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;:,anıp ve Haşmubaniri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netri1at ve Y uı Müıklrii 
ETEM iZZET 

Irak, Milletler 
Cemiyetinde ilsınet Pş. . Bugün 8 k nen Nutkunu lr d ·Edecek •• 

Komtumuz Irak. geçen gün 
Cenene'de umumi heyet tara
hndan ver'ilen kararla MiDetler 
cemiyetinin azalığına kabul e
dilmqtir. Bu suretle Milletler ce• 
miyetinin azalan elli albya çık
nıaktadır. lrak'ın Milletler ce- '..,_ 
ıniyetine girmesin.in, ba§ka dev- ( 
tellerin azalıklarile bir tutıilamı• 
Jacak bir huauailiii vardır : 
ilk defa olarak Milletler cemi
Yetinin mandası albnda bulunan 
bir memleket, öteki devletlerle 
bıÜSQvİ tartlar albnda cemiyete 
aza c!inaktadır. Öteki devletle
:t'İn c:miyete za olma1arı yalnız 
kabullerine münhaaır olan tek bir 
ameliyeden ibaretti. Halbuki Mil
letler cemiyetinin mandaaı altın· 
da bulunan !rakın Üzerinden ön
ce bu manda kaldırıldı ve bu bi
rinci merhale geçildikten aonra· 
dır ki Irak Milletler cemiyetine 
girdi. 

Osmanlı imparatorluğunun ~c~."-
dağılması Üzerine Irak lngilizle· , 
ı-in mandası alt:na girmitti. Man-
da va2iyeti hakikatte müstemle· 
ke vaziyetinden farkaızdı. Eaa
aen büyük harp devam ettiği za
trıanlarda lngilizler ve Fransız· 
lar, aralannda imzaladıklan mu 
kaveleler ile Oaınanlı imparator
luğunu paylatmışlardı. 

Kurultayda bir celse arasinda a:ıi ve dinleglcller .. 

Bu paylatmaya göre, lngiltere 
frakı, Fransa da Suriye ve Muau-
lu alacaklardı. Bu takaimi yapan 
Sykes • Picot mukaveleai aonra-
dan imzalandığı zaman, manda 
vaziyeti kimaenin aklından geç
trıemişti. lngilizlerin Franaızlar
dan Musulu alınalarma ve Felea
tin üzerinde bir hak iddia etme
lerine sebep, harp deYam ettiği 
trıüddetçe yakm tukta döğÜ§
lbenin en mühim kıammı kendi
leri yapmıf olınalandır: lngiliz
ler Oaınanlı imparatorlufuna kar 
tı bir milyon asker aevkettikleri 
•e İmp.ratorluğu birçok cephe
lerde meıgul ettikleri halde 
Fransızlar ancak bir aralık Ça
nakkalede ve aonra da Balkan
!ard,. mefgul olmuılardı. Bunun 
için harp bittiği zaman, Franaız
Iı.r,. tahsia edilmit bulunan mm
lakalar da lngilizlerin fili iıgal
!eri alımda bulunuyordu. Bunun 
•~indir ki Veraailles müzakerele
"İtıin arifeainde Fransa Sykea • Pi
<ot mukaveleaile kendiaine tah
•ia edilen Musul mmtakaaından 
~azgeçtiği gibi, F elestini de fngi· 
lızlerin nüfuzlarına terketmitti. 
. Ancak en güç meaele, Fransa 
•le lngiltere arasındaki menfaat
lerin telifinden ziyade Araplara 
•erilen vaitlerle lngiliz - Fran
•ız mukavelelerini telif etmek 
İdi. Çünkü lngiltere bir taraftan 
~ransa ile imzaladığı mukavele 
ıle Osmanlı İmparatorluğunun 
tenup kıaımlarmı taksim eder· 
iten, diğer taraftan da Şerif Hü
~Yine !rakı, Suriyeyi, F ele•tini. 
lficazı ,amil bir büyiik Arap dev 
!etinin istiklalini vadediyordu. 
lfüaeyin Pa§& bu vaitlere inan· 
dığı içindir ki metbuu olan dev
lete karıı isyan bayrağmı çek· 
llıiş ve harbin aonuna kadar ln
tilizlerin müttefiki olarak dö
f~şmüıtür. Sulhun arifesinde ln
tılizler üç türlü güçlükle k•rşı· 
1•ttılar: 
. 1 - Bir taraftan Fransızlarla 
lltı:ı:ah.dıklan mukaveleler var-
dı. 

2 - Diğer taraftan bu muka
' •leler ile mütenakız Araplara 
•erilen aitler vardı. 
, . 3 - Harbin neticesinde hiç 
>u- galip devletin arazi ilhak et
~i)'eceği hakkında Amerika reisi 
tliınhuru Wilson tarafından or
taya atılan prensipler vardı. 

lıte mandalara dayanan ve 
Şerif Hüaeyinle oğullarına birer 
~•allık temin eden tesviye tarzı 
llgili7 diplomasisinin bu üç nok

l<ıi nazan telif için icat ettiği bir 
lekilden ibaretti. Kral Hüs,,yinin 
~iirınek istediği müttehit Arap 
~Paratorluğu meydana gelme
dı. Fakat Arabiatan kendisile 
~ğulları araaında taksim edildi. 
tncak Hüseyin ölünceye kadar 

1~gilizleri affetmedi. Diğer taraf 
"'" Wibon'un da dediği zahiren 
<ıldu. Arazi ilhak edilmedi am
llıa, tak,im manda namı albnda 
'-Pıldı. Netice her halde lngiliz 
•e Fransız emellerine uygundu. 

Hemen tunu aöylemek lazım· ;!'r ki on üç seneden beri, lngi
Qlerin lraktaki siyaaetleri Fran
~zlann Suriyedeki aiyasetlerin-

en daha çok düriUt ve daha 
~llvaffakıyetli otmuıtur. lngiliz
der Irak kralına ve Iraklılara bir 
eırlet tetkilô.tı kurmak dahili a

~Yiıi temin etmek yolunda mad-

Dilimiz her şeyi ifadeye kafi 
olacak kadar zengindir 

Kurultay en mühim safhalarına girdi 
Dün Köprülüzade Fuat, Saim Ali ve Ihsan Beyler söylediler. 

Bugün kimler söyleyecekler? 

Fuat B. 
Gazi Hazretlerinin yüksek var· 

lıimdan ıtık alan dil kurultaymın 
dün, sekizinci toplantısı idi. Ri· 
yaaet makamına seçen Kazım Pa 
"" tam aaat 14 le celseyi açb. Za· 
bıt lıülaaa11 okunup kabul edil
dikten aonra Dr. Saim Ali Bey 
küraüye geldi: 

Saim Ali B. kllrsüde 
- Kurultaym en mil§kül devre 

aine &inniı bulunuyoruz 1 diye sö
ze ba§ladıktan sonra. "Türk dili 
hakiki bir medeniyet dili olabilir 
mi?" mevzuu etrafında kendi dü
tüncelerini anlatb ve: 44Söz un .. 
aurlarnnıza kıymet verirsek mak
aat hasıl olur" diyerek halk dili
ne temaa etti ve ilmi ıatılahların 
halk dilinde pekala kartılıkları 
bulunabileceği fikrinde bulundu. 
Ve meaela: tahmiz mukabilinde 
çalıklama denilebileceğini aöyle
di ve diğer ıatılahları da ele ala
rak bir çok misaller getirdikten 
sonra: 

- Maamafih, dil hamlesi ne 
kadar çabuk oluraa olsun, gene 
birkaç sene ıürer. Bu hamle. 

mandadan vazgeçmekle de Irak· 
tan tamamile vazgeçmemekte· 
dir. Çünkü lngiltere ile Irak ara· 
smda iki sene evvel imzalanmış 
yirmi be§ aene müddetli bir mua· 
hede vardır. Biribirine kar~ı 
askeri yardım vadeden ve lngil· 
tereye lrakta bazı siyaai, aevkıl· 
ceyti ve ikbaadi menfaatler le· 
min eden bu mukavele gerçi tam 
bir beraberlik dairesi içinde ya
pılmı§tır. Fakat bu müsavat an
cak 1833 Hünkariakeleai muahe· 
desinin müsavatı mahiyetinde an
lll§ılınalıdır. 

amkla uzun atlama değildir. de
di. Salm Ali Bey ecnebi dillerden 
alınacak kelimelerin olduiu gibi 
kullanılarak yerlerine Türkçe mu 
kabiller konulmamaamdan dofa
cak mahzurlan anlatb, 38 mil
yon nüfualu Franaa'da 10 milyon 
balkın dilinde biribirini anlamaya 
cak derecede aynlıklar mevcut 
oldufunu, her ecnebi kelime yeri
ne milli bir kartılık bulan 56 mil 
yonluk Almanyada iae ancak 3-4 
milyonun dilinde aynlıklar bulun 
duğunu ve bu dilin temail kabiliye 
tini izahtan sonra bizdeki vila
yet lehçelerinin Franaadakiler &i· 
bi kitaplı, edebiyatlı, matb•alı 
farklar göstennediiini. bir zcybe 
ğin dediğini anlayamayacak ve 
anla§&mayacak iki vatanda§& raat 
gelinmeyeceğini aöyledi: "11tılah· 
lanmız babıinde kemali ciddiyet· 
le ve gayet cezri hareket etmeli-

• 

.-:.::oiii 

Doktor Sam Ali B. 
yiz. Bizim arzumuz kat'idir. latı
lablan elimizden geldiği kadar 
kökünden türkçelettirecek ve bu 

(Devamı 6 ıncr sahifede) 

ismet Paşa köp'1 .. •• u 
bugün açılıyor 

Fratta Türk azmi, inatçı ta_ 
biat kuvvetlerini de yendi 

yor. Frab geçmek ana yurdun öte 
ki tarafına kavutmak demekti ve 
bu §İmdiye kadar ne gÜç bir itti. 
Halbuki ıimdi buraya Frat aula
rınm iayanma her zaman hakim 
bir aama cadde açılınıştır. Bugiin 
kü~adı yapılacak olan bu köprü 
164 metre uzunluğunda ve 6 met 
re genişliğindedir. 

1 lrak'ı 
1 Selamladık 
Komşumuzun Mil
letler cemiyetine 

• • 
gırmesı 

mes'ut bir hadisedir 
CENEVRE, 4 A.A. - Ana 

dolu ajansının hususi muhabiri 
bildiriyor: lrak'ın mmetler ce
miyetine kabulü münasebetile 
Assamble'de hariciye vekilimiz 
Tevfik Rüştü Bey, bir nutuk i
rat etmiştir. Türkiyenin bu hi
diaeden mütevellit büyük me-

Tevfik Rüştü B. Nuri B. 

serretini beyan ve izhar ederek 
demiştir ki: 

Genç lrak devletinin teıek
kül etmesini en har sevğile ta· 
kip etmiı olan Türkiye bu mem 
leketin bize birçok rabıtalarla 
yakınlığı ve mazisinin bizzat 

·Türle tarihiyle memzuç bulun
ması dolayıaile fevkalade ~ah
tiyardır. 

Filhakika. iki memleket ara 
sındaki asırların buaktığı rabı
talar. mütekabil muhabbet , ha
vası içnde inktaf etmştir, Bu 
münasebetle Irak hükumetinin 
takip ettiği ve bittabi İngiltere 
Türkiye siyasetine tetabuk e
den dikkatli politikası komşu 
memleketlere tamamen emni-

(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Balkan 
Oyunları 

İkinci kafile yarın 
sabah gidiyor 

Atletizm federasyonundan: 
Üçüncü Balkan oyunlanna itti

rak edecek Türk taöımınm ikinci 
kafileaini teıkil eden iaimleri aıa
iıda yazılı atletler yarınki per· 
şembe günü Galata nbbmından 
tam aaat onda kalkacak olan Stel 
laditelya vapuru ile Atinaya gide 
ceklerinden o gün aaat dokuzda 
bagajlarile birlikte Galata yolcu 
salonunda bulunmaları tebliğ olu 
nur. 

Atletler ıunlardır: 
Haydar, Mehmet Ali, irfan, Fu 

at, Muzaffer, Mehmet, Tevfik, 
Şevki, Sudi, Besim, Selim Beyler. 

* * * Malüm olduğu Üzere Atinaya 
(Dev1~1 ~ ı~cı sahifede) 

93 felaketi 
o 

Ve l~natief 
Milliyetin yeni ta

rihi tefrikası 
Yakın tarihin en acıklı ha

tıralarından biri de 93 fela
ketleridir. O zamanki Os
manlı lmperatorluğunun 
elinden bütün Tuna boyu
nun gitmesine sebep olan 
bu felaketli harbin facialan 
daha evvelden başlamıftı. 
Harbi hazırlıyan ve Ayas
tefanos muahedesine bağlı-

1 "e manevi yardunlarda bulun
~larına mukabil, Fransızlar Su
) ede anarfiye yakm bir vazi
;{.t ihdas ebnitlerdir. Ve bugün 

1 memleket arasındaki tezat 
~~arası, İngiltere ve Fransa· 
ın bu iki memleketi idaredeki 
~".affakıyet derecelerini göater
.... , İtibarile dikkate ıayandrr. 
~ngiltere'nin Irak ıiyaaeti, bu 
t' leketin Milletler meclisine 
llı, ...... esile yeni bir merhaleye var-

Bununla beraber, lrak'm Mil· 
letler cemiyetine ginneai yalnız 
bu memleketin değil, bütün ya
kın §&rkm tarihi noktaaından 
çok ehemmiyetli bir hadisedir. 
Ve bu hadiaeden dolayı en çok 
memnun olacaklar araaında da 
Türkler bulunuyor. Gerçi Osman 
lı İmparatorluğunun dağıldığı 
gÜnden beri siyasi mukadderatı 
ayrılını§br. Fakat lraklılan ve Su 
riyelileri müatakil ve kendi mu
kadderatlarına tamamile hakinı 
bir millet halinde görmek, Türk 
cümhuriyetinin eaaalı bir siyaae .. 
tini teşkil ettiği gibi, Türk mille
tinin de kalbine çok yakın olan 
bir arzudur. 

Batvekil Hz. bugiin Fuat n .. h
ri üzerinde intaaı ikmal edilen ls
metpa§a köprüaünün kütat reami 
ni yapacaktır. Cümhuriyet idare
ainin memlekete kazandırdığı bir 
çok nafia eserleri araaında bu 
köprü bilhaaaa ehemmiyeti haiz
dir. Çünkü bir defa Asyarun en 
büyiik köprüaüdür ve dünyadaki 
büyiik köprüler araaında da bAt· 
ta aayılanlardandır. Frat nehri 
Malatyanın 55 kilometre ıimıılin 
de, Kömürhan boğazında, tabia
bD insan kuvvetlerine isyan eden 
kudunnuı bir unsuru gibi akar. 
Türk azim ve iradeai burada ta
biab yendi ve köprüyÜ yapb. Es 
ki devirlerin ihmal ettiği bu yer
lerde, kazara ah§ap bir köprü 
varsa, bir gÜn nehir kabarır ve 
sular alıp götürürdü. Halbuki ,im 
di buralar, yeryer yollar, köprü· 
ler ve raylarla biribirine bağlam-

Söz Sırası Gelseydi ' 
Cahit Beye Ne 1 

Cevap Verecektim? 

yan Rus diplomatı İgnati· 
~rin bütün bu macerada pek 
mühim bir rolü vardır. İg

natiefin yalnız Rusça' da çı
kan hatıralarından ve o de-

virleri yaıamış ricalin bi
raktıklan yadigarlardan 

! bulunuyor. Gerçi lngiltcre Ahmet ŞÜKRÜ 

lbrahlm Necmi Beyin 
makale silsilesi 

Bugün 2 inci sahifede •• 
' toplanarak yazılmış olan bu 

eseri yakında Milliyet tefri-
1<aya baılayacaktır. 

J 
Calill Beg sanayi birliği umumi kiltlbi 

Beyin izahatını dinliyor 
Nazmi Nuri 

Fabrikatörler de dün 
dertlerini anlattılar 

• 
Iktısat vekili sanayiin inkişafı 

1 yollarını kapayacak 
1 manileri kaldıracağını vadetti 

Vekil B. garın avdet ediyor 
----------. •• 1 nin derhal yüzde 50 niıbetinde 

• 
fabrikalara tevziini rica etmit
lerdir. Fabrikatörler bundan 
baıka A listesine bir kaç mad
denin daha ilavesi temennisin
de bulunmuılardır. 

Sanayicilerin yeni kararna
me ile müstacel ihtiyaçlan tat
min edilmiıtir. Ancak bu karar 
dan sonra kanunlara müteallik 
ve Büyük Millet Meclisinin kü 

1 tadından sonra yapılmasını iste 

Celil./ B. f abrlkaliJrler ı dikleri mesai arasında yeni ka-

d 
1 nunun Ofis ve Kredi bankası ka 

arasın a ı t 'ki · k , nun armm etvı senayı anu-

lktıaat vekil Celal Bey dün n? ile • t;~ruz eden maddeler!
öileden evvel Sanayi ve Maa- ı n~. t9:d~lmı ve muamele ~ergı
din Bankasında İstanbul sana- sının ıkı defa almmaaına ıntaç 
yi erbabından mürekkep bir he- (Devamı 6 ıacı sahifede) 

yeti kabul etmiş ve sanayicile
rin temennilerini dinlemiıtir. 

Birlik umumi katibi Nazmi 
Nuri Beyin riyaseti altında o-
lan heyetin temenniyatı Ce-
lil Bey tarafından alaka ve dik 
katle dinlenmiştir. Bu mülakat 
eanaımda sanayicilerimizden la 
tanbul meb'usu Vasıf, banka ui 
mum müdürü Sadeddin ve mu 
avin Sami Beyler de hazır bu
lunmuştur. Sanayi birliği heye 

Furugi Han 

lran Hariciye nazırı 
yakında geliyor 

ANKARA,4.
Halen Cenevre
de bulunan lran 
hariciye nazın 
Furugi Han Haz 
retleri ayın or
taama doğru 1 a
tanbulcla gelerek 
bir müddet Yeni
kayde kalacak ve 
iatirahat edecek 
tir. 

ti Vekil Beyi bu ziyaretinde 
bilhaua yeni mevaddı iptidai ( 
ye listesinin fabrikaların uzun 
müddetli plana ihtiyaç göste-

Muhterem na
zır ayın 28 inde 

FÜrugi Han Ankııraya gele
cek ve cilmhuri

yet bayrammcla bükllınetimizin mi· 
aafiri bulunacakbr. 

ren mesailerine uygun olmadı
ğını, bunun için gümrük tarife-
si üzerinde tadilat yapdmaaı 
muvafık olacağının, maamafih 
bu zamana kadar mevcut liste-

Hastalanan Avrupa imarcı Türkiyeyi gıpta ve 
hayretle seyrediyor: 

- Hey gidi dllnga Heyi .• Hastalar lgl, iyiler haata 
oldu. 



Kurultayda: . , ' ... ~- . 

Söz sırası gelseydi Cabit Beye 
ne cevap verecektim? 

-1-

Dilde tekamül ne zaman 

Yeni bir konferans 
daha toplanıyor 

Lytton 
Londrada 
Şimdi karar Millet

ler meclisinin 

Yunanistanda cüm
huriyet kökleşti 

kendini gösterir? 

inkılap hamleleri nasıl içten gelen bir 
tekamülün neticesi olduğunu 

Cabit Beye de mi anlatmamız lazım? 

Almanyanın hukuk müsavab 
talebi tetkik edilecek 

PARlS, 4. A. A. - Pazartesi sa
balıt ana hattan ne olduğu öğrenil.. 
mit olan L,Uon raporu , ıerek Pa
riı ve ıerek Londra matbuabnda 
pek büyük bir merak uyandınmtbr. 

M. Zaimisin neşrettiği beyan.: 
name sevinçle karşılanmışbr 

Dil kurultayında Hüseyin - Türkçeyi okutabiliyor 
Cahit Beyin okuduğu tez, dil muawıuz? 
işinde iki birbirine uymaz görü- Yürekten doğru söylerlerae 
fÜn kar,ı kar,ıya gelmesi ol- diyecekler ki: 
muştur. Cahit Bey ikinci aözü - Hayır! 
nün sonunda , Okuyan gençlere soralım: 

- Neden bana karşı bu ka- - Türkçe öğrenebiliyor mu 
dar hücum edildiğini anlıya- sunuz? 
mryorum. Türkçe söyliyorlar. Fakat 

Dedi. Halbuki bunun sebebi konuştukları dilin iç yüzünü 
meydandaydı: öğrenemiyorlar. 

Cahit Bey senelerden beri Y azıcılann nasıl yazacak. 
yüreklerde toplana toplana bir l lanıu şaşırdığı, okuyucuların 
hamle haline gelmit olan ina- okuduklarını aıılıyamamağa 
nışlara kartı gelmişti. işte bü- başladığı bir dilde tekamülün 
tün ileri ve genç düşünceleri olduğuna başka bir alamet is
Cahit Beye ve tezine kartı ayak ter ll'i? 
!andıran budur. 

Cahit Beye cevap vermek 
için söz iateyenler arasında ben 
de vardım. Kısa bir zaman i
çinde büyük işleri başa çıkar
mak isteyen kurultayın değerli 
vaktini harcamamak icin orada 
müzakere kısa kesildi: 

Söz Slraaı gelmit olsaydı 
söyliyeceğim sözlerin bir takı
mını başka arkadatlar da orada 
söylediler. Bununla beraber. bu 
sözleri sade kafamın içinde bı
rakmamak. okuyanlarm da göz 
!eri önüne koymakta dil davası 
için fayda dütündüm. 

Cahit Beyin kurultayda oku 
duğu tez üzerinde benim ilit· 
mek istediğim noktalar şunlar 
dır: 

( ı) Dilde tekamül ve inkı
lap meselesi, 

Demek tekamül olmuştur. 
İhtıyaç kendini göstr.~ :niştir. 
Halk bu ihtiyacını duyurmUf• 
milletin başları da buna çare 
bulmak için bütün bu işlerden 
anlayanları kurultay halinde 
bir araya toplamıştır. 

Daha "tekamül, tekamül ••• " 
diye neyi bekliyeceğiz? 

Cahit Beyin tezinde bir kaç 
kereler "zorla olmaz" , "zorla 
yapılmaz" sözleri geçti. Bil
mem Cahit Bey bununla ne de 
mek istiyordu? 

LONDRA, 4. A. A. - lngiltere 
hükiimetinin Londra'da 6 dnli?t ara 
anıda bir konferanı toplamak imkii
nmı derpit ettiii öğrenilmittir. 

Bu konferamta Almanya'nın si
lilılanma hakkında müsavilik tale
binden doğan çıkmazdan kurtulmak 
çaresi ve yolu araştınlacaktır. 

M. Borah'ın bir malıalasi 
VASHINGTON, 4. A. A. - Volf 

ajanımdan: 
Amerikan i.yan hariciye encümeni 

reisi M. Borah, Morth American 
Neva Paper Alliance gazetesinde çı· 
İuın bir yazısında demiştir ki: 

11 Alma.nyanm Cenevre müzakere
lerine iıtirak imkan ve çarsieni bula 
cağı ümidindeyim. Çünki ancak bü
tün büyük milletl<!rİn el birliğile ça
lıımalan ailih kuvvetlerinin azaltıl
maaı meselesinde muyaffakiyete u
latınaiı mümkün kalabilir. Bununla 
beraber Almanya "Hukukça müsa
vat~ iatemekte tamamile haklıdır. 
Zira "Hukuk itibarile beraberlik" 
kendi benliğine ve varlığına hürmet 
eden her millet için en mühim bir 
lazımdır. Müttefiklerin Veraailleı 
muahedesine dercettikleri vaitlerioin 
ruhunu ihlil ettikleri de şüphe gö
türmez bir hakikattır." 

M. Hoouer'in leklifleı·l 

VASHINGTON. 4. A. A. - Ci
han iktisat konferanorrun mukaddera 
tı halanda müzakeratta bulunmak üz 
re resmen Vatıhingtona gönderilmiş 
olan M, Nomıan Daviı teslihabn üç 
te birinin tahdidi teklinde M. Hoo
ver tarafından yapılmıt olan teklifin 
üçte birinin tahdidi teklinde M. Hoo 

Hindistan da 
Vaziyet 

ver tarafından 711pılınq olan teklifia 
kabulü lehinde 4rar etemsi için bıli
mat almıftır. 

Amerika, tahdidi teslilıatm timdi 
içinde buluıımalda olduiu ç•lan.zm 
en mükemmel hal teklinin bu olduğu 
mütaleumdaclrr. 

M. Norman Daviı son defa Lond
raya İcra etmit olduğu aeyahat esna 
sınd:ı Sir oJhn Simon ile uzun uza
drya görüımüttür. 

lki devlet adamının müatakbel 
müzakeratta Hoover plinım eaas o
larak kabule karar vermit oldukları 
zannolunuyor. 

Almanyarun metalibab Avrupa ef
kin umumiyesinin temayülitına uy 
gun gelmesi hasebile bu projenin ka 
bul edilecğine hali hazırda daha zi
yade emniyeti vardır. Fransa ,Alman 
yaya kartı bir takım fedak.ô.rlıklarda 
bulunacak ve en ameli hareket , Al
manyanın silahlarını artınnaıından i 
ıe se Fransanm silahların• azaltma
sı olacaktır. 

Von Neurath encilmene 
gitmeyor 

BERLIN, 4 (A.A.) - Rayiş
tag hariciye encümeni, Lozan mü 
zakeratma müteallik raporu din
lemek üzere 11 Teırinievvelde İç 
timaa davet edilmiıtir. Gazeteler, 
hariciye nazm M. Fon N,.urath'm 
mezkllr encümen reisine cevaben 
hükômet erkilnınrn Rayittag <!n· 
cümenlerinin celselerine iştirakle
ri meııeleai halledilmedikçe encü
menin içtimaında hazrr buluna
mayacağını bildirmiş olduğunu 
halHır vermekte idi. 

Milletler 
Cemiyetinde 

Gazetel ... umwniyetle, herlıangll 
bir ııoktai nuan iltizam etmektm. 
çekinmektedirler. Serdedilen bütün 
mütalealarda Lord Lytton ile arka
dqlannrn haı!Uab takdir etmdr: hu 
suaunda yalnız ...icdanlara tabi ola
rak tam bir bitaraflık göıtennit ol
maları ve mütalealarmr ıerdederken 
itidalden ve basiretten ayrılmamala
rı aitayi,Ie kaydolunmaktadır. 

Mancbeater Guardian , yazıyor: 
"Lytton raporu, hem makul hem de 
mutedildir. Şimdi kiyaset ve kati
yetle harekete geçmek, her ittihaz e 
decği tedbirde Amerikadan nıüzahe 
ret ııörecek olan Milletler Cemiyeti
ne terettüp eden bir vazifedir. 

Harpten beri ibdaı edilmit olan bu 
organİzm hakikaten ite yarayacak 
bir müeasese iıe ıu halde herkese 
kartı yegane hüküm yine silih ola
caktır. 

Biz, akisleri uzak tarkt<ı olduğu 
kadar Avrupa da hissedilecek olan 
bu hale karşı mücadele etmemiz la
zımdır. 

Times ~azeteıine nazaran, Lytton 
komisyonu uzak ıarka pek geç gön
derilmiştir. Bu gazete, vaziyetin SÜ· 
kun ile tetkik edilmesi tavıiyesinde 
bulunmaktadır. Ecnebi devletlerin 
raporun ortaya attığı meseleleri der 
piş ve mutaleıı ebnek icin biraz za
mana ihtiyaçlan vardır. 

Lord Lyto11 Londrada 
LONDRA, 4, A. A. - Lord Lyt

ton, gece Londraya gelmittir. Mü
mail<!yh, ıu beyanatta bulunmuttur: 
" Gayemiz istikbalde ıulhu temin e
decek esaı arattırmak idi. Milletler 
Cemiyeti azasmın meıeleyi ayni zilı 
niyetle tetkik ve halledeceklerini ü
mit ediyoruz. 

Lord, şu sözleri ilive etmittir: 

ATlNA. 4 A.A. - Reiaicümhur M. Zaimiı millete hitabeO 

&f&ğıdaki beyannameyi netretmittir: 

Cümhuriyet rejimi hakkında millette hakim olan endite'erİ 
bu rejimin muhafızı sıfatiyle intihaLmıdan beri alaka ile takİP 
ediyor ve bu enditelere bizzal ittirak ediyorum. Bilikaydü ,art 

cümhuriyeti tanıyan ve cümhuriyet rejimine hürmet ve riayet e
den halkçr fırkası reisinin 28 eylulde bana şifahen yaptığı .,e 
bugün de Yunanistanın cümhuriyet rejimi altında mes'ut yaş•· 

masr temennisini ilave ederek tahriren tekrar ettiği beyanattıın 

sonra bu endişelere şu saatte mahal kalmamış olup ve rejim ı:ııe

selesi kat'i olarak nihayet lıulm uştur. 

Yunanistan halkrna yük&ek bir ehemmiyeti haiz olan bu v•· 
kıayı bugün bildirirken bu sevindirici haber büyük bir meserret· 

le karşılanacağından eminim." 

Beyanname hu sabah saat birde neşrolunmuştur. Beyanrı•· 
meyi neşreden bütün gazeteler cümhuriyet rejiminin halkçı fır• 

kası tarafından resmen kat'i olarak tanınmasına ve Yunan ı:ııiflİ 
tarihinde acıklı bir sayfanın kapanmasına müncer olan müzaker~ 
tı idarede M. Zaimisin gösterdiği mahareti ittifakla takdir edi· 
yorlar. 

Yunanlılar ve Türk Hilaliahmeri 
ATlNA, 4 A.A. -- Volff Ajansnıdan: Nazırlar meclisi, zel· 

zele felaketzedelerine yapılacak muavenetin ilk kısmı olan t2 

milyon drahmi tahsisat kabul etmiştir. 

ATINA, 4 A.A. - Yunım matbuatı. Türk Hilaliahmer'irıİO 
Yunan felaketzedelerine vaki olan yardımından hararetle babıel 
mektedir. 

Ankara güreşçileri geliyorlar 
ANK.o\.RA, 4. A. A. - Türkiye birinciliklerine itlirak edecek olan A~· 

kara ııUreşçileri bu aktamki trenle lstanbula hareket etmişlerdir. Her'1 

Ekrem Beyin riyasetindedir, ve aşağrdaki güreıçilerden mürekkeptir: 
1 - Seyfi B. (Filiz ıiklet)), 2 - Esat B. <En hafif siklet), 3 - Rcf<I 

B. (Hafif •ildet), 4 - Hüıeyin B. (Yan orta), 5 - Selim B. (Orta)• 
(2) Yazı ve konuşma dille

rinin farkları ve yazının anla
şılrr, anlaşılmaz olmasr mese
lesi, 

Dil sadeleşiyor. Burada da
ha hep beraberiz. Bu sadelik 
nizamlı ve bir düzüye olmı
yor. B;r takım sözleri türkçe 
söylerken, yanı başında ba9ka 
bir takrm aözlerin Arapça kaldr 
ğmı görüyoruz. Bunlar biribi
rini tutmıyor. Yazarken hepi
miz başka bir duruş takınıyo
ruz. Konutur gibi yazmıyoruz. 
Konuşurken dileğimizi anlattı
ğımız adamlara yazımız bir 
§ey söylemiyor. 

Gandhi sükut mec- Heyeti umumiye 
buriyetinde kaldı içtimalarını bitirdi 

" Fakat Japon efkin umumiyesi
n.İn yeni Mançuri devletinin teessüs 
etmiı olması ve istiklalini elde eyle
mesi dolayiıile komiıyonu uzun ra
porda münderiç tekliflerin kabili ka 
bul olamıyacağı merkezinde olduğu 
nu öğrenmekle hayerete dütmedim. 
Çünkü T okioda bu ciheti bana iyice 
anlatmıılar idi. 

6 - Hü•nÜ Bey (Yarı ağrr), 7 - Necmi Bey (Ağır) 

Geriye kalan 
On senelikler 

Hudutta 
İşi ne? 

BOMBAY, 4. A. A. - Son zaman CENEVRE, 4 (A.A.) - Millet 
( 3) Dilimizde nahvi bünye 

meselesi. 
Bu üç mesele hakkında dü

tündüklerimi sırasiyle bu sütun 
larda yazacağım. 

Mekteplerde dersler yürü
miyor; halle arasında okuma 
isteği yayılmıyor. Bunlara ça
re bulmak için ayağa kalkıyo
ruz. 728 kitilik bir kurultay 
kuruluyor. 

larda sözleri dünyanın her tarafında ler cemiyeti büyük meclisi umum 
yayılmıt olan Gandhi, hali hazırda müzakerelere hitam vermittir. 
harici alemle her türlü temas ve mu- Türkiye, lran, Almanya, Japonya 
kalemede bulunmasını men'e matuf ı ltalya, Lehiıtan mümessilleri lra
tiddetli tedbirler dolayısile bugün kın Cemiyete dühulünü selamla
sük:Ute mahkum bir vaziyette bulun- mıılardır. 

Şilide kargaşalıklar 
NEVYORK, 4. A. A. _ Nevyork Vekalet zat maaşla

Times gazetesi, resmi ınahafilin rında kalan bütün 
Oyanedhe'in Şili muvakkat re11< Dilde tekamül ve 

inkılap 

maktadır. Iralı Ceml11ete girdi 

- Dilin değişmesini teka
müle bırakalım! 

işte Cabit Beyin tezinde 
adeta temel taşı olan dava bu
dur. Cahit Bey: 

- Gelin bakalım, ne yapa
biliriz? 

Deniliyor. 
Zorla yapılan iş böyle mi 

olur? 

- Dil bizim irademizden Herkea düşüncesini söyle-
müstaki/ içtimai bir müessese ilikten ve çokluk ne yanda ol
dir. 1 duğu belirdikten sonra çoklu-

- Dilde her ne olmuş ise ğun dediği yapılacak. Eğer 
zaruri olduğundan olmuştur. Cahit Bey buna "zor" diyorsa 

- Dilde yapılacak değişik- çok yanılıyor. 
likler zorla, şahsi teşebbüsler- Çünkü kendi.sinin 0 kadar se 

le Y~P!la~a1 z.. ı ver göründüğü demokrasi ve 
Gıbı ıoz erıle hep bu nokta parlemento sistemi de coklu

mn etrafında dola9mıt, durmu§ ı ğun dediğine uymaktan başka 
tur. bir şey değildir. Yoksa: 

Filvaki hükümet, Mahatma"nın do 
ğumunun yd dönümü terefin~ geçen 
hafta tertip edilmiş olan merasim do 
layıaile kuvvetini hir kat daha arttır 
mıt olan ıilihsız itaatıizlik hareketi 
ni tefçi edec<k mahiyetteki her tür
lü temaslardan korkmaktadır. 

Hatta hükumet, umumi yollarda 
yapılan nümayişlere mani olamk j. 
çin birçok te•kifatta bulunmu~tur. 

Gandhi'nin açhk grevi yapması ü 
zerine diğer bir takım kimselerde o
na kartı muhabbetlerini gÖstennek 
için açhk grevi yapınıtlardır. Fakat 
bu crev1erden bazıır, feci neticeler 
vermiştir: 

Gandhi'nin aikleti artmaktadır. 
Geziniyor. ve 0Şimşck" iımini ver· 
miı olduğu aevğili ve gözde keçisi İ
le eğleniyor. Geçiye bu ismi verm<!si 
nin sebebi, her ne zaman lüzum gö-

D ilde tekamül nasıl olur - Bövle k"Urultaya, filin& lürse geçinin memelerinde süt bulun 
~·e kendini nasıl belli eder? ı hacet yok. Olan !<:endi kendine maeıdır. 

Ö b d
.. .. 

1
. oluyor. Brakalım gene öyle ol- Siyasi mehafil, Gandhi'nin yeni 

r nce unu U§Une ım: 01 bir açlık grevi yaparak hükumetin 
\Tekamül, bir ıeyin zaman- su • fo.vkalô.de ahval emirnamelerini Hin-

la olduğu halden başka bir ha- mı denilmek isteniyor? diıtanm daimi kanunları meyanına 

le doğru adrm adım kayıp git- Tezınde ve ıkınct sözünde karşı meydan okumau muhtemel ol-
. . . . 1 ithal etmek niyet ve taaavvuruna. 

meai demektir. Fakat bunu olur yapdması lazım dediği bir çok duğu mutaJ.,...,nda bulunmaktadır. 
ken adım adım görmek müm- şeyleri sayması. böyle demek Gandhi hareketinin şiddet keıbet
k-ün değildir.Hayatiyatta bugün istemeğe uyar fey değildir. Fa- mesi ihtimııline karş ıBengale, hali 
tEokamülcü düşünce, hayvanla- kat böyle der gibi görünmesi bi hazrıda hakiki bir askeri kamp hali 
rın türlü türlü cinslerinin biri- le bütün gençliği COfturmağa ne konulmuttur. Hükümet ihtilalci-
b. · d kt k lann har~ktlerin.i ikamete uğrat-ırıc en çı ığma anmıştır. yetti. 

mak için oraya kuvvet ıevketrnek hu 
Amma, lıangi hayvanatçı mese- işte pazar günü kurultayda susunda istical RÖstennr.ktedir 
la biı· maymunun insan doğur-

yükselen seslerin ilk uyandrrrcı Kalkütada netrolunan bir lngiliz 
duğunu görmüştür? Hiç biri! ır bu olmuttur. gazetesi ,aGndhinin tahliye edilmeai 

Tabiatte göremediğimiz te- İbrahim NECMİ ni ve son zamanlardoki harektleri.ka 
kamül halkaları cemiyet işlerin dın erkek lngiliz teb'aaına karşı umu 
de daha karışık. daha örtülü- mi suretle ıuikaıtler yapılabileceği-
dür. Bunlarda tekamülü, ancak Almanlar müstem- ne delalet eden müfrit ihtilalcılarm 
•ununla sezebiliriz:~lan. ihti- faaliyetlerini tahdit buausunda onun • J k 1 • • • t 1 nüfuzundan istifade olunmaunı tek-
yaca yetmez. yeni ir olut ih e e ermı ıs eyor ar lif etmektedir. 
tiyaç haline girer. O zaman te BERUN, 4. A. A. - Ajana ha- Bazı nadir iıtisnalardan kati na-
kamül olciu deriz. vas muhabirinden: zar iHnt gazeteleri, siyasi cinayetle-

Tiirk di!inde'bu tekamül Sabık Alman müıtemlekelerinin ri takbihten iatinkif eylemektedirler. 

denen şey kendinki~ nkurasıl1 göstere ~i~:d:!'~;.:.fil6!''!:p~l= ::;!';:.~:'.' m~:k~t;,:ı;:..;:~iiıııt.':t~ola~~ 
cek? Bakacağız o ara oku .,.;;nden güne ıeni•leyip büyu"'mekte-

1 •- ' ıile Poonada ikametini temdit elmİJ 
dukları dil ağır ge meğe başla dir. tir. 
mış; göreceğiz ki halk okudu- Sabık müıtemlekit valilerinden ve 
ğunu anlayamaz hale gelmiş: Alman miUtemlekit cemiyeti reiai Gizil bir telsiz istasyonu 

H h ı d. - · İ t t Scbnee, radyo ile ber tarafa bildiri- BOMBA Y, 4. A. A. - Polia,Hint 
- a · ıyecegız. ş e e- ı b' L nf d "V il ko · · • .. . . .. d' G r en ır KO eraruı esnaaın a ersa ngresırun gizli bir telaiz iıtaaiyo-

kamul kendını goster 1• e ııı. lea muahedesi vasıtaıile Alman müs nunu mey.ıa- ç•karmıttır. 
bu d!li okurlara ağır gelmiye- 1 temleeklerini sirkatı'' diye tavıif et- Polis, birçok kimıeleri tevikf et
cek. anlaşılacak bir hale koya- tiği filin hareketi protesto ederek mittir. Bunların arasında bilhassa 
lım 1) sabık Alman müstemlekelerini, tek- yük•ek mahkeme hakimlerinden bir i· 1 de "'I '? rar Almanyanm lıakimiyeti alıma zatın oğlu vardır .Bu çocuk, Gandhi 

E
oy e .. gı ~ı. . ? B ırirmeıini tanin için bütün Alman- hareketinin propaganda servislerin-
y, boyle o.maoı mı. U- larca şiddetli bir mücadeleye giritil de hizmet etmek maksaılile Amerika 

gün mrkt<plerc!e ckutan1ara mesi lüzumu üzttinde israr eylemiş- da telıiz ne,riyatı t•kniğini tahsil 
!O~ t.:nuz: tir. etmittir • 

CENEVRE, 4 (A,.A.) - Millet 
ler cemiyeti büyük elçili, dün lra 
kın Milletler cemiyetine girmesi
ne ittifakla karar vermiıtir. lralç 
heyet~ resmen salona idhe.I edil
mİf, ve kendiaine tabaiı edilen aı 
rada yer almııtır. Bu devlet, Mil 
letler cemiyetine kabul edilen ilk 
Arap devletidir. 

Lehistan, yeniden iiza 
lnthiap edildi 

P ARiS, 4 ( A.A.) - L.ıhi•ta
nın yeniden Milletler cemiyeti 
konseyi azalığına intihap edilmit 
olmasından mütevellit memnuni
yetlerini izhar eden gazeteler, kıa 
men M. Zaleski'nin tahsi nüfuzu 
aayeıinde vuku bulan bu intiha
bın, Almanyanın hattı hareketi 
meaeleye aiyaai bir renk venne
miı olsaydı devletlerden bazıları 
konseyin yenileştirilmesi prenaibi 
ne muhalif olduğundan dola) ı bu 
intihap oldukça mühim münaka
ıalara sebebiyet verebilirdi mütıı 
leaımı ııerdetmektedirler. 

Japon amiralı 
mura 

Amerıkay gidecek 

muıwinliği vazifeaini muhafaLa etme evrakı tetkik ediyor 
sinin tüpheli olduğu m1'taleasında 
bulunduğunu yazmaktadır. 

Şilinin ıimalinde vulrua gelen bir 
kıyam esnasında bir takan çarpııma 
lar olmuttur. Vaziyetin gayet vahim 
olduğu söyleniyor. Alınan haberlere 
nazaran genk timalde ve gerek ce
nupta mubaıematın ba!laması tehli 
kesi vardır. 

M. de Valera, Lon
draya geJiyor 

LONDRA, 4. A .A.- M. de Va
leranın bu akşam Londraya gelece
ği, zannedilmektedir. 

Salahiyettar bir membadan haber 
ahndığına göre M. de a Vlera ile M. 
Thomaı ara11nda yann bir mülakat 
vukubulacaktır Bu toplantıda M. 
Hailıbam ile Sir John Simon'un ve 
M. Neville Chamberlain'in da b.azır 
bulunmaları muhtemeldir. 

Çaldaris rejimi bir 
daha tanıdt 

ANKARA, 4.- Maliy e\•ekaleti 
·muntazam bo~lar müdürlüğü latan
bulda Mülga zat maaıları muhaacbe
ciliğinde kalmıt olan evrakı Ankara
ya getirtmektedir. Yüzlerce aandık 
te~kileden bu evrak bir çok vat<ın
datları yakından alikadar eder ma
hiyettedir. 

Bu güne kadar yüz aandık g~lmit 
tir, Mütebaki evrak ta peyderpey ge 
lecektir. Evrak burada taanif edile
cek ve bir çok vatandaılann sürün
cemede kalan hukuku bu auretle te
min eılilmit olacaktır. 
40 kuruşa kadar olan yetim ve dul 
maaı sahiplerine hükumet on ıenelik 
ınaatlarını defaten vererek huine i
le olan alikalannr kesmiıtir. 

Bu nevi muameleler memleketin 
her tarafında ikmal edilmit gibidir. 

Maliye v<kaleti 50 Ye 100 kuruş
luk maa~lar hakkında da tetkikata 
giritrni,tir. Ahnacak neticeye göre 
bu ıınd maaş sahiplerine de on se
nelikleri birden verilec•ktir. Filvaki 
maaı cedvelleri tetkik edilecek olur 

ATINA, 4. A. A. - Halkçı fırka- sa en bü~k Y.•kunün bu •o_? ik.~ ~~-
11 reisi M. Çaldaris, Cümhuriyeti ka 1 ~ maat uzerınde toplandıırı lr?':'" 
yit ve " taız olarak memleketin 1 lur. ı;:aka~ ~u ll~ıf ma&f sah~plerının 
mesru rejimi olduğunu kabul ve tes eks~nyetiru malul efrat teıkil et':"ek 
lim edne yeni bir mektup göndennit tedır. Onl~ k~ydr hayat. ~a•tıle 
tir. Bunun üzerine reisicümhur mil maaş venlmeiı kanun ıkti:.ı.~scdır. 
lete hitaben bir beyanname ne1;ede- Vaziyet böyle olunca geri?:'e. kala.n 
rc.k reiim meselsinin halledilnıit ol- maaş esbabının miktarı muhım bır 
duğun;. ilan etmiştir. yeküna baliğ olmamaktadır. 

ltalyada fena 
havalar Suriye-Irak hududu 

VASHINGTON, 4. A. A. - Ja
pon ıefareti, ?9 Nfranda Şanghayda 
V\I ku bulan auikast esnasında gözü 
yaralanmıt olan amiral Nomura'nın 
gözündeki rahatsızlık dolayi•ile A
merikaya gelcmiyeceğini bildinniı
tir. Amiral Nomura Mançuri v~ka
yiinin tevlit cimi~ olduğu en<liıeleri 
izaleye teşebbüs etmek için Amerika ROMA 4 A.A. - Ancone CENEYR~, ~ ~.A. - ~i~-
ya &'İdecek olan ''Hıiınü nivet" is- h · d .. ' 'dd ti' b' f t ·· !etler cemıyetı buyuk meclısı 
mindeki heyete riyaset edece.k idi. §~ nd, ı•n ·'tlh' e 1 ıtrt ır hına yu konseyi, tetkik komisyonu ta-

zun en mu ış sure e asara f da kl'f ed·ı • 1 
lrlanda valii umu- uğramıştır. Birçok meskenleri 'rs• m nltek ıh d t ıhmtıtş Okan 

· fi· t • f 1 urye - ra u u a ını a-
misi geri çağırıldı suKu baı a e mdıt t.r. b' k d 1 bul etmiştir. 

a ran enız, ırço san a j M fıh k 
_D,UBLIN, ~· A. A. - _Yalii .umu- ve kayıkları tehlikeye maruz . aama. ı. onsey. mevzuu 

rrunın ııeri çagmlmaor tıddetlı mu- b k t M f'h h • 1 bahıs erazının menfaati noktai 
talea ve tefsirlere yol açınrftır. 1 dırah. mbı"ş 1~· aam~ ı ' d ept nazarından bu hat hakkındaki 

Serbeat lrlanda hükümeti, valii u- e ıç ır asara ugrama an 1• mütaleaaını miimkün olduğu 
·ıik 'fesı'nı' timdilik b h 1 mana avdete muvaffak olmuş-munu vıuı at a- kadar sür'atle bildirmesini, 

kime tevdi niyetindedir. • lardır, 
Israrla ortada dolaşan bazr şayia- Postiora'da birçok evlerin mandalar daimi komisyonun· 

lara -"--n, ıimdiki hükumet, Yalii h b dan talep etmiştir. 
umu.:Uİik~ makamını kaldırmak tetb damlan uçmuştur. Ni ayet ir p d 
biiıÜnde bulunma11na ihtimal Teni- ÇOk telgraf Ve telefon hatları rusya a şayanı 
memektedir. bozulmuş, muhaherat inkitaa dikkat bir intihap 

M. de Valera, kendi vazifelerin- uğramıştır. 

den lıa!ka valii umumiliğe ait itleri Zeppelı"n do· ndu· 
de deruhte edecektir . 

Böyle bir karar ve hareketin kanu FRIEDRICHSHAFEN, 4.A. A. 
nu e ... iye muhalif olmadrğı, fakat Volff ajansı tebliğ ediyor: 
lngiltere - lrlanda muahedesi ahki- Rio de Janeiro'dan dönen '"Graf 
mına mu!!"ayir addedildiği söylen- Zeppelin" balonu bu aabah, Fried-
mektediı rich3hafen'de yere jnmittir. 

STALLU POEMEN, 4. A. A. -
"Şarla Pruıya" Volff ajansından: 

Beldiye intihabatında nasyonal 
soıyaliıtlerin geçen Rayiştag intiha 
batına nazaran biraz keybe-tmit ve 
merkez fırkuı ile komlioiıtlerin bİ· 
raı: kazanmı1 oldukları göriilmüştt:'!r. 

----
Şüpheli bir Ermeni· 

nin yaka
landığı söyleniyor 
GAZiANTEP, 3. - Aldrğım "'' 

IU.mata göre, tu son günlerde cen11 
hududumuz üzerinde bir EmıeJ'i it" 
rülmüt ve tevkif edilmittir. Bu ı::r· 
meni, hududumuzun Kiliae yakın ır 
lan civarında fÜpheli bir vaziyeti' 
dolaııyormuı, Tahkikat neticcsind• 
bu adamın Suriyeli olduğu, hududl 
muzu gizlice geçmek iatediği anl•.11 

mrthr. Yapılan araştırma ncticesııı· 
de mevkuf Enneninin üzerinde ıı; 
rut haıtahaneıinde yattığına dair bıl 
vesika ve bir de fotoğraf çıkmıştıa 
Tahkikata ehemmiyetle devam ed 
mektedir. 

----·-
İktısat 
Konferansı 

Bu hafta içinde 
Cenev-

rede toplan1yor 
LONDRA. IA.A.) - Dail~ 

Teigraf gazetesi, cih.ın iktıs~ 
konferansı tertiıı komitesioıt 
bu hafta Cenevrede toplanac•· 
ğını yazmıştık. 

Bu komitP.nin. konferansı~ 
toplanacağı yeri ve zamanı t• 
yin edeceği zannolunmaktad•\ 

Vaşington, konferansıl!!, 
gümrük siyuetine müteal. 11 

meseleleri müzakere etme$•0' 

maruz hulunmaktadır . 

iki şaki ölü olara1' 
yakalandı 

Virantehirden bildiriliyor:;:, 
Siverek jandarma müfrezeıi "--" 
zamandan IHıri etkıyalık y~v; ,. 
Pulat ve Koç Ali ismindeki iki Jıl'' 
zılıyr pusuya düşürmüıtür. \f~ 
bulan uzun bir müsademe oe ,.ıı 
sinde Pulat ölmüş, fakat Ko~ 
kaçmıştır. ;f 

Maamafih müfreze Koç ,t,I ı" 
takip etmiı ve Fıra tın öte .Y";İ,,t 
daki Vangök köyünde bır" el'' 
zadeainin evinde Koç Aliyi .\;ı 
rar s.annrştır. Burada ikinc• J'ııl 
müsademe vuku bulmuş veeJeı' 
Ali ile müsademeye iştirak ·rt>f 
biraderzadeıi Hacı da öldıl 
müştür~ 

I 
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Ficaret,Sanayi Erba oplanup cevap a ını 
Ekonomi 
• 
lzmirdeki üzümlerin 

yarısı satıldı 

Bu seneki mahsul geçen sene
kinden bir misli fazla dır 

lzmirden gelen malüınata 
1
· yına nazaran biraz daha ucuz

"-zaran. bu seneki üzüm· mah· lamıştır. 
l\ılünün hemen yanaı.aablmıt· 1 Ag~toata İıtanbulda ana, 
l:ır. Maamafih bu seneki üzüm baba ve üç çocuktan mürekkep 
~ahaulünün geçen senekinden beş çoluklu bir ailenin vasati 
~en bir misli fazla olduğunu bir gençinme için 132 lira 67 

~0z önünde bulundurmak lazım kuruşa ihtiyacı olduğu ıöylen 
~r. Üzüm fiatleri epi dü,ük va mektedir. 
tıyettedir. Agustosta bir ay evveline na 
d İncirin bir çok memld<etler zaran şimdiye kadar görülme
' lüks etYadan addedilmiş ol- miş derecede bir tenezzül görül 

lııaaı da incir piyasasını hayli müştür. Halbuki kışın yaklat
'•raınıştır. , maaı dolayısile mahrukat fiat

Ağusto•ta nasıl 
geçindik? 

Ticaret odası ağustos ayı
~ ait 1ıtanbulun geçinme en
ek.ini netretmittir. 

Bu endekse nazaran sene ba 
lllıdan beri aydan. aya ucuzla
h.ıı hayat aguıtoata temmuz a 

BORSA 

( lı Baııkumdaıı almuı cetYeldir ) 

4 Teırinievvel 1932 
Alqam Fiatlan 

, lıtılızadar T alarillt 
•• fdm ıo.ııı 
•ıt l.Jolan 4.H 
~·lııautt.I .. 69,8t 
tıııır1t.1w t,-
1tıtı adi 6 •t 

1Uoht1t ı.-
TraıoTIJ 6,97,--
Tlaol ı,-

~ •• ~.. 7~0 
P.ı•ıı. 11,-

1 Ollı.1r1Jı 7,~0 
Aaa•••• 1 34, l 6 

~ ... , lltltdlJı 
bu&ıw 

... m 11,90 
.MIM ... 11 lo,4~ .. 

Eobam 
lılutuı t,30 Tırkoı St,?5 
•••dolu H. 

··~ J,OS 

Çl•HIO Ar. Q,10 

lır.ho7ı1Jı 14,IO 
trıa.,ıy 'tı,711 

c., •• dq. I:'-
ful dıJ. .... 
••IJ• l,90 

i•·•rlılıon• I0,10 
•aıoau u,ıo 

••rt •· , .. 1.40 
Tılıfua 

Çek fiatlan 
11.H - Pnf 

flO,- \'1Jo11 
47 .n .a Mıdrll 
t,tl,- lırlla 

Yarfon , .... 
Blk'"f 
Bılıroı 
Moık.ova 

Nukut (aatıı) 
Kuruı 

1' t'P.,. .. ,. nı.:: ı ııııc, M. 
1 tu,run f4CI. -~ 
' (olar ııt,-

peııra 

••rk 
1 ••lt1 lo llıaı ııı.-

1' 1 lt11ıkı ı 18,- 1 puıo 
h.ı tO Jt\' 

dııbml 17, 
11 i. lıvlpı 81,8-

lt ıı.. 17.-
11 lk.rıo il, -

te t.'!!R&r 

1 (.,errıoYtf 
ı Alııa 

1 Altcldlyı 
lı lı.ır (,"•'-) 1!4, l Haı kııot 

ıt.21 

IM48 
8,09 

1.77.71 
ı,•8,91 
4,t2.
l,C4,41 

H.'8 
H,40 

10,11,H 

ICuruı 
l8,
J7,-
10,
u.
lt,-
13,-
69,-

o il 
~·.-

1,37-

leri bir hayli yukselmittir. 

Giyecek eşya, ev qyaaı fia
tile ev kiralan eski seviyesını 
muhafaza etmek tedir. 

İbrahim Halil ve 
Avni Beyler 

İhracat tespit komiıyonlan 
na hükümet namma işti.rak et
mek üzere giden Ofis raportör 
!erinden İbrahim Halil Bey Gi 
resundan ve Avni Bey İzmir
den avdet etmitlerdir. 

Afyon düşüyor 
Afyon fiatleri son günlerde 

gene dütmektedir. 

Dün borsada 30 sandık af 
yon aatılmtıhr. Bu afyonlar 
975 kurut tan 1125 kuru§a ka
dar fiat almıttır. 

Afyon inhiaan yaklaşmıt ol 
doğundan tüccar elindeki malı 
çıkartmağa çalıtmaktadır ki bu 
d'a fiati kırmaktadır Mamaafi 
satılan mallar umumiyetle ge
çen senelere aittir. 

Fiatler son günlerde okka 
batına yanın liradan bir liraya 
kadar dü§llllüştür . 

Gelen malumata nazaran 
Yugoalavyada da afyon fiatle
ri düşmektedir. 

Fazla pamuk 
zeriyab 

MUCLA, 4 A.A. - Bu se
ne vilayet dahilinde 1537 dö
nüm pamuk ekilmit ve 26,210 
kilo pamuk istihsal edilmiştir. 

Almanyada ifla•
ların adedi 

BERLİN, 4 A.A. - Volff 
Ajansından: Eyliil ayında Al
manyada iflasları adedi 480 e 
baliğ olmuştur. Ağustos ayın
da 499 idi. Konkordato taleple 
ri ise 380 a kar,ı 306 dır. 

Tüccar ve sanayi 
erbabı toplandılar 

iktisat Vekaletinin sorduğu 
süall~re cevap hazırlayorlar 

~ lc!icaret odaamda dün, lktıaat ı mıdır, kolayca alınabilecek müı
;.. aletinden aorulan bir takım bet idari tedbirler neler olabilir? 
ı_ iter ve malUınata cevap hazır· Dünkü içtima geç vakte kadar 
"llınak üzere bir içtima yapılmıı · · 1 
.... ldh ı · t ·h t t · 1 · devam etmı§ ve ıı er muayyen ze-
tl~ a a ve ı raca acır erın· .. • . . . . 
~·Ilı tamnmıf zevat, fabrikatörler, vat uzerıne takAım edılmıttır. BUll 
.:aat mütehauıalan ve bazı iktı· dan sonra da içtimalar yapılacak
~1~çı ıneb'uolann i,tirak ettiği bu tır. 1\ •tcıada çok mühim bazı mevzu- _____ ..._ ____ _ 

ilk kadın merkez 
memuru 

~a temao edilmiftlr. lçtima görü 
tı,. lüzum üezrine ırizli yapılmış
ı._.·. A.ldığnruz malUınata nazaran, 
~ ıçtima müzakerabnın esaa mev 

l;ı lınıı teıkil eden aualler bilhao- lotanbul emniyet müdürlüğü 

1 
...._'"noktalar Üzerinde toplan- merkez memurluğuna talip olan 

ı ı_ ~l_adır: Kontenjan sisteminde hukuk fakülteai mezunlarından 
~ılat yapılması lüzumu var mı· Hüceate hannrun tayini hakkında 
~ \'aroa yeni ,ekil ne olmabdır, henüz emir ırelm..,İftİr • 
~ diye kadar teaialeri muhtelif 
ı, "'11arda ne olmuştur? ithalat
' •hracatın te\·zini için ne gibi 
~~~rler alınabilir, ithalat azatlı
'- 1lır mi? ihracatı arttırmnrun 

teleri, ihraç emtianuz için yapı 
""-k propaganda tekilleri neler 
alıdır, ihracat Üzerine menfi 

Dilencinin serveti 
Adanadan yazılıyor: - Ge· 

çenlerde burada ölen bir dilen~i
nin oturduğu kulübe arandığı za· 
man altın, lira, giımÜ§, nikel, 
bronz olarak ( 800) lira paraaı 

Belediyede 

Kurtuluş 
Bayramı 

iki dakika her ta
rafta sükut edilecek 

latanbulun kurtuluı bayramına 
teaadüf eden teırinievvelin altın· 
cı perıembe günii aabahleyin yapı 
lacak merasim için Belediye bü
tün vesaiti nakliye tirketlerine, 
poliae ve belediye zabıtaama mü• 
him bir tamim göndermiştir .• 

O günü aakerimizin latanbul 
toprağına ayak baatığı aaat tam 
onda bütün vesaiti nakliye ve ya
ya yürüyenler oldukları yerde du· 
rarak lotiklal harbinde ölen te
hitlerimizin rulılunu takdia edecek 
lerdir. Her sene :aıaeraıim progra· 
mrna bu nokta kaydedilmekte ise 
de buna maalesef tamamile ı-ia ... 
yet edibnemektedir. 

lstanbul Belediyeai bu sene bu 
reami tazimi bakı.ile tatbika ka· 
rar vermiftir. Saat tam onda top 
atılmağa batlandığı zaman bü
tün halkın ve kara, deniz nakil 
vaaıtalarının hemen olduktan yer 
de dunnalan temin edilecektir. 

latanbul Belediyeııi bu tedbiri 
sadece veaaiti nakliyeyi gözönÜ· 
ne getirerek ittihaz etmitti. lstan· 
bul halkı hiç fÜpbeaiz o ırün ken• 
eli milli ve İçtimai varlığını bu yolda 
da tezahar ettirecektir. 

Belediye istimlflk 
yapıyor 

Belediyeye ait mühim iatimlii.k 
iılerini İntaç etmek Üzere teşek· 
kül eden iatimli.k komiayonu fA• 
aliyetini ilerletmittir. Stadyom 
yapılacak olan Y enibahçe arazi
oinde bir çok mal sahipleri ile an 
laşılmıttır .. Burada iatimli.k edile 
cek arazi 500 parçadır. Belediye 

1 
burada 3 kilometre yer istimlak 
etmektedir. Stadyom yapıldıktan 
aonra geri kalan kıaımlarda bazı 
İnşaat ve teaiaat yapılacak tehrin 
bu uzak aemti de tereflendirile
cektir. 

istimlak edilen yerlerin bede
li derhal ve peıinen tediye edil
mektedir. Bu civarda alınan nra
zinin metrosu 80 kuruş ile 250 
kuruş arasında tehalüf etmr.kte· 
dir. 

Pazar yerlerine 
dikkat 

Belediye şehrimizdeki pazar 
yerleri ile adamakılb metgul ol
mağa karar vennittir. Pazar yer· 
teri ıalah edileck, fakir esnaf 
himaye altına alınacaktır. Halk 
pazarlara çok rağbet ettiğindt'n 
buralarda aıbbi teraite daha çok 
riayet edilmesine dikkat oluna· 
caktır. Bilhassa yiyecek madde
leri pazarlarda çok ucuza ıatıldı· 
ğından, bunların mağşuş olmama .. 
larına ve eksik tartılmamalanna 
dikkat edilecektir • 

Lokantalarda 
Ekmek 

Belediye kaymakamlıklara 
bir tamim göndererek aon zaman 
larda lokantalarda ekmek 'Ye 
francalanın narh fiyatından fazla 
ama satıldığr bildirilmiş ve bu hu
auıta nazan dikkati celbedi!nıİf· 
tir. ___ _,, ............................ _ ·--
İnhi.Yarlarda 

Tadilat 
Kongresi . --

Gelecek hafta tütün 
tacirleri 

de iştirak edecek 

Mahkemelerde 

Sahte yaver niçin bu 
sahtekarlığı yapmış? .. 
Müddeiumumi dün maznunun 
cezalandınlmasını istedi •• 

•••••••• 
Sahtekarın cür'et ve 
akla hayret verecek 

dolandırıcılı klan 
kadar çoktur •• 

Ağır ceza salonu her zaman- müddeiumumiııi Bürhaneddin B .• 
kinden daha fazla kalabalıktı. tarafından naaıl tevkif edildiğin
Müddeiumumi Cemil Bey bugiin den baılayarak auç letkil eden 
iddiasını oerdediyor, aağ elite kür bütün hareketlerini anlatıyordu. 
aüye dayanm.ıf, suçlunun biitün Bütün anlatılan cürümleri itiraf 
yaptıklarını anlatıyor: eden Hüseyin Fikri yalnız bir .,;. 

- Kırmızı kalemle (Gazi M. beti ink.ir ediyor; 
Kemal) İmzasını atan, aahte hu•i - Ben aahte yaver elbiıeai ııiy
yet cüzdanı tanzinı eden, ıali.hİ· dim., fakat ne kim.aeye zarar ver
yeti olmadığı halde yüzbaıı clbi- dim, ne de kendim için bir intifa' 
aesi giyen ve yaver kordonu takan temin ettim. Ben sadece sah!e )'& 

suçlunun dolandınlıktan dolayı ver elbisesi ııiyerek zevkimi art
ceza kanunumuzun 503 üncü, hrdım. diyordu. Cemil Bey inkir 
kendine za6it süsü vermekten edilen bu cihetin de şahitlerin ifa 
253 üncü, imza taklidinden dola- del erile aübut bulduğunu royledi: 
yı da 350 inci madde mucibince - Hava Hanım iıınıinde bir ka· 
cezalandırılmasını iatiyorum di- dının Abdullah isminde bir terlik 
yordu. çi tarafından bikri izale edilmit-

Görülen dava Reisicümhur •Iz. ti, it mahkemeye düşmüş bulunu 
nin imzaaını taklit eden ve kendi yordu. Hüaeyin Fikri bunu ba
aine yaver ıusu veren Hüseyin ber almıt. terlikçi Abdullah& git
Fikri Efendinin davasıydı. Suçlu mit. altında kırmızı !<alemle Ga
iki jandarmanın ortasında r.ıah· zi M. Kemal imzası bulunan ve 
keme salonuna girdiği zaman din (hafiyen tahkiki, yaver Natit Be
leyicilerin ne için ayağa kalkıp ye) havale.ini ihtiva eden bir i_... 
kendisini aelamlamadıklanna hay tida ıröatererek: 
ret eder gibiydi. - Seni aarayda muhakeme ede 

Senelerden beri jandarmalara: cekler, bana bir ziyafet çekersen 
- Vur emri vermeğe, yolda seni bu iıten kurtarırım demiı ve 

gördüğü askerlerin selamını al- terlikçi Abdullabı bu suretle teh 
maya: dit ederek kendiaine bir ziyafet 

- Reisicümhur yaveriyim dedi çektirmif, ayrıca para alarak do
ii zaman etrafındaki cahil ve landıncılık yapmıttır. dedi. Ve i
görsüaüz kütle Üzeı·inde bir teair l&ve etti. 
uyandırmaya alıtmıt olan bu cür - Suçlunun dolandıncıJ..ktan 
etkii.r adam, hakimlerin karşmn- ' 503 üncü madde ile, hilafı oala
da bile kendini hakikaten öyley- J hiyet reami elbiae ıriymek ve ya
mit gibi ıröstermeğe çah9ıyordu. , ver kordonu tak.maktan 253 üncü 

Mahkemenin geçen celoesinde 1 maddenin son fıkraaı ile, yaver 
ifadesi okunan motörcü Hüseyin f Nitit, kalemi mahaua müdürü Ha 
kaptan §&bit olarak mahkemeye aan Rıza, muhafaza kıtaatı ku
çağınlmışb. Şahit: mandaru lsmail Hakkı Beylerin 

- Beni saraya davet etti, st:ni imzalarını taklit ile oahte hüviyet 
divanı ali reisi Fahri ıBeyle tanıf· varakaaı tanziminden 350 inci 
tıracağım dedi, tanı,tırdı ve muh· maddenin ikinci ve aon fıkralarile 
telif veailelerle bin liraya yakın cezalandmlmalarmı cüriimler mii 
paramı dolandırdı. Dediği zaman teaddit olduğu için aynca 69 un· 
Hüaeyin Fikri yerinden fırladı: cu maddenin de tatbikını iaterim. 

- Reis Bey diye haykırdı, bu dedi. 
adamda aekiz yüz lira, bin lira ne (Milliyet) : Müddeiumumi· 
gezer? Bunda sekiz kuruı bile nİn tatbikını iatcdiii maddelerde 
yok. Bu adam ııaliba huzurunuz• ııe fıkralarda aynen tunlar yazılı· 
da gördüğü rüyayı naklediyor. dır: 

Fakat 9ahit, yalnız ,ahitlik d6- Madde 503- "Her kim bir kim 
ğil, davacılık ta ediyor, aeyi hulus ve 11<1lletinden bilistila 

- Ben para verdiğim zaman· de kandrracak mahiyette ıanialar 
lar daima yanımda adam bulu- veya hileler yaparak hataya düşü 
nurdu. Verdiğim paralan aanti- rüp 0 kimsenin veya Gharın zararı 
mine kadar iabat ederim diyor- na kendisine veya bCJfk<Uına hak· 
du. Ona harçlığını bile ben verir- sız bir menfaat temin ederse üç 
dim. aydan üç aı·neye kadar hapis ve 

Karakoldan bile em liradan afai ıolmamak ü::ere 
ağır cezayı nakdi ile cezalanJırı ... 

bu·ahmışlar.. hr." 

Mahkemede bir §&bit te: Madde 253 "-Her kim bir rüt 
_ Onu ağabeyimin diikki.nın- be veya memuriyetin veya bir meı 

da gördüm. Hatta bir ırün ynver lehin resmi elbisesini ıalô.hiyeti 
elbiıcsi ile otunırken polisler ı:el olmakıu:ın alenen giyer ve haiz. ol 
diler, yakalayıp merkeze götür- 1 madıiı nİfan ve madalyeleri talik 
düler. Fakat iki aaat sonra bu a- ederıct bir seneye kadar hapae ııe 
dam daha •ımank bir halde dük- iki yül! elli lir~ya kadar ağır pa• 
kina geldi, ra ce.z:asına mahkUm olur ve eier 

_ Şüphelenmişler benden de- böyle bir elbise giymek surrtile el 
di vesaikimi görünce arzı itizar bisc'lin delalet ettiği meslek ve 
et~iler. Biz bir an bile onun yaver memuriyete mütelerri mevaddı ic 
liğinden şüphelen~eyi hatırımrz• ra ederae üç aydan aşa:jı olma· 
dan geçirnıedlk. dıyordu. m~!"'.'ı i.ı:z;ere hapsolunur!' 

Reis maznuna aordu: 350 inci madde ''Hüviyet cüs:-
- Ne diyorsun? danlannı, nUfw tezkerelerini~ pa 
O cür'etinden hiç fedakarlık ıaportları, ııe ruhsatnameleri tak· 

etmden cevap verdi: lit edenler, bugibi vesikaları kim .. 
_ Ne diyeyim doğru söylüyor. !ere ita kılmmı§ ise onlardan b~ 

Ell>iseyi nasıl yaptırmış? kıuına vaya diğer bir mekôn ve 

- Demek söylenenleri yaptın 7 
- Ne yaptım reis Bey, hen do-

landmct değilim. Yalnız yaver el 

Tütün inhisarı kanununda ta· biseai giydim. . . 
1
• . . 

dilat icraaı!'a ı_n!'m.ur kongre he- 1 - N_eden gıydın? Sa ahiyetın 

zamanda ııerilmİf gibi gÖ•termeh 
maksadile tağyir ve tahril eden
ler, yahut bunların ııhhat ııe itiba 
rı için lô.;zımgelen ta•dik muamele 
aini ve matlup olan fQTtlannı sah 
te olarak ila kılınmlf gibi göste
renler, taklit edilmiş veya tahril 
olunmuı nüluı tezkere, hüviyet 
cüzdanı ııe pasaport ve ruhsatna· 
meleri kullanan ııeya lrullanmak 
makaadile bQfkalarma teslim ııe 
ita edenler bir aydan ıekiz aya 
kadar hapis cezasına mahkum a
hırlar.'' 

rakıbnııtır. Reio cümlesini bıtıremedi, cür' 7.,ti umumıyesı ıçtımaı yanna bı· ı olmadıgı halde.... . . 

Kongre, meaaiaini bitirmek ü- etkii.r ıuçlunu~ salonu doldurdıı!'
zeredir. Tütün ihracatımızm ne tan aonra korıdorlara ta~an dık 
gibi tedbirlerle iı:.ı:ami inkişafa sesi işidildi. . . 
mazhar edilebileceği görüıülmek -.- Atı~tım Gazı Hazretle~·me 
üzere, gelecek hafta içinde yapı- Reıa ~er a9ıktnn. Onun yave~·ı .ol
lacak içtimaa, memleketimizin mak ıatıyordum. Bu atkla gıyın
bathca tütün tacirleri ile tütün dim o elbiae.y~, yok.~ dolandıncı-. 
ticaret şirketleri müdürleri ve lık yapmak ıçın degıl. 
bankalar mümeııaillerinin d"vetle - Elbiseyi nereden buldun? 
rl kararla9tınlmııtır. . - Kendim yaptırdım. 

Hü•nÜ 8. yarın 
geliyor 

inhisarlar umum Müdürü 
Hüsnü Bey yann Buraadan av 
det edecektir. Hüsnü B. le bir
likte giden İnhisarlar memu
rin müdürü Abdülkadir B. 
ıehrimize avdet etmiıtir. 

_ Paraaını naaıl tedarik ettin 7 
- Be9 yüz lira kadar param 

vardı •.. 

Müddeiumumi dlyordl kı ••• 
Hakimler bir müddet biribirle

rile konuştular, aonra reis müdde
iumumiye aordu: 
· - Esas hakkında ne buyrulur 

efendim. 

Macide 69 "Bir neviden olarak 
hürriyeti tahdit eden muvak4,at 
cezalan müıtel21İm birden faz.la 
cürüm iılemiı olan kimse hahkm· 
da en ağır cürme terettüp eden 
ceza tayin olunduktan sonra bu· 
na ~ ce.z:a mecmuu aiır hapis. ve 
hapislerde otull ve ıürgÜnde 5 n
neyi geçmemek ftlTtİle - diğer ce
za müddetleri mecmuunun yarısı• 
na muadil bir müddet :ı;ammolu
nur ." 

Vll~gel 

Çiçe) 
Sergisi 

Madalyalar pazar 
günü dağıtılacaktır 

Vilayet bahçesinde bu yaz a
çılmıt olan çiçekçilik ve kümes 
hayvanları sergisinde kazanmıt 
olanlar yazılmıştı. 

Bunlara madalyalan 9 teşri
nievvel pazar günü Ziraat Oda 
smda verilecektir. 

iskan tahkikatı 
İstanbul iskan idaresinde vu

kua gelen suiistimal tahkikatı
na devam edilmektedir. 

Tahkikatın esası bitmiş ve 
bütün alakadarlar yakalanmış
tır. 

Mülkiye müfettiti Hacı Hüs 
nü Bey tahkikat fezlekesini tan 
zime başlamıttır. 

3000 lira 
Telefon tirketinin yeniden 

çıkardığı hisse senetleri damga 
vergisi için defterdarlık. 9irket 
ten 3000 Ira İltemektedir. 

Pr. Orloff'a 
ziyafet 

Ru• •efiri bir öğle 
yemeği verdi 

Şehrimizde bulunmakta olan 
Rus oanayi mütehau1tlan terefi
ne dün Rua sefiri M. Suriç tara• 
fı;ndan bir öğle yemeii verilmittir. 
Zıyafette mütehaHıa heyet reiol 
Prof. Orloff ve arkadaıları ile 
lktısat vekili Celal, Moakova aefi
ri Hüaeyin Ragıp ve Ruıen Eıref 
Beyler hazır bulunmuılardır. 
Prof. Orloff evvelki ırün Bakır· 
köy bez fabrikaaı ile F uhane fab 
rikaOJnı gezmi,tir. Dün profeaöıre 
fabrikaları naaıl bulduğunu sor
duk. Profesör bize fil cevabı ver· 
di: 

- Fabrikalar pek modem ol· 
mamakla beraber fena da değil
dir." 

yen notlar alıyordu. Reia aordu: 
Hüseyin fikri ne dlgor? 

- Ne dersiniz 7 
Hüseyin Fikri ayağa kalktı, 

ırözleri evinden uğramıf, yillü 
kıpkırmızı olmuıtu, 

- Efendim dedi. Hava Hanım 
meaeleaini izah edeyim. Bu kadın 
bana geldi. Namusum berbat ol
du, Abdullah beni almıyor, Reisi
cümbur benim davama baluın di
ye bir iatida uzattı. 

- Hanım öyle §eyler olmaz, 
mahkemeler aenin davana bakar, 
dedim gitmedi, 

- fı.e istidamı al diyordu. Bu 
kadın beni Gazinin yaveri •anı
yordu, istidayı almasam. 

- Bak Gazinin yaver bile be 
nim iatidamı almadı, kimbiliri Ga 
zi naaıl adamdıl" diyecek ve iş,ık 
olduğum Gazi Hz. hakkın.:la 
hakaız bir fikir bealeyecekti. lıti
dayı alarak bu suizanna m~ni ol
dum. 

- Müdafaanız bu kadar mı?. 
- Hayır müdafaamı hazırlaya 

cağım. Bu sözleri o meseleyi izah 
için aöyledim. 

Reis diğer maznunlara &<>t"du: 
Ne dersiniz?. 

Tarçın Hanım aglıgor 

Fahri Efendi ile vekili Nuri B. 
müdafaalarını yaptılar ve beraet 
istediler, Hatice Tarçın Hanım ağ 
layarak ayağa kalktı: 

- Evimi, barkımı yıktı, kırk 
yıllık namuaumu berbat etti, ben 
bu adamm kötü oldufıınu bilmi
yordum. Bigünah yerlere mahpus 
ta yattım, mahkemelerde aürünü
yorum. Bana beraet edin diye yal 
vardı. 

Mahkeme heyeti müzakereye 
çekildi, bir müddet aonra &'eldi 
ve müdafaa hııkkı mukadde• ol· 
duğundan auçlunun miidafaaaını 
hazırlaması için mahkemenin 11 
te,rinievvele talik edildifini tef
him etti. 

Kaybolan adam 
Dumlupınar Tapurunda Tuku

a gelen ve ikinci kamarot Feyzi 
Efendinin kaybolmaaile neticele· 
nen esrarengiz hidiaenin muhake 
meaine dün de alır ceza mahke
mesinde devam edilmiıtir. Dünkü 
celsede de vapur yolculanndan 
bazı tahitler dinlenmiş, muhP.ke
me batka 9ahitlerin celbi için 
batka ırüne kalmıfbr. 

Marcel Ef. tevkif 
edildi 

inhisar idarelerinin mülha
kat teşkilatlarının tevhidine 
devam edilmektedir. Tevhit 
kadrolarının tatbikatı, 3 aya 
kadar her tarafta ikmal edilmi,
olacaktır 

Müddeiumumi Cemil Bey aya
ğa kalktı. Zabıt ki.tiplerinin söy
lediklerini aynen yazabilmeleri i
çin kesik cümlelerle, fakat büyük 
aalonda bütün samilerin iıidebile
ceği bir aeale iddiasını serdetmeye 
başlRdı: 

Cemil Bey Hüseyin Fikrinin 
üc av evvel üs.~üdarda .!Jaküdar 

Davada yalnız HÜ•eyin Fikri 
auçlu değildi. Kendisine divanı ali 
reiıi şüaünü veren Fahri Efendi 
ile oahtekar olduğunu bildiği hal
de Hüseyin Fikriyi evinde oturtan 
Hatice Tarçın Hanım da vardı. 
Fakat bunların cürümleri sabit 
olmuyordu. Cemil Bey bunların lstanbuldan Parise altın kaçır 
beraetlcrini istedi. 
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maktayken cürmü me~hut halinde 
iddia yapılırken Hüseyin Fikri yakalanan şefdôtren Marcel Ef. 

elindeki aarı deftere mütemadi- tevkif edilmi~tir. 

Maarifte 

Yunus 
Emrenin 
Mezan 

ar 

Burada mı, Porsuk 
çayı kenarında mı? 

Bazı ırauteler Türk şairi Yu
nuı Emrenin mezarının ahıren 
Buraada bulunduğunu ve kitabe
ainin okunduğunu yazıyorlardr. 

Bu hususta yaptığımız tahlo
kat neticesinde aJdığırnız ma!U· 
mat 9udur : : 

Buroada bulunan kitabe yeni 
bulunmuf değildir. Köprülü zade 
Mehmet Fuat Beyin on dört ıene 
evvel intitar eden "11k mulaıev· 
vıfiar'' isimli eaerinde bu kitabe 
aynen mevcuttur. Ve Yunn• Em
renin mezarı Buraada olmadığı 
bir çok delillerle İspat edilmi~tir. 
Yunus Emreye ait oldu"u iddi:ı e
dilen Anadolunun muhtelif yerle
rinde daha dört mezar vardır. 
Fakat bunlann biç biri Yunusa 
ait deiildir. Yunus Emrcnin m za 
nnm en kuvvetli ihtimal olarak. 
Porsuk çayının Sakaryaya knnt· 
tığı yerde olduğu kabul edilmek
tedir. 

Yüksek muallim 
me tehi müdürlüğü 

Sabık maarif müste~arı 'Meh~ 
met Emin B. yiikaek mu:ıllim mek 
tebi müdürlüğüne tayin ed.hniş. 
tir. 

Avrupaya 
Gönderiliyor 

Darülfünun hukuk fakülte.s. 
seminer tefi Burhan B. fakülte 
tarafından ikmali tahsil etmek ü
zere Avrupaya gönderilecektir. 
Bürban B. üç sene evvel hukuk 
fakülteainden mezun olmu,ıur. 

Kurtuluş bayra
mında tatil 

6 teıı:inievvel lstanbulun Kur
tuluı bayramı münaaebetil tchri 
mizdeki bütün reımi, huausi, e<: .. 

nebi, ekalliyet mektepleri tatil
dir. O giinkü geçit resmine mek
tepler de iştirak edecektir. 

Sıcaktan ders 
okunamıyor 

Son günlerde sıcaklar fazhılat 
mıştır. Bilhas•a öğleden aonra ha
raret derecesi arttığı için hrı· 
mizdeki lise ve ortamektepler ob. 
leden sonra tedrisatı tatil etmek
tedir. Sıcaklar devam ettikçe 
mektepler öğleye kadar de,.. ya. 
pacaklardır. 

Robert College'in 
bir müracaai:ı 

Robert College Müdurliığü, 

mektebin mühendis kmrur:d~ o· 
kuyan talebenin mimariye 111t ha· 
zı deraleri Güzel San'atlar ~ka
demiai Mimari Şubesine devam 
ederek takip edebilmeleri icın A· 
kademi Müdürlüğüne mür~caat 
etınittir. Akademi Muallimler 
Mecliai, evvelki gün içtima ede
rek bu müracııatı tetkik eyi ,;,. 
tir. Bu müaaade vcrilirı.e, Ak de 
mi talebeainin de Robe-t Collc '• 
laboratuvarlarında tatbıkat giıre· 
bilecekleri anla§ılmış ve bu İay· 
dalı görülmüşıe de, College lale· 
besinin takip etmek i tediği den· 
ler için Akademi tedrisat ?ro· 
gramlarında tadili.! Y"ınlm•uı i
cap edeceğinden vaki olan m•.ıra· 
caatin kabulüne imli& buiuna
mamıştır. 

Diğer taraftan Ak demide "1Jİ· 
mariye ait bazı derslere Kadaı .. ro 
fen memurlarının devam edeoiJ .. 
meleri için de müracaat vaki ol .. 
muıtur. 

Muallimler mccliaı, bun ı d? 
tetkik etmiş, bu müracaLıt ta ka 
bul edilmemittir . 

Muallimlerde 
Değişiklik 

Konıervatuvar muallimleri a
raaında belediyece bazı değişik. 
likler yapılmı9br. Şan muallimi 
Taleriko yerine Nimet Vahit H., 
piyano muallimi Mme Hege y<"ri. 
ne Şitataer tayin edilm.İ§lerdİr. 
Yalova türküaü operetinin besi 
kii.rı Hasan Ferit B. de konserva 
tuvara muallim tayin edilmittir. 

Halkevi bütçesi 
İstanbul Halkevinin bütün 

hars şubeleri teşekkül ettiği i
çin perşembe günü şubeler ida 
re komitalarının ittirakile umu 
mi bir İçtima yapılacaktır. 

Bütçe tasdi1c edilip geldiği 
için §Ubeler üzerinde taksimat 
yapılacaktır. Halkevi bütçesi43 
bin liradır. 
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Telefon Numaralan: "Bazı g{inter gazete alır •e duk. Dudai!ını bükerek dedi ki: 

88fmuharrir ve Müdür: 24318 otobüste okurum .. Evvela ne o- - CİM.yet failinin Victor ol 
Yazı itleri Müdürlüiü 24319 , kurum. Tabii anladın. Tefrika- duğunu gazetelerde okuyunca 

idare ve Matbaa 24310 j ları ve hikayeyi .. Halbuki o sa 1 biç te hayret etmedim. Onun 
------------·I bah gazeteyi alır almaz, daha böyle bir İ§ yapacağını sanki 
ABONE ÜCRETLERİ: 1 hemen orada açtım. Gözlerim bir hiu kablelvuku bana evvel

TürkiyP fçin Hariç için 
1 1 
)• . 
!l ı 

3 aylığı 

L K. 
4-

L K. 
8-

sevinçten büyümüı- kalmıttı. den ber söyleyp duruyordu. Ba 
Neden? iri harflerle yazılm19 zı sabahları ben evden çıkarken 
serlavhadan: "Mouftar sokai!ı onun da İfİne gittiğini gorur
cinayeti .. " altında da fU devam düm ve yüzüme bile bakmak
ediyordu: "Mouftar sokağında lan korkan bir hali vardı. An
yedi yerinden yaralı bir halde latılan kimse ile gözgöze gel-

6 .. 7 50 14 -

• 12 .. 14 - 28-
1 i -----------
) 1 Gelen evrak geri verilmez - I ölü bulunan kadının katili niba mek istemiyordu. Bazı cinai ro 

i yet zabıta tarafında yakalandı. manlarda okuduğuma göre. ka 

1 O gece §Üpheli bir adamın o ci ' tiller ekseriya böyle olurlar-
1 1 Müddeti geçen nüshalar 10 ku-

l ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
ı iıler i-çin müdiriyete müracaat 

edilir. Gazetemiz ilanların me
.'uliyetini kııh•Jl etmez. 

'3U~ONKÜ HA VA 

varda d·ola§tığı bazıları tarafın mıt, velhasıl böyle bir komıu-
1 dan görülmüf• kılığı, kıyafeti muz oldui!undan dolayı annem 
ve siması hakkında verilen ma· le daima korku içinde vakit ge 
IUıııat üzerine Viktor İsminde çirirdik." 
birisi yakalanmıtbr." Şimdi gazeteye niçin telaş 
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Bu Victor kim biliyor mu- , ve merakla gözgezdirdiğimi an 
sun? Bizim kapı bititik komıu ladm değil mi? Victor hakkın

ı muz .. Zabıta ile birlikte gazete j daki beyaM.tımt okumak için ... 
cller de bu adam hakkında tah O gün bankada günün erı mü 

1 kikat yapıyorlardı. Tahkikat ne him f&hsiyeti ben olmuştum. 
ticeıinde yazdıkları yazılardan Sabahtan akşama kadar hep 

Y etilköy rasat merkezinden ve-
1 . rilen malümata göre bugün hava 
I 1 kısmen buluUu olacak, rüzgar ti-
1 mal İstikametlerden esecektir-

4-10-932 tarihinde hava tazyiki 
758 milimetre en çok sıcaklık 27, 
on az 16 santigrat kaydedilmiıtir. bazılarını mektubuma yazıyo- bu mesele konu9uldu. Hatta im 

rum: zalanacak bir kağıt götürdü-

lfm:-~~~ 
"Bu Victor hakkında kimse iüm zaman, müdür bile ben

iyi tahadette bulunmayor. Sol den tafailit aldı. 
taraftaki. kom9usu madam Ve- iki gün sonra eve döndüğüm 
illos diyor ld: zaman. annem hemen beni içe-

- Victor soğuk herifin biri- riki odaya çekti ve kulağıma fı 
Şikayet ve 
Tazyik 

dir. Herkes namuslu, çalıtkan aıldadı: 
zannetsin diye öyle tavırları 
var ki... Çıt kırıldımm biri ... 

Bu kadmm bir bankada dak
tiloluk eden güzel, iri gözlü ve 
son derece 9en bir kızı var. lam! 
Blancbe .. Onun da fikrini sor-

--------···------

Hiç bisiklete bindiniz mi 7 .. 
-tanımlara sormuyorum. Beyle 
e soruyorum. Eğer bindinız.e 
ıiliraiıniz; bisiklette dü91iyo
·um diye insan JeYtan arabuı
ıın yattığı tarafın aksine ya.tar met! malQm olmayan bir lı:a
.a düşer. Düşmemek için araba rar .• Bu karardan Ôsküdardald 
ıın meylettiği cihete meyil yer zahire ve yem satıcıları, köylü 

1. Ue l""lnen esnaf mutazarrır o-ne ı.. --.-
Şimdi bu kaideyi unutmayın lııyorlar ... Çünkü köylü sekizi 

re alt tarafını dinleyin. geçirdi de &falı inemedi mi a-

- Victor'u aalıvenni9ler. de 
dl, saliba katil o değilmi,. Çün 
kü asıl katil meyd.na çıkmıt 
ve cinayetbıi itiraf etmit. 

Ne dersin? Adeta milthif bir 
sukutu hayale uğram19tım. Er
tesi sabah ona teudlif etmeye
Jim diye evden her zamankin
den erken çıktım. Akıilik ola
cak. sanki beni bekHyor sibi ka 
pmm önünde duruyonfu. Bu se 
fer ben onun yüzüne bakmağa 
cesaret edemeyerek hemen kar 
ıı kaldırıma yliriimek istedim. 
O biraz yük.ek sesle: 

- Matmazel Blancbe. dedi. 
artık bundan sonra rahat rahat 
uyuyabilirsiniz. Sizi korkutan 
haydut bu mahalleden uzakla91 
yor. Babamın seksen senelik e
vini bırakıp batka yere gidece
ğim. 

Bundan bet altı ay. belki da- lıı verit etmiyor. dönüp 11dl-
1a evvel Üsküdar kazası köy- yor. lhtiyacmı yolda tesadüf 
erden Üsküdara inen kömür ve ettiii dükklndan alıyor... Bu 
,dun arabalarının sabah sekiz- zararların lı:aldırılmaaı için 4Ô
)en sonra çarııya inmelerini 50 esnaf bir mazbata ile beledi 
nenetmit·· Neden menettiği Y• fktısat müdürlüğüne müra
naliim değil. Rivayete nazaran caat ediyorlar. Ve o müracaat
>u arabalar Üaküdar ıehrinin tan sonra bu karar kalkacağı 
~üzelliğini bozuyormu1.. Sev- yerde tazyilk daha ziyade artı
ıinler... Ben de Üsküdarlıyım. yor, kut uçurmuyorlar ... Şimdi 

1 -lem timdiki kaymakam bey bu müracaatı yapanlar, yani res 1 Cevap vermesem daha fena .. 
ıibi alakam, nasp ile değil de- mi ve alakadar daireye müraca Kalbim çarpıyordu, sesim titri
Jemden beri orada oturan bir at edenler peşiman... Diyorlar yordu: 
ıi!eye menıup olarak... ki: - Neden efendim? diye sor-

Ben Üsküdarda kömür araba - Evvelden birkaç tane ka- dum, 
a geçtiği için çirkinletecek bir çamak köy ili iniyordu... Şimdi Dedi ki: 
ıüzel yol bilmiyorum. Hele hu onu da bırakmıyorlar, keşke - Şimdiye kadar size söyle-
ırabaların indiği Bülbüldereai, müracaat etmeseydik!. . mekten çekiniyorum. Belki aksi 
?eyhcamii tarafları. kalubela- Bu i§ biıiklete binmeğe ben- bir cevap alırım diye içimi dök 
:lan beri belediye himmeti gör zemiyor mu? .. Aksi tarafa ya- mekten korkuyordum. Fakat 
nemı~ bike~ mahallelerdir. tınca insan devriliyor. 
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hakkımda ne dütündüğünüzü 
Renkleri bilinmeyen ahıap Havalar ve plaı"lar gazetede gördükten sonra. ar-
'vler. deve dikeni büriimüt hu- tık ehemmiyeti yok. Yüzünüze 
ıusi mezarlıklar ve belediyenin Havaların artık ıaınarak yaz 
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bakamadığımın sebebi neydi 
yığdığı moloz ve tatlarla dolu mevsiminin geri geldiğini gö- matmazel, biliyor musunuz? 
for. Bunun neresini öküz ara- ren plaj sahipleri yeniden faali- Çünkü sizi seviyordum. Cina
'>ası çirkinleştirir bi.lmem. Bir yete ba,lamışlar ve kazinolarla. yet gecesi beni sokakta görmüş 
Jiğer rivayete göre öküz araba kahvelere çalgılar ve çağnaklar ler. Doğrud.ur. Çünkü size söy
ları yolları kapa_tıyormuş ... Ba- tedarik etmişlerdir. Geçen cu- j leyemediğim aşkımın verdiği 
kındı şu işe! Üsküdar yolları ma Filoryada, Suadiyede iğne ıztırapla geceleri uyuyamıyo
Opera meydanı mı? Arabalar atsanız yere düfmeyecek kadar ,. rdum. Bazan sabahlara kadar 
yolu tıkayacak! .. Tramvay ara- ı kalabalık varmı~... F eroa değil, dolafıyordum. Lkin bunlar o 
'>alarmı iz'aç ediyor derseniz, i- değil amma biraz su olsa şehir 

1 

zamanki düşüncelerim .. Zira be 
limaıallah çeyrekte bir bir J de! ni bir cinayet i~.eyebilecek tıy-
tramvay geçiyor ... Ne ise hik- FELEK netinde zannettığinizi hiç batı 

".tlilliyet,, in edebi romanı: 5 

ROMAN 
Yazan: Falih Rıfkı 

Bizim zamanımızda - kırk 
yaşında hizim zamanımız diye
cek kadar eskiyoruz, - atkı 
kumsalda değil, şiirde öğrenir
dik. Atk o kadar kitaplatmıt
tı ki onu kadına bile yarattır
mazdık. 

Ne Romeo erkek, ne de 
Jüliyet kızdi. Riyaziye dersin
de sıra gözünün kapağını ara
layıp ikisinin konutuşlarını 
okurken, döktüğüm gözya,Ia
nı utanarak dütünüyorum: 

Jüliyt - Gidecek mİ3in? Da
ha sabah olmadı. Kulağının kor
kak bo§lujunu delen ses, seher 
kuıunun deiil, bülbülün sen iJi. 
H~r gece şuradaki nar ağacının 
ti.tünde öter. Emin ol aeu,ilim, 
bülbüldü, 

Romeo - Seher lıuıu idi. Gün 
dür. habercin aeher lıuıu ... Bül
bül değil: Bak aeugilim, kı•kanç 
ıflk feritleri dogonun biriöirinden , 

Gecenin kandilleri •ÖftmÜf ... Ya 
,;dip yaıamalı, ya kalıp ölmeli-
yİln. 

Şimdi Roneo mayosunun 
yünü içinde terleyerek ve Jüli
yet saçlarını kırmızı kauçuktan 
deniz baılığına hapsetmiş. bel
ki de ıu sivriıinek öldüren 
Fayda ilacı ilanının önünde
dirler. İkiıi de biribirine ufak 
isimler takmıttır: 

Romo - Jüjü, tırnakları
nın boyasını beğenmeyorum. 
kirpiklerin fena yapışıyor. 

Jülyet - Hepsi senin ace
lenden, Roır.o... Yarınki suva- J 

re için ne düşünüyorsun? Ki
min katını çirdireyim? Lily' -
nin son kaşını naııl buldun? 

Romeo [köaeleletmiş deriıi
ni oktayarak] - Günet eti
min içine kadar geçti. 

beni köprü'ye ne zaman çalıttı
racaksın? Dün akşamki Macar 
kızı Grandekar'ı ne tık oturdu. 

- Sen Ön<:e krol ( 1) yüzü
şünü düzeltmelisin. Bugün kol 
ların ne kadar gev9edi [kulağı
na eğilip bir ıey söyler.] 

İkisinde de kahkaha .. 
Bu sırada Jülyet denizde bı

raktığı arkadatmı gördü ve bir 
Amerı"'kan çığlığı kopardı: 

- Hüb Hôôô ... Hih Haai ... 
Alis yarın kampta tenise gele
cek misin? 

* * * 
Zihnimde romana başlayo-

rum: 
'' N ereJ e •ençlerimizin Qflr.ı? 

Bütün kanatları kopmUf, ıimdi e
tin üstünde çırpınıyor. Artık o
nu kadın deminin kokusundan, 
hatta Beni sev lavantasının lıoku
•undan (2) ayırmak imkansı.z
dır. Bugünkü aşk doiar, büyür, 

[l] Bizim yafıtlarunız mek
tepte Arapça ve farsça bilme
dikleri için türkçeden dönerlerdi. 
Bu gidişle çocuklarımız İngi
lizce ve faranıızca bilmedikleri 
için dönecekler! 

[2] Müsveddelerimi dinleyen 
bir hanım bu kokunun moduı 
çoktan S9'!_tiii i~in u!"i kitabıma 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalaruuzı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. ., Bu akşam 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan MELEK sinemasında 
1 Tam manaıile MUHTEŞEM bir filmle Mevsimin birinci 
1 sinema müsameresi ıJI!" ÜNYON 

kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. AŞKTA GALİP 
Yeni neşriyat 

Şen çocuk 
(Şen Çocuk)'un 8 İnci sayısı çık

IDlf!ır. içinde Dünya çocuk edebiya 
tının en ırüzel masal ve hikayeleri, 
şiirler, kMikatürler, sıhhi bilııiler ve 
aaire varılır. 

lLAN 
lstanbul'da Sirkecide Liman Ha-

nında 15 numaralı odada (Hacı Za
de Mes'ut mahtumları Mehmet ve 
Şüreü.11) unvanı tahtında İcrayı ti 
caret eden ıubemizi 4 teırinieTel 

932 tarihinden itibaren kapattığımı
zı ve tirketimizin muamelit ve faa

li yetini Samsun merkezi ile Bafra fU 
besine hasreylediğimizi beyan eyle
riz. 

l ıtanbulcla Sirkecide Liman Ha
nında 15 No da Hacı Zade Meo'ut 
mabtumları Kolektif Şirketi şerik ve 
müdürü Hacı zade Rüıtem. 

Sultanalunet sulh mahkPıneoin

den: Ak Oıman zade Hüseyin izzet 
bey; Yani, Katina, Sofoldi, Fuusini, 
Polikseni, Dimitri, Nikoli, Kalyopi, 
Bintiiınna, lsbakteyfik bey ve hanım 
!arla lstanbul Defterdarlığının p
yian uhdeyi tuarruflannda IM.lunup 
izalei şuyuu zımnında füruhtu mu
karreT ıeyh Mehmet Geyli.ni mahal
lesinin Peynirci sokaimda 9-11 nu 
mara ile miirakkam gedikten mün
kalip iki bııp dükkan üzerinde 4 oda 
elan ibaret kirikadim tonozlu katlr 
ve harapça olup lüleci sokaiında 

mezkur binanın demirkaem dahi bu 
lunarak 10 numara mevzu olduğu 

görülen mÜf8• mezkürun 30 gün 
müddetle müzayedeye vazedilmit ve 
15-11-932 salı günü saat 15 le ihale 
•i mukarrer bulunmuı olduğundan 

talip olanlann mezkur dükkanlarla 
üzerindeki odalardan ibaret binanın 
kıymeti mubammineai olan 20000 
yirmibin Liranın yüzde 10 nisbetin
de pey akçeıini müıtaabiben lıtan
bul Sultanahmet ikinci sulh hukuk 
mahkemesine müracaat eylemeleri i
lin olunur. 

rıma getiremeyordum. 
Victor batka bir şey söyleme 

di . Kapıyı yüzüme çarpar gibi 
kapayıp içeriye girdi. 

Şimdi ben ne yapayım? Sen 
bana bir akıl öğret.. Kendisin
den af mi dileyeyim. Çünkü ga 
zeteciye söylediklerimin hepsi 
yalandı. Onda ne cani yüzü var 
dı. ne de kendisinden korkuyor 
dum. Hatta sana daha tuhafını 
söyleyeyim mi, bu adam benim 
le meşgul olmuyor diye adeta 
kinleniyordum. Meğer ne yanı
lıyormuıum. İçimde acayip bir 
hia var. Galiba ben de onu se
viyorum. Fakat bilmeyerek ne
ler yaptım? Kuzum. cevabını 
bekliyorum. Bana bir akıl öğ
ret!." 

--·-~-~ ~ 

ihtiyarlar, tu.zlu sud'!_ yıkanıp ~a
kıllı kumda sırttnı guncıe uenr. 

"Artık aık bir kalp gibi at
mayor · suau.z bir at gibi soluyor. ' . . Afk ıiirinin, hikayesının ve ro-
manının kelimeleri Bon mart• ka .. 
laklarında bulunabilir. 

"Aılı ıergü.zeıtleri hayal ba
hçelerinden, ormanlardan, çiçekli 
balkonlardan çekilip yatakodala
nna wirdi. 18 inci curın perdui 
açıldığı .zaman, sahenede ne 11ö
rürclünü~? Ya akar aulu 6Uf'Up, 
ya aylı aiaçlık, yahut ıimtekli 
bir dai··· 19 uncu Q61rda aık Öm
rürtii üsluplu salonlarda 11eçirir 
oldu. Şimdi ise demir perdenin e
lektrik düimesine b611ır banlma.z 
ya pijaması ile bir .züppenin di
zine oturmuı, yp en iç eavabı ile 
.zayıl/ık jimna.ıiği yaparak karfı 
mı.za çıkıyor. 

"Müıe'nin yabani gülünden, 
yapma &'Üle, urı gülüne, 
makine gülüne .... ,' 

Tamamlayamadığım cümle 
yi yarı bırakarak satır başına 
geçmek adettir: 

"Evet, vücuılü aoydulı. Hatta 
bir çıplak istndardı yaptık. Kilo· 
lar ve çi:ıı11iler o kadar kanunlaı
tı ki nasıl numaralarını kaldırdı
ğınız. vakit F ord'lar biribirinden 
farkedilmeue, baflarını Örttüiü
nü:z %Oman oücutları biri6irinJen 
ayırıl•tmelı zorlGflı. 

1 
lıtanbul dördüncü icra memurlu

ğuna: Tamamına 3000 lira kıymet 
takdir edilen Samalyada Hacı Hü- 1 

seyin ağa mahallesinde Nallı kuyu ve • 
yalı boyu soka;iında eski 19 yeni 19 
numaralı kayden bir bap hane ha-

J E A N M U R A T ve K A T E de N A G Y 
Musiki - Zevk - lhtif8m - Zenginlik - Hareketli me,·zu 

Fransızca UFA opereti . 
Filme ili.ve : Paramount dünya havadisleri gazetesi 

Di~kat· izdihama mahal vermemek üzre biletinizi evvelden aldırmı-. . 

len maa bahçe bir bap hanenin ta- ı, Bugünden matinelerden itib_aren •••• .. 
mamı açık artırmaya vazedilmit •>lup 1 • 

10 Teırinievvel 932 tarihinde ıaıt- ALKAZAR SiNEMASI 
namesi Divanhaneye talik edilerek 1 
Teırinisani 932 tarihine müsadif sa- lstanbul'da ı:örülmemiş fevkalade muazzam ve tematakiranıa 
lı günü saat 14 ten 17 ye kadar ls
tanbul dördüncü icra dairesinde a-

1 

çık arttırma ile satılacaktır. Arttır- 1 
maya iıtirak için yüzde yedi temi
nat alınır. Müterakim vergiler ile 
belediye resimleri vakıf icaresi mıiş 
teriye aittir. icra ve ifliı kanununun 
119 uncu maddesine tevfikan hak
ları tapo •icillerile sabit olmayan i
potekli alacaklılar ile diğer alikada
ranm irtifak hakkı sahiplerinin bu 
baklannı ve huıua.ile faiz ve maıari
fe dair olan iddial&J'mı ilin t&J'ihİn
den itibaren 20 gün içinde evrakı 
müsbitelerile bildinneleri lazundır. 

Aksi halde haklan satıı bedelinin 
paylaımasından hariç kalırlar. Ala
kadarların iıbu ınaddei kanuniye ah 
kamına göre tevfiki hareket etmele
ri ve daha fazla maliimat almak is
teyenlerin 931-119 dosya numarasile 
memuriyetimize müracaatlan ilin o
lunW'. 

latanbul asliye mahkemesi üçüncü 
hukuk dairesinden: Sabire hanımın 
kocaaı Halen ikametgahı meçhul o
lup evvelce Betiktatta Şenlikdede 

Hattat sokajında 14 No. lu hanede 
mükim Seli.lıattin bey aleyhine ika
me ettiği botanma davasında: dava j 
arzuhali ilanen tebliğ edildiği halde 
cevap verilmenıit olduğundan talep 
üzerine 20-10-932 pe?'fembe günü 

saat 10 da tahkikat günü olarak ta 
yin edilmiştir. Mezkilr günd" müd
dealeyhin mahkemei mezküreye gel
mesi alni taktirde gıyabında muame 
le yapılacaiı ilin olunur. 

Betiktat İcrasından: Borçtan do
layi paraya çevrilmeıine karar veril j 
mit olan bir ceviz aynalı karyola bir 
aynalı mermerli lavmana bir etajer 

bir çini soba ve boru bir komidin 1 

bir müdevver maaa bir kırmızı yüz- i 

lü koltuk bir aynalı karderop çekme 
il masa müdevver koltuk 10-10-932 
tarihine müsadif olan pazart.,si gü
nü saat 14 te Taksimde Oske-paran 
apartmanın önünde açık arttcrma ıu 

retile paraya çevrileceğinden talip o 
lanların hazır bulunacak memurine 

müracaatları ilin olunur. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük ec

zahaneıi karfııında Sahne so· 
kağında 3 numaralı apart•man
da 1 numara. - Telefon 4.4354 

mek Utemeyorum. Artık göğaünü 
bacaiını deiü, kadının iç'ini arar 
olduk. Fakat kimde iç kaldı, di
ye ıorocakıınız. Gençlerimizin 
kafaları, kuı tüyünden daha ha
fif, buhardan daha uı:ucu bir kül
tür, öğleden sonra saat bet kültü
rü ile dolmuıtur. lllu•tration ilii
ııui romanların adapte/erinden 
öirenilen hayat felaefesi, coiraf
ya, tarih .. /' 

Bilmem batlangıcı nasıl bu
luyorsunuz? .. 

"Geçenlerde bir yüksek mek
tebin imtihanında 11enç talebe de
di ki: 

- Demcnten'e BÖre •.• 
Hocası ıordu: 

- Demosten kimdir? 
- [Bira:ıı ıaıkın] Diniyyun· 

dandır. 

- Han11i milletten olduiunu 
da biliyor muıunu.ı:? 

- Katoliktir, efendim. 
Ayni •ua/i fimdi fU i•keleden 

auya atlayan genç çocuia şor· 
111m, böyle bir yüzgeç İami hatır .. 
layacağına fÜphe yoktur. 

- Aurupanın meıhur darüllü. 
nunlarını şayar mısınız? 

- ....... . 
- Ya meıhur plajlarını? 
- [Bir nefeste] Doııil, Tru-

uil, Pariplôj, Ostand, Bol, Lido .. 
....! Fatih l.tenbula ne "'aman 

,irdi? 

11özlerini kama.tıracak derecede zenı'İn ve muhteıem bir film: 

Sevdalılat' 
Kervanı ... ~.-:.::ı. 

Methur ve kuvvetli artist Sehhar ve dilber yıldız 

GARYCOOPER LİLYDAMİTA 
tarafından kuıursuz bir ıurette temsil edilmit sözlü, ıarkılı 

ve danslı bir aık ve sergüzeıt filmi. 

Yarın akşam '\ 

A R T İ S T i K Sineması 
BlRlNCl GALA MÜSAMERESiNi VERİYOR· 

ARMAN DO 
FALCONt 

Temaftlkirana bir buçuk 
saatlik n .. e temin 

edecektir. 

GRAZlA DEL RlO ve gatyederceıine dans ve 
taganni eden ıehhar 

artiıt 

Kadın Peşinde 
<RUBACUORİ) 

ilk ltalyanca sözlü ve f&rkılı filmlerinden .. 
llavelen: EDUARDO BIANCO idaresinde arjantin orkestrası 

En mükemmel tangoları çalacaktır. 

Kanun Namına 

6 T. evvel Pen~mbe ak~amı 

..... ; lıLORY A.'da 

GITTA ALPAR 
Billur seıli kad111. 

- Ya komik Şarlo Berline? 
- [Bir solukta] 8 tefrinieuuel 

1931. 
- Dumlupınarda Türk ordu

sunun kuvueti ne kadardı ve ye~ 
nilen kumandan kimdi ? 

- ······· 
- Taney'in yumruğu kaç ki

lo idi cıe irim yedi? 
- [Yutkunmadan] 382 kilo ... 

Dempsey yedi!" 

Hayır üstü pek felıefeli. aşa
ğısı pek tekerlemeli bir tey ··
Daha ciddi bir başlangıç bula
maz mıyım: 

"insanların sıkıntılarının en 
büyük sebebi, biribirilerine söy
leyerek hemen yapabilec<!kleri 
feyİ, biribirlerine söylemek&i:z.İn 
yapmaia çalışmalarıdır. Atkta 
Tupe'nin mUtJallak olufu . .'' 

Kulağım arka masada gün
düz rakııını İçen fanilalı gencin 
konuşmasına kapılmaktan kur
tulamadı: 

- Efendim. kadın pek utan
gaç.. Gazeteyi açtım; bani. 
Bükref tayyaresine bir kadın 
bir de erkek yolcu binmif, da
ğa çarpıp ölmüşlerdi. O havadi 
si gösterdim. Dedim, ki: "Da
ğa carpmadan bir kadika evvel 
bu erkek bu kadını öpmek iste-

Ş 1 K sinemasında 
KATE de NAGY 

ve 
J E A N M U R A T tarahndan 

temsil edilen 

Monte Karlo 
BOMBALAR 

ALTINDA 
Fransızca sözlü opereti 

büyük muvaffakiyeUe gÖ•teriliyor 

İstanbul Belediyesi 

Darülbedayi Temsilleri 
Saat 21.30 

YEDi KOYUN 
ZEYNEBI 

Yazan : Hauı1tmanr. 

Nakil eden Seni

ha Bedı-i Hanım 

Yalnız: Zabitana mahıus. 

ki, ya bir dakika sonra dirilme
si için daha ağır şartlar konur-
18 ne yapardı?" Şatırdı, hayat 
bu hanımefendi, dedim, köprü 
ye sağlam çıkacak mıyız? 

- Sen gene şairlik ediyor
sun. Benim metodum daha kes 
tirmedir. Daha ilk dans tutu
tunda kulağına eğilir. 

"- Sizi seviyorum! derim. 
Hafta sonuna kadar ya o ka
dın benim olur. ya bi-r tokat ye
rım. 

İkisinde de kahkaha ... 
Bir soğukluk hiç olmazaa on 

iki saat kafamı dondurur. Ağ
zımdan fikir değil. kelime düş
mez. Not defterimi cebime ko
yup soyunmak üzere kumsala 
inmekten başka yapacak sev 
yoktu. 

-S-
Ayşe ile Ahmedin 

hilıl1gt!8l 

iyi bir aktam ve hafif bir iç• 
ki insanı nikbinle,tirir. Plij 
kazinosunun burnunda, bava 
ve gönül serinliğini derin derin 
tadarak. oturuyorum. 

<D~v•nıı var j 



.... 

~ektepler açıldı. derslere başlandı. Tatilde epeyce eğlendiniz, 
:~diniz, tozdunuz. Şimdi gelecek tatile kadar 51ra derslere gel
'· İleride hepiniz büyük birer insan olacağmız için şimdiden çok 
lı.lıtıp çok öj:reniniz. Ne kadar fazla bilginiz olursa. ilerde o ka-

dar kazanırsınız 

karınca ile ağustos 
böceği masalı 

la Fontaine meşhur masalın. 
da son derece yanılıyor 

MiLLiYET ~RŞAMBA 

Nefes 

5 TEŞRiNiEVVEL 
- SEZ--

1932 • 

Terbiyesi 
Yalnız vücudunuzun değil, Zekanızın da 

nefes almaiı inkisafı • • • • 
ıçın ıyı 

•• v • • 

02renınız 

s 

Gelin, oynayalım! 

Hava güzel iken, bu oyu.1. 
eğlencelidir. Oyuna giren ço
cukların hepsi ayakkabılannr 
çıkarırlar ve bir bir üzerine ko 
yarak karıştırırlar. 

Oyunu idare eden çocukları 
biraz ileride bir sıraya dizer. 

Ya düdük öttürür, yahut 
bir kumanda verir. Kumanda· 
yi müteakıp bütün oyuncular 
ayakkabılannın olduğu yere ko 
şarlar. Kim kendi ayakkabıla
rım daha evvel bulur ve ayağı
na geçirirse. müsabakayı kaza-
nır. 
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MILLlYET S TEŞRiNİEVVEL 1932 • 6 

Birinci Sahife en Geçen Yazılar S.HikmetB.inöı··mün 
de yeni yeni noktalar 

Po/l.~te 

Beşinci 
Kattan aşağı! • ~ - . .... .. . - .~·- ·~ .... •• J. •< ...._ • • " • - .,._..,. "'..t. .-on· .•, · ~: -·""'- · · .- . ,., -:: :.ı:- h ~ ., ,,. ~,,. , •. • .• ~•.ıfl• .. ,.,.. ~ , - .. .,. 

.ı41:,. • "'~ • d&. ~ ~ ı: ~ : ," ~ •' .. .ı. .. 

Dünkü Kurultay müzakereleri frakı 
Selamladık Başı ı inci sah:fede) j line uy~.urduğunu söyledi ve: _ j insan İradesinin ölü dilleı·i bile 

İtle behemahal muvaffak olaca· .. - Duny.a"'!' .~an~ı' en bu· canland1Tdığını söyledi. Ulu Gazi (Ba•ı 1 İnci sahifede) 
~ " yuk kuvvet1 Turkun eh ıdı. Bu el, nin dil inkıliLbında ilmin sağlam ,.. 
cız. • . adeta fev~~lb.'.'le~ .~i~ . !ruvvetti. esaslan üzerinde olduğunu, Gazi yet vermit bu suretle Türkiye • 

fhsdn B. in nutku Araplar Turkun el ını ıl olarak nin dört oene evvelki nutkundaki Irak Türkiye - İngiltere müna-
Saim Ali Beyden sonra küraÜ· alıp kendi lisanlarile tasrif elmİf bir sözünü naklederek anlattı ve: sebatını tarsin ederek sulh da • 

ye gelen lhoan Bey: ve .Allah y~p~l.a~dır. Mikail, fa- - Muvaffak olacağımıza ~Üp- vasma büyük hizmet etmiştir. 
_ ilmi ıatılah, ilmi kütle için rafıl , Azraıl gıbı mmler, hep Tür- he yoktur. Çünkü, ey Türk genci 

bir rehberdir .. dedikten sonra es· kun .. ı~dan ırelen kelimelerdir." aana Gazinin dilile hitap ediyo- Malüm olduğu üzere Lau
kilerin dil babainde yaptıkları bü Ruşenı Bey bundan sonra Türk rum: Mühtaç olduğun kudret ve aanne muahedesinde halledimi
yiik hatalardan uzun uzadıya b"h ırkının Irandaki hakimiyet de,-re irade damarlanndaki asil kanda yen yegane mesele, Irak hudu-
setti ve bu arada, ümmet ile mil- •İne geçmİf ve .Şarkta devam eden mevcuttur. du meselesidir. Bu reesele, bili. 
Jetin biribirine kanttırıldığını, hat uzun seyahatin intibalarını anla- Diyerek sözünü bitirdi. hare İngiltere ile Türkiye ara· 
ta iotibdat devrinde Harbi

1
ye mek tırken: Besim Atalay B. in Mjzleri amda dostane müzakerat netice 

tebinde okutulan ilmü ha in icin- - Türk dilinin aağlam ve öz 
de "hangi nıilletdensin ?" diy.; ao kalışı kendi güzelli jiinden ileri Bundan aonra kürsüye t:"len sinde halledilmiştir. Böyle bir 
rulan bir auale: "Milleti lhrahim- , geldi. Türk dili, en büyiik tokadı, Besim Atalay Bey, "ilimi ve dilimi sureti halle imkan veren şey. 
denim 1" cevabı verildiğini bu mü Osmanlı padifahlarından ve Os· kurtaran Ulu Gazi" diye ııö:.e bat Türkiyenin Musul üzerindeki 

1 N
, __ ,_ ladı: 

naoebetle an attı ve Anıu.. Kema manlı ediplerinden yemit•ir. Bun- b kuk ·· 1 d .. t ' - Bana her keo Atalay... u ve unvan arın an mus a 
lin bile yazılannda Türkü ümmet !ardan her biri Türk diline teltme ki 1 k h '-"'-- h f 
1 

"f • · h 1 tb Senin bayrammdır ... diyorlar. Be ·1 ra ÜKilmeti le ine era-o arak tavoı ettıiinı alır attı. atınıf ve pala çalmıfbr." dedi. 
aan Bey oözüne devamla: "Bizde Ruteni Bey, türkçe ummak mas ni kutlulayorlar .. Ben de milleti- gat etmesi olmuştur. Bu bapta 
kurtulut hamlelerinin, Türkün en danndan gelen umud nuıl tedde mi kutlulayorum.. Bu bayram aa- aktedilen. diğer iki akideyn ile 
büyük dahisi Mustafa Kemalin lendirerek ümmit olduğ'unu, Türk de benim de§'il, bütün Türk mille beraber tamamen müsavat esa
milletin batına geçtiği ırün batla· vatan duyguounu ilk 84ılayruı Na- tinindir." dedikten sonra, devlet- aı dahilinde Irak tarafından im 
dığını oöyledi. mık Kemal merhumun bile Türke Ilı efendim diye batlayıp menle-

lhoan Bey, bizdeki bütün ut1- ahret koku•u vermekten kendini hülemrinle biten istidalann köylü zalanan muahede. Türk - İngi
lahlann arapçadan alındığını an· alamadığını ve yabancı kelimele- tarafından naaıl karfılandığını sa liz, Türk • Irak dostluğunun e
lattı n eski Türk tıp kitaplann· rin, •rrtlarında Arap ihramı, baı- mimi bir eda ile anlattı. Ve bu a- sasını kurmut ve ayni zamanda 
dan bazı mioaller ıretirdi ve h&mı lannda Acem külahı ile oeneler- rada aziz arkadaıı Tunalı Hilmi- lrak'm müstakil bir devlet ola· 
zı kiyanus aoilbendi ma' ıribi ga- ce Üzerimizde cınt oynadıklarını, nin hatıralarını hürmetle andı. Ve k d" . • "lk iktıoattan taoatTUftan bahoeder- ra mevcu ıyetının ı resmi te 
rip terlı.iplerden behsederek: fakat Türkün bunlan hiç bir za. h 1 

1 ki 
ken: za ürü o muştur. · 

- Bütün bunlar i im taplan- man öz evlat gibi bajinna basma 
İnızı, birer muamma mecmuası ha mıt olduğunu söyledikten oonra: - lotanbula geldiğim zaman, O zamandan itibaren, Türki 
line getirdiler dedi. - Yükoek oalahiyetle yapaca· ben de arkadaılanm gibi Tokat- da 1 k h k '- h"" liyanda yatıp kalkabilirdim. Fa· ye nazarın ra u UK•ı u-

lhoan Bey, bu içinden çıkıl- ğımız araftınnalar, bu yanlı•lıkla kü" • • h" b" d 1 • 
bl h f d 

' kat yırm· i sene evvel yatıp kalktı mran11ıne sa ıp ı · ev ettır. 
maz ıs a tu anı arasm a boiu rı düzeltecektir dedi ve Kafkasya kim T f 
lup kalan ilim kitaplarını meşru• milletlerinin konuıtuğu dilden bah ğım otele inerim. Yabancı bir lok Nite · • ürkiye rak ile aktct 
tiyet de'tl"inde .. deleıtirmeğe oederek bunlarm halio Türk leh- manm kuroaimıa sinnemeaine ça tiği mukavelelerle münasebatı
dofiru bir temayül baılamıtaa da çesi olduğunu aöyledi. lııınm. Halbuki bu yüzden gazete m tanzim etmiştir. Bu itibarla 
bu hareketin cezri mahiyette ol- Ruteni Bey, sözü Arap dilinin lerde karikatörlerim yapıldı. dostum Nuri Paşa'yı aramızda 

d - · · b--"L b" f d · ··ru · k Halbuki kervan yürüyordu. Yü ma ıg1 ıçın u,._ ır ay a t•mın nu zuna getırere dedi ki: .. .. .. k ., görmekten müteveliit mahzuzi 
etmediğini, çocuklann bu ağdalı - Türk dilinin kolaylıkla a- ruyor, ve yuruyece ··· d 
ıstılahların mefhumlannı anlaya- raplaıması Türk alimlerinin hatl Beaim Atalay Bey, oözü uzattı· yetim erindir. Gene devleti, 
madıklannı oöyledi. lhoan Bey, sı yüzünden olmuştur. Araplık iını görünce kurultaydan öziir di bütün kalbimle tebrik eder. ken 
yedi oekiz yaılarında bir çocuğa içine düşen Türk Arabı kendi mil ledi: disine refah temenni ederim. 
müselleo veya murabba mefhum· !etinden ayırt etmiyordu. Arabı - Bugün benim günüm ... Ku· 1 1 
1 1 b 

·· · T-_,_ rif ı • oura bakmayın... Dert söyletır" , ngiltere hükümetine de • 
ıınnı ta e eye oğretmenın ıriiçlü uno.e ıe o arak tanılmı~lar, 
ğiinü ileri sürdü ve bunun ilk onu kendisinden Üstün tutmuşlar aık ağlatır ... dedi. rak'taki hakimane musmir poli 
hamlede çocuğa bir muamma gi- dı . ., Ruşeni Bey, bundan sonra Bundan sonra Besim Atalay B., tikasından dolayı tebriklerimi 
bi geldiğini, elueriya talebe tara- dili bir İnoan yavrusuna benzete- Türk dilindeki kelime zenginlikle arzetmek benim icin bir zevk-
fmdan klite olarak ezberlendiği- rek bu yavrunun ya•amak irin, rini, lahikalann türlü türlülerini t" S b kk d d b" 1 

' T bir çok misallerle so··yledı" .. ve la". ır. urye a ın a a ır taç 
ni söyledikten sonra: insanlann kümelerin ve milletle- k ı· 1 k · 

E
• b lahl · hikalarla edatlan biribirine kan• e ıme söy eme ıııterim. 

- ger u ıotı ar, anadillle nn duygularile beslenmeğc müh- • 
ifade edilmit olaaydı, çocuiun ha taç olduğ'unu, bizim dilimizin İ•e tınnamak lazım olduğunu, bazı Evvelemirde Türkiye'nin 
fızaomda derin bir iz bırakacalı.tı. abuk sabuk konu§an haylaz, bir kere bir kelimenin aslını anlamak kendisile dostluk, iyi komşuluk 
Haz Ye alaka bir ıeyİn öğrenilme çocuktan farkı bulunmadıaını anlat- için köylere kadar arattırmak ;. .. b t "d . k" 
sinde en büyiik amildir. tı ve: " cap ettifini, yeni kelimeleri yapar mun~se ~ _ı~ın 1 

ame .~e. m '!a 

B ·· k, dil" • d · 'kak ken lahikalardan ve mürekkep ke fını ıstedıg • Fransa hukumetı-
uırun artı unız e ıtlı - - Hayat, amel ve ak•üliımel J ' 

1 · k t · · d h limelerden istifade etınemiz lazım nin Surye yı" istiklale doğru gö 
arm yen yo tur. çımız e ne oa ası değildir. ~u eski nazariye, 
oalioe rütbeaile alakadar olan, ne ancak anarşi doğurur. Hakiki bir olduğu?u oôyl~i. . Anadolnnun , türen siyasetine karşı emri yet 
talikı oelüeyi dÜfÜnen, ne de tes- teki.mü!, alim ve mÜlehassıalarm muhtelıf yerlerındekı konuşmala- ~ Ve itimadını izhar VP. İfade et• 
lisle uir&Jmağı düşünen kimae programla muntazam ~ah~nıası rı, mioallerle örneklerle anlattık· mek is•••İn> . 
k 1 

• tan sonra büyu"k ba~amı kutlu- """..,.... 
a mamııtır (alkıflar) .. yesinde meydana gelir. M ... ta- ,. 

E K 1. 1 layarak sözünü bitirdi. ı Ümit etmek İsterim ki, Suri-
Çocuklanmızm zekalarını a• a ema ın tuur u inkılap •i•temi ımdınp iıraf etmeğe, iPaI, tef'll bu iti de batllracaktır. Mediha Muzaffer H. 111 ye lrak'ın vasıl olduğu gayeye 

baplarile kafalannı yoramayız. O Mustafa Kemal ki, bir zaman nutku varmak için ayni usulü takip e-
Dünyada hiç bir milletin çocuğu, lar milletinin idam kararlıırı im- Bundan sonra Mediha Muzaf decek ve yakın atide Suriye'yl 
böyle zulüm dereceoine varan bir za edildiği bir ıarayın salonları- fer Hanım güzel bir nutukla Türk de Irak gibi müstakil devlet O· 

itkenceye maruz bırakılmamı~tır. nı halka açarak: kadınlığının da bu inkılaba bü- larak cen-iyet içinde selamla-
fatılahlann türkçeleJtirilıneoi, bir - "Kurultayını kur ve djlinin tün haraı·etile ittirakini ve Büyük makla balıtyar olacağız. 
taraftan halk kütleoinin oeviyeıini kurtuluıunu baz.rla !" dedi. Ve Gaziye şükranlannı anlattı. 
de yükoeltmek gibi bir netice do- bir gün de "vatan çocuklarından Doktor Memduh Necdet Bey Müteakıben Fransız murah
furacaktır. ilim, bir zümreye mah biri güneş nereden doğuyor diye de Anadolunun uzak yerlerinden ı hası ıöz alarak İrak'ın cemiye
auo bir imtiyaz değil, umumi bir ooracak oluna, Mustafa Kemalin geldiğini, gezdiği yerlerde türkçe le girmesini selamladıktan son 
.. adet ve reafh yoludur. Bu yol- doğduğu yerden.. cevabı veı·il•· nin zenı;inliğini tetkik ettiğini, bü h · • k"limi T fik 
dan berkeoin istifade edebilmeai cektir" oözile hitabesini bitirdi. - tün yab net kelimeleri dilimizden j Rra.. ~_ncıye,. ve 'ıh z ev 
için dilde kullanılan ıstılahl:ı.nn · Ruşeni Bey pek çok alkr~hndı. almak lüzumuna kandığını anlat uştu Bey ın su perverane me 
yabancı olmamaaı lazımdır. Yazı M ·· k tı. Mevcut kelimelerin manalarını saisini takdirlerle yadetmiş. Su 
ve konu-• dilmı" ı'zde ıstılahların una aşalar b" k A d 1 b' k · b kk d k" ·ı · ,_ tes ıt etıne , na o unun ır ço rıye a ın a ı temennı erme 
eaki ıekillerini muhafaza etmele- Bu sırada Muhiddin Baha Bey yerlerinde halk içinde yaıayan aöz. tamamen iştirak ettiğini bildir-
ri, okuyanlann zihinlerini kurca· ayağa kalkarak dedi ki: !eri kullanmak ve evvelce kullanı- . f 
lamaktan başka bir ~ey temin et- - Ruteni Bey, bütün geçmiş lırken terkedilmit olanları tekrar mı, ır. 
medi. Bazı ilim adamlarımızın bu pir ve alimleri hakkında hürmet dile çağırmak yolalrını ırösterdi. Tevfik Rüştü Beyin nutku 
ıotılahlar bahoinde göoterdiği mu •İzlik ifade eden .özler oöyledi- 1:ürk dilinin .. bünyesindeki kai~ele 1 Assamble ve beynelmilel gaze
kavemete ne kdaar teeaaüf etsek !er. Onlann bedbahllıklarmı ben rı bulma.k luzumuna b_az. ı mıaal· , teciler muhitinde güzel intiba-
azdır. Meoell hi.mn: kelimesinde de kabul ederim. Fakat kendileri 1 d kt ı 1 t er ver ı en sonra ezmın a t a 11 h' 1 · k · d 1 
bir kudsiyel var mı ki bunun ter- ne hakaret etmeğe hakkımız yok rafını cemiyete vermek ü:.ere söz , ar ası etmıt ve pe zıya e '" 
kedilmeoi bir meoele olsun?" tur. Onlar da Büyiik Gazinin gü- !erine nihayet verdi. kışlanmışhr. 

nüne ve bugünkü mes'ut devre e- Kurultay bugün oaat 14 le tek -----·-----Diinga dilleri arasında 
lhoan Bey, dünya dillerinin en 

güzellerinden biri olan türkçe 
hakkında verilen hükümlerin hak 
sızhğını tarihin iabat ettiğini söy
ledi ve abide ile an'ano kelimele· 
rini ele alarak bir zamanlar, mer
hum Abdurrahman .Şeref Beyin 
mektepte bu tabirlerin frRnoızca 
kartılığı mevzuu bahsolurken: 

rişmit oloalardı, bizimle ayni bny- rar toplanacaktır. 
rak altında toplanmağa geli IE:r.. _. • ..._, •• ... •-•-

- Cannn .• bu tabirleri de nere 
den çıkardmız? dediğini, fakat 
gitgide kendisi de bunlara alışa· 
rak yazılarında kullanınağa bat
ladıfını anlattıktan oonra dedi 
ki: 

di, dedi. ve alkıtlandı. 
RUfenİ Bey kürsüye elerek ec 

dadın hizmetlerini inkir etmediği 
ni ve sözünün yanlıt anlaşıldığını 
oöyledi. 

Bu sırada azadan bir zat: 
- Ni.mık Kemal için bir oöz 1 

diye ayağa kalktı. 
Reis Pata, daha aöz alan pek 

çok zatlar olduğunu. söyll'yerek 
bir taknn oonu gelmez münakata 
!ara meydan vermedi. 

Ahmet ihsan B. kiirsüde 
Bundan oonra Ahmet lhoan 

Bey (İotanbul) söz aldı. Ve elli 
yıllık bir yazı ve baskı emeklan 
aıfatile bazı batıralannı anlattı 
1884 oeneoinde Tercümanı Haki
kat ve Tarik gazeteleri nraunda 
ıreçen dil mübabaoesini, Kırkam· 
bar matbaasının imli bile türkçe 
ile alay edildiğini, mübahaoenin 
irade ile kesildiğini, tiyatronun 

- Bütün ısblahları, kendi dili 
mizde arayıp bulacağız... Dünya 
nın en elyeritli dili elimizdedir. 
Bu hazineden istifade etmek bu 
günün ilim ve irfan adamlarına 
teveccüh eder. Yeni harfleri kabul 
etınekle hiç bir milletin başarama 
yacağı bir mucizeyi b&fllrdrk. İr
fan ordumuzun b~kumandanı ye 
niden aeferberlik ilan etti. 

bitir- yıktınldığını, matbaanın kapııtıl
dığını hikaye ederek, Ga:tinin yük 
oek ilhamlan sayesinde harf inkı· 
Iabı ıribi dil inkılabının da başa 
çıkacağım oôyledi. 

lh .. n Bey sözünü töyle 
di: 

- Gazi neoli, dilde inkılap ol
maz diyenlere bu inkılabın na.ıl 
olduğunu gösterecektir. (fiddcıli 
alkıılar ). 

Ceheye on dakika için 
verildi. 

ikinci celse 

- Önümüzde bir hendek Yar: 
fasıla Bunu atlayacağız. Bunu ancak i

nananlar atlarlar ve bir hamlede 
atlanır. 

Celoe tekrar açıldığı zaman, 
Dedi. Celoeye on dakika aralık 

verildi. 
oözü Ruşeni Bey aldı. Ruşeni Bey Ürüncü celse 
Cazi Hazretlerine teveccüh eden gü-
zel bir hitabe ile oöze başlayarak Üçüncü celoede, Köprülü ıtade 
Türk dilinin zenginliğine İ§aret et Fuat Bey büyiik dil inkılabı hare 
ti ve dilimizin dünya dilleme ma kelini anlatarak, teki.mül nazari· 
ya veren bir dtl olduğunu, ıuurlu yeai ve determinizm meselesi üze 
medeni bir ana vazifesi gördüğü rinde izahat verdi. Türk dilinin 
ntİ söyledikten ıonra 4900 ocne 12 aoırlık tekamülünü takip ede
evvd, demiri ilk i~leyen inoanın bildiğiimizi, i..lami devrede bu te
hir Türk olduğunu anlattı ve kamülün ileri değil, geriye doğru 
Garp dilindeki bir çok isimleri olduğunu, bunu anlamayanların 

Fabrikatörler 
Dertlerini 
Anlattılar 

(Başı 1 ınci sahifede) 

eden tatbikat yanlıtlığının tas
hihini derçetmitlerdir. Bunlar
dan maada Fabrikalar tarafın
dan mukaddema siparif edilıp 
hilen Gümrüklerden bulunan 
makinelerin Gümrük resmi mu 
kabilinde ithal için tedbir alın
masını iıtemiılerdir. 

Bundan sonra Celil Bey fab 
rikatörlere bazı sualler sormuş 
ve muhtelif meseleler hakkın
da malUınat almıttır. Celil B. 
sanayicilerin iateklerile ,yakın
dan ali.kadar olmut ve kendile
rine sanayiimizin inkitafını tes
hil edecek ve koruyacak tetbir
lerin olmacağını vaadetmiştir. 

lktısat vekili bugün saat 11 
de Sanayi ve Maadin Bankaam 
da madenciler birliği heyetini , 
kabul edecektir. 

Celil Bey yann Ankaraya 
avdet edecektir. 

Fransız konsolosu 
döndü 

• 
Mezunen memleketine git-

Balkan 
Oyunları 

(Başı ı inci sahılede) 
gidecek Türk takımı atlet ve te
nisçilerden mürekkeptir. Bunlar
dan altı tanesi muallim Abraha
mın refakatinde pazartesi günü 
Romanya vapuru ile gitmi~1erdi. 
Bu oefer de isimleri tebliğde ya
zılı olan 1 Jatlet, tenisçi Şirin, Su 
at Beylerle beraber perfembe gü 
nü hareket edeceklerdir. 

Kafileye tenis komiteoi rem 
eski sporculardan Tevfik Hacar 
Bey riyaset edecek Masör Denyel 
Bey de kafilenin maoajile metgul 
olmak üzere birlikte gidecektir. 
Selanikte bulunan diğer tenis ~am 
piyonumuz Sedat Bey Atinaya 
gitıniıtir. Atletler ml'yanında bu
lunması lazım gelen federasyon
ca seçilmiş olan 800 metre ;ampi 
yonu Ziya Beye izin verilmediğin 
den bu genç kafileye iltihak ede
memi§tir. Bu suretle Balkan kafi 
lemiz bir reis, bir muallim, bir 
masör 16 atlet ve üç tenisçiden 
mürekkep olacaktır. Kafile ile 
birlikte Anadolu Ajansının hususi 
bir muhabiri de perJeIDbe gunu 
ayni vapurla Atinaya gidecektir. 

Adana battı 
Devlete geçti 

Burada ölümüne inanmayan ar· 
saklandığını zannedenler var 

İki amele ağır su
rette yaralandı 
Taksimde İnşa edilmekle ol•• 

Selim B. apartımanındn çalıfl'" 
ameleden Hasan ve lsınail iskel< 
kınlarak be9inci kattan aşagı diıl 
müşlerdi.r. AmeJelerin yaralar• •• 
ğırdır. 

Lyon'da IS haziranda vefat ' 
ettiği yazılan Sait Hikmet beyin 
maruz kaldığı ikibete ait ba~.ı 
noktalar, hala tereddüdü mucip 
olmaktadır. Mumaileyhin 2S ma
yısta Cenevrede buiunduğu anla
tıldığı halde, 24 mayısla nasıl o· 
lup ta Lyona geldiği, üzerindeki 
para, parmağındaki yüzükler, bi
leğindeki bilezik, boynundaki P•r· 
lantah iğnenin nereye gittiği ve 
nasıl olup ta Üzerinde 2S santim 
kaldığı noktalan, birer i•tifham 
halinde durmaktadır. 

temin eylemiıtir. 1 
Sait Hikmet bey övey oğluna 

ait hioaeyi alabilmek için evvela 
Belgrat'a, oradan Pariı'e Jİtmiş 1 
ve ayni maksatla P aria .. lsviçre 
arasında mekik dokumu,tur. Ölü- [ 
mü, bu tarihlerden 20 ırün •ont·a 
Lyon'da vuku bulan Sait Hikmet 
B. in bu 20 günü nasıl geçirdiği 
meçhul kalınaktadır . 

Sait Hikmet beyi yakından bi 
!enler, oun lsviçrede talebe bir kı 
zıru aramı§ bulunduğuna baka
rak Parla bankalanndaki zevcesi 
ne ait paralan alıp batka bir ka 
dınla bir tarafa gittiiine de ihti 
mal vermektedirler. Bu takdirde 
Lyonda ölen adamın bir batkası 
olınası icap etmektedir. 

Sait Hikmet beyin zevcesine 
ait paralar bankalarda duruyorsa 
bu ihtimaller kendiğinden zail 
olacaktır. 

Bu cihet, bankalardan sorul
muıtur .. : 

Diğer taraftan, Sait Hikmet 
beyin bu son oeyahatini niçin yap 
tığına dair Paristen fU malıiınat 
veriliyor:: 

Merhum Bedrettin bey ölü
münden bir müddet evvel büyük 
bir para vererek merkezi Zürihtc 
olan Orient Construet şirketi ida· 
re meclisine 8.za olmuştur .. 

Yugoslavyada büyük bir ti· 
mendifer İnşaab imtiyazını alan 
bu tirket, geçenlerde merkezi 
Bern' de olup bir tirketi Yugoslav 
yada bulunan Losinger ,irketine 
hukukunu toptan devretmi~ ve 
mukabilinde büyiik nakdi menafi 

Kontenjan 
Bu mudur? 

Gümrükte çama
şırsız bıra

kılan seyyahlar 
Geçen pazar günü ak!Janu, 

Stella d'ltalia vapuru ile Avt"Upa
dan ıehrimize gelmiş olan bazı ec 
nebi seyyahlar, Galata yolcu salo 
nunda gümrük memurlarının çı· 
kardıklan bazı mütkülô.ta maruz 
kalmışlardır. Hemen de hepsi Pe ' 
rapalas oteline inen bu oeyyalıla ' 
nn valizlerinde mevcut zati e~ya 
aı kontenjana tabidir denilerek 
gümrükte alıkonulmuftur. Hatta 
yolcularclan bazı kadınlar o gece 
otelde değiımek için lüzumu olan 
pijama gibi ve dit fırçası gibi bir 
yolcunun her zaman yanında bu
lundurması zaruri eııyayı beraber 
!erinde alıp götürmek istemi~ler
ıe de buna da müsaNie edilme· 
miştir. Gümrükte yolıuz olarak 
alıkonulan bu eıyanm nihayet bir 
iki saat içinde muayene edilerek 
sahiplerine verilmeıi li.zımgelir 
ken, ertesi sabah bile iade edil
memiş, nihayet otel idaresinin lk 
tıoal Vekili Celal Bey nezdinde 
vaki olan teşebbüsü Üzerine an
cak öğle Ü2PrJ sahiplerine teslim 
edilm.İ§tir. Bizim bildiğimiz, zati 
eşya hiç bir zaman kontenjana 
tabi değildir; hatta eşyadan SO li 
raya kadar olanı gümrüğü veril .. 
mek ıartile serbestçe ıreçirilebilir. 
Buna rağmen bazı mcmurlann 
fazla gayretketlik eoeri olarak, 
memleketimize ilk defa gelen ba 
zı ecnebilerin eşyalarını bu ~uret 
le alıkoymaları, memleket aleyhi 
ne propaganda yapmak isteyenle 
re fırsat vermek demektir. Mem
lekete seyyah celbi ile uğraşırken 
bu muamele kendi menfaabmızı 
baltalamaktan batka bir tey değil 
dir. 

Ocak kongreleri 
Baıladı 
Eyiipliiler ne istiyorlar? 
C. H. F. Eyüp nahiyesi Defter-

dar semt ocağı senelik ilk kongresi 
evvelki ak§am oaat 20 de oemt ocağı 
binaoı ittihaz edilen ve evvelce kara
kol binaoı olan büyük binada yapıl
mııtır. 

Dün kendisile görüıtüğümüz 
Sait Hikmet B. ve zevc.,si ile Mah 
mut Muhtar Pt- nın vekili avukat 
Alaettin B. demiıtir ki: 

- "Filhakika Sait Hikmet B. 
batan ıirketteki Bedrettin B. mer 
bumun hisaeıini ar~ıya gitmiş
tir. Bugün Paria konıoloaumuz 
Fuat B. den bir mektup aldım. 
Bunda da, Sait Hikmet B. in 15 
haziranda Liyon tımarhanesinde 
öldüğü teyit edilmektedir. Bunun
la beraber, bizce henüz müphem 
noktalar vardır. Bilhassa, JS ha
ziranda ölen bir Türk tebaa•mın 
Fransız zabıtasınca ne Paris ve 
ne de Marsilya konsoloshanelerİ· 
mize ihbar edilmem.it o1maaını 
çok garip buluyoruz. Bunlardan 
bahisle Paris konsolasumuza şiın
di bir mektup yazdmı. Alacağım 
cevap üzerine icap edene bizzat 
Paris'e giderek tahkikatta buluna 
cağım." 

Diğer taraftan Sait Hikmet B. 
in zevcesi Duhter H. büyiik bir 
teessür içindedir. Duhter H. bu 
acı içinde şunları oöylemektedir: 

"- Zevcimin ölümü beni çok 
müteessir etti. Bu teeasürümü art
bran bir cihet varsa, onun yabnn
cı bir yerde ölmesi, vatan haricin 
de gömülmeıi, i.detlerimize .göre 
defninde merasim yapılmamaaı
dır." 

1 Meğer ev 
Evkafınmış! 

Cami bekçisinin 
oğlu 

tapusunu istiyordu 
Bundan 15 gün kadar evvel 

Evkaf idaresine müracaat eden 
bir zat, Sultanahmet camisi hav· 
lısındaki (Hünkar kö~kii) diye 
maruf binaya bitiıik evi Sırn Ef. 
isminde bir zattan sabn almakta 
bulunduğunu bildirmit, bu evin 
vakıfla alakadar olup olmadığını 
sormuıtur. Bu sırada, Sultan Ah
met camiinin bekçisi merhum Ki 
mil Ef. nin oğlu olduğunu aöyle
yen Sırn Ef. iaminde biri de, Tapu 
idaresine müracaatla, pederi tara 
fından Sultanahmet camii avlu
sunda 31 7 senesinde in§a ettirilen 
evin kaybettiği tapu senedi sure
tinin çıkartılarak kendioine veril
mesini iatemittir. Tapu kayıtJı-nn 
da bu evin Evkaf idaresine ait ol
duğu ırörüldüğünden Tapu idare· 
si de Evkafa bir tezkere göndere
rek mesele hakkında izahat iste
mitşir. Evkaf Mahliılat müdürü 
!boan Bey meseleyi tahkik için 
Tapu müdürlüğüne gitmİ§, Sım 
Ef. nin iotidasma ve istidaya m<ır 
but mahalle ilmühaberini tetkik 
etmiştir. llmühaberlerde Sırn, Ef. 
nin Aksaray'da Çakırağa mahal
leoinde ilramet ettiği ve berhayat 
bulunduğ'u yazılıdır. İhsan Bey 
meseleyi tetkik ederek bazı kan
tık noktalar görmüş ve Evkaf ida 
resi, Tapu idaresine bir tezkere 
göndererek tescil muamelesini 
durdurtnu§tur. Bu tezkereye na• 
2aran, mevzuu bahia hanenin in
f& edilmit bulunduğu arsa, cami 
in harim ve müttemilibndandır. 

Bunu isbat eden kuyudu vakfi
ye mevcuttur. Eve ırelince 317 de 
Hünkar köşkünün hüsnü muhafa
zası için bekçiye aükna olarak 
müceddeden evkafça İnfa ettiril
mittir. Bekçilik, halen mülga ol. 
duğundan ve Sırn Efendiye de va 
zife verilmemiş bulunduğundan 

bu evle evkaftan b&Jka hiç kimoe 
nin alakası bulunmamaktadır. Bu 
tezkere Üzerine Tapuca tescil ve 
intikal muamelesi durdurulmuı· 
tur. Tetkikata devam edilmekte
dir. 

Pire •eyahatinden 
vazgeçildi 

Girit limanlarile lzmir ve 

Pireye gitmek üzere Androa 

vapurile bir seyahat tertip e
dllmitti. Masrafı koruyacak de

recede rağbet göremiyen bu se
yahatten vazgeçilmiştir. 

--·-····-··--·-----

Fırkanın Fatih kazuı reioi Dr. Hik 
met B. ve kaza heyetinden bazı zeva 
tm huzurile yapılan bu kongre kaza 
heyetinden Fikri Beyin riyaoeti al
tıncla yapılmııtır. Kongrenin açıl
masını müteakip yeni idare heyeti 
intihabına geçilmit ve farmakoloğ 
Arif, muharrir Ali Faik, dii tabibi 
Fadil, komisyoncu Hasan Tahsin ve 
Mehmet Necati Beyler aoıl azalığa 
ve muallim Rifat , Mehmet, Ali,Mch 
met ve İsmail Beyler oeçilmiılerdir. 
Bundan sonra teklif ve İıtrklerin mü 
zakersine geçilmit bilbaooa Eyiip 
tramvaynını bir an evvel intası ve 
Eyübe bir park yapılmaoı için teteb 
büoatta bulunulmasına karar veril

Necati Beyler aoıl, Faik ve Hüıeyin 
Beyler yedek mümessilliğe ·~jlmiı· 
!erdir. 

Toslaştılar 
Şoför Osmanın idareainclekİ 

104 7 No. husuoi otomobille §l•fjıl 
Hüoeyinin idaresindeki 3467 l"l~ 
kamyon Dolmabahçede çarııı,•· 
rak ikiıi de hasara uğramıılardıt• 

Elektrik direğ~ne 
çarptı 

Et nakliyat ıirketine ait ~fo 
Hayrettin ef. idaresindeki 34!)6 
No. et kamyonu Harbiyeden Tak' 
sime gelirken yaya kaldmmm k" 
nanndaki elektrik direğine çarY 
mış ve kamyon hasara uğranıJf 
tır. 

Keresteler üstünde 
üç yaşında çocuk 
Unkapanında, köprü başıııd• 

kereste yığınları üzerinde oyna· 
makta olan 3 yaşında Mmımm"° 
ismindeki çocuk birden dü~re~ 
başından yaralanmııtır 

Hala belli de1il! 
Feri köyünde bulunan cesedi! 

hüviyeti henüz tesbit edilemem~· 
tir. Emniyet miıdürlüğü tarafııı· 
dan bu hususta Edimeuin Ha..-•' 
kaza&Jna çekilen telgrafa heniil 
cevap gelmemiştir . 

Hizmetçinin işi 
Pendikte baytar Nazım Be~ 

zabıtaya müracaatla, hizmetçisı 
Mevlude, namı diğer Bahtiy•· 
rın 180 lira D3ra ile bir tebancl 
sını alarak !:açtığını iddia et· 
miştir. Mevlude aranmaktadır· 

Otomobille kam-
yonet çar -[ı 

Dün sabah Beşiktnşta bir O' 

tomobil kazaııı olmuş, Nured· 
din Beye ait hususi otomnbille 
bir kamyonet çarpışmıştrı. Nil' 
fusça zayiat yoktur. Yalnız ot0 

mobillerin çamurlukları ba~art 
uğramıştır. 

1 
Askeri tebligat 
'-· 
Beyoğlu askerlik ıub~sindc-.: 316 

32S, dahil doğumlularda,., bir buçu~ 
ve iki sene ve daha fazla hizınete l 
bi yerli ve yabancı efradın sevkiıı' 
başlanacaktır. 

Bunlardan deniz sınıfına mensuf 
olanların 12-10-932 d<' ve <; · ,. ff' 
mflann 19-10.9:\2 de Be>cii!· ,.skel 
lik şubesinde hazır bulunr.ıaları ıı~ 
doğumlula .. daıı hizmetine mukal> 
bedel verocklerin yukard~ >:kredi 
len günl re kadar bedelleri k l:nıl 
dilecektir. 

Üç ay ve daha fazla leptilih~.,ş 
olupta teptilhavaları hitam h<•' ınl,. 
nnda sınıfla:ı~ın göre ayni günlct 
de tubeye müracaatl:an iliin olur.ı t· 

ZAYİ EVRAK 
Karaköyden Sultan Mahmut 'f~1 

besi arasında tramvay den1nun,t; 

bir zarf içinde müsaddak İcar ınu" 
velenamesi ve 180 liral•k ~ ,y;ıı .eıı' 

di ile bir İntzal muka\.'elen : .... ıurt 
ti ve hüviyet cüzdanı zayi ettim fl 
lanın adresiznc getirdiğinde r:ıe•nntJ1 

edeceğini ak•i halele bunların ır.ı.iş•I 
dak ıuretleri çıkaı-tıh cağı ve dcy-ıf 
oenedinin hükmü olmadığı il ., oht 
nur. Türbe· de yeni Türk kır .. a.t: lf1~ 
ai müıı;teciri Fikret. 

lstanbul altıncı icra memurin uı 
dan: Bir deyinin temini iıtifngı ~ı~ 
nmda mahcuz ve paraya çev ·ımcs1 

mukarrer konsol, ayna soba rıaıııJ 
veoairenin l stanbulda Laleli Aparır 
manında 2·18 numaralı dairesin~ 
.9-10-932 tarihine müsadif pau.• g~ 
nü oaat 14 ten 16 ya kadar ıatıla<I' 
itndan taliplerin mahallind•ki 111" 

muruna müracat etmeleri ilan c,hr 

nur. 

&rom ura\ 
·KnoH• 

25 senedenberi 
sinir\erl 
teskin edld 

. nervakit 
teh\ikesıı. ve 

,, istimal olunan en c;o .. 
bir i\ac;tır. 

uıı.~t t«h1· 
Broflltıfa\. ~~'°~rırın bk .a· 

ı.. 11e bllsbı.ıtun l 

"''' G uıbı.ır'dır • ttr'an m ' ı tıı"1 tU\)' 
p11m.e'Y 

10 ve 10 \ı.om ~ıe ıle ptıhr 

••• tiir•klçİe•klölkltlen•İglelldiiiiklİleiirİİİiinİİ lvİeiııiaİriaİlorl çağ hayatını yafayan bir mil 

miş olan F ranııız jeneral konso 
losu M. de Saint - Jouan Pierre 
Loti vapurile ve ailesi ile bir-

Adanadan bildiriliyor:- Bir 
F ranııız şirketi tarafından işle
tilmekte olan Mersin, Nusay
bin şimendifer hattınm Adana
Meydanıekbez kısmı son bir an 
!aşma neticesi olarak teşrinisa
niden itibaren Devlet Demir- miştir. 

nh ~ 

Kongreyi müleakıp lleri spor ku
lübü musiki tubesi tarafından bir 
konser verilmi~tir 

1trde ecı.arıtlerde , c: 



., 

• 
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ELEK TR ı K ş ı R KET ı N o EN: 1 ı·la"nlan 1 Tasfiy"e heyeti riyasetindeıı: 'ı İstanbulun Kurtuluş Bayramı münasebetile Til~k Emlak ve Eytam Bankası 
Anonim Elektrik Şirketi, yangın veya cereyan kesil: 1771 No. lı Tasfiye kanununa tevfikan mübadillere ait bı-

~Naim Vapur İdaresi• ı 
İzmir siir'at postası 

(20 Saat) 
ınesi tehlikelerine meydan vermemek üzere,.büt~ r.em N f k • 1 t 1 k kiyei istihkak mazbataları mukabilinde Tasfiye Heyetince tan- 1 

tevsiat ve tesisatın muayene ve kontrol edilmesı luzu- ıs ı ta Sıt e Sa 1 ı zim ve eshabına tevzi edilmek üzere İstanbul V ilayetine irsal 
Lüks 

ADNAN ınunu muhterem abonelerine arzeyler. v h ı kılman zirde müfredatlı olarak esami. muhteviyat ve numaraları 
1 

Sirket her halde 24 saat evvel haberdar olmak şar- magaza Ve ane gösterilen üçer kuponlu otuz iki adet tasfiye vesikasının büküm-
tile bu mu'ayeneyi parasız yapmağı deruhde eder. Akaarayda Horhor caddesinde 220 metro murabbaı bahçeııi süz oldukları ilar olunur. (5226) Her p b 

vapuru 

Halkın ve müesseselerin menfaatine laalluk eden şu · olan ve altında kereste mağazası bulunan zemin kat üzerine bir Muhteviyatı Tasfiye vesika No. ismi 
ınes'elede bu fenni ve elzem ihtiyatın ihmal edilmemesi katlı kiğir 12-14-16 numaralı hanenin 13 Teşrinievvel 932 tari- L. K. 
temenni olunur. binde kat'i ihalesi icra edilecektir. Dördüncü icra dairesinde 3183 31 
• 932-389 numaralı müzayedesine i§tİrak edenlerin uhdesinde kal- 2443 56 

T Ü R K A N O N İM E L E K T R l K dığı tıakdirde ahk&mı mahsusa dairesinde ikrazatta bulunulacağı/ 2000 
Ş 1 R KET t N DEN ilin olunur. (4655) 2000 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel Şirketleri ile 3258 
lstanbul ve KadıkSy Havagazı Şirketleri ve Tesisatı E- v Göğüsleri zayıf olanlardaki öksürllklere büyük ehemmiyet 2000 
lektrikiye Şirketi, elyevm ve oldukça uzun bir müddet eremvtrmelldir. KATRAN HAKKI EKREM tehlikenin önüne geçer. 2000 

İçin münhal hiç bir memuriyetleri bulunmadığını ilin 2000 

Ve hiç bir netice verilmeyecek olan hizmet talebinden Mu·· ıkı·ye Mektebı· 2000 

sarfı nazar olunmasını bilhassa rica ederler. 1628 
Binaenaleyh müstedilere alakadar olan haylt'hah ze- 2443 

vattan ge1en tavsiyename ve teşebbüsler hakkında da- Müdürlüg"' Ünden: ~~~ 
hi keyfiyet aynıdır. 

2835 

Tıp Fakültesi Reisliğinden: 
Tıp Fakültesi dahiliye ve hıııriciye Seririyatları ile Hıfzısıb

ha dersi için talimatnamei mahsusu mucibince bilimtihan birer 
Müderris muavini alınacaktır. İmtihan mevzulanm öğrenmek 
Ve başkaca malumat almak üzere taliplerin Tıp Fakültesine mü-
racaatları. (5257) 

İstanbul Su Şirketinden: 
Yeni yapılan sifonların muntazaman İ§lemesini temin eyl&

Yecek olan ilsak ameliyesine devam edilmektedir. l,bu ameliye 
su cereyanın bazen kesilmesine lüzum göstereceğinden isale key 
fiyeti 9 teşrinievvel Pazar gününe kadar kıımi bir surette icra e
dilecektir. MezkGr tarihten sonra yeni intaattan mütevellit feva· 
it muntazam bir surette hissolunacaktır. 

·~~~~~~~~~~~~ı 

Mektebimize alınacak talebe için yapılacak müsabaka imti
hanı günleri aşağıda gösterilmiştir. Namzetlerin bugünlerde öğ 
leden evvel saat 8 ;-'2 da mektepte bulunmaları. 

8 teşrinievvel 1932 cumartesi: Tabiiye - Riyaziye (Tahriri) 
9 teşrinievvel 1932 Pazar: Türkçe, Fransızca. (Tahriri) 
10 tetrinievvel 1932 pazartesi: Fransızca, Felsefe ve İçtimai 

yaL (Şifahi) 
11 teşrinievvel 1932 Salı: Tarih, Coğrafya, (Şifahi) (5246) 

• 
Barut lnbisan Umum 

müdürlüğünden: 
Ahiren fabrikalarımızca imal edilen en ili. av barutunun: 

Bir kiloluk kutusunuo 290 
"ı-; Yarım " " ıso 

Bir çeyrek kiloluk kutusunun 80 
kurut fiatla satışa çıkarıldığı muhterem ahaliye ilan olunur. 

73 

39 
56 

17 

40 

12 

56 

84 
56 

2300 
2401 
2402 
2403 
2404 
2405 
2406 
2407 
2408 
~409 

2410 
2411 
2412 
2413 
2414 
2415 
2416 
2417 
2418 
2419 
2420 
2421 
2422 
2423 
2424 
2425 
?il2G 
2427 
2428 
2431 
2432 

Tevfik 
Lemaıı 

Leman 
Lemao 
Hakkı 
Hakkı 

Hakkı 
Hakkı 

Hakkı 

Ayşe 

Feride 
Feride 
Feride 

Bahter 
Bahter 
Hayriye tiatice 
Hayriye Hatice 
Hayriye Hatice 
Hayriye Hatice 

Abdürrahim 
Abdürrahim 
Abdürrahim 
Abdürrahim 
Abdürrahim 
Abdürrahim 
Mehmet Necati 
M"'hınet Ne..ati 
Mehmet Necati 
Meli hı 
Aliye 
Aliye 

Bey 
H. 
H. , 
H. 

hafta erşem e 
günleri Galata rıhtımından saat 

tam 18 de hareketle doğru 

1ZM1R'e 
ve pazar günleri lzmir' den saat 
14 1/2 da hareketle lstanbul'a av 

det eder. Tafsilat için Galata, 
Bey Giiıoriik kartmnda Site Fransez l 
B han No.12 yazıhanesine müracaat. ey . 
Bey ı•-- Tel. B. O. 1041. --· 
Bey l•----------
Bey SEYRISEF AIN 

Merkes ııcenta: Galata Köprü 1 H. 
bqı B. 2362. Şube A. Sirkec 1 

Milhllrdarsade ban 2. 3740. ı 
H. 

~: 1 TR.~BZON POST ASI i 

H. 1 (GULCEMAL} 1 

~· ı 5 Teşrinievvel Ç~rşarr.ba 1 

H
. 18 c!e Galata rıbt mın c·an 

· ı' kalka:-. 
H. Bandırma iekelesine uğ- '. 
H. nyacak idare v~pur!ar.n n 1 

Bey yükleme ve boşaltm1 mü· l 

Bey , teabbitliği 16 T eşı iniev v .! 
Bey j 932 tarihinde ihale ed i'e- ' 
Bey cektir. Taliplerin n: ahali: 1 

Bey acenteliğine veya idare i 
Bey mübayaat kc misyonuna mü- 1 
Bey rac,,tla'1. ' 
Bey 
Bey 

3 üncü kolordu 
ilanJ.an Konferans (5223) 1 

Limanmıza muvasali.tı beklenen: 
- , __ ....;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;.;;;;;;;;__....;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;_ __ ,;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;,;;;.. " MERANO Yapuru 9 T.evvel Pazar 
1 İat. Mr. Kuaıandanlığı Satanalma kom. il'i"' t \l't 1 (ltalya Yunanistan ve Selanik) ten 

~ 
2433 

2000 
?952 
2000 
2000 
2000 
2867 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2443 
2000 
2000 
3189 
2443 
2000 
2000 Aliye 

H. 
H. 
H. 
H. 

Darülfünun Emanetinden: 
Catalca Müs. Mv. k<taatı i

çin 000 kilo domates salçası pa 
~arlıkla münakasaya konmuş
tur. 5-10-932 çarşamba günü 
saat 15.30 da ihalesi yapılacak 
tır. ihaleye iştirak edeceklerin 
vakti muayyeninden evvel ko 
misyonumuza müracaatları. 

Rua profesörlerinden Mösyö 
Orloff, bugün (5 te§rİnİevvel 
932 çarşamba) saat 16 da Ma
arif ve lktısat Vekilleri Beyfen 
diler de hazır bulundukları hal 
de Darülfünun Hukuk Fakülte
si konferans salonunda Anado
lu'daki tetkik ve intibalanna 
dair mühim bir konferans vere.. 
cektir. 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Mübayaa Komisyonu Riyaae
tinden: 

Bakırköyde kain Akliye hastahanesinde yaptınlacak 8000 
lira bedeli keşifli tamirat olbaptaki keşifname ve şartnamesi veç• 
hile ve 25-10-932 salı günü saat 14 te kapalı zarf usulile rhale 
edilmek üzere münakasaya konulmuştur. Bu baptaki keşifname 
ve fartnameyi görmek isteyenlerin komisyona müracaatları. 

CELIO vapuru 9 T.evvel Pazar 
15000 Kilo Soğan ) Bir fartnamede 5-10-932 çarıamba (Batum ve Anadolu) dan 
19500 Kilo Patates ) günü ıaat 10 dıı Limanımızdan hareket edecek va· 

(840) (5129) 

" "' * 
Boludaki kıtaat için (72360) 

kilo sığır eti kapalı zarfla mü
nakasaya konmuştur. İhalesi 
29/ 10/932 cumartesi günüdür. 
İhaleye i,tirak edeceklerin vak 

Bütün Müderris ve talebe
nin bu mühim.konferansta ha
zır bulunmillan ehemmiyetle 
ilan olunur. (5258) 

ti muayyeninde Boluda satın Üsküdar kazası malmüdürlü
alma komisyonuna müracaatla- ğünden: Pazarbatı Miroğlu so
rı. (842) (5155) kak cedit 6 No. in harap ki.gir 

" ~ • dükkan arsaıile beraber kıyme-
Kuleli Askeri lisesinde bu- ti muhammineııi olan 210 lira • 

lunan Dizel motörü ile dina- ya müzayedei aleniye ile satıla 
lnosunun sökülerek Hadımkö- caktır. Yevmi müzayede 21-10-
Yündeki motör dairesine 932 dir. Taliplerin ve fazla ma-
Vaz'ı ve Revirin ta- liimat isteyenlerin yevmi mez -
tniri pazarlığa konmut· kiirde malmüdiirlüğüne müra • 
tur. 5-10-932 çarşamba günü 1 caatlan. 
saat (14) te ihalesi yapılacak- 1------------
tır. İhaleye işti_ra!< edeceklerin i Sarıyer 
Vakti muayyenınden evvel ko- .. .. _ .. 
tnisyonumuza müracaatlarL Ma lmudurluğunden: 
(843) (5156) Bir tarafı derya bir tarafı ka 

* * * vak yolu ve bir tarafı arsa ile 
Davutpa,ada K.O.Top.Tb. da mahdut Kavakta münhedim de 

ki arpa kırma makinesi ve su mirbane mahalli 350 lira mu
tulumbası ve motörün tamiri 

bammen 'kıymetle bedeli peşin 
ı>azarlıkla münakasaya konmuş olmak üzere müzayedeye ko
tur. 5-10-932 çarşamba günü 
saat (14.30) da ihalesi yapı- nulmuş olduğundan taliplerin 
lacaktır. İhaleye i§tirak ede- 23-10-932 pazar günü saat 14 
ceklerin vakti muayyeninden le Büyükdere satış komiayonu
evvel komisyonumuza müraca- na müracaatları. (5238) 
ıttları. (844) (5157) 

" ... * lstanbul ikinci İcra memurluğun
dan: Bir borçtan dolayı mahcuz pa 
raya çevrilnıea.j mukarrer elbise ve· 
ıaİTenin 10-10-932 tarihine müsadif 

Yıldızda birinci muhabere 
alayında mevcut (100) araba 
tübre aleni müzayede ile satı
lacaktır. 5-10-932 çarşamba gü pazartesi günü saat 9-10 da Beyoğ
Oü saat 14 te ihalesi yapılacak !unda istiklal caddesi 116 No. lu ma 
lır, İstirak edeceklerin vakti ğazada açık arttırma suretile satıla
ltıuayyeninden evvel komisyo- cağından taliplerin yevmi mezkür ve 
lla müracaatları (845) (5158) saatte mahallinde hazır bulunacak .. .. . mmeuruna müracaattan ili.n olunur. 

(5152) 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum 

Müdürlüğünden: 
On bir kalem enakı matbua kağıt ve levaznnı verilmek üze

re şartname ve nümunesi veçhile aleni münakasa suretile tabetti
rileceğinden münakasası 26 teşrinievvel 932 çarıamba günü saat 
14 te Galatada Karamuslafapaş;ı, sokağında lstanbul Limanı sa
hil sıhhiye merkezinde yapılacağından taliplerin şartname ve nü 
munelerini göı·mek üzere Ankara'da Hudut ve Sahiıller sıhhat 
umum müdürlüğü ayniyat muhasipliğine ve İstanbul' da mezkur 
merkez levazım memurluğuna müracaatları. (5252) 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

300 adet meşe köprü traversi pazarlık suretile mübayaa edi
lecektir. Pazarlık 19; 10/ f;32 tarihine müsadif çarşamba günü sa
at 15 te Ankara'da Nafia vekaleti ımübayaa komi~':'llunda yapı
lacaktır. Pazarlığa iştirak edeceklerin yüz liralık teminatı mu
vakkate ve cari seneye ait ticaret odası vesikasile birlikte ayni 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları lazımdır. Talipler şartna
meyi görmek üzere Ankara'da Nafia Vekaleti levazım müdürlü
ğüne. İstanbul'da Haydarpaıada İnşaat tesellüm ve muayene 
memurluğuna müracaat edebilirler. (5227) 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünden: 
10/ 10/ 932 tarihinde ilin olunan (100.000) kilo Isfahan 

Tömbekisinin (13259) numaralı kararnameye tevfikan ya başa 
baş takas ve yahnt Türk parasile tediye esası dairesinde ve yine 
kapalı zarf usulile 10110/ 932 tarihinde münakasası yapılacağı 
tadilen ilin olunur. . (5233) 

K.O. hayvanatı için (60000) 1-------------ı ------------------------
k.ilo yulaf pazarlıkla münaka
saya konmuştur. 5-10-932 çar
Şamba günü saat 13.30 da iha
lesi yapılacaktır. Şartnameyi 
~örek istiyenlerin her gün iha
leye iştirak edeceklerin vakti 
lt:ıuayyeninden evvel komisyo
tıumuza müracaatları. (846) 
(5159) 

• • • 

Fatih İcrasından: Bir deyinden do 
layi tahtı hacze alınan 40 çift muhte 
lif cinste siyah ve sarı renkte garson 

ayakkabı 10 teırini evvel 932 pazar 

ertesi günü saat onbirden sora çar· 

şıda Mahmutpaflld• ve caddesinde 
108 No dükkanda bilmüzayede satı

lacaktır taliplerin mahalli mezkurda 

Yüksek Muallim Mektebi 

Müdürlüğünden: 
Yüksek Muallim mektebi duhul imtihanı teşri.nievvelin onun 

cu, on birinci, on ikinci pazartesi. salı, çarşamba günleri yapıla
caktır. O güne kadar Lise mezunlan müracaat ed~p kayıt oluna
bilirler. ( 5251) 

• • • 

110 Ton Kok kömürü) 5/ 10/932 çarfamba günü saat 10 dıı 
7000 Kilo Bulgur ) 5/10/932 çarıambe. günü aaat 11 de 

Harbiye ve merbutu bulunan mektepler ihtiyacı için yukart· 
da yazılı erzak ve mahrukat ve sebzeler ayrı ayrı üç tartnamede 
ve hizalanndaki tarih gün ve saatlerde aleni münakaaa auretile 
satın alınacaktır. Taliplerin tartnamelerini görmek üzere hergün 
Tophanede merkez kumandanlığı sahnalrna komisyonuna müra 
caatları ve iştirak için de muayyen vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (68) (4807) 

Halıcıoğlu Uıtiyat Zabit Mp. j bulunmalan. (120) (5219) 
ihtiyacı için 5 kalem ampul pa • • "' 
zarlıkla satm alınacaktır. Pa- 1 Sıhhiye dairesinin ihtiyacı 
zarlığı 6-10-932 per§embe gü için kırk dokuz kalem muhtelif 
nü sııat 11 de Tophanede Mer· ııhhiye malzemesi kapalı zarf. 
kez kumandanlığı aatınalma la münakasaya konmuftur. Mü 
komisyonunda icra kılınacak- nakasası 9 teşrinievvel 932 pa
tır. Taliplerin ize.bat almak i· zar günü saat 14-30 Tophanede 
çin her gün ve pazarlığa iştirak merkez kumandanlığı satınal
için de muayyen vaktinde ko- ma komisyonunda icra kılma
misyonda hazır bulunmalan. caktır. Taliplerin tartnamesioi 

(108) (5196) görmek için komisyona müraca 
* * * atları ve iştirak için de tartna-

Harbiye mektebi ihtiyacı için mesi veçhile hazırlayacakları 
17 kalem istihkam malzemesi teklif mektuplarını ihale günü. 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pa nün muayyen vaktinden evvel 
zarlığı 6-10-932 perşembe gü- komisyon riyasetine vermeleri. 
nüsaatlOdanl2yekadarTop (73) (4836) 
hanede Merkez kumandanlığı * * ., 
satınalma komisyonunda icra 2000 Kilo kuru üzüm 
kılınacaktır. Taliplerin izahat 4000 .. kırmızı mercimek 
almak için her gün ve pazarlı- Merkez kumandanlığına mer 
~a iştirak ~çin de muayyen vak but muesseaat ihtiyacı için u 
tınde komıayonda hazır bulun- k d 1 ki ı ! 
maları. (1 l 8 ) (5217) ar a ~a~~ ı .. e~~ .. ar pazar ıgın 

• • • \ da galı goruldugunden tekrar 
M it A k - L · · ih . pazarlıkla satın alınacaktır. Pa 

. a. epe •.en. ısesı tı- zarlığı 5/ 10 '932 Çarşamba gü 
yacı ıçın 1500 çıft tıre çorap pa nü saat 10 dan 12 ye kadar 
zarlıkla satın alınacaktır. Pazar T h ed M k K d 
1 • 12 10-932 ba .. .. op an e er ez uman an 
ıgı - çarşam gunu lığı satın alma komisyonunda 

saat 10 da Tophanede Merkez • kıl kt T l' 1 · • 
k d 1 • 1 . ıcra maca ır. a ıp enn ıza 

uman -? ıgı satına ma komıe hat almak için her gün ve pazar 
yonunda ıcı·a kılınacaktır. Ta- 1 - · t" k · · d 
1. 1 · · h l k . . h ıga ış ıra ıçın e muayyen 
ıp enn ıza at a ma ıçın er kt' d k · d h b ·· 1 - · . k . . va ın e omı,syon a azır u 
gun ve pazar ıg~ ıştıra. ıçın lunmaları. (123) (5263) 
de muayyen vaktınde komısyon * t: • da hazır bulunmaları. 

(88) (4957) Topçu ve Nakliye mektebi 
• • • hayvanatı için 10 ton kuru ot 

Maltepe Liıeai ihtiyacı için ve on ton saman ayn ayn pa-
1500 adet yüz bavluau pazarlık zarlıkla satın alınacaktır. Pazar 
la satın alınacaktır. Pazarlığı lıkları 5 110 932 çarşamba gü-
12-10-932 çarşamba günü saat nü saat 10 dan 12 ye kadar Top 
15 de Tophanede Merkez Ku- hanede Merkez Kumandanlığı 
mandanlığı Satınalma komisyo Satın aln>a komisyonunda İcra 
nunda icra kılınacaktır. Taliple kılınacaktır. Taliplerin izahat 
rin ıartnamesini görmek için almak için her gün ve pazarlığa 
her gün ve pazarlığa iıtirak i- iştirak için de muayyen vaktin 
çin de muayyen vaktinde ko- de komisyonda hazır bulunma. 
misyonda hazır bulunmaları. ları. (124) (5264) 

K. O. ve 1. inci fırka kıtaatı memuruna müracaatları ilan olunur. (101) (5112) • * • 
1çin 22050 kilo mangal kömürü Ticaret İşleri Umum Müdürlüğünden: • • • Harp Akademiai ihttyacı için 
l>azarlıkla münakasaya konmuş Sigorta tirketlerinin teftİ§ "" murakabe.i hakkındaki 25 Haziran 927 Süvari Binicilik mektebi ih 20 ton kok kömürü pazarlıkla 
lıır. 8-10-932 cumartesi günü tının kapalı zarfla münakasaya tarihli kanun hükümlerine göre harik ve nakliyat sigorta işlerile iştigal ey. tiyacı içiu 10 ton ot pazarlıkla satın alınacaktrr. Pazarlığı 10/ 
ıeat 16 da ihaleıi yapılacaktır. çıkarılan 372000 kilo arpaya lemek üzre tescil edilmit olan ecnebi sigorta şirketlerinden La Federal A- satın almaea'ktır. Pazarlığı 5- 10 932 Pazartesi günii saat 14 
Şartnamesini almak isteyenle- verilen fiat gali görüldüğünden nonim •igorı. tirketinin Türkiye umumi vekili haiz olduğu selahiyete bi- 10-932 çartamba günü saat 10 de Tophanede Merkez Kuman• 
tin her gün ve ihaleye İftİrak 

1 

bir ay zarfında ve fiat haddi li.- naen bu kere müracaatla kendisinin gaybubeti esnasında yerine haiz oldu- da T ophaneae Merkez kuman- danlığı Satır.alma Komi~yonun 
'~eceklerin de vakti muayye- yik görülürse 11-10-932 salı gü iu selfilıiyeUeri istimal eylemek ve yapacağı işlerden doğacak davahrda danlığı satın alma komisyonun 1 da icra kılınacaktır. Taliplerin 
llıtıden evvel komisye>numuza nü saat 10 da ihalesi yapılacak bütün mahkemelerde dava eden, edilen ve üçüncü şah11 sıfatlarih haz•r da icra kılınacaktır. Talip'.erin şartnamesini görmek icin her 
ltıüracaatları. (8'55) (5212) tır. Taliplerin vakti muayyen. bulunmak üzre Walter Pfister - Valter Fister efendiyi vekil tayin eylec!iğ;. izahat almak için her gün ve gün '" pazarlığa iştirak için de 

purlar: 
STELLA DlTALYA vapuru 6 

T.enel Perıembe sabah tam 10 da 
(Lloyd Ekspres) olarak (Pire, Bren 
dizi, Venedik ve Trieste) ye 

QUIRlNALE vapuru 6 T.evvel 
Perf"Dlbe (Burgaı:, Varna, Kösten
ce, Odeaa) ya 

MERANO vapuru 9 T. evvel 
pazar (Burgaz, Varna, Köıten

ce, Sulina, Kalas ve lbraile) ye 
Şimali Cenubi ve merkezi Amerİ· 

ka ile Avuaturalya, Yeni Zeyland 
ve Akaayı tark için doğru bilet ve
rir. "lTALIA" vapur kumpanyası· 
nm lüks vapurlarile müttehit servis 

Her nevi tafsilat için Galatada 
Merkez Rıbtnn han (Lloyd Tries· 
tino) ıer acenteıine Tel. 8 . 771 ve 
4878 veya Galataıarayındaki yazı 

hane. Telefon Beyoğlu: 2490. 

l.tanbul dördüncü icra memurlu
ğundan: Tamamına 5000 lira kıy· 
met taktir edilen Pendikte Bağdat 

caddesinde eıki 4-5 ve 5ll, yeni 36 
ve balen 66 numaralar ile murak
kam ve kayden sırf mülk mukaJde· 
ma arsa halen bir bap fırının hma
mı ile,gene tamamına 5270 lira k y • 

met takdir edilen ııene ayni mahalde 
eski ve yeni 4225.49 / 51 ve halen ıo:; 
NoJar ile murakkıım ve akyden bir 
bap hanenin mülk ebniyesi ile zemi
ni ve balen bahçeyi havi bir bap ha 
nenin tamamı olan İ§bu iki gayrı 
menkülün tamamları ayrı ayrı şart· 
nameleri ile açık arbnnaya vazcdil· 
mİ§ olup 10-10-932 tarihine!~ şartn;ı 
meleri divan haneye talik edilere!, 
27-10-932 tarihine müsadii per~ern
be günü saat 14 ten 17 ye ka<'ar Js. 
tanbul Dördüncü icra dairesinde a· 
çık arlarına ile satılacaktır. Artırma 
lar ikincidir. Birinci açık artınnuın 
da 5000 lira kıymetlisine 1000 füa 
ve 5270 lira kıymetlisine 500 lira· 
ya talip çıkmış olup bu kere en çel< 

artıranların üstünde bırakılacaktır. 
Artırmalara i§tirak için yüzde yedi 
teminat alınır, müterakim vcrr:iler 
ile belediye resimleri, vakıf icareleri 
ınütterilere aittir.1424 No. lı icra ve 
ifliş kanununun 119 mcı 

* * ,;, de Konya'da K. O. Sa. Al. Ko. ni bildirmiş ve luımgelen vesilıayi vermiıtir. Keyfiyet kanuni hlikümle .. c pazarlı~a İ•tirl'k icin de muay- mtmyyen vaktinde komisyonda 
,, ,.,. .. :·J~~J· ..... ·-~·--.. .._-~ .. ~ı-·J·d·__:ı··~·~.ı...· ..... ~~~~~~~~~~~~~.l.:.~~-:...~~~~"--~~~..:....Jl.-.... -..:c~----~----~--':........--...~ .... ~----~------~ ~l\ı.nnvs'ırl!:llr; lrTf-11ı11ıt I,,.,"' •• ""..,.,. -~:. ..... - .... 1 .... I 1: /r:!.rı A\ ı 

maddesine tevfikan hakları 

Tapu sicillerile oabit ol. 
mayan ipotekli alacaklılar ile diğer 
alibdaranın ve irtifak hakkı sahiple 
rinin, bu haklarını ve huıusiyle faiz 
ve maoarife dair olan iddialarım ı

lin tarihinden itibaren 20 gün iç.in
de evraki müopiteleri ile bildirmeleri 
lizımdır, akoi halde baklan tapu si
cilleri ile sabit olmıyanlar satış be
delinin payla§masmdan hariç kalırlar 
A!Af.adarlann i~bu amddei kanuniye 
ahkiımına ııöre tevfiki hareket etme• 
leri ve daha fazla malümat almak ıs
teyenlerin 932-430 dosya nwnaraııı 
ile mernuriyetimize mü.racaatlan İ· 



r r 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının ls~anbul depolanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak Üzere sablır. 

şekerleri 

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

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

ve mesuliyet 

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

~--------·--------------·----------------------------------------------) 
RUS ANTRASiT 

Kömürlerinin Türkiye bayiliğini deruhte eyleyen müe11eaemiz Ruı 
antrHİtinin toptan ve perakende olarak gerek depolara ve ııerekıe ha

nelere tevzi ve teelimi hususunun 

ALEKO SARİDİS 
Çinili Rıhbm Han, Dördüncü kat No 8. Tel. 41418 

ticarethaneai tarafından yapılac:aimı arzeder ve cinı, evsaf ve bilhu
sa sıklet itibarile garantili olan Ruı antraıitinin kenıafiuabık 33 ki
loluk miihürlli çuvallarda olarak tonunun azami 38 Türk Llrasmdan 
baneltte tftlhn ıartile sahlmakta bulunduğunu ve iıbu kömürlerin 

bqka bir acaıta11 olmadıfıDı muhterem halka ilin eder. 
DONETZ COAL 

Raı antraıiti he. yerde sablır - 30 Ç'M'al derununda 1000 kilo 

a... 11924 te 800 ton 1925 te 800 ton 
1926 da 2200 ton 1927 de 3800 -

ltlbanle 1928 de 4000 ton 1929 da 4800 ton 
sarfiyat: 1930 ela 6000 ton 1931 de 7000 ton 

DEYİN İLMÜHABERİ~1 

Alır, utar n mahsup yapar, V• her türlü bonolarla işler görür· 

Balıkpızar Mılı:audiye Hın No. 35 Ufurlu Zade M Derviş. Tel. !13897 

Darülfünun 
Emanetinden: 

Teşrinievvelln 6 ıncı pertembe günli (KURTULUŞ) bayra 
mı münasebotile Taksimde yapılacak ııeçit resmine ittirak etmek 
üzere DARÜLFÜNUN T ALEBES1N1N o gün saat dokuzda 
Darülfünun meydanında hazır bulunmalan ehemmiyetle ilan o
lunur. (5250) 

1 Evkaf müdiriyeti ilanları -
Üç senelik icar lay-ti muhammeneei 

Lira 
75 

1 

Saim <ıcufı arazisi dahilinde Nazirin mekanı üstünde elli 
danün, tarlanın Uç senelik ican müzayedeye konulmuttur. 22 
Teşrinievvel 932 tarihine müaadif cumartesi günü ibalei kat'iye- 1 

si icra kılınacağından taliplerin yevmi mezkOrda saat on bete 1 
kadar İstanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi Kalemine 1 

miiıacaatlan. (5139) ; 

Evkafı Mazbutadan Karacabey kazasında balıklı çiftliğinin 
iıeJ senelik icarı müzayedeye konulmu9tur. Müzayede 23 EylOl 
932 tarihinden itibaren 24 T e9rinievve) 932 tarihine müaadif pa
zartesi günü saat on beıte ihalesi icra kılınacağından taliplerin 
yevmU mezk6rda Bursa Evkaf Müdiriyetine müracaatlan(5140) 

Adana ErkPk Muallim 
Mektebi müdürlüğünden: 

1 - 26225 yirmi altı bin iki yüz bq lira ketifli mektebimi
zi ı yatakhane pavyonunun Tıraça tamiratı, mektep temellerinin 
takviyesi; haricen çimentolu sıva, badana ve dahilen yağlı boya 
ile telvini, bela duvarlarına miizaik imali ve su oluklannın tecdi
di, umumi intaat fartnameai esaslarına tevfikan ve lre9ifnamesi 
mucibince tamir ve in9aaı 26 eylUl 932 den 15 ~rinievvel 932 
tarihine kadar kapalı zarf usulile ve yirmi gün müddetle mevkii 
münakasaya vazedilmittir. 

2 - Taliplerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklifname 
ve itbu intaat ve tamiratı ifaya muktedir olduklarına dair resmi 
vesaikin teminatlarile birlikte ihale günü olan 16-10-932 pazar 
günü aaal 14 te Adana Maarif Müdürliiğiinde içtima edecek o
lan komisyona müracaatları ilan olunur. (5093) 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

20.000 m 3 oksijenin kapalı zarf usulile münakaaası 23-10-
932 tarihinde Ankarada Umumi Müdürlük binasında yapılacak
tır. Fazla tafsilat, Haydarpafa ve Ankarada İdare veznelerinde 

. 

Yerli allar Pazarı 
Zarif ve sağlam mallar ucuz fiatlarla satılmaktadır . ._ 

Hereke Fabrikasının ko•
tümlük kumaşları 425 ku
ruştan hatlar. 

Hereke Fabrika•ının safi 
ipek kravatlan 225 kuruı. 
Hereke hahları ve döıemelik 
kumaıları Isparta haldan 
arpn murabbaı S 7 S kuruf. 
Beykoz Fabrikaaının kadın 
ve erkek kunduraları 250 
kuruıtan hatlar. 
Beykoz Fabrikasının mek
tep çan talan 9 S kuruştan 
215 kuruşa kadar. 
Beykoz Fabrikasının evrak 
çantaları 250 kuruftan 30 
liraya kadar. 

İstanbul : Bahçekapı 
Blrfnci Vakıf Han 

Bakırköy Bez Fabrikasının 
envai mamulatı. 
Albn - Mekik Fabrikasının 
her nevi ipek kumaşlan. 
Lake ve pirinç karyolalar 
12 liradan. 
Kadın çantalan ve 
cüzdanları. 

Kadın, erkek ıemsiye 
şapkaları. 

Selanik ve yün fanilaları 
trikotaj ipek çoraplar. 
İpek ve yün jerseden hazır 
ve ısmarlama bilumum ka
dın çamaşırları. 

Küçük ve büyük hazır el
biseler •• 

Beyoğlu lstik:aı caddeai 
Haçopulo pasajı yanında 

Büyük Elhi•e Fabrikası 
çok müşterilerini memnun etmek ve memleketin her tarafından 

müteaddit talep ve arzuları tatmin eylemek emelile 

Ankara'da MODA PAZARI mağazasında 
bir m!fher küşat ve 1 ili 31 Teşrinevvel bir ay devam edecektir. Muhterem müfteriler 

orada, kadın, erkek ve çocuklara mahıus 

Avrupad:ı birinciliği diplomalar) musaddak §"yanı itimat rn-nka. 

HASAN 
MUSTAHZARATI: 

Perakende Adedi kurut Perakende Adedi kurUI 

Hasan kuvvet ıurubu küçük 60 

.. .. " büyük 100 
,, ,, ,. 1 K. 150 

Haaan kolonya11 ı /24 litre 20 
1/16 .. 30 

Huan Fayda 1/2 ., 70 
,, ,, ı ,, ı ıo 

Hasan Fayda 6 litre tenekesile 500 
.. 15 ,,, ,, rompa 

Hasan çiçek suyu 1/4 k. 30 
.. .. .. 112 k. sa 

50 Hasan gül ıuyu 1/2 kilo sa 
j .. .. 

" n .. .. " .. " 

1/8 

1/4 
1/2 

,. 100 ,. Mai mukattar (Odistile) 20 
" 180 Hasan Garanto (prezervatif) 40 

Nesrin kolonyuı 1/8 litre 30 n ,, ., İpekli 75 

,. n 1/4 ,. 50 Huan elit fırçalan muhtelif fiatta 

,. ., 1/2 n 80 Hasan balıkyaiı 1/4 k. 40 

20 " " 1/2 " 60 
30 

,. ., t ,, 100 
Huan diyabetik ç.ikolata11 20 

! Huan tuvalet sabunlan küçilk 

1 ., ,, " büyük 

Hasan gliserin sabunu 20 ~• 
" "' ,, k. 3'1" 

n " " llmon, gül 25 Hasan ııluten ekmeği 35 
Hasan çocuk podra11 20 ,. ., ııevreği SS 
Hasan ıürmeai (ıürmeclanlığı ile) 20 ,. Bademli gluten ekmeği 55 

,. ,. Lüb büyük 50 n Gluten makanıa11 1J2 k. sS 
Hasan (Dantos) diı macunu 20 ,. ., Şehriyeleri 1 /2 k. 55 

30 Haaan pirinç özü unu 250 gı . ı5 
1 

., ( Dantoı) elit ıuyu 
Hasan Biriyantini 40 ,, buğday Özü niıaıtaıı " 2S 
Hasan Zeytinyağı 1/4 K. 25 .. irmik özü .. 25 

.. 25 

" 
ıs 

,, ı5 

" 
ıS 

•• 25 
511 

,, arpa özü unu 
n 1 ,. 70 

,, yulaf özü unu 
" .., 1 Ok. 90 ,, mercimek özü unu 
,, ,. 2. 1 /2 Ok.tiıeailc 225 ,, bezelye özü unu 

., ,, 5 Ok. tenekesile 450 ,, Munasti nezle panzehiri 

40 
,, patates özü unu 

" 1/2 .. " .. 

,. ,, 13 Ok. tenekesile 1100 Trihofi! Saç Suyu 12:i 
225 
125 
ıoO 

Haaan Bademyağı Şite 30 1 Treparıol Frenııi ilacı 
Haaan Kınakına Hülasa11 30 Süheyl Romatizma ilacı 

1 Hasan Fayda 1/4 k. 45 Süheyl i,ıah il acı 

Cilt Letafeti GUZELL GlN r.sasıdır 
Yüzü ııünq ve terin tahribabndan korumak için 

Beıir Kemal Letafet Suyunu Kullanınıı 
Deposu: Sirkecide BEŞİR KEMAL ve MAHMUT 

CEVAT eczaneıidir. 

Edirne Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimiz için Hastabakıcı mektebinden mezun bir ha•· 
tabakıcı hanıma ihtiyaç vardır. Kendisine münasip mikdarda üc· 
ret verilecek, iate ve ibatesi mektepte temin edilecektir. Talip• Pardesüler, Muşambalar, Paltolar ve Trençkotlar 

vesaire İstanbuldaki fabrika fjatına bulacaklardır. l 
lerin şahadetname musaddak suretleri, hüsnühal mazbataları; 

_ timdiye kadar nerede bulunduklarına dair tercümeiballe•i v ilıt 

1 

kıt'a f~ğraflar~~riren müracaatları._ • (5176~ 

Asri mobilya mağazası No. 66 
Milli bir müessese olan Rıza Paıa yokutundaki Asri Mobilya mağazamı kıymetli müş
terilerimden gördliğilm rağbete binaen yokuıun altba~ındaki 66 numaraya nakledip 
asri zevkin bütün inceliklerini cami ve her keseye elverİfli ( desenlerde) kübik yatak 
odaları, salon ve sa'amanjelerle mllteaddit yazıhane takımı ve teferruab berkeıçe mu· 
ıaddak olan metanet ve zarafetine bir kat daha takviyet vererek vasi salonunda teıbir 
ettiğini ve eşyayı beytiye namına her ıeyin mevcut olduğunu muhterem müıterilerime 
t•slıir ile tn· a.?an vuku bulacak her hangi bir ıipari,i kabul ve ıevlı:in; temin e.l .. dm. 111 

- Telefen: 2,3407 Hacı İbrahim zade Ahmet Fevzi. !iill -----. ' 

Tanburi bestekar 
Selibattin Bey 
Neyzen Ihsan 
Pivanist .Şefik Bey 

Londra Birahanesi 
Yarın akşam yeniliklerle açılıyor. 

DENİZ KIZI 

Eftalya Hanım 
ve 

Saz Heyeti 
Kemani Sadi Bey 

Muganniyeler Mugannller 
Kemençeci Sotiri Ef. Seyyan H. Y abya B. 

Hamiyet H. 
Udi Marko Ef. 
Kl·rnet R m,zan Ef. 

Melibat H. Mustafa 8. 
FazilPt H. 

• 

Yeni 
Açdacak 
Hanımlara 

Mahsus 
Bir 

· Kuma: 
fabrikasın 

isim 
aranıyor 

,, 

Yeni Türkçeye muvafık nadide 
bir iıim bulanlar kapalı zarf 
derununda muvazzah adresleri
le Teırinlevvelin 12 ind Çar
pmha ııünü alqamma kadar 
Sultanhaınamında 1 No lu 

~ ~ 

KARDE Y 
... 

magazasına 

İle h esleyi iz. 
Gürbüz, kuvvetr 

olur. 
Çabuk yü ür. 
Neş'eli büyür. 

[)eposu: Bahçekap' 

Salih Nec~ti 
Frankfort ve Viyann 

Kliniklerinden mezun 
KULAK, BURUN, BOGA7 üçer liı·aya satılmakta olan tartnamelerde yzılıdır. (5220) 1 ._ _____________________ ma __ ... __ .. 

göndermelidirler. Tasnif netice
sinde en muvafık görülecek is
mi bulana mağazanın kütadı Mütehaaaısı: Dr . 

Sılaya gidecek mektep talebesinin Devlet Demiryollan üze
rinde yüzde 50 tenzilatla seyahatine müteallik D. D./ 7 nµmaralı 
yolcu tarifeııincie her sene Mayıs bidayetinden Eyliil gayesine 
'<adar gösterilen tenzili.t müddetinin teşrinievvel gayesine kadar 
yani bir ay daha temdit edildiği ili.n olcnur. (5228) 

lLAN 
Osmanlı Bankaır'nın Ca1ata., Ye .. 

nicami ve Beyoğlu devairi, muıcvİ· 
lerin Kipur Bayramı münaıebetile, 
şehri carinin 10 uncu pazartesi günü 
kapalı bulunacaktır. 

ZAYi - iki ııene evvel İran konao- latanbu ' ' ' inci ifliı memurluğun- ııünü intihap edeceği kumaıtan 
loıhaneainden almıı olduğum pasa- dan: lfli ı ··.J.di!cr...:ı ilan olunan 3 metroluk kadın mantoluğu 

portu 20 ııün mukaddem zayi ettim. Galatada . nel caddeıincle Kalinikoı hediye edilecektir. Tetrinievve-
Bulan zat Eminönünde halı anbarrn ve Şü.aı -ürk Jimitet ıirketi hakkın lin 17 inci ııünü gazetelerin ıon 
da komiıyoneu İsmail efendiye ge daki iflimn kaldrrılnuuma mahkeme aııhifeıinde mezkur mağazanın 
tirdiiinde memnun ediiecekitr. 1 ce karar verilmiı olduğu ilan olunur. ı .. _ ilanını arayınız. 

Şevket Hüsnii 
Kadıköy, Mühürdar caddesi 
No. 59. Saat 14 len ,or.ra 
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