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NUSHASI 5 KURUŞTUR 

\. Sahip ve Ba,mLharriri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Netriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

l'ürkiye - İran 1 

lran Hariciye Veziri Mehmet 1 
4.li Han Furuği Hazretleri bir 
llııiiddettenberi memleketimizin 
llııiıafiri bulunuyor. Furuii Hz. 
Cllınburiyet Bayramını Anka
llda geçirdikten sonra latan· 
lıuıa gelmif ve bugün de T oros 
lıatarile şehrimizden hareket e

Uç Memlekete, sa eye Tabi Olmada , 
Serbest(e ihracat Yapmak Icin Itilif Hasd Oldu 

.;.V' ' ,..,..... . ... ' ,· ....... ~. ıri: ~ - ,'-"' ' ' ' . • 1 ' • • •• ~ ' , 

deceklerdir. 
Hariciye Veziri Furuği Haz

'ttleri görmüşlerdir ki gerek 
hiikumet merkezimizde ve ge
telc latanbuldaki kabulleri, bu 
llcvi resmi ziyaretlerde gösteril 
llıesi mutat olan merasim hu
dutlarını aşmış, Türk - lran 
dostluğu namına yürekten ge
~ bir tezahür şeklini almıştır. 
llunu da tabii görmek lazımdır. 
Çiinkü Iran dostluğunun, Gazi 
1"ürkiyesinde, baıka siyasi dost 
llıklarla. kıyag edilemiyecek bir 
\ıısusiy eti vardır. 

Gazi Türkiyesile Pehlevi 1-
1\nı. yalnız Şarkta sulh politi • 
~mda değil, dahilde teceddüt 
•e İnkılap siyasetinde de ayni 
llıefkurenin yoldaşlarıdır. Her 
İlıi memlekete de yakın mazi· 
den çok kötü bir miras intikal 
tltııişti. Osmanlı Padişahları 
~tında Türkler ne vaziyette ise 
l'ln da Kaçarlar altında o vazi
teıte idi. Memleketin imarı ih
!'lal edilmif, millet taasubun ve 
lıtihdadın tahakkümü altında 
~liyor. D~-IAt gittikçe iıtikli· 
11li kaybediyor ve komşuları· 
lıın ellerinde baziçe oluyordu. 
1906 İranile bugünkü İran ara-
1Iı>da her noktada adeta bir te
._t manzarası vardır: İngiltere •e Ruıyanın aratma nefes ala
llııyacak bir şekilde aıkıtmıf 
._Yıf İran yerine, bugün, en 
ltııiı manada lstiklll havasını 
1tneffüs eden kuvvetli ve 
~de bir lran vardır. 
j'.!~tazam bir ordu teş
"11 edilmit ve memleketin her 
~~llfrnda asayiş emniyet altına 
l_'IJ!I:'ıştır. Dini taassuba ve 
""Calarm tezviratına nihayet 
'11ıniştir. Bütün lran Pehle
~kasketi giyiyor. Maarif hayli 
"" leıniı. adliye ıslah edilmiı
L'· Aari uıullerle idare edilen 
"."' banka açılmıı. liri teker fab
~ .. tesia edilmit. Yollar ve 
liıııendiferler inta ediliyor. Bu 
"erler, 1921 senesinde lranın 
llıııkadderatıru ellerine alan 
Ş,ı, Pclılevi Hazretlerinin ilha. 
111He başarılmıştır. 
h... ~ımanlı • Kaçar zamanla· 
""'an Türk. İran milnasebatı 
~asından da çok fena bir mi
~·.intikal etmitti. Osmanlı 
~hinin büyük bir kısmı lraw 
i."'la boğuımanın naklinden 
~ettir. Dini taauubu alet ola 
L • kullanan Şahlar ve Padişah 
~ .. laırlarca müddet ilci milleti 
-ıtıbirine boğazlatmıtlardır. 
) Pehlevi lranile Gazi Türki
ı"'-i a11rlann miras bıraktığı 
~~lafları tasfiye etmiılerdir. 
~"l senesinde imzalanan Er 
ıı..":'lln muahedesinden beri ilk 
'l!t' olarak iki memleket ara
~aki hudut çizilebilmiJtir. 
~dan mi.da Türkiye j.Je Iran 
t:_'-ındaki münaıebat ademi 
~\'Üz ve dostluk mukavelele 
ı.:..~ takviye edilmiıtir. Müddeti 
~ bu mukaveleler, Furuği 
~tlennin bu defalri ziyaret 
ı...· .!Jlünasebetile yalnız tekrar 
~ıt edilmekle kalmaınıf, 
~ ~arın şümul ve mahiyetleri 

•ı edilmittir. 

Mallarımıza kapalı üç 
kapı açılıyor 

1 ••••••• 

Yedi, sekiz milyonluk ihraç 
eşyamıza bu suretle satış 

yerleri temin edilmiş demektir 
ANKARA, 11 (Telefonla) - lk

baat vekileti ile hariç memleketler 
mümeııilleri araıında ticari münate
betlerin tanzimi için devam ebnekte 
olan müzakerat müıbet neticelerini 
göıtermek üzeredir . 

Avuıturya, Macariıtan ve Çekoı 
lovakya hükumetleri mümeuilleri 
ve Auıtro-Turque tirketi ile ikt11at 
vekiletinde cereyan eden müııakere 
ler neticelenmek üzredir. Hazırlana. 
cak itilaf projeleri hafta içinde beye 
ti vekilede görüıülecektir. Bu büldl
metlerle imzalanacak itilifnamelerin 
eoaılanna göre, mezkiir memleketle 
re yapılacak ihracatınız, ithalinden 
evvel müsaadeye tabi tutulnuyacak, 
batta bugüne kadar o memleektlere 
ithali memnu maddeler de tarafnmz 
dan ihraç olunabilecektir. 

Bu ıuretle aon senelerde mallan
IDIZll kapılarını kapamıf olan büyük 
üç pazar açılmıt, yedi, ıekiz milyon 
liralık mala aalıf yerleri temin edi)., 
mit olacaktır. MezkUr memleketler 
mallarma bizde de ayni teohiliıt göı 
terilecektir. Bu anlatmalar incir, ü
züm, fındık, tütün piyaıalanno yük
seltebilecek mahiyettedir. 

ltilüların mliddetleri birer ıenelik 
tir . 

IJç memleketle aramızdaki 
maniaları kaldıran iklııat 

vekili Celili Beg 

Başvekil dün akşam 
Ankaraya döndü 

•••••••• • 

Haydarpaşada ~ülki ve askeri 
erkin tarafından teşyi edildi 

BaşDekil hareketten evvel teşgle gelenler araaında 

Huauai itlerileri me,gul ol
mak üzere çar9amba günü teh
rimize gelmit olan Başvekil lı
ınet Paşa Hz.dün alqaınki ekip 
resle Ankaraya haraket etmiı
lerdir. 

ismet Pata Hz. dün akşama 
kadar Heybelide biraderlerinin 
kötkünde istirahat etmiıler 
ve aktam motöre binerek aile
lerile birlikte Haydarpa9a'ya 
geçınişlerdir. 

Vali Muhiddin, Vali mua.vi
ni Ali Rıza, Polis müdürü Feh 
mi Beylerle erkanı memurin 
ve daha bir çıok zevat Başvekil 
Hz. ni teşyi etmek üzere istaa· 
yonda bulunuyorlardı. 

Baıvekil Hz. trenin harake-

tinden evvel te,yie relen bazı 
zevatla konuımuılar ve bazı ze 
vattan kendilerini alikadar e
den meseleler halckmda muhte
lif süaller t0rmuşlardır. 

Başvekil Hz. tren haraket e
derken teıyie gelenlerin ayn 
ayn ellerini sıkarak veda et
mişler ve tren eyi seyahat te 
mennileri arasında haraket et
mittir. 

Adliye Vekili de bugiln 
dönüyor 

Evvelki gün ıehrimize gelen 
Adliye Vekili Yusuf Kemal B. 
bugün Ankaraya avdet edecek 
tir. 

~ .F' •kat Türkiye ile lranı biri 
~e bağlayan dostluk müna
~ tleri imzalanan mukavele
~den daha derin yerlerde. iki 
~etin kalbinde yerleşmiş bu
li Yor. F uruği Hazretlerinin 
~ltetleri ıon seneler zarfın
,t~ıüs eden bu samimi mü
~·1ei>etlerin bir dela daha yad 
~.~ ~İne vesile teşkil etti. 
Ilı ~tk • lran dostluğu, hemı iki 
~ ~leketin hudut boylarında
y :Ükunun teminine, hem de 
)' kın Şarkta sulhün idameaine 

t~tııı eden büyük bir amildir. Hususi idarelerin 
~ llruği Hazretlerinin bu aziyeti 

Papa vekilliğinde 
• 

ti h·tetleri ve aramızda geçirdi- para V .. merasım 

Her aileye 
Bir ad 
Dahiliye Vekaleti 

yeni bir 
layiha hazırlayor 

• 

ı 

• 

ANKARA 11 - Dahiliye 
vekaleti bir ıoy adı kanunu li 
yihası hazırlamaktadır. Uyiha 
nın ihtiva ettiği esaslara göre, 
kanunun tatbikrna geçilmeıinıo 
den altı ay sonra herkes ken<li 
ıine bir aile adı bulmağa ve bu 
adı nüfus kütüğüne yazdırma
ğa mecbUT tutulacaktır. Bu ad
lann bir şahıs adı, tarihi bir ad 
veya yer ve yurt adlarile alika· 
dar olmasında mahzur görülme 
yecektir. Y alnrz adı kullana
cak adam ve ev halkının o adla 
olan ali.kasının vesikalarla isba 
tı lazımdır. Türk milli ananesi
ne ve göreneklerine günü.n me 
deni isteklerine uygun olma
yan adların kullanılmaaı mene 
dilecektir. Ayrı evlerde oturan 
aileler isterlerse müşterek bir 
aile adı isterlerse ayrı ayn ad 
alabileceklerdir. Yalnız ilk tat· 
bikatta adlarının biribirinden a 
yırt edilebilmesi için iki benzer 
addan birine bir işaret konula
caktır. Aile adı alana meseli 
bayraktar oğullanndan Ali bey 
değil, Ali bey bayraktar oğlu 
denilecektir. 

Dünkü atlı milsabakalara iştirak eden hanımlarımızdan biri mania aşarhen 

Bir kasırga 
felaketi 

Üç fehir yıkıldı, 
1000 kiti öldü 

Galatasaraylılar dün 
2 - O yenildiler •• 

•••••••• 

Mütarekenin 
Yıldönümü 

Sa1'ı - Kırmızı takımında çok 
NEv:oaK, 

11
· A.A. - __ Kilı..~ esaslı bir tasfiye yapmak 

çıkan bir ka11rııa eonaamda olenlerin 

:~ı:ın~~~:Ji~ kiıi kadar tah-
1 
artık bir emri vaki olmuştur •• 

Kaurııa saatte 200 mil ıüratle -
mit ye bilbaıaa Puerto PriıKipede iki maç yapnnık için ~ ...-.~ ........ ..,...,. .. 
·ço1r tiddetli olmuıtur. Bu kutrııa mize we!aı Leriaıki telomı dün 

Fransızlar dün Santa-Crey, Delıur "e Caınaguay Taksim .tadyumunda Galata-

F "k.. .. d telıriniSan" . tacmami!~ ~..,etmiıtir.tl . sarayla kartılattı ve faik bir ır en oyun e ta re7 ,.. .. nn0<:a> ıu ... en =:: . o 2 ı· ld" 
ı yıkdnuıtır Şehrin her tarafını ıu n tonra - ga ıp ııe ı. 

merasim yapb ar baınutbr .. Bununla beraber ahaliden 8 gar milli takmıma bet oyun 
birçoğu tam vaktinde evlerinden çı· cu "veren Levi11kililerio dün en 

Dün umumi harp mütare- kabilmiılerdir. Fakat maddi zarar n kıymetli elemaruannda.n a.lı -
kesinin dönümü idi. Umumi hasar pek çoktur. Limanda birçok nım olarak oynayan Galatu~ 
harbin galipleri 11 T eşrinitani ııemiller batmıttır. 1 1 ka ld ğ bu · 
918 tarihini tet'it için her ıene En ziyade nufuı zayiab kaydedi- ~y 1 ~ra rşı a 1 1 net";8" 
bugün mera.im yaparlar ve len Camagueycle evler tamamile yı- yı tabıi bulmak l&.zım relır. 
harp ölülerinin hatrralan taziz kılıp harap olmuf, münakalat inldtaa Dünkii oyun umumiyet itibarl-

ı uğnımııtır . le durgun ve zevksiz oldu. E· 
edilrr. Amerika, ltalya, ngilte .. Jamaique ada11 da ~r ~?,'P :JÜ· pey zmandMı beri takım halin-

• 

re, Franıa ve Belçika ile diğer zunden __ çok zar~ sonnuıtür. Muz de oynamayan Galataaaraylılar 
bazı memleketler de diiıı men.- mahıulu tamaırule ı......., ve nW>vol d üdcleti boca ,..cı;,..., 
•İımı yapılmııtır. Uınuml harp maıtur. maçm evamı m nce 
mu"tarek-ı" 918 ••neai 11 ı"nd . la.dılar ve ihenkaiz bir oyun oy. 

~ ....... . Mez.ruat mahDoldu nadılar. 
ayırun, 11 inci günü, tam saat 
11 de imzalanmıfb. 

Dün ıebrimizde de bu mü
nasebetle Fransız tebuı tara
fından merasim yapılmıt ve 
nutuklar söylerunişti.r. 

Dün ıabah saat onda tehri
mizddı:i Fransız kolonisi tara· 
fından Feriköy Fransız mezar
lığı ziyaret edilmiş ve meruim 
yapılarak çelenkler korıulmut
tur. ŞehrimUdeki ltalyan ve 
Belçila kolonilerile ecnebi ata 
te militer ve navalleri de bu 
meruim ve ziyarette hazll' bu 
lunmuşlanlır. 

Merasimde Fran11z ıefiri 
Comte de Chaınbrun bir nutı.lk 
söyleyerek, 1BJ1UJDi mütareke
clenberi 14 sene ııeçtiğini ve bu 
müddet zarfında su•hün takiye 
ai için atılan adımlan zikreıt
miıtir. Sefir um1Blli harbin dün 
ya milletleri üzerinde bir inti
hap huıule getirdiğini ve onla
rı aulh ttrafında topladığını i
lave etmiş, nutkunun sonunda 
Fransa ile Türkiye arasındaki 
ıon itiliflardan sitayişle bahse 
derele, iki taraf mecliılerinde 
aon geçen mütekabil hissiyata 

(Devamı 2 inci sahifede) 

HAV ANA, 11. A.A. -Ekıer ölil 
ler denizden dlvar ııibi yiikıelen sa
hilin bir kıımını iıtita eden dalgaya 
kurban gitmiılerdir. 

Eyaletlerin üçünde kuaıa 10 bin 
lerce mürabba kilometre viiaatındıı 
iıleımÜt toprakları harap elmİ!tir. 
Sıhhi prllan pek fena olduğu için 
ııalımlann önüne seçilmek üzere co 
setler yakılacaktır. 

Ticaret eşyası 
Ambalijlan 

Kontenjandan hariç 
tutulması 

tüccarı memnun etti 
Son kontenjan kararnameıinin ba 

zı maddelerini tadil eden yeni karar 
name ıebrimiz ikhoadi mebafilin
de büyük bir memnuniyetle kartdan 
mııtır. Yeni luıranıamenin bilbuaa 
ambalij mevaddı hakkındaki fıkra
lı ihraç mevıimi bidayetinde bulun
duğumuz için ihracat tacirlerini fev 
kalade memnun etmittir. Kararna
me mucibince gümrüklerde ihraç eı 
ya11 için ambalijlık mıevat ve kaplar 
ıerbeıtçe memleekte ıokulabilecek
tir.Y alnız bunların ıarf mahalli ııkı 
bir kontrole tabi tutulacaktır. Evvel 
ce ihraç eıya11 için kullanılan çuval 
lar kabulü muvakkat uıulile itbal e
dilmekte idi. Bu yeni ıeklin kolaylı 
ğı ve ucuzluğu itibarile ihraç etY•
mızın aatıı fiatları üzerinde müsait 
bir teair yapacağı muhakkak ıörül
mektedir . 

Maç na•ıl oldu? 
3 e 5 kala evvel& Leviald. 

ray alkıtlar araunda sabaya çık 
tılar. Mutat mer-.im yapıldı. 
Parayı biz kazandık. Takımlar 
fÖy)e tetkil edilmitti: 

(Devamı 6 mcı sahifede) 
DIJn nlıbeten lgl oynayan 

Suphl maç eınaaında 

• 
Furugi Han lstanbul-
dan bugün ayrılıyor 

Dün İran konsoloshanesinde 
şerefine bir ziyafet verildi 

Bir kaç aündeoberi tehrimizde bu 
lunan, misafirimiz, lran hariciye ve 
ziri Muhammed Ali Han Funıgi Hz. 
bugiin Toroı elupreıile ıehrimizdeo 
Halebe müteveccihen haraket ede
ceklerdir. 

Muhterem misafirimiz Halebe 
kadar Toroı ekspresine takılacak hu 
ıuıi bir vaıonla ıeyahat edecektir. 
Fiırugi Hz. nin mihmandarı olan Re 
fik Amir ve Cevdet Beyler mütarü
nileybe Rayak iıtaıyonuna kadar re 
fakat edecektir. Furuıi Hz nin Suri
ye ve Irak ziyaretleri resmi mahi
yette olmayıp tamamile huıuıi ve ıe 
yahat makaadiledir. Müfll'Ünileyh f. 
raktan 1 rana ıeçecektir. 

C\ tt kaç gün, daima ha.tırlıya- ı ANKARA, 1~-- ~ahılıye Papanın Türl<iye mümetilli 
'-1 iınıız samimi intibalar bırak- vekileti huıuai ıdarelenn para Monteigneur Margotti evvelki On üçüncü tertip tayyare pi Avusturyalıların 
dı?tıt. Memleketimizden ayrıl- vaziyetlerini ehemmiyetle tet- gün aaat on altıda yeni lspao- yangoıunun dördüncü k4'9ideai ld •• ,. Ü 

Tayyare 
Piyanğosu Fi.ırugi Hz. ıerefine dün öğleyin 

tebrimiz lnuı konıoloıu tarafından 
konoaoloıbane bina11nda bir öile zi 
yafeti verimittir. Bu ziyafette Vali 
Muhiddin Bey ve refikalan Hf. va
li muavini Ali Rıza Bey ve daha ba
zı :&e'l'at bulunmuttur. 

~1 ~11~ünde Furuği Hazret- et!11dct~ir. Bundan evvel .50 ya ortaelçiıi M. Aristeği'yi me dün ba§lamıştır. Kazanan nu- yı onum 
~-ili hurmetle selamlar ve mılyon lıra kadar tutan bu ıda rasimle kabul etmiştir. maralar yedinci sahifemizde- BugÜn Avuıturyada cümhuriyet ıL liı\ ınilletı"nı'n hu"rmetlen"nı" relerin bütcelerinin yekunu üç bu ·-'- 1 iliınmın yıldönümüdür. Bunun için 
:".'l\t 1 d l e1ç·ı· · dir. Ke9ideye gün ae öğ e- k ı " tan milletine iblağ etme· te bir derecesine inmiştir. Va- Merasim e spanya ı ığı den sonl'a devam edilecektir. AyupafBdaki ATUıtury• onao oa- Misafirimiz öi\eden sonra otomo

bille tehir clahilinde bir ııezinti yap ltendiıinden rica ederiz. ziyet baevekilliğe bildirecek- batkitibi M. F ernancleı de bu· hanesinde bir kalıul reomi yapılacak- Furaai H•n H:ı. 
AhmetŞOKRO t~ir:· ~~~~~~~~~~_:_~lu~n~m~u~e~t!ur~·~~~~~~~~~~~==============~~..:..:;tu:·:.._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ mıtbr. 
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Tarihi tefrika: 12 

93 / elaketleri 
ve İgnatief 

• 
93 den evvel Istanbulda 

Rus entrikaları 
lgnatief, Valde Sultana da 

aokulmağa, yaranmağa çalıtl· 
yordu. Valde Sultanın bapğa
H Cevher ağaya boyuna hedi
yeler gönderiyor, tercüman ağ. 
zile ona: 

- V alde Hazretleri müate
rih olsunlar. Çar Hazretleri Pa 
diıahın en İyi dostudur. 

Gibi sözler söyletiyordu. 
Anasının. saraydaki en ya· 

kınlarının Rus Elçisine kartı 
besledikleri inan ve güven ya
va ~yavaf Abdülazize de geçi
y ordu. 

lgnatief'in saray üzerinde 
oynadığı oyuna kartı duran İ
ki adam vardı: Bunlar da Fran
sız politikaaına bağlanmıt olan 
Ali ve Fuat Pa,alardı. 

Üçiincü Napoleon'un Fran
sa.da kurduğu yeni imperatorlu 
ğu, büyük Napoleon'un cihan
girliği yolunda sarsılmaz ve 
dünyayı çevirir bir kooret gibi 
gören bu iki vezir, uıt.alan 
Mu.tafa Reşit Patadan Ruı po 
:itikasına kartı i-nmazlık ve 
güverunezlik mirasını almıt
lardı. lgnatief'in gelitinden bir 
az sonra Ali Pata bu genç ~ 
ralin raagele bir büyük elçi ol
madıi1111 anlamıttı. Bunun için 
Çann vaftiz oğlu sarayda iç
ten içe çal1tırken, Ali Pata ela 
Patlifalun kafasında Fransaya 
güvenmek, Ruı politikaama 
karşı itkilli bulun-1< duyJU· 
larını uyandırmağa uit'aııyor 
du. 

Ali ve Fuat Paıalar. binbir 
güçlük içinde Osmaııb impera. 
torluğu gemisini kırık bir dü.. 
menle dönckirmefe çalıııyorlar 
dı. Bu remi gerçekten sert fır. 
tmalar, llllaforlar arunicla bo
calıyordu. 

Karadai ihtillli binbir güç
lükle durduruhnuıtu. Koslcıoca 
Osmanlı lmperatorlutu bu bir 
avuç Dağlının kartısına bütün 
ordularmrn Başkumandanı ye
rinde olan Serdan ekrem Ömer 
Paşayı göndermeğe mecbur ol· 
mutlu. 

Karadağ yenildikten aonra 
Ömer Pata bir daha Dağlılar 
ileri aaldıramaam diye blokhavz 
denilen iatihkamları yaprnağa 
ba,lamıştı. fgnatief ite kanştı. 
Bu blokhavzlan yapıldıktan 
sı>nra yıktlrdı. Böylelikle hem 
Dağlılara yann tekrar ayaklan
ma kapısını açtı, hem de Dağlı
larla bir ayaktan akaayan Her
seldi hıriıtiyanlara meydan ver 
miş oldu. 

lgnatief her işe karışıyor, 
her sözünü de bir yandan: 

- Metbuu mufahhamım Çar 
Hazretlerinin arzuları bu mer
kezdedir. 

M. Fon Gronau 
Berlinde 

BERLIN, 11.A.A. - Volff aian
•ından: Hariciye nazın fon Neurath 
dünya etrafında tayyare ile bir devir 
ıeyahatı yapan fon Gronau'un Ber
line ndeti münuebetile mümailey
be oamimi b;r tehrik telgrafı &Önder. 
mittir. 

iç yüzü meydana 
çıkanlan yalnn 

PARIS, 11. A.A. - Leh müheadU 
!erinden Dunikonlü'nin pya albn 
yapmak uaulünü bulduğuna dair o
lan İddias ıbaldonda tetkikat yapma 
ia memur edilen 3 mutahao1111 bu 
meıele hakkında verdikleri raporda 
bu iddianın yalandan ibaret olduiu 
net:İceıine vamıışlardrr. . --
Vaedeasill yangı
~unda telef olanlar 

BERNE. 11. A.A..- Vaedens..-ill
de yanan yurdun enkazı altından 11 
ceıet çıkarılmıtllr. ---Zonguldak Halke

vinde konferans 
ZONGULDAK, 11.A.A. - Dün 

ıece Halkevindc dil ve edebiyatımız 
baklanda bir konferans verilnıit ve 
kalabahk bir halk tarııfmdan derin 
bir alaka ile ~ io!cnmiş ve çok alkış . 
lanmııtır. 

Konfcran5tan t;.Onra Halkevinin 
... ü:ıiluı hey<tİ llll'llfrndan bir konM!I' 

Diye tehditler, öte yandan 
da hediyeler, tatlı dillerle yeri
ne getirtiyordu. 

Balkanlarda ıert bir hava e
siyordu. Ulahlılar Beylerine 
kartı ihtilaller yapıyor. Eflak 
ve Boğdanj birleştirerek Ro-
manya kraTiığıoın batına bir 
Avrupalı Prens getirmeğe ça
llflyordu. Sırplar, her fırsatta 
biraz daha imtiyazları arttır
mağa, Türk bayrağının Tuna ü 
zerinde son aığınağl olan Bel
grat kalesini de geri geçirmeğe 
uğratıyordu. Yunaniatanda Ba 
viyeralı Kral Otton' a kartı a
yaklanılmıt, yerine Danimarka 
lı Kral Y orgi getirilmitti. 

lgnatief, Rus politikaaı ge
misini bu sert havaya göre kul
lanıyordu. Gemi sağla.m. yelken 
ler yeni, -dümen dayanıklı idi. 
Balkanlarda kimisi geniılemek 
kimiıi de batme buyruk olmak 
iatiyen milletlerin gözleri hep 
Ruayaya bakıyordu. Bu küçük 
Balkan Hıristiyanlannı kanadı 
altına alarak Osmanlı lmpera· 
torluğunu parçaladıkça parça
lıyan hep Rueyanm panılavist 
politikuı idi. 

lgnatief, Rum patrikhanesi
ni, Bulgar komitecilerini, Her
sek çetecilerini de elinin altın
da tutuyordu. 

Bulgariatanda boyun. ayak
lanmalar oluyordu. Şimalde Ro 
manyanın, Garpte Sırbiıtanın, 
baıma buyruk birer devlet kı
lığı aldığı.nı gören Bulrarlar, 
lınatiefin emrile kendilerine 
cesaret veren Rus konıoloeları 
na gövenerek her tarafta karga
tahklar yapıyorlardı. Ali ve F u 
at Patalar buna kartı koymak 
için yeni bir viliyet kanunu 
yapmıtlar, Mitbat Patayı Tuna 
valiliğme gönclermitlerdi. Mit
hat Pata Bulgarları yer yer ko
valıyarak ayaklanmalan ezmiş
ti. 

Y-eni Tuna valisinin Bulgar
lara aman vermediğini gören 
l gnatief, bu ıert iş.damım or· 
tadan kaldlrmak içm Mithat 
Patanın yanma Yuvan adında 
birBulgar feclayisini göndermit 
fakat it meydana çıkarak Yu
van iatediğini yapamadan ele 
geçmiıti. 

Bunun üzerine lgnatief, ls
tanbulda ite girifti. Mithat Pa· 

fayl Şurayı Devlf"t Reisliğile 
ıtanbula getirtti. Tunayı Bul
garların .,ı;ndf':ll kurtarabilecek 
tek adamı aradan Çlkararak Bul 
garlara meydanı açık bıraktı. 

fgnatiefin bu becerikliliği, 
Çar' a Gortchakof a olduğu ka
dar Katkof gibi koyu pansla
viıtlere de umut veriyordu. 

(Devamı var) 

Fransada milli ci
hazlanma projesi 
P ARI S, 1l .A.A. - Milli cihazlan 

ma hakkında hükilmetçe kaleme alı 
aaa proje ayan ft meb'uoanmec:lisle 
ri Wıma ........ dağddaeaktır. 

Bu layihada milli cihıuıla .. ma işi 
İç.İll 7 milyar 163 milyon talısiıat ta 
yin olunmuttur. Bu tahıioat 1933 ye 
1934 -eleri bütçelerine müoavi au 
rette konacakbr. 

Ba tahıisatla köylerde elektrik te
sitatı. mektepler yapılacak, muhte
lif yerlerde limanlar ve gemilerin it
leemoine müuit nehir yoll.n YÜcuda 
setirilec.e ktir. 

lrlanda- lngiltere 
DUBLIN, 11.A.A. - lqiliz tica

ret qyaamdan almacalı: gümrük re
timleri haldoadaki yeni fute busün 
aqredilmiftir. 

Y enideıı resme tabi tutulacak 
maddelerin bir çoğundan daha ev
welce de verp .ı-.akta idi. 

Birmanya Hiadi&
tandan 

ayrılaçak mı? 
RANGOON, Jl.A.A. - Burüne 

kadar Binnanya tqrii mecli.ine Hin 
diı~dan aynlma taraftarlarından 
16, bunların muarızlarından 16 ve 6 
bitaraf izi İntihap edilmittir 

42 izaJık bılldnadaki intihabatın 
neticeleri henüz öğrenilernemi~tir. 

Müntahlpler "Birmanya Hindia!an 
dan ayrılaaık ımdır? " tüalille kar-

- --!-_ - ~-- - ---- - -- - - - -~ 
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HARİCİ HABERLER 
Hukuk 
Müsaviliği 

lngiltere ne şart
larla kabul edecek 

LONDRA, 11. A.A. - Hariciye 
na:ı.ırı Sir J ohn Sim on ,Avam Kama 
ruındaki beyanbna fU suretle de
vam etmiıtir: 

" Almanynaın Avrupa bükiimetle
rinin biraz evvel zikrettiğim resmi 
teminatına i1tirak etmeıi lUım ge
lir. 

" Bu tarzda verilen bir teminabn 
mesu):yetini kabul eden lna:iliz bü
kümeti Alman hükiimetinin hııkuk 
müsaviliği hakkındaki talebinin ap.
ğıda oöyliyeceğim terait dahilinde 
iı'af edilmesi fikrindedir. 

1 
Mısır mektubu 

-----' 

"Veft,, fırkası 
Von Papen'in 
Müzakereleri Çaldaris çekilecek 

ihtilaf halinde 8 .. ..k f k 1 1 b y ı· · d d.. ·· k uyu ır a ar a u unan mec ısın e un muna 8 
Heyeti idarede hafta görüşecek l b• I kd d•ld• 

ayrılık var BERLIN, 11 . A.A. _ Başvekil şa 1 lr Ce Se a e 1 lea 

KAHiRE (Milliyet) _Bu hafta f~n f'.apen'!~ ~ili bir .. t'.'."'erküz ka- ATINA, 11. (Huıuıi) - Yuıian meclisi bugün öğleden sonra toplaO 
Mısırda Veft iımile mahıf siyasi fır- ı bıneaı tqkili ıçın kuçük fırkalarla mıt ve bu ceı.., çok rürültülü ve münakaıalı geçmiıtir. 
kanın merkezinde hakiki bir kriz yu yaptığı müzakerelerin neticesiz kal- Bu münasebetle M. Venizelos ta söz alarak lasa bir nutuk oöylemiş .. 
ku buldu. Geçen yaz mahkemede ~· üzerine Ağ .~enaha men!~P bü ezcümle demiJtir iri: 
bombalar davası rüyet edilirken, !ük fırkalar"'; mu"."'~erey': !1','."tıne-
Veft fırkasına menaup iki avukabn 11': memur edılmesını remcümhur - .. Buırünkü teklile bir hükıimet iktidar mevkiinde tutunamaz. Hüki 
kavgası frrka heyeti idaresini ikiye ~ınden~rg'tan talepedeceği bildi- met yalnız kraliyet taraftarlarından değil bütün fırkalardan terekkiıp et..,.. 
ayıracak derecede ehemmiyet lr.eabet nlmektedır lidir." 
ti. Heyeti idareden alt ıaza ile re· Fon Papen bu müzakerelerde de Mecli. yarm da mühim bir celse ş.ktedecektir. 
Nuhas Paıa bı·r ta•afa. sene heyeti' 

1

ı·~ muvaf. f.ak olmamazsa yeni Reicbıtai -• • 
1 1 Bu celıede Çaldaris'in ba• vekaletten istifa etmesin ·ntı· • 1 nrn-· 

dareden sekiz aza da bir tarafa ayrd ~~ ,.,••ı t?~ a~ada!1 ev~el A~ T e ı • •ır o u 
dılar. Bu ihtilafın ne suretle neticele hukumetının ıdareııne aıt baz1 ısli.- tadır. 
neceğini timdiden kestirmek güç - hat .,...!arını hazırlayacaktır. Harp borçları ve Fransa 1 - Almanyanın ıilih kuvvetleri 

ni azaltma11 hakkındaki madde di
ser milletlerin ıili.h kuvvetlerinin 
tahdidi hakkında vücuda getirilecek 
ayni mukaveleyi dahil edilmelidir. 
Bu yeni muka•ele Venailles muabe 
desinin Almanyanm ıilihlarından 
tecridi hakkındaki maddeleri yerine 
kaiın olmalıdır. 

lacaktır. Ekıeriyeti teşkil eden ...ı.i'z . Bu iılahat ~ilhat~a. m~frit komü
aza dinlenilmedikleri için gücenerek nutk ve ıottıyalids.~ ~ıllıyket~ı. f":kaltiharı
iıtifa edip çekilecekler mi? Bu halde 1 nı ~vve en uıurm.e ıçın ın ap 
mensup oldukları vilayetlerin qra- ı usulune ve kanuna aıt olacaktır. 
fından oldukları ve alıali üzerinde . BERLIN, 11 .A.A. - Volff ,a
nüfuzlan bulunduğu için bu azala- Ja~ı'ı!nbd.an: Bat•k~I ~~bif<;>n f'.apenk!l~ 
nn istifaları fırkanın teşekkülünü mı ı ·~ temer uz lUI neıı teş ı ı 
aauacalı: derecede kuvvetlidir. yok- mak.":.adıl~.zakhatırı 1•ay~fl' haffırkalarla ya 
sa bu suretle frrk.anm ink.iaam.ına pacagı mu e,.e er mı ta sonuna 

PARIS, 11. A. A. - Maliye Nazırı Kinunuevvelin on ikinıinde va~ ) 

hülül eden 20 milyon dolarlık harp takıitinin tediye tar:ı:ı hakk:ndıo 1' 

2 - Almanyanın sili.h kuvvetleri 
nin tahdidi diğer milletler hakkında 
kabul edilecek tadil uıullerioia aym 
na aync müddet zarfında tabi tutul 
malıdır. 

3 - Almanya yeniden silihlan
mak niyetinde olmadığını bildinniı
tir. Fakat sadece diğer miUetlerin 
malilr olmaıma müıaade edilen .ulı:e 
ri lı:uTI'etlere kendiıinin de tahip ol
muma mümanaat edilmMini arzu 
ettifiai ili.Ye eylemittir. 
Hulaılô nziyet itibarile müoavat 

eauı Almanya baldunda kabul edile 
celı: olarsa bu esa11n umumiyetle ta
mnma11 luım selir. ln.,;l.cre bükü 
meti bu esaım ıili.n laıYYetlerini bc
ratm. hakkındaki mukaveleye ithali 
huıuıwula diğer milletlerle teıriki 
meııaiye huır bulu-tlı:adır. 

Bu eaaım tatbik mevki.ine konma
aına ait uıul Ye tafhalar Cenevrede 
müzakere edilebilir. Fakat bu eaaam 
fili surette tahakkuku derhal müm
kün değildir • 

Sir John Simon ,ayni esuların n 
uıullerin A vuıturya, Macaristan ve 
Bulsıaistamn aili.h kunetlerinin a
J:&ltdma11 hakkında el,., •atbik edil
mesi lizım geldiiini tôzlerine ili."" 
etınittir. 

Almanyada tefsirler 
BERLIN ,11 .A.A. - Volff ajan 

ımdan: lngiltere hariciye ruwrı Sir 
John Simon'un dünkü nutkunu tef
ıir eden Berlin ıiyaıi mahfelleri,Al
manyanm hukuk noktaımdan diğer 
devletlerle müsavi tutulmaaı mesele 
si baklandaki lll'lir devletlerin tarzı 
muhakeemsinde •on Almftn muhtıra 
sından beri husule gelen değişiklik 
üzerinde israr etmektedir. 

Burada Sir John Simon'un nut
kundan yeni bir takım fikirler mey
dana konulduğu ve bu beyanabn Al 
manyada mevcut tüpheleri iz,le et 
memelde beraber prensip itibarile Al 
man noktai nazillnnrn isabetini tes
lim ettiği ileri sürülmektedir. 

M. Norman Davisin 
Cenevreye hareketi 

ROMA, 11 .A.A.- M. Norman 
Daviı dün Floranı'dan Komaya 
gelmittir. Cenevreye gidecek trene 
binmek üzre bugün Milanoya hare
ket edecektir. 

Ecknerin beyanat· 
BARCELONE, 11. A.A. - Şeb

ramanetinde verilen bir kabul resmi 
eına11nda Zeppelin balonu kumanda 
nı Eckner 50 yolcu ile birkaç ton et
yayi Bareelone'da Pernambouco'ya 
80 saatle / taşıyabilen kahilisevk ba
lonlardan: müt"!eldıil muntazam bir 
servisin büyük bir eoeri terakki teı
kil edeceğini ve ayni ıürat hicbir za 
man Avrupa ile cenubi Amerika ara-
1111daki mesafeyi katedemiyecelı: o
lan transatlantiklerin rekabetine .... 
li maruz kalmıyacağım söylemittir. 

Ru•ya,Almanyadan 
.remi aldı 

BREMEN, ll. A.A.- Volff ajan 
11 bildiriyor: Ecnebi memleketlerden 
ticaret gemiıi tahn almağa memur 
Rus heyeti Nord Deutcher Uoyd 
lrumpanya11ndan 9550 tonluk bir ıre
ıni almııtır. 

--·--
Amerikada damping 

VASHINGTON, 11. A.A. - A
merikan gümrükleri bürosu tarafm
dan yapılan tetkikatlarınmda doku
zu hariçten Amerikaya gelen malla
nn damping ıuretinde ithıll edildiği 
bakkmdaki iddiaların doğru olmadı
ğını nw.ydana çıkamu~tır. 

• · lmak .. · · · tif ed doğru ba,layacalı:trr. 
ınaru o uzere reıı nu ı• a e- .. . 
cek? B miili.lıaza ek • ı d ğil' Bu muzakereleı- bılhal!aa kanunu 

d
. . a· u .. .. .. 'ht.P I md emMu ed esaıinin tad;fi m....,le.i etrafında ce-
ır. ır uçuncu ı una e ıaır an decelı: . 

k bol -'-- d d 1 . . . reVl!ln e in'. ay up y .... n a av et erme ıntı- BERLIN ll.A.A Ba 
d·ı ·ı_· ı 'le b ih . . - vyera ve 

zar e ı en ı.u azanın~ me11 u d." bi Al h"'-" ti • 
tili.hn önü alınabilecek mi? ıg~ cen~ • mar.'.ya uaume en 

Son zamanlardaki .. ziyet bu ihti- kabın~ reıılen. burun Almanya ıan-
mallD. daha m·· k'· ol b•t · bük' telye11le evYela Alma.nyada yapıla-um un a ı meaı - k . • • 'k . d. . 1 mü nü verdiriyor. c~ aıyası ve ı tisa •. ıs abat ve ~-

Her Ml.lrda L-L d'ldik · · nıyen Pruıyıuım Rayııe kartı vazı-
n -....se ı çe mnı ti ele! · · ·· ·· __ ._ • bu 

seçen V efı'in hakiki surette ne ol- Y~ mes erını .ııonı~ma< uve -
duğunu Milliyetin karileri herhalde ırun bu•aay gelmiılerdır. 
merak ederler. -- --•• •••• • ~--

Arapça olan bu kelime Delepti
on demektir. V • diyebilirim ki haki
kat hale uysun buruın gibi münalİp 
bir kelime bulunamazdı. 

Filhakika 1918 •eneıinde müta.re 
keyi mütealap baılarmda Saad Paıa 
Zoglul olmalı: üzere Mısır ayamnclan 
yedi kiti siderelı: lnailtere ve AYTU
padan Mmrın iıtikli.lini i.tihsale bü 
tün millet tarafından ve binlerce İm 
:la ile tanif edildiler. 

Mühim 
ifşaat 

-~-
Almanya harpten 

evvel ltalyaya 
ne teklif etmit? 

Gerek Amerika Reisicüınhuru PARIS. 11. AA. - Matin gazete 
sabıkı müteveffa Vilson'un mahut ıinin Cenevreden aldığı bir habere 
on dört 9eraiti ve lngiltere hükiime söre ltalyanın sabsk hariciye nazın 
tinin bu ndide müteaddit vadi Mı- kont de Sfona Cenevredeki beynel
aırldanı bu huau•taki taleplerinin milel Darülfünunlar enıtitüıüncle u
derbal kabul edileceği kanaatini ver- mumi harbin sebep ve menşeleri bak 
mitti. kında oöylediği bir nutukta demit-

Mıaır ahalisinin hilkaten mücade tir ki: 
leci olmamaıma ve asırlardan beri " Almanya, Avusturya ve ltalya 
yekdiierini mütealup mubt<lif ana11 araınıdaki müaellcı ittifalı:m oon de
rın tahta istili. ve ittibdadında yap.- fa yenilenıneai eanaımda Alman er
auş olmasına ve billıaua luok:ki hür ki.nıharp heyeti bir harp çıkacak o
riyet aşkının orada henüz doğmuı ol luraa Alman ve ltalyan ordulannın 
maıma nıığmen,k>tndftn on dört ıene lıviçrc toprağında tahtidi hakkında 
evvel hakkını istcm<k üze•e tavzif yeni bir muk~vele akdini lta!yan er
ettiği delekelere itimadını muhafaza karuharp heyetine teklif etmittir. 
etmiş ve onlara verdiği söze sad;k " ltalyan erkanıharp heyeti bu 
kalmıştır. 1919 da 5Md Paşa Zaglul planı hükümPte tevdi etmiştir, fakat 
ıi.m diki Başvekil l.mail Paşa Sıtkı ltalyan hükümeti bu projeye ittili. 
ve s::.!>ık başve kil Mehmet Paşa Mah ı hasıl eme1< istememi~tir. 
mutlan mürdd«'P iki arkftdaşile be- 1 ltalyan hükümeti lıviçrenin bita 
raber Maltaya •Ü•üldükleri vakit raflığına riayet göıtenn~n manevi 
Mısır ahal;si iıyan etınit ve lngilte- bir ,·azife olmakla kalmayıp lta!ya
re hükümetinin bu zevatı tahliye et- nın menfaatleri icabatından olduğu
mesi,e mcdJur etmişti. nu dr\ kati ve resmi ıurette beyan 

Bunlar tahliye edildikten sonra etmiştir. 

Sıra borca 
Geldi 

Parise gidertk oradan Mı01Co- ahalisi. 
ne hitap eden bir beyanname neıret 
tiler, Bu beyannamede Mısrra lngil 
tere hükumetinin göndermit olduğu 
ve Lord Milner tarafından riyaıet e
dilen tahk'.kat komisyonile ahalinin 
ademi temasını iotediler. Bütün mil-
let başvekilden en uf•k fellaha kadar fngiltere Amerika-
komiıyonun çok mülayim hRtti. ah- • • 
bapça oorduğu ıuallere: "Vekilleri- ya hır nota Verdi 
miz aPriıtedir. Gid;niz, ne istediğimi LONDRA 11 AA _ 1 'it 
zi onlardan sorunuz" dediler. . Ame . .__' ol. ·bo· la nbg~'-laere 

Bil
.b 1 'it k · . S nın nıuoya an rç rı .,. n 
a are ngı <l'e omuerı aaJ ' daki ta V hi t daki t T 

Paıa Zaglüle çiftliğe çekilip siyaset efi . no ntaınsil as Amng ~~- b ~! ız 
1 

- · • d" s n vaıı e en-...n ancıye 
e ugraşmama11 emnnı ver ı. Saad stı· , ·· d ild'" · haber 

P 
... . . nazın mson a ıon er ıgı 

aşa Zaglül bu emre ıtaat etmedıği i al t 
çİn Seyıel ada .. na nefyedildi. O za- ınmıt ır. 
man da ayni ahali iıyan ederek hiç M. IJO(Jver Vashingtona 
çekinmeden bir kaç yüz kurban •er- dönüyor 
mitti. Bu isy~ın neticesi~~ Sa- NEV YORK, 11. A .A.- N.,. 
ad Paıa Zaglul Mısıra setinlıp ilk y k y· t · • eli-· bir 
V eft kabineaini t"tkile edil or ımea pze esımn ver l'I 
di. Nihayet intihabatta :e;:.u:..ıne-- habere söre M. ~oover. beynelmilel 
tin çok şuurlu .e mükemmel bir inti bok;~ m~~es~n d~den . .J'a"":_ya 
zam tahmda hareke eiğiai sördük ç~ "v:":f' a , 

0
L, 

1 
•• tayı elr dö~e 

B. d f k bi t •k .. d.: nne ngton a 111r sun evv n 
ır yer e en u a r azyı ııor u- mek .. p loal 'ela h ek 

•·· bü't•· '·" ·· ah-"-· . uzre a to n ar et et gu zaman, un o auyun cu.qım_a · tir 
çöllere çekilip intihap ırününü orada IDLf • 
geçirdiği vakidir. Kaç rey aldılar? 

itte böyle ~ i_!mada mazhar ol- NEV YORK, 11. A. A.- Şimcli-
mut olan bu sıya11 fırkanın merke- kadar .. "--" b. el ·· · d · 'd za1an ye oa·~en ne c ere ııonı 
~n. : beyeb ı arc a . araaı.'1a M. R00tevelt 20,366,000 n M. H-
ıhtıli.f mevcuttur. Gerçı teşelı:kiiliin- 1 490 ()()() - 1-- lan! 
d V _.. bö 1 b'--'-- def . ver 4. . rey """'' ır. en ~, y e ır .... ç a ihtilaf 
geçinnitti, hatta. en mühimmi 1922 Teşrii intiha bat neticeleri 
de oldu. NEV YORK, 11. A .A. - Meb'u 

Azalarından bir çok ırüzide et- san mecliıine timdiye kadar 309 de
bas Veftten ayrılarak hür meşruti- ınokrat 110 cümburiyetçi ve amele 
y~tpe':"er fırka.11 iın;ıile bir ~ırka !et frrlıa11~clan 3 çiftçi i.zi. intihap edil 
kil edip derhal Veftin aleyhıne hare mittir. 13 azilık hakkındaki intiba
~et e.~er. bir cephe almıtlar ve Veft- bat netceler henüz ıneİfl<Üktür. 
ın muthış haamı olmuılardı. Şimdi LONDRA. 11 .A.A. - Hariciye 
bu fırka mevcuttur, yalnız hükumeti nazırı Sir John Franoa, ltalya Ye 
hazıranın fırka11 olan Elıaap fırkası Belçika elçilerile rörüterek onlara 
aleyh.i~e tek bir cep~e tetkil edebil- harp borçları haklonda lnriltere ta
mck ıçın V eft fırka11le olan eski mu rafından Müttahidei Amerikaya •erİ 
hasameyi kaldınnıtlardır. len son nota bakknıda bazı ınalü-

Hür meırutiyetperver fırkaaı ua mat vermittir. 
Macar haıvekili sı Mısırın en mütemayiz ve malumat LONDRA, 11 .A. A. - ltalya, 

R d lı mühim eşhası olmasına rağmen, Franta ve Belçika bükümetlerinin 
oma a ahalinin ekseriyeti kahiresi bu daki- Vashinston birer nota söndeurıek 

ROMA, 1 l. A.A.- M. Mus kaya kadar Veft fırka.sına kartı sa- niyetinde olup olmadıklarına dair bu 
ıolini Macar başvekili ile u- clık kalmıtlardır. Vefti idare edenle- ra mahafilincle hiçbir resmi ınalft.
zun uzadıya samimane görüt- rin §İmdiye kadar bir çok bata11111 mat yoktur. 

m 
.. ,t .. r B "l"k tt affetmiı olan bu halkın ıimdiki ihti- Son lngiliz nota11nan muhteviya-
u u . u mu a a an sonra ••• t• ·ı de .. · · · · . . aar ne ıcesı e ne erce muteeasır o- tı bu notanın netrıne dair Amenka 

Macar başvekıllı, ~ava nazırı ce ı lup na11l hareket edecdderini söre- hariciye nazın M. Stimton tarafın-
":erııl Balbo'vu zıyaret etmiı- cej;iz. elan bir karar •erilinceye kadar 

Herriot ile gWü,müıtür. 

Mülakat neticesinde nazır harp borçları halı:lı:ında Fransanın siyaıi ..; 
zakerelere giritmeği deruhte ettiğini ve fakat beynelmilel nezaket ;"'1 
olarak bu müzakerelerin sizli tutulacağını söylemi,tir. 

ita/ya Kıratının yevmi mahsusd 
ROMA, 11. A. A. - Kıralın yevmi mahsusu münasebetiyle M, p.toıt 

aolini Roma sarnizonuna büyük memurlarla elçiler huzurunda bir ı.# 
ı-ttmi yaptırnuıtır. 

Bir komünist nümayişi yapıldı 
VINCENNES, 11. A.A. - Komüniıt fukuı tarafmdan bu sabah ,., 

lan büyük nümayiı •ülnin içinde pçmİftİr. Fakat, nümayiti müteakip f' 
lialer üzerine tatlar yağdınlmua neticesi olarak ufak bir hadise çıkıntfi'' 
Poliderden biduıçı hafif 1Urette berelenmittir. Tevkifat yoktur. 

Aydında Millet mektepleri 
AYDIN, 11.A.A. - Ay bqmdan beri millet mekteplerinde ders~ ) 

b&flamat9br. Mskez Ye ı.öylerde fİmdiye kadar açılan miilet mektepleriılİ" 
adedi yüze varmqtır. Hiç mekt.W olıruyan 32 köyde Ü'ç millet mekteloİ ~ 
ha açılmak üzeredir. 

Ankarada yapılan at yarışları 
ANKARA, 11.A.A. - ~ • Ya Arapların kotuıuna dokuz "'~ 

sonbahar at yarı9larınm albac111 lıot van girdi. Birinciliği Prens Halİll' 
ırün yapıldı. in lhninar'a, ikinciliği Binbatı ~ 

Üç J&tındaki yerli ve Arap tayla- ki 8e7m 3 numaralı Geyik'i, ii~ 
ra maloaaa 1800 metre --'eli ko- Hiğii Kiznn Ef. nin ~ numanılı •' 
tu:ra dört bayY&n sin'i· Emir s.lih - bandılar. Bu kotunun mı"' 
Ef. nin Kluı birinci, Zeynel Ef. nin hoi 2,200 metre idi, 
Nasibi ikinci seldiler. . S- kota üniformalı zabitana ,_,> 
.. O ç ~. daha yakan yqta hal11kan auı çalı manialı idi. Dört ve dablı 'f' 
uç lngilız arMmda yapılan kotuyu kan yqta biç kotu kazanmam•t fi 
Ahmet ve Fi~ı. ~eylerin Pi~i .ka b•lishn lqilizden maada her ~ 
~dı. !"'· Alıyobnın Go11ae~ ı ikin- menıup hayvanlar içindi. Beş 7.aJıi".'. 
cı geldı. Bu kotunun meıafe11 3.000 . ,_ · d' M L-<- ari tıl 
metre idi.. ~ .. KOJUY• gll" ı . ~rnu~' ~.~~ -(11· 

Karacabey harasının iki yafmda- luırunden Sedat Beyın bınıligı . V 
ki yerli haliılran lngiliz taylan ara- ~ ~i~n~i, M~l~z~ ~er Beyiıı • tıl ' 
unda yapilan 1800 met.-c mesafeli ~ '.~ımlı atı ıkincı, yı'.'e ".'uh.~ ı,,J l' 
ko9uda üç hayvandan Güler birinci- lliğünden Abdullah B.ın bındıffı "I 
liği, Özdemir ilrinciliği kazandı. itimli atı üçüncü geldiler . ~ 

Dört yatmda n daha büyük ve Bugünkü yarı9lardan evvel ve 
bu sene hiç koıu kazanmam't yerli 1 ra baz.1 taylar aatılmıştır. 

Mütarekenin 
Yıldönümü 

(Başı birinci sahifede) 

işaret etmit. her iki tarafta 
sulh ve emniyet emellerinin 
hem abenk olduğunu ilave et
miştir. Dün saat 11 de bu mü
nasebetle bir dini merasim de 
yapılmıttır. 

Merasimde İngilizler namı
na bahriye yüzbatıaı Mr. Mac
donald, ltalyanlar namına a
taıemiliter Kolonel Manneri
ni, ataşenaval kumandan Sol
datti. Belçikalılar namına M. 
Bulaiye hazır bulunmutlardır. 
Merasimde M. Rôbul bir nu
tuk söylemif, bir dakikalık aü
kUttan sonra bir rahip tarafın 
dan dini mera.sim yapılmı,tır. 

Bu eanada Fraıı.IZ atatani
literi Kolonel Saro ile elçilik 
bafkitibi M. Seat Hardnen 
ele T opkapıdaki miMlüman 
aakerleri mezarlıtına gitı;;;it
ler Ye onda merasim yaplimq 
tır. Bu merasimde de bir hoca 
ef-di tafmdan dÜa okunmut· 
tur. Aynca on bir buçı*ta &
yoğlunda.ki Saint Louis kilise
sinde de bir iyini ruhani yapıl
mıf, aiyinde F ranaız aefiri ile, 
sefaret erkim hazır buluntnUf· 
lardır. 

lngiliz sefareti kilrsesinde 
de iyini ruhani yapılmlf, bu 
ayinde de Amerika büyük elçi
si He zevceai ve Ameriaı atate 
militeri hazlr bulunmutlardır. 

Avrupa da 
LONDRA, 1 l A.A. - Mü

tareke gününün tes'idi için ln
gilterenin her tarafında harp ö
lülerinin bitıraaı için rekzolu
nan abidelerin önünde ve kilt.e 
lerde pek müeaair merasim ya· 
Dıhnıatıır. Bütün 1 nııiherede •-

Vilayetlerden ~.öll"' 
derilen hastalar 
Asabiye ve akliye hasta.,,. 

ferine gönderilen ha&tala~. 
d' ;it 1 

avdet harcırahları verilme ı.,-
çin hastanelerdf" iyi ol~n h~ 
talar u?:un müddP.t perişan _,,. 
halde kalıyordu.Bundan soıv 
akliye hasta.nelerine vilayet~ 
den gönderilecek hastaların ' 
det harcırahlarının da ber~ 
gönderilmesi sıhhiye vek&~eı, 
den vilayetlere bir taınıtll 
bildirilmiştir. 

• 
Posta tayyare1etl 
Ankara ile lstanbul arasaı:. 

yeni tetsia edilecek hava pot 
ları için sİparit edilen tay~ 
leri hamil vapurun bugün ", 
omuza gelmeai bdı:lenınelı_i-* 
dir. Tayyareleri getiren E~ 
vapuru fırtınalar dnlayısile ~ 
kaç giin teehbüt elımi,tir. ,.UI 
vapurda iki tayyare ile ber~ 
buıılarm ambalajlarını ÇÖ~ 
ve ilk tecrübe ve seferleri 1 ,'/ 
cak müteba1111 pilot vP 111 
niıtler de bulunmaktadır. 

Yunan konso?o•" 
gitti 

Yrunaniıtanın lstanbul ~ 
konaolosu M. Tryandafif~ ( 
bir tube müdürlüğüne taY'~i 
dilmiftir. Konsolos dün :ı:~ fi 
le birlfkte Pilına vapuru ıle 
.~eye har~!!:!..:~~!~!!:-~ 
hali ölülere hürmeten ikı tıJ' 
ka mutla'k bir sükut mub~ tf' 
et.mittir. Loıodrada meÇb ... ~ 
kerin ibideıi önünde Y.?. 
nümayi~e kral hanedanı.•11' ,r 
vekiller ve sair r;.cal itt.ı~~ ıf 
mitlerdir. Abide üzenP"~ 
lenkler koıımuttur. Ra&~ 
her tarafta büyük bir kal 
huaunmda yapdm .. t.ar. 

lı 



Bir a yon sat 
? • Ekonomi Maarl flt 

Kızıla 
Karşı 

Btıledf11edP 

Yapılacak 
Yeni yollar 

lstanbul Nasıl Eğleniyor? 
• 

8 Afyon satış birliği 
için hazırlıklar 

içkili bir kabul resminde ne er ar --·-
•••••••• • 

~lakadar zevat ve afyoncular -
~an bir heyet Ankara ya gidiyor 

Mekteplerde tale- 1 
beye aşı yapdacak 

Yüz otuz bin lira 
sarf edilecek 

Son günlerde ötede beride Belediye, bu sene şehir için-
kızıl vak'aları görüldüğünden de yeniden bir çok yollar yaptı 
hastalığın önüne geçmek üze- racaktır. Bu yollar için 932 büt 
re tertibat alınmıştı. Bu meyan çesinde tahsisat ayrılmıştır. Ye 
da Maarif müdürlüğü de mek- ni inşaat proğramı hazırlanmış, 
teplerde hastalığın sirayetine 

1 
bu yollardan bir kısmı ihale edi 

mani olmak için bütün mektep !erek inşaata başlanılmıştır. Bir 
lerde talebeye kızıl aşısı yapma kısmının da yakında ihaleleri 
ğa lcarar vermiştir.Diğer taraf· yapılacaktır. Diğer taraftan ma 
tan Maarif idareıi mektep tale halle aralarındaki sokakların ta 
besinin hariçteki sıhhi vaziyet- miri için lazım gelen tahsisat 

Arkada bırakmağa tahammül edemediğimiz 
güzel yazla, girmeğe hazırlana. 

madığımız soğuk kış arasında bocalayoruz •• 
• 

Aldığımız malumata naza- Muğlada tütün 
nıP<· "rı, lktısat vekaleti afyon sa· 

~birliği etrafındaki hazırlık- piyasası açıldı 
b' ına başlamıştu. Kanun muci MUGLA 11 (A.A.) - Tü-

Altınkum banyolarında altın saçlı kadınların çırpınışı - Ge
misini kurtaran kaptan •. - Sen hangi iskeledensin? - Biraz 

daha gitmezsen götürürler 
llıce birliğin yeni afyon iatih - tün piyasası dün öğleden son· 

iti rııevsimi bidayetinde faali- ra açıldı. lnh~ar idaresi de pi-
Şampanya, Boll, şarap, votka ve konyak nasıl dile gelirler? 

d"" l~e geçmiş olması icap etmek yasaya iştirak etti. Fiyat ola 
~ ~}•e de birliğin faaliyete geç· rak kumpanyalar 100, İnhisar 

~ı anda bütün hazırlıklarının idaresi yüksek ve nefis mallara 
,..a ''."IJ.al edilmiş halde olması i- azami 120 kuruş verdi. Birkaç 

ic•ı; lııı daha evvel fa11liyete geçme saat içinde 110 bin kilodan faz 
lj arzu edilmektedir. Afyon sa la tütün satıldı. 
~birliğinin merl<ezi latanhul· IOzüm, İncire rağbet 

ıJ ,.. ol11caktır. Bu hususta lktı-

!erile de yakından alakadar ol- belediye şubelerine taksim edil "Dizlerine kapansam, kana 
makt11dır. Bu hususta Maarif mittir. Bütçedeki tahsisat yol kana ağlasam,. 
müdürlüğü tarafından bilfunum proğramı mucibince yapılacak Teşrin bulutları dıı. tıpkı tar 
mekteplere yeni bir taminı gön yollar intasına kafi gelmiyecek kının dediğini yaptı. Güzel Is
derilmiştir. Bu tamime nazaran tir. Ancak belediye. •on seneler tanbulun '1izlerine kapanarak 
bundan sonra mektep idareleri de yeni baştan yaptırdığı cad. kana kana ağladı. 
her gün yapılan yoklamada delerin yarı inşa parasını o cad Arkada bırakmağa taham· 
mektebe gelmediği anlaşılan ta delerdeki emlak sahiplerinden mül edemediğimiz sıcak yazla, 
lehe hakkında derhal tahkikat tahsil edeceği için bunun tutar ginneğe bir türlü hazırlanama 
yapacak ve evine adam gönde· bedelile yeniden bazı caddeler dığımız soğuk kıt arasında bir 
rip talebenin niçin geldiğini öğ yapılacaktır. Bu paranın yüz o bocalama d,.vri ya~ıyoruz. 
rerıecektir. Talebenin baatalık tuz bin lira tutacağı tahmin e- Dünyasına doyamamış genç 
dolay11ile mektebe gelmediği diliyor. ı ruhlu ihtiyarlar gibiyiz. Bir gÖ· 
an~a~ılırsa d~rhal ~u .taleb~nin Komşuya bakan rüp bir kaybettiğ~.miz yazın ar-

'lt vekaletile temasta bulun· Üzüm, incir gibi yerli mah· 
;•~1 ilıak üzere ali.kadar bazı zevat- aulatımızm memleket dahilin
D...- ~ 11.fyoncularda.n mürekkep bir d~ki sarfiyat.' a~_aktadır. ~on 

"tYet bugünlerde Ankaraya gi gunlerde, Mılli Mudfaa vekale-
~eklerdir. ti. askeri, müesseselerdeki as-
a.,1 

0 
kere üzüm, incirden tatlılar ver 

illi as tütün pıyasası mektedir. evının adresı Maarıf ıdaresıne ' kasından, yaşlı gozlerle bakıyo 
114' l~ULAS 11 (MilJiyet) - Bu 

,,ıır· j1d~ da tütün piyasası açıldı. 
:~•ar idaresi ve kumpanyalar 

ıla 100 kuruşa kadar müba-
~tt11 bulwımaktadırlar, Düş-

!<" l fiyatlar zürrada teessür u· 
'ııdırmrştır. 

Cevaplar pertem
heye gönderilecek 

;,. 'ticaret odaamda kontenjan 
~1 İİzerinde cereyan eden mü-

1>"1 ~ker11t ehemmiyetli bir saffıa· 
"' 9 'girmittir. Oda idare heyeti 
şet; "'-
iiİt<" ~ ınüzakeratı da bu hafta i-
'{• ~lııde ikmal edecek ve bu husus 

,. llınmaıı İcap eden tetbirlei fikir ve mütalaaları ihtiva e
;:ıı rapor nihayet per,embe gü 

., ~ llrtuat vekaletine gönderile 
ırlı' tir, 

~~ f tıgilterede ihraca
" 'fi' tın azaltılması 

(,#' 

.~ 

'"" 
\ LONDRA 11 A.A. - Zira
b~ llezaretinde bugün toplanan 
ı! ıtıüzakere neticesinde İngil 

,ol ~eden yapılacak ihracatta yüz 
ıq 20 nitbetinde tenzilat yapıl
ıq~ı eauı kabul edilmİJtir. Bu 
~ ~l11kerede alikadar memle
ı ~ilerin ticaret 11teşeleri de ha
lt bulunmu,lardır. 

Odanın avrupada 
bir azalığı 

Bir pamuk ipliği 
fabrikası 

bildirilecektir. Maarif i.daresi yan pencereler ruz. Islak kaldırımlar üstünde 
talebenin ev~erine ~oktor gön- Son zamanlarda yapılan ha- t gün~si~l~kt~ göı-ünme~e? ~~I 
dererek aıhhı ted~ır alacaktır. zı apartmıan VI" evlerin komşu g.~Ie!"'m1zı, gun~hı?1ız gıbı ıu:. 

Bir Alman grupu, Zeytinbur Bu sur~t(.., haatalıga yakalanan nun bahçesine yan pencere aç- ruklıyerek ~endım~~e kuytu ~o 
nunda pamuk ipliği fabrikası talebenın gerek ev halkma ve tıklan görülmüttür. Bundan şeler aradıgımız gunler. gelıp 
yapmak için tetkikat yapmakta gerekse mektepte diğer t.~ı~~ şikayet eden bazı bina sahiple- çatt_ı. Kıtı~ da k:ndine .. göre ay 
dır. Verilen bir habere göre, ye ~astalı~ aşılamasının onune ri ~lediyeye müracaat etmit- rı bır zevki oldug~u soyle~ler. 
grup fen heyeti Zeytin burnun geçılecektır. ler. bir apartıman ve evin ne su Bence, ~u, kuru -~ır tesellıden 
d f b "k · · ·· · b" retle yan pen~- açacağını sor hatka. b. ır •ey degı_I. . 

a. a n a ıçın munııaıp ır ar Sultanahmettehi ~·~ .. 
sa bulmuşlardır. Yapılacak fab, muşlardır. Belediyenin, nok· Bızı karanlık hır sınema sa-
rika, Türkiyedeki pamuk ipliği jf k mektep tai nazarımı göre bir binanın !onunda, konutan hayaletlerle 
f b 'k ı b" · - .. 1 yan pençere açılm~·ı ı"ç'ın b'ına- saatle. rce b_ aş_ba. şa kalmanın, a rı a 11rının en uyügu o a- Yeniden inşa edilen Sultan- - ı ı d dı 

k ' d nnı kendi •rsasına dog"ru bı'r az temsıyekielrım. ızbı.n a .tın ah çlka -ca tır. 1 ahmette Tavukhane sokağın a M 

ki ikinci ilk mektepte bu sabah içeriye çekilmesi ve bu suretle rına çe ~lf ır aşıret a ına 
tan itibaren tedrisata ba•lan· yan pencerenin komşunun de- ~enzemenın, hav~sı du.ınana J:>o Odada it kanunu 

tetkikatı 
.. • ·ı k d" b k 1• gulmuş kahve kotelerınde pı-

gı , en ı ars1111na a ması a- • • 
zımdır. Duvarını geriye çekmi- nekleınenın ben artık zevkıne 
yerek yan ııe~~ çanlar mut varamaz ?ldum. Havasında k~r 
laka komtulanndan müsaade a- kunç seslı kargaların dolaştıgı, 
lacaklrdır. sokaklann~a sırsıklam insanla

Ticaret odası meclisi ~arşam 
ha günü topll\narak iş kanunu 
l&yihuı üzerinde yapılan tetki
kata ait ra~run son müzakere 
sini yapacakhr. 

' •••••• 1 

Behailer 
Mahkemede 

Rozet hasılatı 
Verem Mücadele Cemiyetinin 

Cümhuriyet bayramındaki rozet 
tevziRtında beıyüz lira haıılılt ol
duğu anlafılmıfhr .. 

Hilaliahmerin 
Yardımları 

Hili.liahmer cemiyetinin gerek 
Erenköyündeki verem sanatoryomu
na ve gerekıe diıpanaerlerine devam 
eden veremlilerde büyük bir aa-
lab görülmektedir. Hestalann mü 

Gaziantep'te otuz him bir kısmı günden güne iyiıe,. 
mektedir. Sanatoryoır.c!a bir kı-

ÜÇ kişi sıın haıtalarm on dört kilo kadaı· 
dl• "Jd" aldıklan görülmüıtür. a ıyeye ven ı Cemiyet mekteplerdeki fakir 

1 çocuklara yaplt(ı yardımı arttıra 
GAZ ANTEP, 9.- Bebai tarİ- cak ve haftada dört gün sıcak ye 

kati müntesiplerinin zabıtaca icra e mek verilec"ktir , 
dilen tahkikatı ikmal edilmİf ve ev- !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

rın dolaştıgı, her tarafından ak 
Kuduzla N cadele sırık ve öksürük sesleri gelen 

Memleketin muhtelif yerle- hut11ne kılıklı bir şehrin bil
rinde kuduz vk'aları görülmek mem ho,a giden nesi var?. 
tedir. Bunu nazarı dikkate a- Adeta inanacağım gelmi
lan Sıhhiye vekaleti, köpekler yor: Samyorum ki kış, azgın 
hakkında umumi bir mücadele bir kurt gibi yalmz biz şehirli,.. 
açmağa karar vertnit ve vilayet !ere ditlerini g&teıiyor. Ve 
)ere bir de tamim rönderınittir. mesela Boğaziçi, hill yazın ol· 
Bu tamime göre sahipsiz olan duğu gibi, kütüğünden henüz 
bütün köpelder itlaf edilecek- koparılmış buğulu bir üzüm aal

Salonda konuşanlar yok gi- Ara sıra kulağıma &ı:'sler ge 
bi ... Bazen küçük bir nezaket liyordu: 
cümlesi sarfetmek için kımıldı· -Aman bizim iakP-lr.yi ııör 
yan dudaklar, derhal o eski ka- me ... 
palı v,. ketum halini alıyor. - Sen hangi iskeledesin?. 

Susmıyan yalnız müzik .. Bir Bu iskele bahai beni alaka • 
aralık, davetlilere büfenin bu- dar etti. Birinin koluna yapıf 
lunduğu salona geçmeleri rica tım: 
edildi. - Yahu .. bir iskele de bana 

Dikkıı.t ediyorum. Hepsinde bulun. ... 
umumi bir çekinme ... Değil bü - Dur .. dedi, $eni Büyük-
feye yaklaşan, o tarafa doğru dereye götüreyim. 
göz bile "t"n yok. Büfeden ilk ı Ve büfenin tampanya ikram 
şampanya kadehini ele almak, edilen bir kö~esini gösterdi: 
her halde hosa giden bir rekor - İşte Büyükdere •. , 
olmamalı. Bereket versin ki. - Ya .. Oı ası Büyükdere de-
büfe biraz sonra 6ni bir hücu- mek. .. 
ma maruz kaldığı zaman ki- - Elbette Büyukdere . . 
min önce ileri atıldığı pek belli Görmüyor musun dere gibi şam 
olmadı. panya akıyor .. 

Ağızlarından dirhemle laf Bir gazeteci ahbap ikide bir 
çıkan davetliler, bu atnalı şek- kulağıma eğiliyor: 
!indeki zengin büfenin önünde - Şöyle biraz uğrayım de-
tamamile değişmişlerdi. Şüphe dim, itim Vl\r ·•)ocpğim .. 
yok ki bu tehalük, ne bir kadeh Ve doldurup doldu up yuvar 
fazla votka içmek, ne de bir di- lıyor. her kadeh yuvarlayıtta 
lim sandoviç yemek içindi. Baş nakarat gibi tekrar ediyor: 
kalarma uymak ar.msu ile yapı - itim var, gideceğim .. 
lan adeta gayriihtiyari bir hare Bir saat sonra dR onu h" la 
ketti. Bir aralrk, büfe o hale gel içmekle metgul görünce 1 ır· 
diki sen de sen. ben de ben, ne dum: 
Rap, ne ibat ... Büyük, küçük, - Bu kaçıncı gidişin?. 
burada hep bir oldu. Kimsenin _ Pek belli değil,. H,,.m ar 
kimseyi görecek kimsenin kim· tık gitmekten vazgeçtim •. 
seden medet umacak hali yok- Gülerek omuzunu ok§adun: 
tu. - Biraz daha ıtitmezaen ka-

Bu esnada, denizciliğe ait c· J 
1 1 1 

nşmam. otürür er ... 
yazılan ve kuvveti görü, eri e Saat kaçtı? Biz nerde idik? 
tanınmı, kıymetli bir muharri· Kimlerle neler konu tuk? Bura 
ri gösferdiler. Kendisine büfe- larını farkedebilen tek kiti var 
nin P.n tenha bir yerini seçmit dı, desem yalan .• Yalnız şunu 
etrafındakilere tatlı tatlı birtey hatırlıyorum ki, ben dı,arı çık 
ler anlatıyordu. Arkadatludan tığım zaman, salonda orkestr a· 
biri: nın velveleli sesi. yeniden elli 

- t,te hakild kaptan •. dedi. kadar çifti kucak kucağa g"tlr· 
- Nasıl?. mi'ti. 
Güldü: .. Büfenin başı, gene Syle tık-

- Canım. gemisini kurtaran lım, tıklım dolu idi. 
kaptan değil mi ya.. Artık, davetlilerin sPsİ du-

Büfede bir çatallık yer bula yulmuyordu. Onlann yerine, 
bilmek gittikçe güçleşiyordu. şampanya, boll , votka, tarap ve 
Açıkgözler, bilhaasa siyah hav- konyak dile gelmişti. 
yarlı sandoviçlerin etrafına ka-
rınca gibi ütütmüşlerdi. M. SALAHATTİN ~ 'ticaret oduı. Londrada ik· 

l>f '6diy11t tarihi cemiyetine aza 
llıı.ıştur. 

rak Adliyeye verilm.itlir. Muhake
melerine Aiır ceza mahkemesinde 
birlıaç güne kadar başlanacaktır. Ev 
velce tevkif edildiiini bildirdiğim 33 
kiıiden batka tevkif edilen yoktur. 
Muhakeme ıafabaımda bu tarikatin 
bütün iç yüzü meydana çrkacaktır. 

malar amele vaııtaıile bunların kıs
mı azamını toplamağa muvaffak ol
muştur. 

ler. sahipli olan köpeklerin de kum manzarumdadır. 
ısınnalann11 mini olacak ağız- . S~ıyoru~ ki B~'l'.,ük~ere aa
larına bir maske konacaktır. Bu hıllerınde gunet h_ala bır ağuı
nokta belediyelerce tiddetle tos ayının sıcaklıgını taşııınalr 
mürakabe edilecek. maskesiz • tadır. Ve Altınkum banyoların 
sahipli köpeklere tesadüf edilir ı da, altın saçlı genç kadınların 
ae bunlar da itlaf edileektir. çırpındığını görür gibi oluyo
Köylerdd<l sahipli köpekler 1 rum. Beyko~un. Kaymakd~ 
gündüzleri bir yere bağlanacak d_?ra'.."ında.~ı.mdı dondurucu hır I==========-===--============= 
ancak geceleri bekçilik etmek ~g~r eıtıgı~e, <;:amlıca tepe
için serbest bırakılaca'klardır. lerının ul11k hır tülle sarılmış 
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Uı Bankaoından alman cetveldir) 
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Akf'Ull Fiatlan 
loı l.tikrazlar Tabvilit 
\. dıhııı 06 .. , . 
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ESHAM 
1,75 

11.05 
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Çjmento At. 8,-
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Baly• UO 
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Telefon 15.15 

ÇEK FlA TLARI 
Prı~ JS,Qb 
Viyana ..•. -
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Peşte 3,SQ, -
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İki mahkum sün
net edildi 

Çankırıdan yazılıyor: Burada ha 
pisbanede bir sünnet düiünü yapıl 
mııtrr. Biri otuz biri ynni sekiz ya 
§ında iki mahkum sünnet edilmittir. 
Hapishanedeki ağır ceza mahkümla
nndan Sunırurlunun Görgü köyün
den 320 doiunJu Mehmet ile Çer
ket köyünden 318 doiumlu Süley
man nasıloa şimdiye kRdar sünnet
siz kalmıtlardır , 

Evvelki gün hapishane ıı.rkada,la
n bu iki ıünnetıize bir sünnet dü
iün ütertip etmitler ve Miiddeöumu 
miliğin müsaadesi ile arkadaşlarını 
hükfunet doktanma sünnet eıtirmiı 
!erdir. 

Dugün pek mutantan olnwt, Meb
metle Süleyman• tıpkı çocuklara ya 
pddıiı gibi birçok ıünnet hediyeleri 
verilmit, zinetlc aüslenmiı, batlık 
giydirilmiıtir, 28 ve 30 yatındaki 
bu yeni sünnetliler bct günde iy ol
mu,lardrr. 

Yeni nüfus layihası 
ANKARA, 11.- Yeni nüfus li.

yiha11 üzerinde dahiliye vekaleti ta 
rafından yıı.pılan tetkikat bitmittlr. 
Layiha yakında vekiller heyetine ve 
rilecektir. 

Seyhanın getirdiği 

keresteler 

Bu keerıtelerin suya kapılıtı ıehir 
de tuhaf bir mRnzara vücuda getir
miştir. 

Akan keresteleri tutmak için bir
çok kimseler suya ginnif ise de pek 
azı kurtarılabilmiı ve bu kereste akı 
nı saatlarca devam etmittir. 

Kaynana katili 
BANDIRMA, 10~ BuradR bir 

aila facıası olmut, bir damat kayna
nasını bıçakla öldürmüş, karı11nı ya
ralanııttır. 

Katil, Ahmet İsminde bir işçidir. 
Kansile bernedenae aralan açılmış , 
kadın annesinin evine gitmiılir. Ah
met buna hiddetlenerek refikasını e
vine dJtvet etmek Ü.zere kaynanası
nın evine gitmiştir, 

Burada kaynana ile damat arasın-. 
da bir ağu münalıataaı bı.tlaınış, mü 
nakaşa az zamanda bararetlenmiı
tir. Bir aralık Ahmet bıçağrnı çeke
rek kaynanaırnı karnından, kansını 
da bacağından yaralamıı ve kaçmıt
tır. 

Hastaneye nakledilen kadın, ya
pılan tedaviye rağmen ölmüştür.Ka 
til aranmaktadır. 

Diyarıbekirde bir 
yangın 

Diyarbekirde bildiriliyor: Burada 
bir yangın zuhur elmit, çarıı büyük 
bir tehlike geçirmiıtir. Yangın gece
leyin Mirzabey hamamının Külhan 
kısmından çıkmış, üç oaat devam et
mif, bin küsur çeki odun yanmııtır. 
Ate,in söndürülmesinde itfaiyenin 
ve Beeldiyenin büyiik fedakarlıklan 

Adanadan yazılıyor: Son yağmur- görülmüştür. At"§ , külhanda yanan 
!ardan oonra sulan kabaran Seyhan at"§in kJlban kapağı ağzmda bulu
nehri hi.18. ayni \·aziyettedir. Nehir nan kuru odunlara sirayeti yüzün~ 
geçne giin ıayet uzun boyda 35 bin den çıkmıştır . Birinci Umumi Müfet 
parça kercıteyi oPs ornınnlan kena- tİJ lbrabim Tali, Vali Faiz, Polis 
nndan alıp ıürüklemeğc l>R~lamışlır. müdürü Sait Beyler yangın maballi-

Kereıt~lerin ıürüklcndiğ.ini ha- ne gclmitler, dte,in bir on evvel sön 
ber alınınca Vilayet tarafrndan derhal: dürü1meıi için icap eden emirleri 
ba elcre ıknrılan olis v r- '. \•ennislrırrfira 

Mısırdan dönen 
elmalar 

Bir miiddet evvel Mısıra gönderi
len 800 sandrk elmadıuı bir kısmının 
onıda matluba muvafık görülmiye
rdı: iade ediliini yumrştık . 

Elmaların 1abipleri giırnrüğe mü
reccatla m.allannı alm•k istemitler
clir. Halbuki giimriik idaresi, Mısır 
gü.mriiğünde muamele gördüğü için, 
bu malları ecnebi m• lı addetmekte 
ona göre muamele yapmak istemek
tedir. 

Bu yüzden bir prensip ibtilitfı çık 
mıştır. Meselenin mahkemeye akset
mesi muhteme-Jdir. 

- -··· 
Ticareti Bahriye 

talebe-
sinin tatbikatı 

Ticareti bahriye mektebi makine 
11mAan tedrisatiııe bilbaıaa ehem
miyet verilmekte ve talebe nazui 
dersinden maada tatbikatla da itli 
gal ettirilmektedir. 

Bu cümleden olmak Üzre mektebin 
makine sıntflan talebesi muallimleri 
Sını B. yİn refakatinde evvelki gün 
Haliç tirketi fabrikasına giderek ma 
lôneler üzerinde tatbikatta bulun
mu,lar ve Sım B. den tatbiki dert
ler almıılardır, • 

-~ . 

Maarif cemiyetinin 
• 

eşya pıyangosu 

olmaaın11, Çubukludaki bülbül-
lerin sustuğuna. Ada ç11mları
nm esrarlı uğultularla sanıldı-

Eroin 
Kaçakçıları 

ğına inanmak çok acı bir teY··· l 
Tabiat ebetlere kadar süren Dün stinyede bir 

bir baharın tazeliğini muhafaza ev arandı 
etseydi, acaba kudretinden ne o·· 1 . ed üh" bi 
kaybederdi? Diye düfünüyo- ' . ~n ı~ıny e. m ım r 

N Y
• Art k kı• ·

1
• erom ımalathanesı meydana çı· 

rum. e ge... ı ~m eş k l b" · k k 
ğindeyiz. Zaman, madem ki bi- .:~kmı~ vef ırd erokın '-~ça çtısı 

b
. ~ enm e ra ı ya anuuaış ır. 

ze uymuyor, ız zamana uya. B. '"dd el 1 · 
1 ır mu et evv stınye mu· 
ım. h f 1 ğ ··h· a aza memur u una mu ım ...... 

Geçen akpm bir suvarede 
bulundum. Buna suvare diyiniz 
kabul resmi diyiniz, çay ziyafe
ti diyiniz, Hasılı istediğiniz is· 
mi verin. Yalnız şu kısa tafaila 
tı öğrenmek kafi: Enfes bir bü
fe .. . Bol ve çetitli içkiler .. Yük 
sek bir davetli zümresi.. için
de bin kişinin rahatça dol11fa
bileceğİ muhteşem bir salon .... 
Cazip bir müzik. .. 

Saat tam 17 de davetliler, bi 
rer ikişer, ağll' ve nazlı bir yü
rüyüşle salonun kapısında go
ründüler. Müzik, seçilmit par· 
çalarından birile davetliler"het 
geldiniz!,. dedi. Siyah elbiseleri 
içinde çok nazik görünmeğe ça 
lışan insanların el sıkıtmaluı .• 
zoraki tebessümler altında gn· 
!enen esrarlı diploın11t çehrele
ri ... Hele bunlar arasında, Uzak 
Şarl<ın bir evladı var.Omrümde 
bu kadar zeki bir çift göze pek 

bir ibbar vaki olmuttur. ihba
ra nazaran latinye caddesinde 
343 numaralı Laz laman E.nin 
evinde eroin imal edildiği ve 
mühim mikdarda eroin bulun
duğu bildiriliyordu. Bunun üze 
rine tarassut bqlamıt ve dün 
münasip biır zamand11 bu ~de 
arattırma yapılmıştır. Araştır
ma ıayanı dikkat bir netice ver 
mit ve büyük bir Un.lithane 
meydana çıkmıştır. Laz İsmail 
Ef. nin evinde memurlar 26 par 
ça eroin imaline mahıua alit 
Ye edev..tla bir talam mevaddı 
kimyeviye bulmuttur. Ayni yer 
de kaçakçılıkl11 alakadar olan 
Laz lımail,Muıtafa ve Yordan 
yakalanmıftır. 

Hukuk talebe kon
gresi toplanamadı 

Türk Maarif cemiyetinin fa az tesadüf ettiğimi itiraf ede
kir çocuklar menfaatine tertip rim. O, belli ki, herkesi görüyor 
ettiği e~ya piyangosu bugün ; ve gene belli ki. kendisini batka 
Ankara Halkevinde çekilecek- : !arına pek az göstermei:!e mu-

Hukuk fakültesi talebe ce
miyetinin senelik kongresi dün 
Halkevinde yapıl11caktı. Fakat 
ekseriyet olmadığından kongre 
on beş gün sonraya tehir edil· 
miştir tir vaffak oluvor 

-~-

1 
Semplon 
Konferansı 
Londra ile Bağdat 

arasındaki 
yol kısaltılacak 
Yakında ,ehrimi,.de Semp

lon ekspres konferan ı toplana 
caktır. Konferansta Londra 
ile Bağdat arasındaki mesafe
nin k11altılması görüşülecek
tir. 

Bugünkü §erait altında Lon 
dradan kalkan bir yolcu, Istar 
bula trenle geldikten sonra, hi~ 
vakit kaybetmeden Toro& eks
presine binmektedir. Şim<-ndi
fer yolcuları. Nuıeybin He Ger· 
gük araırnda otobüslerle se
yahatlerine devam ediyorlar. 

Yolcular Kerkükten sonra, 
Bağdat demiryollarına biniyor 
lar. Bütün bu seyahat sekiz 
gün devam etmektedir. 

Semplon konferanaı Ker
külc ile Nusaybin arasındaki 
mesafeyi azaltarak, Londra -
Bağdat yolwıu güne indirecek 
tir. 

Gençler mahfilinin 
müsamereleri 

Cüınhuriyet gençler mahfili 
tarafından dün mahfilin bulun
duğu Beyoğlu C. H . fırkası bi· 
nuında bir müu.mere ve~ilmit 
tir. Mahfil cazının da i,tirak et 
tiği bu müsamere çok muvaffa
kıyetli olmustur 



1 
yan tarafı da var. HaJ'ftll1a.l 'C ) ı «vad• kelimeıine yaklaıtırmak- ı limelerini tetkik ellitiimizde, on- ! 
sahipleri, sürü sahipleri pek Dil bahisleri tadır. Hint Avrupalılarla Tiırk- !arda dahi içmek benzeyişi (ono- 1 
buhrandan müteeuir detiJ .. E- ler arasında bulunan ( Finno - 1 matopee) mevcut olmadıiı r;öze I 
kin yapanlar biraz müteeHir.. -------------------------- Ukr) lar dahi "ıu" manaaıru ifa- çarpmaktadır. Finno - Ukr'lara 

r lJlilliy.~t LiLIAN HARVE\' 
ve Fransız komiklerinin 

en me~buru 
Asrı~-umdeai «MiLLiYET• tir. 

12 T.SANI 1932 
1 darehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telıraf adreai: lıt. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı itleri Müdftrlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE üCRETLERl: 
TIJrlıiy,. için 

L K. 
3 a,ııtı 4 -

Hariç i9in 
L K. 
8-

T•• k d•ı• • k•ı• v • de eden kelimelerini ayni kökten mensup (Çeremiı) !er "içmek" 
Mahaul para etmiyor.. Ur 1 IDID eS 1 tgl Ve alını, bulunınaktadırlar. mukabilinde (yüy) kelime.ini 

- Kaymvaldenin -i var- Mordvinçe~Ved kullanmaktadırlar, ki burada da-
dı •atılacak?. Etı·moloJ·ı·'nı·n ehemmı· ti Çeremiaçe=Vüt hi dudak hareketi ihsaa edilmek-

- Tarlası var .. Daha da bi- ye Votyakça= Vu tedir. Nitekim Macarlar da ayni 
tiremedi.Iİ: Ya!.. (Etimoloji) nin vazifeai yal- ı araaındaki rabıtalar o kad'lr de- Zeryeniç&=Va prenıiple "iv., kelime•İni kullan-

- Para ediyor mu?. n11: kelimelerin m ..... ıını teabit rin Ye o kadar eaaılıdır ki zehi- Vogulça=Vit maktadırlar. 
Edenı" de va .J-1 f etmekten ibaret de"ildir. O, a...J ren görünmeyen bu akrabalıL OtyakçaV Uit Şu halde, mademki (ved) ya-

- r, "'1111Yea' • 'm •• Liponca- Ved hut (vad) ana kelimesinde dudak de. zamanda bir dilin Mkiliğini mey- meydana çıkarmak için derin tet F" • 
.. dana çıkarmak lıuıuıunda en mü- kikat yapmak icap edecektir. ınce ve macarea=-Veaı, vezl. aeıi ve hareketi mevcut değildir, 

- Ne kadar sürüyor yolcu· "Su,, manaamı ifade e- ayni kelimenin türkçe mukabili 
1--'-? eaa.ir vaııtalardan biridir. Etimo- Türk dilinin bu rabıtaaını is- 1 ( d ı· ... • ' b · den bütün bu kelimelerde (d) ~e o an vu ) ke uneaine müracaat 

Bel bur loji aayeaindadlr ld bir dilin ge- at etmek içın miaal olarak yal- d" B k ı· · ib ·d • k - grattan awa ild ııe b. k ı· (•) harflerinin yer deg"io_tlrdikle· e ıyoruz. u e uneyı ı tı aı te • ' rek kendi İptidai anadilı," gerek- ruz ır e ıme göaterecefim. Bu lin · , b) ( ) ee bir gün •ürüyor.. k r b .. kü ri açıkça görünmektedir. e, yanı ,ıu veya suv a 

B 
aa aenebi dillerle olan eaulı rabı e ıme ugun .. türk~emi~~· kul ifrağ ederek aradığımızı bulmak 

- arl tren rahat mı?. talan meydana çıkarabilir. Türk landıiımı.z (ıu) kel.ım~aıdır ki Finno-Ukr'lardan aııl Hint Av tayız. Gök türkçedeki (ıub) ke-
- Ne gezer birader.. Dün· kelimelerinin etimoloji'aini yap- bunun Hınd Avrupaı dıllerde su rupalılara avdet ettifimizde, ora- limeai mükemmel surf'tte içmek 

yanın en berbat tren yolculutu mak lıuausunda (Vambery) ile manaoını ifade eden kelimeleri da dahi ayni (Yad) kökünü aıa- (onomatopee) sini temsil etmek-

ARMAND 
BERNARD 

CANBAZ 
(Quick!ll) 

Filminde. Pek yakında 
• • • . • • • sinemasında 

8 .. 7 50 

12 " 14 -

14-
28-

bu hat üzerinde edilir. Bir ko- (Radloff) vaktile çok kıymetli ile. zahiren hiç bir rabıta~• ~'!na- ğıdaki ıekillerde ıönnekteyiz; tedir. Nitekim bugüne kadar ingi-
re Bulgari.tanda trenlerin aza. Yazifeler ifa etmitlerdir. Ancak dıgı zannolunur. Meaell ıngılızce Slavca=Voda lizcede "içmek" için (ıib), «çor- ı 

Alp ve Hint Avrupai gibi en es- (_\Vateı). yah~t. ruaça (wo~a) k~- Kotca- Wato bu için de (aoup) kelimelerini 
mi iatiap haddi muayy- de- ki ana dillerile Türk kelimeleri lımelerı ıle bızun (ou) kelımemız Hititce=Watar iıtimal etmektedirler. 

Bu gün saat 18 de 

matine olarak 
Franaız Tiyatrosand• 

Meşhur Piyanist 
FRANÇOİS LANG 

tarafından yeğane bir kon· 
ser verilecektir. 
Piyano Pleyel 

Bilet tedariki için tiyatro 
~İ•ea'ne müracaat 

Gelen analı: e.-i yerilmez -
Mllddetl ~ aüalıalar 10 lıu
nııtur. Gazete v• matı.uya ait 
iti• için m6cliriyete müraaaat 
edilir. Gazetemiz ilanların me· 

ğildir. Ne kadar yolcu varsa araımda mevcut kök rabıtalarını araamda zahiri hiç bir benzeyit Sanskrit-Ud ş h ld · b k"k ·· k 
O ı.adar a'lır.. Tabii bunların kt t 1 dı"- ·· ··ı Yunanca=Udoı u a e lf u tet 1 tur çe .. meydana 9ıkarmak huıusunda he no ası mevcu 0 ma 51 goru. ( b) k r · · H" A 
bir ~ğu ayakta, biribirinin üs· nüz laaım ıelen meaai aarfedilme mektedir. Filhakika (su) ile (Wa rtinco:= c:dVuad (d(dalgl.a)) 1ıi:nn (;a:;e~:•;ah~:tfin=Üt~ 
tünde gider. Bu kadar atla9dc mittir. Mevcut liıgat kitaplarımız ter) kelimelerinin hiç bir ıuretle nnenıce e a ga lann (ved) kelimeainden daha eı· 

s'ullyetlni kabul etmez. 
gitmeye razı olan halk 0 ka- ekaeriya kelimelerimizin etimoloji biribirine yanafmayacak kelime- itte bu suretle, 11.inguiıtique ki ve daha eaaılı olduğunu iıbat 

ler olduğu &fikir gibi 11örünmek- historique) ·ı · in (V k lh j tm kt d. B ti · dar nazik ve tenıi<z de olmaz. aini yanlıt ıurette yapmaktadır tedir. Bundan maada, zahiri -k- . ) ı mın o a ar- e e e ır. u aure e, aynı za-

BUGÜNKÜ HAVA s ab
' ki .

1 
tar Me•-ıa· ı dam! h"" ~ mosıe metodu aayesinde türk~e 1 manda ( vad) kelimesinin türkler 

fiil t ı[ wata ı ı e ae · - ya• 1 a ara ur- lı"ne go'"re, bu kellmenı'n daha zı·ya- ( d) f" • - , • ' vu , ınno-Ukr dilindeki ( ved) tarafından terıine •·evrı·lmek su-
Mı • inci" met aıfatı olarak Türk dilinde T 

Y 9fllldiy Aıkeri raaat _.. 

kaİnderı Yerilen maUın.bı -· 

Y at ebni9 ır.. Ece kelimesi vardır. Ahm<:t Vefik de Mongol • Manc:u menabiinden ile Hind Avrupai dillerindeki retile (ıuh) kelimeıi tıqkil edil-
- Ne nııünaıiebetl. Ömrüm- geldiği zannolunuyor, zira mez- (vad) kelimeleri araımdaki eıaa- medifi de ayrıca aabit olmakta-

d ki b• _ .JJ__ Pt. "Lelıçei O•mani., sinde, Şem- '-~- dı"llerde (su) nun mukabı·ı,· 1 •ttk d e yata ıya ınmeuım.. 11 "'"'" ı aynı aabit olınaktadır. Maa- ır. 
aettin Sami Bey de "Kamusu Tür- funlardır: fih 1 •• b k d t 

ranı han bueün in- bulutlu 
olacak, rilıılllr P-lden Ye hafif 
olarak eaecıMtir. Han tazyiki 789 
milimetredir. Dün - ııok 11ı:aldık 
17 en az -ı.trk 12 aantiıırııt idi. 

- Naaıl rahat • .ı•.,oraun?. k." d ma • etomo oJı u a ara da Bilakiı Hint Avrupalılar ve ....,~ ı e bu (Ece) kelime•İnin eti- h. 
- Tek başmıa ldf bir kom· molojisini (hacı) kelimcsile yap- Monıolca=Oıü ıtmiyoı:. Asıl nıeşele, kelimenin Finno-Ukr'lardır ki bizim (ıub)u 

nd Halha~ Uııu eakiliğinl, yani kinıin kimden al- (vad) veya (ved) ıekillerine if-
pıırhma a uzanır yatarım... maktadırlar. Halbuki (Ece) öz Buryat =U .. u mık olduğunu meydana çıkannak rağ etmitlerdir. Bu huauata (Fin) 

- Bu kadar lı:alabalık tren- Türk kelimesidir ve Orhon kita- Tun/IUZCa Uımı meseleıi kalıyor.Bu takdirde Hint terle Macarlann (veıi) ve (vezi) 
!erde tek batına kompartıman belerinden Gültekin abid.,..inde Mançuca - Uıun Avrupalıların (Yad) kelimesi- kelimeleri "intikal köprüsü" va-
Lul ki• zikredilen "ecüm apam" (ecda- Çı"nce-Şuı" 1 F. •--•ı ( ed) k I' ·f · · ·· 11·1 dlr N"t irim b u amazsm f - e mno-u..... ann v e nne- :u eamı 11orm~ er . ı e u 

B 1 1 dnn) ibareıinin ecü kelimesine Japonca- Suı· · d k. lı k ı· ı rd ( ) h t• (d) Haftanın ga:ıısı - u unım. Bu amazsam ıı araaın a ı eaas rabıta derhal e une e e • ar ı ye ta-
bağlıdır. Hi~ fÜphe yoktur dil en ·· k d h -~•ı tm · t" 

( fH:..oks) vaparını.. T San ırktan alınan bu kadar goze çarpma ta ır. Türkçe (vud) avvu e emıı ır. 
" , cümeninıiz bittabi eıki etimolo- k lim • - Naaıl ~ey o? .. Şu bitdiM. ··k 1-' müdellel mlaaller türkçe (au) ke- e esıne gelince, burada vazi-Filitoks 

Yapanın! •• 
• T 5' J• ugat kitaplarile iktifa etme- limemizin de ıan menıeye men- yet tamamile değitmektedir, zi

mız sivrıaınek ıiringaar mı?. yecektir. Zira gerek ecnebi, ge- ıup olduğ'una da.ir hiç bir ıüplıe ra bu kelime hem leraine doğ
- Hayır! Daha tesirli bir rek yerli etimolojilı: liiı:ratlar bu- bırakmadıkları zehabını huaule muıtur, hem de (ı) harfi (d) ye 

günkü ilmi ihtiyaçlara uygun de- • feY··· getirmekledır. tebeddül ederek iki defa şekil de-
- Latife ediyoraun galiba!. iirdirler. Bu itibarla Türk dili ş· d" 1 ı· · tim g"ittirm;•tir. Şu halde eıkil"- dere 

H h 1 
tetkik cemiyeti ve dil kurultayı- ım 1 ge e ım aynı ıu ke e- 1 • ~ .,. 

- Va a i deg" i !. Dinle!.. f d . .h d•t . ıinin eıki türk dillerindeki mu- ce ermi meydana çıkarmak ıçın 
mız tara ın a.n antı ap e ı en et ı-

Ben ne zaman trenle seyahate kabillerine. Gök türkçede (ıu) diğer bir Hhaya, Liguiıti<>ue Pal~ 
moloji komisyonu kendi vaarJa&ile b·ı· 1 " 

çıkarsam üç tedbir alırım... tetklkalla bulunmak vazifesini nun muka ı ı (ıub), uygurcada onto ogique) c müracaat etmrk 
Birincisi bir hafta ayakları· deruhte etmek mecburiyetinde- ise (suv) dur. Burada mukadde- mecburiy'etlnde kalıyoruz. 

rat tayin eden büyük bir fark var ş 
mı yıkamanı ve çorap deg"ittir· dir. Diğer ana dillerle Türk dili d · (M 1 M ) . imdi olduğu ıibi, bilhaaaa ta-

ır, zıra ongo • ançu mı- rihten evvelki devirlerde, ' 'su" 
mem.. sallerinden farklı olarak ( ıu) ke 

1 .h nun manaaı pek yakından içmek 
ikincisi trene bindig"im ... 1 • r . Ş'--.J• 1 imesinin nı ayetinde (B)) veya 

biri Yar. Ne zaman raatgelaem rada çok kuvvetlı" aarmısak ye- mamaz ıga ge ırım. llll<ltye (V) aeıleri görünmektedir. itte mefhumuna merbuttur. Nitekim 
bana rahat etmenbı yenı ve . kadar _bu usule mukavemet. e- bu aealerdir ki etimoloji aramak hiyerogliflerde ekmek ile ağız 

rim.. den kimseye raıt gelmedım.. huıuıunda nazarı dikkatimizi "yemek manaaını, au ile ağız iıe 

Hayatı yalnız bir ölçü ile 
ölçen adamlar vardır. O ölçü 
de kendi rahatı ve zevkidir. Bu 
adamlar fÜpbe9İE en -'ut ı 
kimsele..dlr. Civarlanndakile
ri rahata12, tedirgin et.eler bi
le. Dostlarmı araaında bayle 

amelt bir yolundan bahseder. Oçüncüsü cebinıe bir ufak On dakika aonra nihayet bir Hind A_vrupai sahaya tevcih et- «İçmek» manaıını ifade etmekte-
Lakin ben onun naatbatlerini fİfe v•leryan alrrrm.. çeyrek zarfında bütün kompar- mektedırler. dirler. içmek mefhumu veya a-
bl. t''-lü ta.._lk ed-em L! T meliyesi iıe dudak ıeılerine ve r u• '° ~ • 0 mr rene girer girmez.. Bot tınıam tahliye ettiririm.. Yal- Buradan bir hatve ilerlemek 
istidat meselesidir. Meseli: bir kompartıman ararım .. Bot nız bu sefer gelı"~'-en, tahlı'ye için okuyucularımızın dil ilınine hareketlerine bağlıdır. Su halde, 

n< · "k" h k"k "k f b ı tarihten evvelki devirlerde ıu ma 
tramvaya gİ.l"Cliği zaman kadtn- kompartıman pek ender bulu- tt" · ld - b. k a•t • • a 1 ate va ı u unmaoı e ırmıt O ugum ır ompar· icap etmektedir. Bunlardan biri naııru veren kelimelerin içmek 
!arın yerinden batka boş yer nur. Hele Balkanlarda.. Ben tınıana bir papas girdi ... Alla- kelimelerde harŞ~ı;in yer deltit· ile dudak aeıleri ve hareketleri
yokaa ve bir kadm er'keklerin bundan nevmit olmam... hını aramızda müthiş bir mü- mesidir ki (MebıtMae) temıiye nin bir nevi benzeyişi (onoma
kısmmda oturuyorsa hemen ka Treni baıtan baıa dolatır, cadele basladı. Herifte fena olunur. Şu halde eski türkçemi- topee) tetkil etmeai icap etmek
dınlann yerine oturur ve kalk· kompartımanların içinde en na koku namı~a nr yoktu ... Öyle zin (aub) ve (ıuv) kelimelerinde tedir · 
mau teklif edilirae, erkeklerin zik yolcuau olan, meseli ıç" in· k k 1 d ki harflerin yerleri . İ ııfeiittirdifimiz Latincede "içmek" man .. ını 

o u ar var ı ; aarmuak o- de ayni kelimeler (bua) ve C.•uı) ifade eden (Bibere) kelimeşi ta
yerinde oturan kadın kalkma- de en çok kadın bulunan bir nun yanında koti eaansı gibi tekilleri iktiıap eder. Hakikatte li.ffuzu itibarile au içerken dudak 
dıkça oradan kalkmaz. Vakıa kompartımana girerim... Gece kalır ... Ayağında domu>' yaği. bu ilci kelime araunda hiç bir larm oynamaıınf canlandırmak
bu hareket haksız delildir anı- olunca evveli potinlerimi çıka- le cilaladığı val{eta ayakkapla- fark yoktur, çünkü dudaktan çı- tadır. Arapçadaki (trh) kökü de 
ma, ırk ta değildir . nnm. Benim kalın baraa1darun k k I ki ki _ı_ kan her iki harf (b ile v) ayni içerken, yani suyu ağızdan içeri-

b" b ld · • rın 11 anç 1 a sa awğı ayak· harftir. [Ayni manayı ifade eden ye çekerken çıkan aese benzemek 
B1·r yere davetlı" _ı.ı..g"u za· ıraz r• ataız 0 uğu ıçın ayak 1 d ld • ·ıL ·ı raf v· ı· ed" T"" k d ... k" k ı· OKiu ı_ kar ar an a ıgı ı Pam • e et a rumca Biblion ile ıv ıon kelime- t ır. ur çe e ıçme e ıme-

man, en iyi yeri, en iyi yemek "'nm ko ·· saçtığı koku müthit bir •ey lerini mukayese ediniz.] ıinin dudak aeıi veya hareketle 
- Yahu! Ziyafette anlata- T L • ı· k 1 • • • ( parçasını aeçmeyi ihmal etımee. cak başka mevzu bula-· .ıın idi .. Bir müddet dayandım. ilmi ilk hakikati bu tekilde vır a a aoı 0 may•p, ıç, ıçerı a-

ınao __ ._ · ·k "k" · 1 ğızdan içeriye atmak) kelimeıin 
Prenaıp' i kanun dairesinde u· mıft.. Baktım olacak gibi deg"il.. He- t ..... ıt etlı ten aonra ı ıncıa ne ıe ' ı· B h k"k ( ) ·ı ( ) den gelmittir ve ayni zamanda ye 

• hlik k '.ı-ı • • •_.ı men cebimden uf-•- (valer- çe un. u a 1 at te s 1 e v k · · mumı a a,_ erı IÇID<Je - Sen sordun da ıöylüyo- U< harflerinin çok defa yekdiferi me ' ıu ve ııgara ıçmek mefhum 
hayattan en çok kirı çekmek- t t yan) ti.fesini çıkardım ve ye- makamına kullanıldıtı keyfiyeti larına baflıdır. rum.. • eraen susayrm.. . Hint Avrupalılaı•ın ve finno. 
tir. _ Anlat anlat aınınal. Pek re bir iki damla damlattını. teşkil etmektedir. Meaela: Sana-

kri d ·ı• d (Adı K t d"I" d ukr'ların (vad) yahut (ved) ke-
Evvelki ak•am ikimizin de fazla tafsilata hacet yok.. Tüı-kçe kedi otu denilen bu i- 1 1 m e · ' 0 'm e 

T • 1 b I d (itan), almanca ( e .. en), li.tince 
davetli olduğumuz bir alqam - Bir taraftan ayak kokuau iç ir sinir i acı ır. Likin 1co- (edere. esito) kelimeleri hep 1 

Bunlardan maada, ''akmak,, 
«ya(mur. ve diier bu kabil ke· 
limelerin teıekkülünde Hint Av
rupai dillerde kullanılan (au) kö 
kü de türkçe ( au) kelimealne bağ 
lıdır. Bu münaaebetle ıayanı dik 
kat bir keyfiyet daha kaydede
lim. Orta Aayada Türkler yanın
da yafayan eski Hint Avrupalı
lara menaup (Tohra) War "yağ
mur" un mukabili olarak ( auv) 
kelimeaini kullanmı9lardır. Hal· 
huki merkezden daha uzak bulu
nan Sanakrit dilindeki (aava), ea
ki Almanların ( au) ve Lltuanya
lılarm ( auba) kelimeleri "•u" ma 
naaını daha fazla zayıflattırarak 
Küreyvatı beyza manasında kul
lanınıılardır. 

Bütün bunlardan çıkan haki
kat türkçenin bir taraftan Hint 
Avrupalılarla (Finno-Ukr) lar, di 
fer taraftan da Mongol-Mançu
Çin-Japonlar araaında ana keli
me teıkll etmit olmasıdır. Zira 
.. rı ırk dahi (üsü) veya (aui) ke 
limesini (b) harfini bertaraf ede
rek türkçe ( aub) kelimesinden 
alınıılardır. Nitekim Oamanlı di
li de ayni tekilde hareket ederek 
(ıub) u (au) ya tahvil etmittlr. 

(Su) kelimeainden maada 
Türk dilinde namütenahi kelime
ler vardır ki, bunların elimolojiai 
aayeainde Orta Aayanın en eaki 
devirlerde ve en eski arazilerde 
Türk dilinin eaaı ana dil mahiye
tinde bulunınuı olduğunu iobat e
debileceğiz. 

Agop MARTA YAN 

Yeni ne~rlyat 

L'Europe in~uiete 
Bir zamanlar Türkiyede de 

bir tetkik seyahati yapmı' o
lan Fransız iktıaat muharrirle
rinden M. Roger - Jean Gauloıt 
"L'Europe inquiete" isminde 
ahiren bir kitap neşretmi9tir· 
Muharrir bu kitabında on üç fa 
nida muztarip ve enditenik J.• 
nıpııyı tasvir etmektedir. B~ 
fasıllarda aırasile tetkik ettiğ• 
memle&ı:etler ıunlardır: Avu•· 
turya, Macaristan, Çekoslovalc 
Y•• Lehiatan, Romanya, Bulg•· 
ristan; Türkiye; Yunanistan; 
Yugoslavya, İtalya, İngiltere. 
Almanya ve nihayet F ruıs•·· 
Türkiyeye tahsis ettiği fasılda 
görii9lerini; güzel bir üslüp 1e 
ifade ile, karii kendisile beraber 
gezdiriyormu' gibi sıkmadaıt 
anlatmaktadır. Şimdiye kadar 
memleketimizden gelip geçip 
le kitap neşredenler veya gaze-
telerde yazı yazanlar arasrndıı 
her feyi ne sakat ve yanht bir 
rüyet zaviyesinden güya tetkil< 
etmi9 olanları çok gördük. fa· 
kat M. Roger . Jean Gauloıt 
bunlardan değildir. O biç ol· 
mazsa hakikate bir az daha yak 
laffDakta samimiyet göstermİt 
tir. Türkiyeye tahais ettiği fa· 
aılda tunlardan bahsediyor: 
"Fesler kalktığı zaman, İs tan· 
bulda bir cuma, Taksim bah(e
sinde bir akşam, Büyük çar~•· 
Bir sarnıçta gezinti, St Louit 
des Francois, Mevlevi i.yini, f.ı 
ki Türkiye, ilk heykeli dikileıt 
Türk: Mustafa Kemal, Burs• 
ve ipekhaneleri, Kastamonu· yemeğinde iki aylık bir ayrılık- diğer taraftan aarmısağm haz· kuau berbat bir §eydir. Papas "yemek" manaımı ifade etmek

tan sonra görü9tük.. . nlın ikin::i devresinde (bilim• bir müddet lıunın deliklerini a· tedir. Bu suretle türkçe (Ata) ke 
- Avrupadan geliyorum. de· kibriti) yani çürük yumurta ça kapaya etrafını kokladıktan limeoi de Fin dilinde (iae) şekli- ı 

d 1 1 ni almıftır., Şu halde, bu kanun 

İTTİHADI 
TÜRK SiGORTA 

MİLLİ 
ŞlRKETl 

nun koyun ve keçileri, T rabzoıı 
1 ve tütünü, Diyarıbekir ve Kürt 

i ve an attı.. Sırbistıuı<la sar11ma çalan kokusu kapalı sonra cübbeaini top adı çıktı mucibince eıki türkçedeki ( ıuv) 

1 
kayınvaldenin bazı emlaki var kompartımanın kullanılmış ha- gitti, gitti amma ben de ser- kelimesini tero çevirdiğimizde Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 
dı. Onları satmak için gitmiş- vaarna yayıldı mı, on dakika semledim... (vuı) kelimeıi meydana çıkmak- icr .. eyleriz. 
tim .. Bir ay kadar kaTdım. Ev- zarfında kimseler kalmaz, hep- İşte benim filitoks dediğim tadır. Bu kelimedeki (s) harfini Sigortaları halk için müsait ~eraiti havidir. 

ık . ·· ld. 1 t b 1 • k 1 T b"' 1c 1 ~'- b d S .ı t · ed (d) ye tebdil etti(rinıiz takdirde . . . G d Ü H d ve ı gun ge ım s an u a.. sı açar ar... a ıı açar ancen u ur... ana o.a avsıye e- ise (vud) kelimeai ortaya çıkmak Merkezı ıdaresı: alata a nyon anın a 
- Nasıl oraları? .. Buhran bir sürü küfür de ederler am- rim .. Tatbik et. Hoşnut kal- tadır. t t Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

var mı?.. J ma dillerini anlamadığını için mazsan söyle!.. Bu şekil bizi Hind Avrupa ı ı I . 
- Olan tarafı da var. olma- aldırmam .. Anlasam da anla- FELEK ana dilinde "ıu" manasını veren 1 Tel: Beyoglu : 4887 <ll!l!iiiii 

"Milllget,, in romanı: 11 

ADEM ve 
ne de bir haber göndermitti. 
Mektuplarıma da cevap verme
yordu. Bu mektuplarda neler 
yazmı9trm. Tehditten yalvarma 
lara kadar hatınma gelen her va
aıtaya müracaat etmi9tim, fakat 
bütün emeklerim beyhudeydi .. 
Deniz gelmeyordu.. Bana fena 
halde darılmı, olduğunu a.nla. 
yordum. 

Bir gün Denizin girdiğini 
ıı-ördüğüm randevu evine gittim, 
Denizi sordum, bu iaimde kimse 
lammadıklarım aöylediler.. Beo 
de ne ahmaktrm .. Onun böyle bir 
eve hakiki İsmini vermiyec:eği
ni tahmin etmeliydim .. Bu çare 
de boşa gidince deli gibi ol
dum, evinin adreaini bilmeyor· 
c!tım, ona mektuplarımı postres
tant gönderiyordum. 

Belki hali o randevu evine 
gidiyordur diye düşündüm. Ve o 
sokaktııki bir kahvenin pence
resi yanmda oturarak lıer akşam 
saatlerce beklecl ' m .. Bir hafta, her 
ak _am, bu meyen. geçmek 
b"lmey 'l sa de, hazan bir 

HAVVA 
Yaşar Nabi 

kadını ona benzetip dııarı fırla
chktan sonra aldandığımı anlaya 
rak mahzun bir tavırla içeri 
girmek, sonra yine gözlerim mü
temadiyen sokakta, beklemek 
beklemek.. Bu ne bitmez, tüken
mez bir işkenceydi .• 

iki ay böyle geçti.. iki ay 
ben onun izini bulmak için her ça. 
reye bat burdum, fakat nefiley
di .. 

Nihayet bir gün ona sokak
ta rastladım, yalruzdı, fakat kat· 
İyyen koutmak niıtemedi, bir ya
bancı gibi davranmasına aldır
mayarak yanında yürüdüm .. Yal· 
vardım, irademi mahvettiğini, 
beni fevkalade feylere, belki 
intihara mecbur edeceğini anlat
tun. Güldü, "Ne duruyorsunuz?" 
dedi. 

- O zaman sevdiğime ınana
cak mısın . diye sordum. 

Dudaklarını büktü: 
- Belki! Hem bu beni alaka

dar etmez ki. Cahit Bey - bu bey 
kelimesi fena halde sinirime do· 
kundu- ve elin i göstererek ili.ve 

etti, goruyorsunuz ki evliyim, ev
li bir kadına karşı daha hürmet
li davranmak li.z11\1dır. 

İzzeti nefsime kar91 yapılan 
bu hakaretin altında ezilmiştim: 

- Evli olduğunuzu bilmeyor
dum, dedim. Bana hiç olmazsa 
iki kelime ile haber verebilir ve 
sızı taciz etmeme mani olabi· 
lirdiniz. Allaha ısmarladık, De
niz Hanım. 

Ve yüzüne bakmadan uzak
laf tım. Kendimde olmadığımı, 
çok büyük bir heyecan içinde bu
naldığımı hiaaediyordum. 

Kemlime gelip gözlerimi aç
lığım zaman zifiri karanlıktı ve 
bütün kemiklerimin sızladığını 
hissettim, kalktını. şatkın bir ta
vurla elektrik düğmesini ara· 
dım.. Limba yanınca hayrette 
kaldım: Y azıhanemdeydim ve o 
vakte kadar yerde halının üze
rinde yatmıştun. Saate baktım, 
vakit gece yarısını geçiyordu. 

Ona Beyoğlunda rastlamıt
lım, ayrıldrktan sonra lstanbula 
nasıl gelmit, yazıhaneme naaıl 
çıkmış ve nasıl kendimi kaybet. 
mİf olduğumu hiç hatrrlayama
yordum. Demek ki bütün bu ha· 
reketleri bir medyum hissizliğile 
yapmıştım. 

Midem fena halde 
başım dönüyordu .. 

bulanıyor. 
Fakat bu 

vakit ne yapabilirdim.. Hanın 
kapıları bittabi kapalıydı, gece 
yarıaı kapıcıyı uyandırmak, ka
pıyı açtırmak bir meaeleydi.. Va
ziyetimden şüphelenmiyecek miy
di?. 

Sabahı beklemeyi tercih et· 
tim .. Bir koltuğa gömülerek yi
ne hayallere daldım. Ve o zaman 
Denizin müstehzi sözleri yine 
beynimde kaynatmaya ba9ladı. Ne 
zaman uyuduğumu hatırlaya. 
mıyordum. Fakat uyandığım za
man saat sekizdi.. Fenalığını 
geçmeınif, billkis artmı9tı.. Eli
mi alnıma götürünce aletim de 
olduğunu anladım.. Derhal •oka
ğa fırladım, bir taksiye atlaya· 
rak eve geldim ve yatağa gir
dim. Şiddetli bir büımma nöbeti 
bir hafta beni yataktan dıtarı 
çıkartmadı. Gecelerim ııüodüzle. 
rime. gündüzlerim gecelerime 
karıfıyor ve ben yanımdakilerin 
konutmalarını, doktorun gelip gi
ditini adeta bir rüyada olduğu 
gibi müphem farkediyordum. Uy
kum hiç sakin değildi, karma
kanşık kabuslar içinde çırpını· 
yordum. Rüyalarımdan birini iyi 
hatrrlayorum. Deniz yeıil, yem
yeşil bir çayırda benden kaçıyor 
ve ben koşarak onu takip edi. 
yordum. O kadar hızlı koıuyordu 
ki daima ona yaklaştığımı sandı-

ğım halde aramızdaki mesafe 
hiç eksilmeyordu. Elimle doku
nabilecek kadar ooa yakın oldu
ğumu hissettiğim ve elimi uzat· 
tığım zaman, birden bire, ben
den çok uzakta olduğunu farke. 
diyordum. Kota koşa bir uçu
rumun 'kenanna gelmi9tik. Deniz 
uçuruma atladı, ben de arkasın
dan atladtm. Yıahuz o düflJle
mİf, kanatlıymış gibi havalan· 
m19tı. Bense ti uçurumun di
bine dütmiit ve ölmüttüm .. Evet, 
ne tuhaf, kendimi ta9lann üatün. 
de ölü görüyordum. Alnımdan 
kanlar öyle hızlı akıyordu ki ya
ınmda bir 'kan deresi çağlıyordu. 
Deniı: batınım ucuna gelmi9ti 
ve kaM.:abalarla gülüyordu, et
rafında pek çok kalabalık vardı, 
onlara benim cesedimi göstere
rek: 

- Görüyor musunuz, benim i· 
çin intihar etti, diyordu. 

Ve hepsi gülü9ilyorlardı .. ince 
kalın her perdeden kahkahalar 
yükaeliyordu. 

Şiddetli bir sarsıntı ile uyan
dım, o kadar tc .. lemiftim ki yastı
ğım adeta suya batırılmış gibi sır
sıklam olmuştu. Bütün asabını 
titriyordu. 

Annem, bir şefkat heykeli gibi 
hiç yanımdan ayrılmıyor. mütema 
diyen başım ucunda hastalığımın 

ler, Konya, Kayseri, Ankara. 
ı Fesler kalktı, yeni Türkiyeniıı 

mütkülleri, İzmir yolunda, Ha• 
lı imalatı, Hareket sahneleri .. 

Kitap Pariste basılmıştır. 'fı> 
bii: Marcel Riviere, 31 rue Ja· 
cob et 1 rue Saint - Benoit - Pıı 
ris. 

seyrini endişe ile takip ediyordu· 
Bazen, benden saklamasına rağ· 
men, ağladığını anlıyordum. Göz· 
Yatına hiç tahammül edercez ol· 
muştum, bu yaşlı gözler beni çol< 
üzüyordu. 

Bütün gece aayıklıyormuşum·:· 
Niçin hep Denizden bahsettiğim• 
anlamıyorlarmış .. Zihnim ne kadar 
peri.fan bir halde olmalıydı ki De
nizle denizi karı§tırmış olayım··: 
"Denizde fırtına var!, ben kendİfl11 

denize atacağım., diye inliyormu· 
şum ... Tabii denizden maksat n~ 
olduğunu bilmiyorlardı. Bilselerd• 
zavallılar! • 

Etrafımda daima onun ismiıı• 
iıitmek iatiyordum, fakat kalbiıni 
açamıyordum, kimsenin beni aıılr 
yamıyacağmı bildiğim için sırrım' 
saklamayı tercih ediyordum. 

Arasıra!: 
- Anne, bugün Deniz dalgalı 

mı? diye soruyordum.. . 
Bu sualin neden icap ettiğİl11 

anlamıyan zavallı kadın kalkıyo~· 
pencereden bakıyor ve cevap verı
yordu: 

-Hayır. çok sakin, oğlum! 
O zaman ısrl\r ediyordum: 
- Ne sakin anne?. 

Denizi sormadın mı, ya<1• 
rum? 

(Devamı var) 
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Kötürüm Tomris S kaz, 
6 kişi •• 

iki daire ile bir kaç resim •• 

Suriye meclisi 
Toplandı 
Vataniler kabineyi 

Bir köylüye tanıdıklarınclan bi
ri bet besili kez göndermiş. Köylü 
bu hediyelerden &on derece mem
nun olmuf. He;neo birini kanıına 
kestirip yemek istemif. Fakat ı:.ce 
leai yok. Kazlarla beraber bir de j 
mektup var. Onu da okuyalım: 
Mektupta beş kazın köylüye, ka
rısına ve dört çocuiuna takıim e• 
dilmesi bildiriliyor. 

Ne yapsın? kaz bet tane, tak
sim edilecek aile efradı altı kiti! 
Uzun uzun düşünmüıler. Köylü
nün karısı d~mİf ki: 

- Canım ne dü.şünüyoraun? 
kazları yolar, hepsini bir arada 
pi~iririm. Sonra altıya taksim ede 
rim. 

Cocukların büyüğü en küçük 
kardeşinin öldürülmeoini teklif 
etmif. O vakit geriye bet kiıiye 
bef kaz kalacağını söylemiş. 

Fakat bir kere d" hoca Meatan 
Efendiye danışılma!ı münasip gö 
rülmüş. 

Mestan Efendi çok hesapçı, ri
yaziyeden derin anlar bir adam
mıf. Köylü ve ailesi Mestan Efen
diyi bulmutlar, hal ve macerayi 
anlatmışlar. 

Mestan Efendi bir müddet dü
şünmüş ve sonra fÖyle bir taksim 
yapıruş: 

- Şu tep•ideki kazları bana ve 
rin. Buyurun şu birinci kazı! Ko
ca ile karısına v~riyorum. Kocaıı 
bir, karısı iki, kaz etti üç haf .. iyi 
mi? 

Şu ikinci kazı da erkek kardef 
lere veriyorum. Büyilk erkek kar 
det bir, küçük erkek kardeı iki, 
bir de kaz, etti Üç baş .. iyi mi? 

n r 

Bir büyük ve bir küçük perde 1 
halkası ile bir çok eilenceli resim 
ler yapmak mümkündür. Bir kur 
şun kalem ve beyaz kifıt alınız .. 
Bu perde halkalarile cönlünlizüıı 
iatediği tekilde bir çok reaimler 
yapabilirsiniz. Büyük halka ile 

JI 

çizecegmız dlire ıövdeyi, küçük 
halkalarla kafayı tqkil edecek
tir. Bu iki küçük daire ile yalnız 
insan resmi defi!, kedi. kut. kö
pek ve saire gibi diğer mahluklar 
da yapabilininiz, birkaç nümune· 
sini cösterdifimiz resimlere baka
rak, bir tecrübesini yapınız. 

tutmak için içti
maa iştirak ettiler 
Şamdan 7 tarihile Adana ga· 

zetelerine yazılıyor: Şamdı 
dün toplanan meclis Vatanile
rin de ittirakile eski kabineye 
müttefikan itimat reyi verdi. 
68 meb'ustan yalnız bir tek 
meb'us meclise ittirak etmemit 
ti. Bu meb'us "Hür kanunu e
sasi fırkası lideri Şakir Nimet 
eBydiT. Vataniler meclise itti-
raklerinin sebebi de kabinede 
bir değifikJik yapılmama11 baiı: 
kında F raıuızlardan söz alma
sıdır. Halihazırda kabine mev
cut üç nazırdan ikisi VatanidiT 
ki ekseriyet Vatanilerde demek 
tir. Vataniler bu şartla meclise 
ittirak ettiler. Bir sebep daha 
var: Humus ve Hama müntebi 
biaanilerile Şam müntehibisani 
!eri bir mazbata yaparak mille
tin haklannı mecliste müdafaa 
için meb'usların meclise girme 
!erini talep etmeleridir. Umumi 
lider Hatimül' etaai B meclise 
ittirak taraftarı görünüyordu. 
Diğer taraftan müfrit Vatani
lerle birlikte lbrahim Hanano 
Bey sureti kat'iyede meclise 
ııİ'rmemek ve meclisi fethet
mek için ısrar ediyordu. Müte
vali içtimalar ve müzakereler-
den sonra Hatimülatasi Beyin 
fikri galebe çabnıt ve dün mec 

iu üçüncü kazı da kız kardeı
lere veriyorum. Buyilk kız kardeı 
bir, küçük kız kardet iki, bir de 
kaz, etti üç baş .. iyi mi? 

Geriye kalan iki kazı da ben 
alıyorum., birinci kaz, bir, ikinci 
kaz, iki, bir ben. ettik üç haf .. iyi 
mi? Haydi timdi seli.metle evini
ze gidin. 

Karınca ile kelebek 
lise girmiflerdir. Mecliste kabi 
neye itimat reyi verdikten son
ra encümenlerin intihabına ge
çilmlt ve ilk it olarak bütçe en
cümeni intilıap edilerek hazır
lanan bütçe layihası bu encüme 
ne havale edilmittir. Encümen 
on b8f güne kadar layihayı ha
zırlayarak heyeti umumiyeye 
se9'cedecelrtir. Şimdi "D mü
hiın mesele muahede meselesi
dir. F ram anın Suriye ;ı., İrak· 
ta olduğu gibi bir ittifak mua
hedesi aktedeceği v .. hatta M. 
Heriyonun bu muahedenin sür 
atle aktedilmesi için M. Ponso 
ya kat'i tal;mat verdiği mevsuk 
membalardan teyit edilmekte
dir. Muıolıedenin müzakeresi 
esnumda Vatanilerin nasıl bir 
hattı hareket takip edecekleri 
henüz belli değildir. Fakat şu 
muh&Mcaktır ki. ağır bir mua
hedeyi imzadan istinkaf edecek 
!erdir. Vatanilerin meclise isti 
rak etmeleriyle Şamda siy~sf 
hava biraz sükiinet bulmus gi
bi ohnuıtur. 

Mlnilnininin gecelik 
hırkası ı•e hırkanın 

üstündeki .~üsler 

kurtuldu. Ve ömrünün sonuna ka 
dar Suna'ya düa etti. 

.Zenginlik böyle olur. 

Tiyatro 
Piyesi 

Mektepte o gün bir tem•il ve
ro:ceklerdi .. Sınıfın hocası piyeste 

1 bır talebe.ntn babası rolünü almıt· 

Köylü ailesi besli iki kazı elden 
kaçrrdrklanna, içleri y11.narak ev· 
terine dönmütler amma, Mestan 
Efendinin bu ferasetine de bayıl
mıılar. Çünkü kazları almış, ada· 
Jetle taksim etmif ... .............................. ·-····· .. --·······-
tı. Piyes başlamadan hoca talebe
ye tenbihatta bulundu. Bu talebe 
de h•l<ikaten ken!I~ çocuğu idi: 

- Piyes oyn&r:'rrken ben sana• 
"Beni tanıyor musun ?u diye sora 
cağım, oen de (hııtft) diy~ceksin . 

- Peki baba•iflin. 
T emıil gecesi "lektepte hazır· 

!ıklar .. Tiyatroya batlandı. Tam 
ikinci perdede rol 11raaı geldiii 
zaman, babası oğluna sordu: 

- Peki küçük, sen beni tanı· 
yor musun? 

Çocuk şu cevabı verdi: 
- Hayır baba.cıinn .. 
~~~~~~~~~~--

[Geçen halta Parüıte muharrir 
çocuklar cıra.tında bir ya~ mÜ•a .. 
baka•• açılmıf ile binlerce çocuk 
yadıklan yazılarla bu müııabaka 
ya iftirak etmİflercli. Ba miUaba
luıda Madine Roııbakine üımincle 
an iki yaf(nda bir kız birinciliii 
kcucnmıftır. Bu k~ ycıdığı bir 
hikayeyi tercüme ediyonı:ı;:] 

Güzel bir gün, öğleye doğru, 

bir karınca yiyecek aramağa çrk
m19tı. Derken yolunun üstünde 
karşısına bir kelebek çıktı. Kele
bek dedi ki: 

- Karınca 

- Ben de pek ala cicili bicili bir ... 

... Kuyruk takar, çalım, ıata oata ... , ... lıtediğim yerde gezip dolaşa bi- ı - Ay, bu da ne? Tilki kardeşi ne-
- _ .. lirin1. den kovalayorlar? 

- Aman, anneciğim. koş, yetiş .. 

1 
... öyle gö teri~IC'ı.· 

belaya sokmayaynn 

-
yapıp, b~· ırm ı 

namak iıter miıin? 
Karınc• ,u ı.;e.vabı leı:rdi: 
- Hayır yavrum, benim his 

'aiı:tim ynk Gidip Jlyecek araya
cafım. 

- Ha, ha, halli Kannca ha· 
nan yiyecek aramafa çıkmıf. Ha 
nan oyun oynamak için beni ken
d;ıine ,.akıttıramadı. 

MÜ•tehri kelebek; 
- Övı .. ise allaha wnarladık 

ha11ıı.,etendi, dedi \e •ltın kanat 
lar·nı açarak kasabayl' kadar uç
tu. Sonra tekrar o\.]e.y e-lmek için 
karınc1.1.n1n yanınl\ geldi: 

- Hanımefendi pek yaV&f ci
diyor, dedi, ben kaaaba:v• kadar 
cittim. Pastalar yedim, geldim. 
Halbuki siz daha bet yüz metre 
bile cit .... emitainiz. Benim iri ka
natlarım var. Rüzgar cibi cidiyo
rum. Sonra benim çalıımafa hiç 

ihti}•acım yok ki .. Ben nereye git 
ıem, yiyeceğim orada hazırdır. 

Karınra cevap vermedi ve yolu 
na de.vam etti. Katı.abadan döner
ken, kraliçesine ekmek, peynir, 
t'lhunı aibi yiyecekler getirdi. 

K~~·rr;ca hanım gene bir gün 
kuabaya inmişti. Tam yarı yola 
ıt"elmitti ki, bir yağmurdur ba,la· 
dı. lslanmamak için hemen bir 
küçük deliğe sığındı. 

Ruslar 100 şehir 
inşa edecekler 

lzvestia gazetesinde okundu 
ğuna göre, Ruslar 100 sehir ve 
amele köyü bina etmele karu 
vermişlerdir. Bv şehirlerin bir 
kısmı Çar devrinin vilayet mer 
kezleri. mütebakisi de kaza 
merkezleri derece ve ayarında 
olacaktır. 

Mürk tarihi ile 
alakadar eserler 

lzvestia gazetesinde okun
duğuna göre Leningrat (Mad
di medeniyet tarıhi akademisi) 
içtimaları başlamıştır. Bu içtiy ağmur dindikten ıonra yolu· 

na devam etmek istiyordu. Fakat malarda bu sen» akadem; tara· 
müthiş bir manzara ile karşılattı. fından gönderilen heyet reisle
Evvelce rastgeldiii küçük kele- rinin rpoı !arı ckunmuştur. Bu 
bek, yağmur yağarken bir deliğe raporlar arasında Pn mühimle
sıiınamamıftı, çünkü iri kanatları ri Mesçoninof, Profesör Gorod 
buna m~.ni olmuıtu. Onun için nof, Y efimenko. Miller, Artci
yağmur altında sırsıklam kesilmiı chtçki , Şmidt y,. sairenin rap;,r 
ti. !arıdır. Gönderilen heyetler ta· 

iyi kalpli karınca hanım, ıepe· rafından Kareliye'de, Sibirya
tinden bir b-z çıkardı. Kelebeğin 
kanatlarını ve yajbnurdan buz ıi da. Oral, Krım, Cenubi OçP.ti
bi kesil<'n vücudürü silip uğdu. ye. Altayda ve Ukranyada bir 

Kelebek kendine geldifi za. çok hafriyat yapılmıştır. Me-
man dedi ki: zarlar. kodganlar v,.. P.ski mes 

- Kannca hanım, beni affet, kenlerde yapılan hafriyat eı.na
Artık bir daha seninle alay unda buz vt> bakır devirlerine 
etmeyeceğim. Artık iri kımatla· ait eserler, bu cümleden harfet, 
rımla ıururlanmayacağım. Bir tezyinat, gömülmüt hayvanlar, 
makaı al. Şu kanatlarımı kes! kutlar y., balıklar bulunmuttur. 

- Sen delisin yavrum, ben hiç Sibiryada İ.Irutak yakininde a 
oyle ~y yapar mıyııo? Allah ıos kademi heyeti tarahndan pelı 
terme11.,, M-n övlc şe., ~·apmam. derin olmayan bir yerde ma

Ve karınca har.ım ilivc etti: met, Nosorga, (Rhinoceros). 
- !)in.di benimi., ııel, seni kra· timal geyiti, mezare arslanı 

liçemim götüre} im. ve kut kemikleri bulunmuştur. 
Kelebeği yanın• ald: ve krali- Akademi Volga - Moskova ka· 

< rnin hurnruna çıkudı. Kralir< nalı hafredilmek münasebetile 
ciedi ki· oraya da bir ilim heyeti gönder 

- Kelebek, seni kornıayaca· mişti. Orada Dmitrf - Traççi 
ğ•m, çünkü iyi bir kiiçf.k i~çimi~ : mıntakasmda calibi dikkat eski 
olan karmcacığıırun kalbini kır- i eserler, korganlar. kabirler, P.S· 
mıt olurum, fakat buraya gelen ki 1·st'hk• 1 k 1 1 

1 1 . . ı am ar, a e er v,. meı· 
çalışır, sen de ça ış. ,te senın J• l .. . : . 
tin: Bizim yuvamızın postacm ken er ve bu olkenm es\., ahalı 
olacakaın. sinin iktısadi hayatını tayine 

f~nalığa daima iyilikle muka- yaayan bir çok mevat bulun-
bcle etmeli. ' mu~tur. 
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( Ba~ı birinci sahifede) cenahımızla yaptığımız akını tı. ~orn~ri Av~.i karşıladı. Bu j na tesadüf etmekte idi. Bu mü-

Leviski Bulgar müdafileri kolaylıkla tehlıkeyı de böylece atlattık. naad>etle dün Ankarada sefe-
Rodimaznikof kestiler. Haydar ve Ulvi fena.. Soldan yaptıklan bir hücumda rethanede bir kabul resmi ve 

Lüzumsuz paslaşmalar yaparak sol inıaytlanrun çektiği tüt ka merasim yapılmı•tır. Dün' •eh-
Nikolof Hiristof T T 

Efremof Dimitrof Goboakl topu rakip oyunculara kaptın- lemizin üstünden geçerek avt ol rimizde Saint Antoine kilisesin 
yoruz. Bütün dük müdafaamı- du. Sağdan yaptığımız mukabil de de bu münasebetle dini bir 

Cakof Gargİyef Lozanof Petef d b zın üstün e.. ıt üıte üç akın ir hücum lüzumsuz pasl,..ma- iyin yapılmıthr. 
Tançel yaptılar. Ortadan neticesiz bir lar yüzünden hedr oldu. Sol ce 

Galatasaray 
Avni 

Tevfik Bürhan 
Şakir Ulvi Suphi 

Rebii Necdet Mehmet Rasih 
Haydar 

Konservatvar için 
mütehassıa geldi 
fstanbul konıervatuvarı için Bel.,_ 

diyece angaje edilen Viyanalı muai
naı M. Jozepb Marx dün sabahki 
ekspresle tebrimize gelmiıtir. 

Profesör İılalyonda konservatu·
var müdürü, muallimleri ve eski ta
lebesi tarafından karşılanmı,tır. 

Belediye ile vukubulan anlatma 
mücibince profesör tebrimize senede 
iki defa gelecek ve heo- defasında 15 
gün kalacakbr. Profesör bu defaki 
ziyaretinde konservatuvarı tetkik e
derek islahı ve daba ziyade tekimü
lü için dütündüklerini bir rapor ha
linde Belediyeye verecektir. 

Himayeietfal yerini 
değiıtirdi 

hücum yaptık. Leviskililer sol- nahlarile bir hücum yaptılar. 
dan yaptrkları bir akın eanaam Sol açıkları topu merkez muha 
da Suphi hiç lüzumu olmadığı cime gönderdi. Merkez muha
halde topu kornere attı. Korner cim kalemize hafif bir şüt çek
tehlikesi T evfikin sert ve yerin ti. Avni hiç lüzum olmadığı hal 
de bir müdahaleaile bertaraf e- de topu kornere attı. Bunu da 
dildi. Sağdan yaptdı:lan kombi güçlükle atlatabildik. Leviski 
ne bir akında sa~ açıklan mü- ortadan bir akın yaptı. Bürhan 
him bir fırsat kaçırdı. Nedense bu akını favl yaparak durdurdu. 
hücumlarımızı dün her an akaa Muhacimlerimiz cok bozuk. 
yan aağ cenahımız vasıtasile Topu rakip oyuncu'lara kaplır
yapmakta ısrar ediyoruz. yaptı makta adeta biribirlerile yarış 
ğm:ıız iki hücuma .soldan yap- ediyorlar. lüzumsuz paalaşma
tıkları bir hücumla mukabele et lar yapıyoruz. Ortadan yaptığı 
tiler. Tevfik Bulgar muhacimi mız akını Bulgar müdafileri 
nin ayaklarına atılmak suretile kolaylıkla kırdılar. Ortadan Mr 
tehlikeyi savuşturdu. Aleyhimi hücum daha yaptık. Mehmet to 
ze bir korner oldu. Neticesiz pu şandelle Haydara gönderdi
kaldı. Ortadan yaptığımız bir se de bu akın. da diğerleri gibi 
hücumda Mehmet topu Rebiiye akim kaldı. Akınlarımızı gene 
gönderdi. Sol açığımızın rakip sağ cenah vurtasile yapmakta 
kaleye gönderdiği vole şütü Le ısrar ediyoruz. Bu ise bizim a• Himayei etfal cemiyeti lı
viski kalecisi yakaladı. llk haf leyhimize oluyor. Bulgarlar iki tanôul merkezi Veznecilerde
taym böylelikle ve O - 1 Leviaki hücum daha yaptılar ve mühim ki Sütdamluı binasından bele 
nin galebesile nihayetlendi. Bu bir fırsat kaçırdılar. Nihayet diye civarında sabık sanayi mü 

İzmirde yeni 
Hapishane 

lzmirden yazılıyor: - Şehri
mizde asri ve mükemmel bir ha· 
piabane inta ettirilecektir. Müd
deiumumi Aııın Bey, bunun için 
esaslı tetebbüolere ııiripnİf ve Ad
liye Vekaleti de bu in.-atı muva
fık görmüştür .. 

Yeni hapishane, evYelce Darül
muallimin olarak inıaaına batla .. 
nan, fakat umumi harpte nata
mam kalan Karantina üzerindeki 
binada yapılacak yeni intaatla vü 
cude gelecektir. Maarif Veki.le
ti; bu binanın umumi hapishane 
olarak inıasına muvafakat elmİf
ti. Fakat Adliye Yeki.Jeti burada 
bir (Çocuk hapishanesi) inta et
tirmek arzusundadır. 

Müddeiumumiliğin gösterdiği 
lüzum ve serdettiği mütalealar 
Üzerine Adliye Vekaleti burada 
(Çocuk hapishanesi) inııa edilme
sinin doğru olmıyacağmı kabul 
etmif, asri ve fenni bir hapiıbane 
inşa edilmesine muvafakat eyle
miıtir. Vilayetçe asri hapishane
nin pli.nı tanziı:n ettirilmi, V"l Ad
liye Vekaletine ııönderilm~tir. 

Bir maden kazası 
V ANNE (Vestphalia eyaletinde). 

11. A.A.- Bir tat kömürü çamuru 
yığınının kayması üzerine Eikel ma 
denine menıup S amele çamurlar al
bnda gömülüp kalınııbr. 

Bunlardan ancak üçü kurtarılabil
miıtir . 

Sofya - İıtanbul muhtelitleri 
maçında sakatlanan Nihet ta
kımda yer alamamıf mevkiini 
kleci Ulviye teıalim etmişti. 
Dünkü maçta kaptanlıgı mer
kez muhacim oy!l&yan Leblebi 
Meıbmet yaptı. Oyun 3.15 te 
Befiktatlı Refik Osman Beyin 
hakemliğile bllfladı. tik akını 
sol cenahımız vuıtaaile biz yap 
tık. Bulgar müdafileri topu ta
ca atarak akmunu:ı kestiler. Le 
viıkililerin sağdan yaptıklan 
mukabil hücum neticesiz kaldt. 
Ortadan güzel ve kombine bir 
akın yaptık. Bulııarlar buna da 
mukabele etmekte ıec:ikmecli· 
ler. Merkez mubacimlerinin 
şahsi gayretile kalemize aktı· 
lar. Avni telılikeyi güzel bir çı
kıt yaparak bertaraf etti. San
kınıuzılılar top kontrolünü he
nüz teeaaüs edemediler. Soldan 
yaptığllll'lz bir hücum eanum
de aleyhlerine bir korner oldu. 
Reminin çekti.fi lwrD« Bulgar 
kalesi önünde tehlikeli bir vazi 
yet ihdas etti ise de bundan •· 
tifade edemed& Bunu mütea
kıP Leriakililer bir tehlike da· 
ha atlattılar. Hayda.rm sağdan 
yapbğı hücum akim kaldı. Nis 
beten hlkim oynuyoruz. Oıt 
üste yaptığımız iki akına sağ ce 
nahlen vuıtaaile yaptıkları bir 
hücumla mukabele ettiler. 

haftaymda Bulgarlar oyuna ha durgunla9an oyun hakemin kes düriyetinin tahliye ettiği bina- ispanyada f eyzanlar 
kimdiler... kin düdüğü ile ve 0-2 Leviski- yi\ taşınmıştır. 

ikinci haftaym nin glebesile bitti. -·-····"·-··-·-·· .. --................ .. 
Galatasaray dün çok bozuk !ara mahıuıtur. B.; müsabakaya do

lkinci haftaym 4,10 da hatla oynadı. Supbi ve Tevfikten kuz at ittirak ebnittir. Bu müsaba
dı. Takıında değitiklik yoklu. maadaıı vazifelerini yapamadı- kaya giren atlardan bir kısmı handi
T op bir kaç dakika ortalarda lar. Oyunun devamı müddetin- kaplı, diğer loıımı handikap11z par
ııezdikten sonra ortadan seri ce bocaladılar. Spor tarihimize fur yapmışlardır. Handikapsız parfu 
b. h" tık M h t R ra siren atlann adedi dörttür. iki nu 
ır ucum yap · e me e- bir cok şerefli galibiyetler ka- • 

b.. b" erci' d maralı bandikapa üç at, bir numara-
ııye uzun ır pas v ıse e zandıran sarı '-nnızılıların du" n -1<1 lı handikapa iki at ııirmiıtir. Birinci 

•ol açığıınız topa yetişemedL kü kadrolarile beynelmilel bir mülazım Cevat lkyin bindiği (Dani 
Bulgarlar üıt üste yaptıkları maç yapmaları bizi hayrette bt: yeli) namındaki at iki defa icra etti 
hilcumlarm birinde Tevfik ce- raktı. Fikrimizce zavıf bir~ fi iki numaralı handikap parfuTUnu 
za vuruşundan havale edilen to kilde çıkan takımın diğer kulüp 3,39 dakikada n 3 numara kaybede-

. b' _._ t Bö l lik rek birinci olmuştur. Mülazim Saim pa sen ır çmıt yap ı. Y e lerden takviye edilmesı· la~zım-
1 b. b' bl'k · 1 Beyin bindiği (Kısmet) namındaki 
e mü ım ır te ı eyı at atmıt dı. Senelerden beri kaleci ola- at iki defa icra ettiği bir numnralı 

olduk. Sol cenabım1zla bir a· rak tanıdığımız Ulvinin mer· handikap parfurunu 3,32 dakikada 
kın yaptrk. Levski müdafauı kez muavinlik gibi çok mü- ve 18 numara kaybederek ikinci ol
topu taca göndererek akınımızı him bir me\l'kide oynatrlması mu,tur. Yüzboıtı Cevat Beyin bindi-

Ortadan yaptığıınız bir hü· kesti .. Sağ ve soldan yaptığı- yüksek atlama şampiyonumuz ği (Akın) namındaki at iki defa icra 
nda eyfı . ._, h" d • ettiği 1 numaralı handikap parfuru-

hk golleri 

cum eena.aı al imize favl mız ın ucumumuz a sag cer Haydarın Cela"l Şefig"e tercı'h e 
hı ·ı tıkl nı.ı 3,32 dakikada ve 20 numara kay 

oldu, Sağ müdafilerinin kalemi na arı vasıtası e yap arı bir dilmesi bize mantıksız görün- bederek ii{ünc üolmuştur. 
ze çektiği 9litü Avni yumrukla hücumla mukabele ettiler. Tev dü. Haydarın atletik kabiliyet- Birinciliği kazıman mülazım Ce
kartıladı. Kale önlerinde fırsat fik topu elile tutarak akınuı hı le dveri,Ii olduğunu bilmekle vat "Sipahi ocağı'' hediyesini almış
kollayan Leviaki sağ içi bu mü zıru durdurdu.. Akabenide ol- beraber atletik mezayanın fut- br. 
sait fırsattan istifade ederek ka dukça mühim bir tehlike atlat bol teknii.Yile beraber yürüdüğü Ank1trB İlk mB('ları 
fa ile takımının ilk golünü yap- tık. Sağdan bir hücum yaptılar nü de kabul etmeliyiz. ANKARA. 1~.A. _ 1932-1933 
tı. Bu ııol oyuııun onuncu daki ofsayt oldu. Ortalarda topu ya Hüli.sa Galataaaray diin bo- senesi lik maç1-a bugün istiklal 
kasında oknuttur. Bu ııolü mü k~layan Me~met ~~iiye güzel zuk ve ahenksiz oynadı. Takım sahaıında başlanmıttır. 

VALENCE, 11.A.A. - Valence 
eyaleti dahilinde vuku bulan kaıır
galar hortuınlan birçok köyleri ba
rap etmi,tir. 

Eyalet dahilindeki meydanlardan 
birinde 7 kitillk tayfasile birlikte or
tadan kaybolan bir balıkçı gemi•iıaön 
mürettebatından iki kitin.in ce.etler 
bulunmuttur. 

Batka bir balıkçı gemisi daha orta 
dan kaybolmu,tur. 

f talyada bir dere 
taştı 

ROMA. 11.A.A.- Calabre 
de Reggioda bir dere tatmı§,Üı 
tündeki köprünün yıkılmasına 
sebep olmuttur. 

Bu eyalette hüküm süren fır 
tına ve feyezanlar neticesinde 
16 kişi ölmüttür. 

İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

Darülbedayi Temsilleri 
Bu alr'am saat 21,30 da 

Pazarteai 
Per,embe 

teakıp canlanan muhacimleri- ~ır pas verd.'. Rebıı~ın ~rtaladı fena te,kil edilmiıti. 2 • f) neti Fiküıtür mucı'bince birinci maç 
miz ortadan seri bir hücum yap ~ t~u Ra.sil:ı sıkı hır tu~le Le- ceyi çok gönnmı.ek lazımdır. Cençlerbi.rligi ile Çankaya takııiıları 
tılar. ve mühim bir fırsat kaçır vıski kalesıne havale ettıyse de Pazar günü Leviskile ka .. ıla- araımda yapıldı.Hakem Nnim Beyin Komedi 3 perde 
dılar. Leviski takımı .Jeyhine Bundan da ibr netice çdanadı. İ ıacak r.lan Fenerbahçe kul"b" idare ettiği oyun saat 13,30 da bat
. l.ı-. B' bil d h t k N d u u güzel bir oyun oynıyarak sıfıra kar-
uıt üste ÜÇ taç o ""· Merkez .;r d cumkı a ;. yap 1 • C:C et müzden güzel bir oyun ve kıy- 11 üçle galip gediler. 
muhııcimlerinin tahıl gayretile ay ara sa ır pas verdı. Le metli bir galebe bekliyoruz ikinci mar. ayni kulüplerin birinci 
yaptığı hücum Avninin yerinr viski kalecisi Haydarın çektiği ·· !adı. Bu maçta Çankaya küçüldeo-i 
de bir müdahalestıe akim kal- hafif ,ütü kolayca tuttu. üst Atlı müsabakalar takımları araunda •a•t 15 te yine 
dı. Sol c-1'.lımızla yaptıı<ıınız üste yaptığımız üc hücumdan .. . . • hakem Naim Beyin idaresinde ba~la-

g Bul k- d • Dün Sıpahi ocagında senelik atlı dı. 
hücumda R...._,,. topu Buloar sonra. gar ta ımın a göze •. la b' . . k ""' • b boc ·~u ~n ınncui ço büyük ve ııü- Oyun seri ve sert bir ~ekilde cere-
müdafiine kaptırdı. Ç&ctan be- çarpan ir alame başladı. zıde bir ka~abalık huzurunda yapıl- i yan etti ve birinci deVTe t-0 Çanka 
ri takım halinde oynamayan ı>- F a~t .oyuncularımız bu panik mııbr. Netıceleo- şunlardır: yanı lehine bitti. 
yunculanmız biribirlerile anla- ten ıstıfade edecek kadar atak Birinci müsabaka: Hanımlara n 

Y a:ı:an: 
Müsahip zade 

Celal B. 
Halk gece1ıi 

Önümüzdeki hafta operet
lere başlanacaktır. TenzilitL 
gece yoktur. 

Üç saat opereti için bilet
ler şimdiden gifede 1abl· 
maktadır. 

'

amiyorlar., Ulvi muhacım· hat de~I. .Nisbi b_ir _hakimi.yet te- mahıuı emüaabakadır. Bu müsaba- J ikinci ~e~~~de kendini toplayan 
1 k L 1 h kaya üç hanım ittirak etmi,tir. Ned- , ~ençler bırhgı penaltıdan . be.rnbeı·

~ıoı iyi besleyemiyor. Neticesiz j • s etti · evıa~ı 3 ey me ~~vl ret H. parfori 1,17 dakikada icra e- lı~ S&Y_11tnı ve ?Y.un~n n_cl.ıceaıne ye 
ıki hücum yaptık. Ortadan yap oldu. Şakr çektı. Bulgar muda derek birinci olmuttur. Melahat H. eli dakika kala ıkincı galıbıY_et saym 
tığımız bir akında Sahibin uz k filer bu tehlikeyi güçlükle atla parforu bir hali ile 1,25 dakikada '.". yaph._ Bu suretle ?~~ ~ıre ka~ı 
tan göndercliği topu Bulgar ı:. tabildiler, Neticesiz bir hücum yaparak ikinci olmuştur. Ayşe Ha-' 1~1 ~yı ıle Genderbırlıgırun lehıne Devredilecek ihtira beratı 
fecisi yakaladı. T dcrar ortadan yapbk. Buna sol cenah lan vaar mm parforu 1 .40 dakikada icra ede- bıtb. " Benzin ve aaireden pelTol ruıu-
'(aptıg" mın bir hilcum ~"asın- tasile yaptıklan bir hücumla rek üçüncü olmuttur. Birinciliği lca- Çankaya takımının sag açığı Mus bunun iıtihHli ameliyesi" hakkında-
,. ~· --'--bel } S 1 zanana Nedret H "Fazlı" ku a tafa çok muvaffakiyteli bir oyun oy-
da L _;_._, al-hm' e favl oldu m...... e etti er. o açıklan almıttır. . P sını "' 'h . . . T ı_, C ~ • ••JU _, n&mlf, KaJeci Şinasi de &Üze( kurta- IU 1 tıra lÇln Ürıuye ümburiyetİ 
Şakirin çektiii top kalenİllt çok topla beraber kalemizin 5-6 ikinci müsabaka •İvillere mahsus- rıılar ve müdahaleler yapmışlll'. hükümetinden iıtihaal edilmit olan 
üstünden geçerelı: avt oldu. Le- metre ya1?11;ma ~adar sokuldu tur: Bu müsabakaya sekiz sivil n ÇanlurtdR ~por 26 Kanunsani 1925 tarih ve 255/246 
viski ortadan seri bir alan ya ve çok mühm:ı bır fırsat kaçır- banun ittirak etmiştir. Bu müsabaka ı numaralı ihtira beratı üzerindeki bu 

p d • 1-abı'nde b' t hl'k d b da parforu 1,02 dakikada icra ederek ÇANKIRI, 11. A.A.- Bugün tı ve mühim bir fınat kaçırdı· ı. AK ır e 1 e a a lruk bu kere satılacağından veyahut 
Soldan yapt~-ıan huc" umda Bul. savufturduk.. Suphi yaralana- birinciliği Orhan, ikinciliği 1 06 da- C. H. F. •por kulübü tarafından fır 

iKi kikada İcra ederek Nuırat. ü~üncülü ka salonunda b~.r kon~er verilı:ııiıtit·. 
gar sol İçinin kalemize çektiği rak çıktı. ğü 1,07 dakikada icra ederek Mela- Kadın, ttkek yu:rlerce davetli kon-
topu Avni tuttu. Alır oy·.uyo- İkinci ve son hat Hanım kazanmıştır. Birinciliti ı •erde hozır bulun.muştur ... Konserin 
ruz. Verilen pasların kısmı a· JJ i kazanan Orhan "Süreyya aPıa" ku- arkaıından Dr. Ziya Bey Spor ve 
zamı Bulgar oyunculannm aya go er pRltnl almıştır. 1 ~cnçlik" mevzuu . Ü.zerinde faydalı 

Or 
Üçüncü. müsabaka : Zati ntfara bir konferan!. vcrmıstn· 

jcara verileceğinden bu huıuata faz 
la malüınat edinmek isteyen zevatın 
lıtanbul'da, Bahçekapu'da, Tat Ha
nrnda 43-48 numaralarda lciin vekili 
!STOK Efendiye müracaat etmeleri 
ilan olunur. ğına gidiyor. Ortadan yaptık.la tadan yaptıkları seri bir 1 d · k' 

mahıuıtur Bu mÜllllbakaya dört ki- enıyor ı: 
rı bir hücum eanaaında merkez hücum esnasında Bürhan Bul- şi i,tirak etmiştir. Ayşe H. parfoTU _...;. ___________ ..;_ ____________ _ 

mul:ıacimlerinin çektiği sıkı bir gar mubacimine ıert bir çıkı, t,25 dakikada icra ederek bi<inci ol- Beykoz Malmüdürlüğünden: 
şüt kalemizin üstünden geço- yaptı ve penaltıya sebebiyet mu' ve "Doyçe Oryan! park'' kupası 
reık avt oldu. Şimdi Bulgarlar verdi. Leviski bu ~uretle ikinci nı kazanmııbr. Köyü Mevkii Cinsi Mikdarı zira Muham 
hikiın oynuyorlar. Fakat mu· ve son golünü atmağa muvaf- Dördüncü müsabaka : Ünifor- dönüm men K. 
h imi f •~ ld B ..ı. al d malı zabitlere mahsus olup iki kate-

ac erinin isabetsiz vuruşlan aK o u. ünıanın yar a ığı goriye ayrılmııtır. 
teessüs ettikleri hakimiyeti ne oyuncu yerine ihtiyat girdi. Birinci kategori: Zabit vekilltti ve Akbaba Poyraz yolu Tarla 1 
ticesiz. bırakıyor. Oyun zevksiz Suphi gene sahada, gene çalışı zabitler olmak üzere iki ı.,.ma ayni Akbaba Poyraz yolu Calılık 3 
ve durgun .. Ortadan güzel ve yor, fakat ilk devredeki gibi iyi mıştır. Deresek Zeyis oğlu Tarla 5 
kombine bir hücum yaptılar. değil. Bunun sebebi sağ açığın Zabit vekilleri: Mektep ko,.fur at " Mustafa paşa Kır tarla 5 
Müdafaamız topu taca göndere vazifesini yapamaması ve müte lan hariç, diğer atlara binmişlerdir. " Mustafa paşa Su altı tarla krr 80 
rek tehlikeyi atlattılar. Sol iç- madiyen aksaması.. Ortadan Bu kısma, dört zabit vekili iştirak et Çiftlik mevkii 

miıtir. Zabit vekili Cahit parforu F dık 
ferinin çektiği sıkı bir tüt kale yaptığıınız neticesiz bir hücu- 2,03 dakikada yaparak birinci, zahit ın ayazma Tarla 3 
mizin üstünden geçerek avt ol- ma sol cenahları vasıtasile yap vekili Reııat B. parforu 2,10 dakika- Mescit arkaaı Kır mevkii 3 
du. Sağdan bir hücum yaptık. trklan iki tehlikeli akınla mu· da yaparak ikinci olmu,tur. " Hamam arsası Ana Yarım 
Haydann ortaladığı topu Nec;,. kabele ettiler. Ortadan bir hü- Birinciliği kazanan zabit vekili Ca " Arka yol Kır tarla 11/2 
det kaptı. Rakip kaleye gönder cım:ı daha yaptık. Mehmet to- 1 bit B. (Milli lktısat) lrupaaını kazan " Hamam dere bahçesi Bahçe 6 

dikğli topb avt oldu. Soldan yap- pb~ s~_rdü kv'e Brak
1
ip kak ı1eye sıla mı~ı:bitlerde : Mektebin konfor :: Kirazlık Kır tarla 6 

tı an ücuma gene sol cenahı ır şut çe tı. u gar a ecisi to 1 atlar ıhariç diğeo- atlara binmitlerdir. Kadı yaka Tarla 8 
mızla yapbğnn'IZ bir akınla mu pu kornere gönderdi. Necdetin Bu kıama da dört zabit ittirak etnıit " Ortalık Tarla 20 
kabele ettik. Fakat Rebii topu attığı korner müsbet bir netice tir. Yüzboı,ı Kılı":ç Te•fi!< Bey par- " Mustafa ağa tarlası Kır tala 2 
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avta gönderdi. Bulgarlar vazi- vermedi. Oyun timdilik müte- f~~ 1.~. 1 2. dakıkada ıcra ederek •r Değirmen bahçesi Bahçe 4 
et 1· h"kiml S h' . . ed' S "d bınncıliği, yuzbatı Tevap B. 2 35 da Kır tarla mevkii 1 165 

yd'l:_ el ~n a.f . e~·h· ı'!P.ı ı ımı vb~zıhn .. cereyan .~yoSr.I aghlan kikada yaparak ikinciliği, yÜzbatı 
ı "' yı, vaz! ~~ı _aKKı e ya- .ır ucum. yap!.rK. ? cena a- Vehbi Bey 2,36 1/2 dalrikada >•pa- Yukarıda cins ve evsafı yazılı emvali milliye Pctin bedelle 

pıyor. Levııkilılerın soldan nle kalen:ııze guzel hır akın yap rak üçüncülüğü kuanmıştır. mülkiyetleri satılmak üzere 1 T ctrinisani tarihinden itibaren 20 
yaptıkları hücum ofsaytla neti- tılar. Tevfik topu taca attı. Birinci gelen yüzbatı Kılınç Tev- .. "dd ti .. ed k 1 y · 'h I 22 T 
celendi. Sol cenahımızla yaptı- Penaltı esnasında sakatlanan fik Bey (Yılmazlar) hediye.İni al- I~ m~ e e mu~.·~. eye _'çı ar.ı mıştı_r. ~vmı ı a e et: 
ğımız mukabil bir hücumda Bulgar oyuncuıu tekrar oyuna mış~ . . . . . . , rınısanı 932 salı,ııunu saat J3 tedır. Talıplerın yevm ve saatı 
Haydar topu ayağırnlan çok a· girdi. Ortadan seri bir hücum b' ~kinkoo kfuateııolan : .

1 
B.ılnkıc~~i!' ırck~e i mezkilrda yüzde 7,5 nisbetinde teminat akçelerile Beykoz mal-

k - _,__,_. d' S ti T . .et. k ımn on rat rııeı ....,.ar mu- "d' I""" .. I avta cvcuıvet ver ı. a" yapı ar e .. .,. topu ornere at . ıabalc.alarında tasnife dahil olnıu• at-, mu iır uıı:une muracaat arı, (5772) 

İnhisarlar Umum 
Müdürlüğünden: 

Cibali fabrikası için ~artnamesi mucibince 90 M3 tam bof 
ve 390 M3 kıaa boy olmak üzere pazarlıkla 480 metre mik'abı 
tahta satın alınacaktır. 

Taliplerin pazarlığa iştirak etmek üzere yüzde yedi buçu~ 
teminatlarını hamilen 16-11-932 pazartesi günü saat 15 te Ga• 
latada Mübayaa komisyonuna müracaatları. (5915 

İat. l\1r. Kumandanlığı Sabnalma kom. ilanl;\rı 

17 Kalem laboratuvar mal-
zem.esi. 

9 
21 
62 

" 
" 
" 

Spor malzemesi, 
Muhtelif kitap 
Laboratuvar mal-
zem esi. 

Gedikli Küçük Zabit hazır
lama mektebi ihtiyacı için 4 
kalem malzeme ayrı ayrı pa
zarlıkla satın alınacaktır.Pazar 
lığı 14-11-932 pazartesi günü 
saat 14 te Tophanede Merkez 
k\RJlandanlığı satınalma kı>
misyonunda icra kılınacaktır. 
Taliplerin izahat almak için sa 
at 9 dan ona kadar her gün ve 
münakasaaına iştirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmaları. (265) 

(5988) 
• .y. * 

Harbiye ~tebi. hayvanatı 
ihtiyacı için 340.000 kilo ola
rak ilin edilen ve aslı 430.000 
kilo olan otun pazarlığı 12-11-
932 cumartesi günü saat 10 
da Merkez kumandanlığı sa
bnalma komisyonunda icra kı
lmacaktır. Taliplerin tartname 
sini görmek için sabah saat 9 
dan ona kadar her gün ve pa
zarlığa iştirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (264) (5987) 

• * * 
Levazım Dikim evi için 200 

metre çuha pazarlıkla satın a· 
lınacaktır. Pazarlığı 15-11-932 
salı ııünü saat 14,30 da Topha- ' 
nede Merkez kumandanlığı sa- ı 
tmalına komisyonunda icra kılı 
nacaktır. Taliplerin nümune ve 
tartnamesini görmek için saat 
9 dan ona kadar her gün ve pa 
zarlığa ittirak için de muay
yen vatkinde komisyonda ha.
zır bulunmaları. (259) (5957) 

'F .. "' 

8 Adet Buvat 
144 Metre Boru 
175 Metre izole te• 

21 Adet Komütatör 
4 Adet Armatör 
Maltepe liıesi ihtiyacı için yu 

kanda yazılı malzemeler pazar 
lıkla satın alınacaktır. Pazarlığt 
13-11·932 pazar ııünü saat 10 
da T opbanede Merkez Kuman
danlığı gatınalma komisyonun
da icra kılma.caktır. Taliplerin 
izahat almak iç.in hergün ve pa 
zarlığa ittink için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (255) {5953) 

• .. * 
Gülhane hastahanesinin Ni

saiye kısmı pazarlrkla boyattı
rılacaktır. Pazarlığı 19-11-932 
cumartesi günü aaat 10 da Top 
hanede Merkez kumandanlığı 
satınalma komisyonunda icra 
kılınacaktır. Taliplerin izahat 
almak için saat 9dan lOa kadar 
her gün ve pazarlığa ittirak i
çin de muayyen vaktinde ~ 
misyonda hazır bulunmaları . 

(257) (5955) 

Çeki 
Ölçme taburuna 850 

Saat 
14 

Topçu Atış 
Mektebine 1132 14,30 dı 

Merkez Kumandanlığına mel" 
but yukarda yazılı mües esatı l 
hizalarındaki miktarda odun i· I 
ki şartnamede aleni ;nün kaJ' 
suretile satın alınacaktır. Mii· 
nakasaları 13/11 / 932 Pazar 
günü yukarda hizalarında yazı· 
lı saatlerde T oph:mede Merkeı 
Kumandanlığı Satınalma Ko
misyonunda icra kılınaci\ktıl· 
Taliplerin §artnamelerini gör· 
mek için her gün ve münaka5• 
ya ittirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır buluıı· 
malan. (181) (5596) 

" "' .y. 
Kuleli lisesi ihtiyacı içio 

1680 çih dahili 1680 çift hari
ci fotHı kapalı zarf suretile bil 
şartnamede satın alınacaktır• 
Müııakasası 30-11-932 çarpıl! 
ba günü saat 15 te Tophane• 
de Merkez kumandanlığı sa· 
tınalma komisyonunda iqa l<J· 
ln:ıacaktır. Taliplerin nüınuıı' 
ve fartnamesini görmek içiıl 
sabah saat 9 dan 10 na kadar 
her gün ve münakasaya jşll 
rak için de şartnamesi veçhilı 
hazırlıyacaklan teklif mekt P' 
lannı ihale gününün muayyel' 
vaktinden evvel komisyon ri
yasetine vermeleri. 

(232) {584~ 
• • • 

Kuleli lisesi ihtiyacı içi~ 
1680 takım maa serpu' elbi•' 
kapalı zarf suretile imal etli' 
rilecektir. Münakasaaı 30-tl· 
932 çartamba günü saat 14 ıe• 
Tophanede merkez kumandaıı· 
lıği satmalma komisyonunıl• 
icra kılınacaktır. Talipleri~ 
fartnameaini görmek için ss· 
hah saat 9 dan ona kadar ti 
gün ve münakasaya iştirg)ı 
için de tartnamesi veçhile h•' 
zırlıyacakları teklif mektupla· 
rım ihale gününün muayyel' 
vaktinden evvel komisyon ri· 
yasetine vermeleri. (231) 

(5847) 
• * * 

Yedi kalem kıtlık sebze aJI 
11 dt 

2500 kilo kuru üzüm aaat 15 t 
3000 kilo kınnızı mercim 

saat 15 t 
Harbiye ve merbutu bul 

nan mektepler ihtiyacı için 
mede ayrı ayn aleni münak• 
karda yazılı erzaklar üç şartıı' 
sa suretile satın alınacaktı! 
Münakaaalan 28-11-932 P' 

· zarteai günü hizalarındaki u• 
terde Tophanede merkez kıl 
ma..~danlığı satınalma komi• 
yonunda icra kılınacaktır. T• 
lipleritı şartnamelerini görm~ 
için saat dokuzdan ona lcad• 
her gün·~·e münakasaya iştiral 
için de mu.'.'YYen vaktinde k 
misyonda h•zır bulunmalar!· 

(233) (5849 

-
1 Evkaf müdiriyeti ilanlar J. 1 

Cibalide Uskübi mahallesinde (5) No. lı ham,,m bostaı! 
demekle maruf bostan ve mtiftemilitının üç sene mü~etle ic~ 
rı müzayedeye konulimuıtur. 30-11-932 tarihine müsadif çarşaııı1 
ba günü ihalesi icra kılmacağmdan taliplerin· yevmi mezkiirda 1 
tanbul Evkaf Müdiriyetinde Orman ve Arazi kaleıınine müraca' 
ları ilin olunur. (5921 

• Kıymeti muhammeneıi 

(1400) Lira 
Silivrikapı haricinde şeyh Nizamettin tekkesi civa~ınd. 

Bezmiilem valıie vakfından harap çiftlik ebniye ve mı4tem\l!i.I' 
le tahminen bin dcirt yüz dönüm tarlanın üç senelik icarı m~ı 
yedeye konulmuştur. 23 T.sani 932 tarihine müsadif çarşa 1 

günü ihalei kafiyesi ic.ra kılınacağından taliplerin ye~mü \. 
kurda aaa.t on bete kadar lıtanbul Evkaf müdiriyetinde O 
ve Arazi kalemine müracaatları. (5-;" 

Kadıköy Malmüdürlüğünden: 
Hasanpafa mahallesinde T llfköprü caddesinde Ali Şa 

pa,a konağı denmekle maruf ve Jak Haronaçiden metruk 1 N 
lı köşkün bekçi Yaver Efendinin oturduğu kısım hariç ol 
üzere mütebaki enkazı Pctin para ile ve pazarlık suretile b · 
zarfında satılacaktır. Muhammen kıymeti 1000 liradır. İste. 
lerin yüzde 7.5 teminat akçelerile salı ııünleri saat 14 buçu 
komisyona müracaatları. ( 58' 



1 Dünkü Keşidede Kazana Numaralar 
- ---------- - --- - - - -- -- -

• 
Listemizdeki numaraların ikramiyeleri Beyazıtta ve Fatihte ltımat gişeleriy e . Okçular başında 

No. 
44 
46 

202 
302 
411 
422 
447 
544 
685 
819 
832 
838 
840 
942 
951 

1031 
146 
196 
398 
474 
534 
474 
697 
758 
831 
999 

2243 
304 
313 
456 
618 
780 
797 
782 
811 
824 
87t 

3006 
275 
324 
334 
390 
416 
447 
57% 
770 
861 
8tl 
927 

407'4 
105 

Lim l No. 
60 146 
40 193 
60 199 
40 315 
40 316 

150 316 
150 .119 

40 361 
1600 400 

40 539 
40 557 
40 476 
40 670 
60 539 
60 557 
49 670 
60 671 
40 694 
40 772 

150 772 
40 851 

150 923 
40 982 

1000 5013 

40 
40 

40 
40 
60 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 

:ı 
401 
60 
60 
40 
40 

1500 
40 
60 
60 
40 

150 
40 
60 

76 
607 
742 

91 
103 
103 
116 
150 
155 
166 
210 
333 
285 
2fT1 

344 
434 
442 
549 
651 
719 
742 

769 
790 
800 
834 
908 
41 

Lira ı No. 
60 6036 
40 66 

1000 
60 
60 
40 
40 
40 

5000 
40 
40 
401 

:ı 
40 
40 
60 
40 
60 
60 
60 
60 
60 
40 
40 
40 
40 

150 
60 
60 
40 
60 
40 
40 

74 
149 
242 
380 
525 
760 
848 
930 

7088 
144 
242 
321 
340 
343 
364 
395 
659 
725 
742 
908 
944 
945 

8161 
200 
315 
432 
468 
546 
600 
822 
878 
897 

40 947 
40 9ll7 
40 121 
40 138 
40 332 
40 334 
40 405 
60 421 
40 422 
40 632 
40 640 
60 871 
40 938 
40 10043 
40 54 
60 242 
40 406 

• 
yenı İkbal gişesi tarafından derhal tediye edilecektir • 

Lira 
150 

:! ı 
60 ' 

40 

No. 
563 
605 
610 
638 
665 

40 11001 
60 114 
40 118 
40 160 
40 366 
40 539 
601 708 
40 826 
60 823 
40 941 
40 950 
40 969 
40 12169 
40 764 
40 818 
40 922 
60 948 

40 13030 
60 172 

150 202 
40 284 
40 332 
40 332 
60 380 
60 513 
40 653 
40 8"7 
40 983 
40 984 
40 14190 
60 195 
40 240 
40 253 
40 325 
40 391 
60 4S2 
40 506 
40 535 
60 592 
40 622 
40 824 
40 672 
40 738 
60 165 
60 896 
40 15107 

Lira No. 
40 210 
60 275 
40 409 
40 443 
40 592 
60 625 
40 649 
40 804 
40 959 
40 886 

150 16040 
1501 78 
40 93 
40 170 
40 207 
40 210 
40 307 
60 424 
40 463 
60 474 
40 529 
40 52!1 
60 549 
40 748 
40 804 

150 880 
40 890 
40 897 

150 948 
60 17171 
60 182 
40 263 
40 325 
60 393 

150 581 
40 706 
40 907 

150 993 
40 18214 
40 258 
60 319 
60 343 
40 416 
40 427 
40 4113 
40 518 
40 550 

1000 616 
90 661 
40 677 
40 696 

Lira No. 
60 750 
40 757 
40 786 

150 835 
40 861 
40 rnoo1 
40 674 
40 435 
40 29 
40 62 
40 92 
40 196 
40 534 
40 636 
60 749 

150 741 
40 819 
40 1<51 
60 991 
40 20004 
40 'll 
40 199 
40 232 
40 233 
40 235 
40 251 
40 334 
40 394 
40 450 
40 456 
60 480 
60 721 
60 741 

150 752 
40 763 
40 766 
60 778 
40 817 

1501 849 
40 857 
60 21057 
60 68 
40 72 
60 100 
40 211 
60 289 
60 436 
40 500 

4" 616 
40 745 
40 836 

Lira No. 
60 914 
4(1 942 
40 22005 
40 71 
60 90 
40 142 

1500 209 
40 226 
40 580 

10000 ı 673 
GO 791 
10 23()1;2 

40 1 
40 1 
40 

1 

10 1 
40 , 

40 1 
60 

6!l I 
40 1 
40 1 

40 1 
40 
40 

150 
40 
40 

63 
63 
80 

202 
246 
302 
401 
413 
536 
555 
593 
606 
606 
671 
732 
855 

40 919 
40 930 

1000 24003 
40 51 
40 95 
40 185 
40 359 

150 361 
40 376 
60 427 
401 429 
40 429 
40 537 
Go 567 
40 711 
40 768 
40 835 
60 872 
40 888 
40 9ll 
40 98S 
60 992 
60 25020 

Lira No. 
40 27 
40 38 
40 
40 

150 
40 
60 
40 
40 
40 
60 
40 
60 
60 
6Q 

40 
40 
60 
60 
40 ! 

105 
223 
228 
230 
239 
257 
267 
274 
279 
347 
561 
601 
607 
702 
703 
770 
772 
919 

40 941 
60 987 

40 ' 26020 
40 1 200 

40 326 
40 352 

160 485 
40 526 
40 556 
40 557 
40 696 
60 733 

150 743 
40 848 

150 924 
40 27288 

:ı 
40 

1000 
40 

299 
361 
406 
589 
569 

40 819 
40 630 
70 640 
40 665 
40 686 
40 686 
60 702 
40 769 
8o 951 

994 

Lira No. 
40 665 
40 997 
40 28046 
40 51 
60 66 
60 101 
40 113 
40 150 
40 195 
60 216 
60 248 
401 324 
40 366 
40 366 
40 431 
40 442 
40 646 
40 559 
40 641 
40 673 
40 730 
40 764 

150 848 
60 930 

150 29186 
40 :no 
40 423 
40 511 
40 716 
60 845 
40 951 

1500 974 
60 30006 
40 %7 
60 79 
40 88 

150 171 
40 %73 
40 849 
40 318 
40 318 
40 340 

1000 376 
40 440 
40 698 
60 904 
60 904 
60 974 
40 98.1 
40 , 985 
eo 31018 

Lira 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
40 
60 1 
40 1 
60 1 
60 1 

1 
40 1 
40 
40 
40 

No. 
114 
140 
276 
277 
322 
356 
422 
460 
491 
643 
714 
733 
751 
754 
780 
795 
953 
99-l 

40 998 
40 32035 
40 159 
40 176 
60 218 
40 347 
40 412 

150 461 
40 557 
40 593 
40 641 

1000 871 
40 33025 
40 129 
40 223 
60 317 
60 369 
40 393 
40 429 
40 1 476 
40j 613 
40 652 
40 6S8 
60 659 

150 722 
40 799 
40 '104 
60 973 
60 34009 
40 169 
40 265 
40 296 
60 309 

Lira 1 No. 
40 l 518 
40 ı S46 
40 35115 
40 163 
40 413 
40 422 
60 547 
40 806 

40136036 
40 558 
40 85 
40 1 85 
40 
40 
40 
60 

:ı 
60 1 
40 . 
60 
60 
60 
40 

150 
40 
40 
40 
60 
60 

99 
145 
247 
459 
481 
776 
825 
848 

37012 
50 

256 
280 
357 
547 
682 
649 
685 
708 

40 1 776 
40 38044 
40 56 

150 159 
40 197 
60 238 
40 330 
60 338 
40 383 
60 459 
40 SS'7 
60 806 
60 8lt 
60 836 
40 751 
40 783 
40 898 
40 903 
60 905 
40 949 
40 39056 

1 

Lira No. 
60 99 
60 110 
40 152 
60 ' 192 
40 , 277 

40 1 493 
40 531 
60 538 

150 787 
40 830 
40 837 
601 934 
40 962 
40 979 
40 986 
40 40013 
40 31 
60 92 
40 128 
40 145 
40 150 
40 151 
40 194 
40 196 
40 245 

150 303 
40 432 
40 507 
40 510 
60 718 
60 740 
40 821 
40 843 
40 901 

150 954 
40 41023 
60 153 
40 153 
40 159 
40 181 
40 208 
• 317 
40 467 
40 474 
60 604 
60 600 
40 687 
60 718 
40 783 
40 793 

150 823 

Lira No. 
842 
8S5 
975 
975 

40 1 952 
40 42132 
60 1 211 
40 1 330 
40

1 
646 

40 1 661 

60 836 

40 ' 960 
40 43003 

53 
71 
90 

153 
217 
342 
430 

40, 525 
40 576 

540 401 
40 1 570 
40 1 770 
40 831 
60 1 883 
601 990 

1 
60 ' 497 
40 44083 
60

1 
94 1 

40 
40 1 

• 
214 
144 

401 289 
401 465 

150 450 
150 620 
150 643 
40 
40 

601 
40 

818 
83$ 

839 
929 

40 4&031 
40 fn 
40 158 
40 217 
60 357 
80 463 
40 494 
40 531 
40 617 

Lira No 
650 40 1 

40 1 
40 

681 
688 

40 696 
40 845 
60 . 898 
6Q ı 9118 
60 14615-1 

40 176 
60 22S 
40 366 
401 317 
40 317 
40 434 
40 487 
40 594 
60 626 
60 819 
40 820 
60 822 
60 970 

1000 47209 
150 409 
40 547 
40 571 
40 801 
40 902 
40 955 
40 955 
60 979 
60 48006 
60 74 
40 136 
40 166 
40 326 
60 338 
40 381 
40 384 
60 446 
40 463 
40 494 
40 902 
40 497 
40 542 
40 576 
60 641 
40 662 

150 814 
40 985 
60 49058 
40 59 

Lird 
40 
40 

150 
40 
60 
40 
40 
40 
60 

1500 
150 
40 
40 
6 ;) 

40 
60 
40 
60 

1000 
6;) 

40 
60 
40 
40 
60 
60 

3000 
40 
40 
40 
40 
40 

1500 
40 
60 
40 
40 
40 
60 
40 
40 

3000 
40 
60 
40 
60 

150 
40 
40 
60 
40 

b k•k" Mark namı altın~a .m~ kıymetten fazla fiatlaASl.PJ.ROL NECATI• 
•• ı aa 1 1 a satmak ihtıkar ve halkı soymaktır. 

Avrupı'dan gelen muıdillerlndcn daha müe,sır olmakla beraber ucuzdur llütün ıltfılann müessir 
;!acıdır. Faydasızlığını isbıt edenlere istediğı ılramıye verilir. Deposu Salih '.\ecati Eczanesi. 

clt 

1 
3 üncü kolordu ilanlan 1 -----61. Fırkanın Çorlu ve Tekirdağında bulunan kıt'alan ihti• 

yacı olan aşağıda yazılı erzak münakasaya konulmuştur. Şart
nameleri görmek isteyenlerin her gün ve münakasaya iştirak 

edeceklerin hizalarında gösterilen v.akit ve a.aatten evvel Çorlu' 
da 61. Fırka satınalma komisyonuna müracaatları (1015) (5776) 
~ Erzak Nevi Miktan Münaıa..a telı:li Tarihi Giin Saat 
Çorlu Bulgur 40,000 Açık mÜ· 

.. 

.. 
.. .. 
" .. 

1' ekirclağı 
.. .. 
" 

.. .. 
" .. .. 

Ku"' fuulya 

Pirin~ 

Nohut 

Mercimdı: 

Ku"' ÜSÜll'l 
Şeker 

Sabun 
Zeytin yaif 
Bulgur 

Ku"1 faıulya 
Pirinç 
Nohut 

Mercimek 
Kuru üzüm 
Şeker 

Sabun 
Zeytin ,.alı 

nakaaa 22/11/32 Salı 13 
44,000 Açık mü-

nakata 22/11/32Salt 15 
29,100 Kaı>alı zarf 23/11/32 ÇarJB.mba 10 
16,000 Açık mü-

12,000 . 
9,100 

12,000 
7,500 
4,800 

58,000 
60,000 
32,500 
22,500 

17,000 
9.500 

16,000 
9,500 
6,800 

nakasa 23/ll/32 ,. 13 
•• 23/11/32 .. 16 
., 24/11/32 Pcrıembe 9 
,. 24/11/32 1 11 
.. 24/11/32 .. 14 
" 24/11/32 .. 16 

Kapalı zarf 22/11/32 Salı 14 
.. 22/11/32 .. 16 
., 23/11/32 Çar§amba 11 

Açık mi-
nakaaa 23/11/32 ,, 14 

.. Zl/ll/32 " 16 
,. 24/11/32 Pel'fCll\be 10 

Kapalı zarf 24/11/32 ,. 13 
Açık mii

nakaaa .. 24/11/32 .. 
24/11/32 .. 

ıs 

17 

• • * 
. Çatalca Müstahkem mevki- ! görmek üzere her gün Fmdıkl; 
•nin hayvanatı için ihtiyaç olan da K. O. sa.tmalma komisyonu-
30.ooo kilo yulaf pazarbkla sa· na mürcaatlan ve ihaleye itti
lın alınacaktır. İhalesi 19·11- rak edeceklerin o gün ve vaktin 
932 cumartesi günü saat 15 te den evvel mezkiir Kom. na gel 
Yapılacaktır. Taliplerin taı-lna· meleri. (897) (5732) 
~sini görmek üzere her gün 4 4 • 

"e ihaleye ittirak edeceklerin o Gireaon garnizonunun ihti· 
illin ve vaktinden evvel komis- yacı olan 227.000 kilo elandc 
Yona müracaatları.. lik un bir ay zarfında pazarlığa 

(898 (5733) konmuştur. Evsaf ve şeraiti an 
* * * lamak üzere her gün ve ihale-

. Çatalca Müstahkem mevki- ye iştirak için 16-11-932 çar 
1nin ihtiyacı b•.ılunan 86,000 ki· şamba günü saat 14 te Gireaon 
o un aleni mt.nakasaya konul- da 135 alay satınalma Kom. na 
llluştur. ihalesi 19-11-932 cu- müracaatları. (1024) (5959) 

artesi günü saat 11 de yapıla- ı .,. '!- 4 

c•ktıı·. Tal iplerin şartnamesini Kolordu ve 1. Fırka ihtiyacı 

Devlet Demiryolları idaresi i lau laTı 

70 adet amele vagoneti demir aksamı ve yedeğinin kapalı 
zarfla münakaaası 21 Birinci ki.nun 932 çarıamba günü saat 15 

1 
te İdare binasında yapılacakttt. 

Fazla tafıilit Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşerli- j 
raya satılan fartnııımıelerde yazılıdır. (5855) 

3200 çift cebire ve 414000 adet ergo'nun kapalı zarfla müna 
kaaa11 21 Birinci kinıın 932 çarşamba günü saat 15,30 da idare 
binasında yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaf& veznelerinde beter li- 1 

raya sat dan şartnamelerde yazılıdrr. ( 5856) 1 

Yüksek Mektepler Mübayaat 

~:!!'!Z?~!i ~İ;=~~°:~~!~seye 1 
muktazi 300-350 metro yerli mab kumat aleni suretıile münaka- ' 
aaya konulmuttur. Taliplerin şeraiti anlamak üzere mektq> mü- ı 
dürlüğüne ve ihale tarihi olan 29-11-932 sah günü saat ilride 
Fındıklıda güzel san'atla.r akademiıindeımıübayaat komiıyonuaa 
müarcaatları ve teminat akçelerini daha evvel mubaaebeye ya
tınnalan münakasanm saat üçe kadar devam edeceği ilin olu
nur. (5888) 

için açıl< müoakaaaya konulan 
31,250 kilo nohuta talibinin 
teklif ettiği fiyat pahalı görül
düğünden ihalesi bir hafta müd 
detle tehir olunarak 12-11-932 
cumartesi günü saat 10,30 da 
yapdacaktır. Taliplerin muay
yen vaktinden evvel komisyona 
müracaatlan. (917) (5883) ...... 

Kolordu ve birinci fırka ihti· 
yacı için açık münakasaya ko
nulan 15,000 kilo kırmızı mer
cioreğe talibi tarafından teklif 
edilen fiat gali görüldüğünden 
bir hafta müddetle ihaleıi talik 
olunarak 12-11-932 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 
11.30 da yapılacaktır • Talip
lerin muayyen vaktinden evvel 
komisyona müracaatlan. 

(916) (5882) 

* * * Çatalca Müstahkem mevkii 
kıt'alannın ihtiyacı olan 11.100 
kilo kuru fasulya açık münaka 
saya konulmuştur. İhalesi 22-
11-932 sah günü saat 12 de ya
pdacaktır. Şartname ve nümu
neaini görmek üzere her gün ve 
ihaleye ittirak için o gün ve 
vaktinden ..,vv..,I komisyona mü 
racaat edilmesi. (906) (5790) 
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YILBAŞI 
Piyangoıunun en büyü'< 

İkramiyeleridir. 
Biletinizi; 

KADER 
Giteainden almu. Sizi 

saadete kavuıturacaldu 

lıtanbııl. EaıiDönü Meydanı 
V alde Hanı ittisalinde No: 4 
Beyoğlu lstiklil caddesi 
109. 
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SEYRISEF AIN 

•rlı:u _,..: Galata ltllprlı 
batı B. ı36ı. Şube A. Sltlsec' 
lltthtııdarado ı..ı 2. 3740. 

IZMIR - PİRE - lsKENDE-
RlYE POST ASI 

(İZMİR) 15 ~kine'. -
tetrm salı 

11 de. 

TRABZON POST ASI 

KARADENİZ 
16 ikinci teşr:n çarşamba 
18 de Galata rıhbmmdan 

lZMtR MERSiN POST ASI 

(iNEBOLU) 
16 ikinciteşrin çarşamba 
18 de İdare nhtımından. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Elektrik tabarriyat •• ketfiyatı 

an&)'ede bulumaak uoulü" balı.lan-
daki ihtira için berat taleloiae dair 
13 Kinunev.el 1928 tarih Ye lıtan-

'ÔÖZ Hekimi 

PROFESÖR· -- . 
orESAT PAŞA 

- BABIALİ 
t"Nl<14RA CADDEöi N~(JO 

1 

ı 

Limanımıza muvaaali.b b<klenen 
PRAGA vapuru 13 T. sani pauı 

(Tuna) dan. 

STELLA DITALYA vapuru· l< 
T aani pazar (lıalya ve Yunanis 
tan) dan . 

Limanımızdan hareket edecek 
vapurlar : 

PRAGA vapuru 14 T. sani pamı 
tcai (Pire, Napoli ,M.arsilya .-e Co 
nova) ya. 

DIANA npuru 15 T sani ıalı 
Burıı:az. V arna, Kö•ence ve Ode. 
saya. 

FENICIA vapuru 15 T. sani salı 
(Alebandropolis, Kavala, Sdanik. 
Voloı, Pire, Patras , Brendizi 

Veoedik,. Trieıte, Fiume ve Tries 
te) ye. 

Şimali Cenubi ve merkezi Amm 
ka ile A vusturalya, Yeni Zeyland ,,, 
Aluayt "1fk için doğru bilet verir 

"1TALIA ~ vapur kumpanya11nın 
lüks vapurlarile müttehit ıcrvis. 

Her nevi tafsilat için Galatada 
Merkez Rıhtım han ( Lloyd Triesti 
no) ser acentesine Tel. 4.0771 ve 
4.4878 veya Galatasarayıaılaki yazı 
ı...e. Telef- 4.2490. 

ERZURUM 

Vapuru 13 teşrinisani 

PAZAR 
günü akşamı hareketle Zongul
dak, lnebolu , Samsun, Ordu, Gi
re-son, Trabzon, Sürmene ve Rİ7r 
ye gidecektir 

Fazla tafsilat için Sirkeci Yel
kenci hanındaki acentalrğıRil mü 

-aceAt Tel· '!1515 
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Avukat, tüccar, memur 
ve herkese lazım olan 933 .Senesi Yeni 

Her yerde arayınız. Deposu: Ankara 

Muhtıra Deft ı e &ıutassa olarak zariı şeki llerde J er erı ı 2 cins üzerine çıkmıştır. 
cadde•İ No. 111 Afitap maiazası Mehmet Sadık ._ ____________ _ 

YERLi MALLAR PAZARI 
İstanbul 
Bahçe 
kapu 

MÜJDE 
Muhterem Ankara balkımn göstermit olduğu fevkalade 

rağbet ve tevecciibten cesaret alarak yalnız bir 
aya mahsus olmak üzere 

Ankara - Anafartalar caddesinde 
28 No. da 

MODA PAZARI 
Salonunda klltat adilea 1ergimizi bu kere bir miiddeti 

muvakkate için temdit eylediğimizi arzederiz. 

EKSELSİOR 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet 

Vekileti 
Hudut ve Sahiller Sıhhat 

Umum Müdürlüğündenı 
Evvelce 16 Tepiniani 932 çarıamba ııünü ıaat 14 te lıtan

bul limanı 1abil ubbiye merkezinde mütetekkil mübayaa komiı· 
yonunda kapalı zarf uıulile ibaleai icra kılınacağı ilan edilen 
motör teknesinin görülen lüzum üzerine ihale tarihi 23 T e,rini
ıani 932 çarşamba günü saat ı6 olarak deitittirilmi9tir. Taliple., 
rin bu tarihte mezldlr merkezde mütqekkil komiıyona ve ıart
namelerini almak iıteyenlerin her ıün Ankarada Hudut ve Sa
hiller sıhhat umum müdürlük ayniyat muhasibi mea'ullüğüne 
ve lıtanbulda Galatada Karamuıtafapaıa aokağmda mezk6r 
merkez levazım memurluğuna müracaatları. (5755} 

Ziraat vekaletinden: 
Ankara Yüksek Ziraat mektebi, Erkek talebe kadro.u dol

jgğuncfan müracaat edilmemesi ve ancak mezldlr mektep 
kadro.unda ( 4} Hanım talebe için yer bulunduiundan Liae 
mezunu olan hanımlardan talip olanların evvelce ilan edilen 
tartlar daireainde lhmı olan evrak ve vesikalarile hemen Yük
sek 7.i.raat Mektebi rektörlütüoe müaracaatları ilin olunur. 

(58ı6) 

Liseler alım sabm 
Komisyonundan: 

lıtnbul Erkek ve Kız Muallim Mektepleri talebeai için alı
nacak elbiselik licivert kum.at 30-11-932 tarihine mü•adif 
çar,amba günü aaal ı6 da ihale edilmek üzere kapalı zarf uıuli
le münaka1aya konulmu§tur. Nümuneleri görmek için latan· 
lıul Liıeıi kalemine ve talip olanların ihale günü Maarif Daire
sinde komiıyona müracaatları. (583ı} 

BASUR 
MEMELERiNİ 

AMELİYATSIZ 
KURUDUnR KANI KE6ER 

D.Uf.IYADE EMSALSiZ DEVADIR 
HER ECZANEDE BULUNUR 

e 

~ey oğlu 
istiklal 

ı cadde~· 

inşaat münakasası 
Edirne Erkek Muallim mektebi 

Müdürlüğünden: 
Mektep binasının (ı2,378) lira keşif bedelli tamirat ve 

tadilatı yeniden kapalı zarf uıulile ve 4-1 ı-932 tarihinden iti
baren (20) gün müddetle münaka1aya konulmuıtur. Talip
lerin mali iktidarı ve ehliyeti fenniyeyi haiz diplomıalı mühenl
dia veya mimar olmaları 9arttır. 

Şarbıame ve projeleri ıörmek üzere lıtanbulda Erkek mu

allim mektebine ve Edirnede mektep müdürlüğüne ve müna· 
kasaya ittirak edeceklerin tekliflerinin ıo % yüzde onu niabe
tiınde teminat mektuplarile ve münakua kanununa uygun tek
lif mektuplarını ihale ııünü olan 24 tetriııUani 932 perfembe 
glinil aaat on bete kadar Edimede Hü!dimette mütetekkil ko
miıyona müracaatları ilan olunur. (5835) 

Hariciye vekaletınden 
Elyevm Hariciye Vekaletinde 14 üncü dereceden mevcut 

münhal memuriyetlse talimatnamesine tevfikan müsabaka ile 
memur alınacaktır. 

Müaabaka imtihanı ı Kanunuevvel 932 de ıaat ıo da Hari
ciye Vekaletinde yapılacaktır. 

Müaabakaya ittirak için, taliplerin memurin kanununun 
4 üncü maddeaindekilerden bqka ataiıda yazılı evaah da haiz 
olmaları lazımdır: 

Hükiık, Mülkiye. Ulumu Siyasiye, iktisadiye ve içtimaiye 
Te Fakülte derecesindeki Yükıek Ticaret mektepleri veya Ha
riciye Mesleği ile alikası bulunan mümasil Yüksek mektepleri 
veya Hariciye Mealefi ile al&kası bulunan mümaıil Yükaelı: 
mekteplenlen birinden mezun olmak; 

Müaabaka imtihanı ıöyledir: 
ı - Hukuku Medeniye, Hukuku Düvel, Hukuku Huaui

aiyei Düvel, lktiıat. Maliye ve tarihi ıiyasi (1815 dm zamıım
mıza kadar} hakkında tahriri ve tifabi ıualler. 

2 -Türkçe ve Franeızcadan tahrir ve tercüme. 
3 - Müsabakada üıümizanı doldurmak tartile eb fula nO.. 
~ alanlar kazanmıı olacaktır. 

Müsavat halinde Fra111ızc;adan maada bir ecnebi liMnlna vu
kuf sebebi riiçhandır. 

Taliplerin mektep ıehadetnameleriı askerlik vMihlan, hu.
nü hal ve ııbbat tehadetnameleri ile hüviyet dlzdanı veya ı~ 
lerini istida ile 2S tetriniıani akıamma kadar V ekAlet Zat İtleri 
Müdürlüğüne tevdi eylemeleri ve ı K&nımuevvel 932 de Anka· 
ra'cfa Vekalette hazır lıulunmalan illn olıMNr. (5845) 

Sıhhat ve içtimai Muavenet 
Vekaleti 

Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünden: 

Evvelce ı3 T. Sani 932 tarihinde lıtanbul limanı Sahil ııhhi. 
ye merkezinde mütetekkıl mübayaa komiıyonunda kapalı zarf 
uaulile ihalesi icra kılınacağı ilan edilen Dizel motörünün görü. 
len lüzum üzerine ihale tarihi 23 T etriniaani 932 çarıamba gü
nü saat ı4 olarak değİ!tİrilmittir, Taliplerin bu tarihte mezkOr 
merkezde mütetekkil komisyona ve ıartnamelerini almak iste
yenlerin her gün Ankarada Hudut ve Sahiller ııbbat umum mü
dürlük ayniyat muhasibi mes'ullüğüne ve lıtanbulda Galata 
da Karamuıtafapa§a sokağında mezkOr merkez levazım memur
luğuna müracaatları. (5756) 

Bundan böyle 

DENiZ KIZI 

Eftalya Sadi H~::-
Yeni eserlerini ve 

Kemani Sadi Beyin 
Taksimlerini yalnız 

COLUMBİA 
Plaklarında dinliyecekıiniz. 

Sabırsızlıkla bekleyiniz. 
Eftalya Sadi 

• 
Istanbul ve Trakya 
Şeker Fabrikaları 
TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasırıın İstanbul depo. 
lanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda 
küp şekerleri atideki fiatlerle her isteyene 
bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

Kristal toz, kilosu 36,1s kuruş 
Çuvalda küp, kilosu 381I2 kuruş 
Sandıkta küp, kilosu391

/ 2 kuruş 

Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde 
yirmisi peşin ve mütebakisi hamule senedi 
mukabilinde ödenmek üzere derhal gönde. 
rilir. Depodan itibaren bilcümle masanf ve 
mesuliyet müşteriye aittir •. Müşteri isterse 

sigorta ettirilir. 

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

FlDAN AMATORLERlNE FIRSAT 
Mll)'TII, ...U, taflan ve yabani fidanlar meıbur nevilerinden 

yetİftirilmittir. Garanti olarak Kay11, ıeftali, erik, armut m

elde cimlerinden. Mazi ve taflan üçer cina, yıloanö at keıtanHİ 
çınar, cbtbuclak vesaire.. Fidan dilıme mevıiminde bulunduia-

muzdan firıah laıçmnayıms, f!.tlar ehvendir. 

Bü,.Ukclere, Kibrit fabrikatı karııaıncla eıki fidan babçeıi 

--UROLOG __ .. 

Dr.FEYZİ 
86brek, mesane, idrar 

yolu mlltehuıııı 
Hcr(iin 14 ten sonra Beyoğlu 
lıtiklll cadde!İ Elhımra aparıı · 
mını No. :ı Tel. Bevoi!lıı 28115 

Y enant ve Aıop biraderler. 

--------------- .. ~ 8 ON O 4ml .. 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

Deniz kuvvetleri için bir adet ltıldak açık münakasa ile 18· 

tm alınacağından tartnameaini görmek isteyenlerin her gun 
ve münakaıaya ittirak edeceklerin ı4. 2. tqrin. 932 pazartesi 
günü saat ı4 te Kaaımpatada Deniz Satmalma Komisyonuna 
müracaatları. (5605} 

Yüksek Mektepler Mübayaat 
Komisyonu Riyasetinden: 
Mülkiye mektebi talebesi için diktirilecek olan 120-ı25 ta

kım elbise aleni ıuretile münakasaya konulmuıtur. 
Taliplerin mektep müdürlüğüne ve münakasaya iıtrak için 

30-11-932 çartamba günli ıaat ikide Fıodrklıda gilzel aan'atlar 
akademiıinde mübayaat komisyonuna müracaatları ve teminat 
akçelerini daha evvel mühaıebe vezneainıe yatırmaları ve müna
kasanm 1aat üçe kadar devam edeceği ilin olunur. (5887) 

Her türlU bonolan n deyin il· 
mübaberi, emlaki mazbuta _.. 
fi Tetilauı alır, tatar, vergi 
borçlan kapabr ye İpotek ya· 
par.Balılrpazar, Makıudiye Han 

No. 35. Telefon: 23397. 
Uiurlu Zade M. DERViŞ. 

Darüşşafaka Li•e•i 
Mlidlirliiğündeu: 

Talebe için 1300 metre yet
li alaca Bez, 540 tire fanil•• 
ıoso mendil, ıoso çift çor•P 
münakasa ile alınacağından ııiİ 
munelerini görmek istiyenle· 
rin her gün ve münakasaya İf' 
tirak edeceklerin ıs ikincitef 
rin 932 salı günü 1aat ıs t~ 
Nuruoamaniyede Cemiyeti 
T edrisiye merkezine gelmele

ri. "5984" 

MiLLiYET MATBAASI 

ö anka, Şirket ve Tıca- 9 3 3 Senesine y e Te A M ht D ft e 
rethanelerde müstamel mahsus enı ıcarı u ıra e erı 

----- Defterlerin ii:ıer:nde yeni ticari muhbra ismine ve firmamıza dikkat edilme•lal rica ederiz. Depoam Ankara caddeai No. 111 

intişar etmittir. Her 
yerde arayınız. 

Afitap maiaza•ı Mehmet Sadık ____ ..,. 


