •• ic:rıı 
rrıaaraflan nyüz lira aYUkatlık üc
retinin poliçeler iiı:eriae iflio yolile 
•aki talep ve takibi üzerine namını
za tanzim kılman ödeme enıai İka· 
metgünuzm meçhuliyeti huebile 
t.eblii olunamadıfmdan keyfiyetin 
ilinen tebliğine ka..r vcrilmitıir .l'a 
rilıi i!Andan itibaren borç ve masraf 
1- bir ay içinde öderuneoi lazım
dD'. Borca itirazınız varsa itbu müd 
det İçinde iıtida ile bildirmeniz la· 
ımndır. Borç ödenmediği veya bu 
müddet içinde itiraz edilmedi!;; hal
de icra ve iflis kanununun 171 inci 
maddesi hükmüne maruz kal&cağınız 
olbaptaki ödeme emrinin t bliği ma 
kamına kaim olmak üzere koyiıyet i 
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ŞİRKET.NDEN: 

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

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

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

Adres: lstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Telgraf adres1: lstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 

(ecz~:'w, 

İnkibu, sihlıat anrİziııia 
menbaidir. B11D11, aJtmit -
aedcıı ıazıa nnı'faffakiyeti 
tile b6t6ıı d~yada hınİnmiJ 
Enola "Fnılt Salt" mü. 
tahzarindan sabah •e 
akşam bir bardak S1l deru
nunda bir kahve kaşigi miJt. 
dariııd& alarak def' cdiDlr.. 

unua·-

YENİ NESİL 
ASRI HUSUSi ILKMEKTEP 

Yuva_ Kız' _ Erkek 
1 Birinci tetrinde açılıyor. Kayıt muamelesi devam 1 

etmektedir. Cajaloğlu'nda Emniyet sandığı karfısm..ıa 1 1 
Molla Feneri •okağında No 34 

Tekirdağ Vilayeti 
Daimi Encümeninden: 

Tekirdağı vilayeti memleket hastahanesine lüzumu olan 86 
kalem mualecat ile alit ve edevatı tıbbiye 12-9-9'32 tarihinden 
2-10-932 pazar günilne kadar 21 gün müddetle aleni münakasaya 

1 

konulmuıtur. 
1 - Mezkfir 86 kalem mualecat ve alit ve edevatı tıbbiyenin 

liateai İstanbul ve Tekirdağı vilayetleri Sıhhat ve İçtimai Muave 
net Müdürlüklerinden alınabilir. 

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

3 - Mllnakaaya İ§tirak edeceklerin mezkfir gün ve saatte 
yüzd~ yedi buçuk nisbetinde pey akçelerini hamilen Tekirdağ 
Vil&yeti Daimi Encümenine müracaat buyurmaları. ( 4940) 

Kayseri VilAyeti Encümeni Daimisindenı 
Kay.eri memleket hastanesine muktazi 131 kalem eczayı tıb 

biye aleni surette münakasaya vazedilmi, ve bedel haddi liyik 
11Sriildütü takdirde 2-10-932 pazar günü saat on betşe ihalesi 
nin icrası mukarrer bulurunu,tur. Bu baptaki ,artname ve mua
lec:e liıteai İstanbul ve Ankara Sıhhat Müdürlüklerinde mevcut
tur. Y evm\ ihaleye kadar taliplerin 150 lira teminatları ile birlik 
te Kayseri Vilayet Encümeni Daimiaine müracaatları ilan olu
nur. (4991) 

latanbul Ticareti Dahiliye 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

Markuı Sikleti Cinsi ~ya 
1 adet bili 800 Müstamel kamyon faseai 
2 adet 

1 
bili 300 Müstamel kamyon tekerleği 

2 bağ bili 200 Kamyon edevntı 
2 sandık S N Kuluçka makinesi 
3 adet bili • Kızıl ağacı 
5 adet bili Kırık kapyon tekeı-leği 
2 sandık bila 100 Söğüt kömürü 

Yukarıda cins ve mikdarı gösterilen eşya bilmüzayede H· 

tılacaktır. Talip olanların 1-10-932 tarihinden itibaren cumarte
si ve salı günleri saat on üçte İstanbul ticareti dahiliye gümrü
ğünde satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. (4732) 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

25 makas takımı için muktazi 975 adet meşe travers kapalı 
zarfla münakasaya konulmuştur. 

Münakasa 10-10-932 tarihine müaadif pazartesi günü saat 
15 te Nafia Vekaleti aahnalma komisyonunda İcra edilecektir. 

Münakas11y" iştirak edecen taliplerin cari seneye ait ticaret 
odaaı vesikası ve teminatı muvakkatelerile komisyona müracaat 
etmeleri lazımdır. Talipler bu husuataki şartnameyi Ankarada 
Nafia Vekaleti LevaztıI' Müdürlüğünden 1stanbulda Haydarpaşa 
da liman işleri müdürlüğünden tedaı-ik edebilir. (4883) 

Hükümferma olan buhrana rağmen 
Galata'da Karaköy'de fırın sırasınca büyük mahallebicinin üstünde kain ve 

Daima en iyi mallan en mutedil fiatlarda satmakla meşhur 

EKS SiO 
B0Y0K ELBiSE FABRİKASI 

Flatlannı tekrar şayanı hayret bir surette 

Erkek~ere Mahsus 
Cihan,ümul bir şllhreti haiıı 

Mandleberg 
Marka empermabilize 

PARDESÜLER 
24 1/2 lira 

Muflonlu • 

GABARDiN 
Pardesüler 
22 1/2 lira 

Trençkotlar 
13 1/2 lira 
İNGİLİZ 
Muşambaları 

8 1/ liradan 
2 itibaren 

tenzil etmekle ucuzluk rekorunu kırmıştır. 

Hanımlara Mahsus 
iyi cins 

İPEKLİ 
Muşambaları 

21 1/2 lira 
Muflo:ılu GABARDiN 

PARDESÜLER 
21 1/2 lira 

Çevrilebilir 

f ngiliz Muşambaları 
12 1/2 lira 

Çocuklara Mahsus 
fngiliz Muşambalar 

4 1/2 lira 
Trençkotlar 

8 lira 
Kadı", erkek ve çocuklara mahsus en mü emme! cinı kostümler, pardesüler, 

muşambalar, paltolar ve trençkotların müntahap çeşitleri mevcuttur. 
> TEDİYATTA BÜYÜK TESHİLAT 

MUALLİM BEYLERE ' . 
- -------
'' İLERİ,, ilkmektep kitaplarını gözden 

geçirmeden bir karar vermemenizi hak ve 
meslek sevginizden bekleriz. 

Galat<, Keftli l liiriy.r ı 1 n il ri kitaplm . Paakendc: Cağaloğlu yokuşund• K•1in r, Tiinel 
yufü, BabıAli caddesinde irfan KüıOpb11esi. 

Asri mobilya mağazası No. 66 
Milli b'r müessese olan Rıza Paşa yokuıundaki Asri Mobilya mağazamı kıymetli müş
terilerimden gördüğüm rağbete binaen yokufun altbaıındaki 66 numaraya nakledip 
asri zevkin bütün inceliklerini cami ve her keseye elveritli (desenlerde) kllbik yatak 
odaları, salon ve salamanjelerle müteaddit yazıhane takımı ve teferruatı herke1çe mu
saddak olan metanet ve zarafetine bir kat daha takviyet vererek vasi ıalonunda teıhir 
ettiğini ve eşyayı beytiye namına her ıeyiıı mevcut olduğunu muhterem mü,terilerime 
t~~'1ir ile ta$-a a11 vuku bulacak her hangi bir aipariıi kabul ve ıevkin; temin e-1,.~imj 

Telefen: 2,3407 Hacı lbrahim zade Ahmet Fevzi. 
---------------------- - -

' İle aşağı cins mi.lmaail müatahzerat aras ndo:ı hi 
bir ilt'bas:ı mahal vermek imkam mevcu" d ğildi 
'L YSOI.,, muzır mikropları imha hu•usu.Jdak 
büyük kuvvet ve te!llirile bütün dünyada m,. vf v ,, 

ve her şişesinde Hami:ıurg'ta SCHUELKE A 
& MA YR A. G. imzasını hamildir. Tak~it· 
ler'ni r~dtle·l:ni•. Umumi acentaları lsı'l~htıı' ' S . .J • o 

mahdnmları. 

ŞİŞHANE'de 

LUNA-PARK 
Duhuliye: 6 kuruş 

fstanbul halkının yarısı geceleri 

Şithane'deki Liına.Park'ta buluşuyor 

20 muhtelif Amerikanvari eğlence -
Ölüm küresi - Elektrikli otomobiller
Uçan sandaliyeler - Hediyeli nişan 
atış talimleri - SIHHi MÜZE - Balık 

ve ördek avları - Müzik ve dans. 

Cumanızı ağız tadile geçirmek isterseniz? 

Şişhanede LUNA-PARK' a geliniz. 

Nehari lliil!!!iil Niıantafı'nda 

Mabeyincilik ve Halli Rifat Pa,a konaklarında 

Şişli Terakki Lisesi 
Tesis tarihi: 58 sene evvel 18711 tarihinde Sellnik'te. Ana, ilk, ürıa. 
Lise sınıfları - Fransızca, lngilizce kurları. Kayıt muamelesi: Hergüo 
ı O dlll 17 ye kadar yapılır. Ayrı ayn biaalarda kız ve erkek talebe\'e 

mahsu> lc,·1! t<·~kilAtı mevcuttur. Talimatname ~önderilir 

Kız~ Telefon: 425171 W Erkek 

-----
Zonguldak Sıhhat ve içtimai 

Muavenet Müdürlüğünden? 
500 liralık kılormaiyeti kiniıı kompirimesi münakasaya 

karılmıştır. 12_/10/ 932 tarihinde ihalesi icra olunacaktır. Klni 
)erin 100 gramlık ambalajlı kutularda olması tarttır. Talip ola 
lar yüzde 7.S pey akçesileveya Banka mektubu ile 1stanbulda 

E 
e s d tanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne veya Zong 

_______ 1 mnıyet an 1 ğı- -~~-~_::_:~_::_.v_e 1-çt-im-ai_M_u-av-en-et_M_d._n_e m-iı-·rac-a-at-ey_l~-~O-'le; 
Bir 

Mendili tavsif 
• • • 
ıçın en cazıp 

kelime nedir? 

na Borçlu Olan 
Zevatın Dik-

Emniyet Sandığı 
IPEKtş,. d·ıı . . Müdürlüğünden: 

ın men ı erını 

elinize aBığınız zaman Sand,1< namına merhun bulunan menkul ve ııayri menkul 
bu kelim ~yi keşfe 'e· emv:ıl yeni icra ve iflas kanununa tevfikan 4 eylCil 932 tarihinden 

b·ı · · · itibaren icra daireleri tarafından satılacaktır. Evvelce olduğu gi-
ı .rsınız. 

bi badema Sandığımız tarafından borçlulara üç aylık ihbamame 
gönderilmeyecek ve bütün takibat mezkur dairelerce yapılacak· 
tır. Keyfiyet aliikadaranca malum olarak borçlarını vadeleri hü. 

----ıı:ıı:::cı:ıı _____ , lfılünde ödemeleri veya yenilemeleri liizumu ilan olunur. (5142) 

Tayyare Cemiyeti 
Mübayaat komisyonundan: 

Nümune ve tartnameleri veçhile 195,000 adet duvar ve 
planları tabettirileceğinden taba talip olacakların pey akçel 
ile birlikte 1/ 10/ 932 cumartesi günü saat 15 te piyango müdiı 
lüğünde müte,ekkil tayyare mübayaat komisyonuna müraca& 
lan. (509 

Ankara Yüksek Ziraat 
Mektebi Rektörlüğünden 

Bu sene Ankara Yüksek Zira:at mektebine vuku bulan tal 
kadrodan çok fazladır. Taliplerin vesikalarını sür'atle ikmal t 

mesi lazımdıı. Vesaiki noksansız mektep rektörlüğüne tevdi l 

rihlerine ııöre aırasile ve kadro adedince talebe kayıt ve kab 
olunacaktır. Şimdiye kadar kayıt ve kabul için müracaat etmiş / 

!anların evvelce ilan edilen §erait mucibince vesikalarını henı·. 
ikmal ederek mektep rektörlüğüne gönd .. .rmelerı. (SJ70 

MİLLİYET MATBAA 


