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'Dahiliye Vekili tetkik seyahatine çıkıyor 
~oardman ve Polando etra
. aki kahramanlık menkıbe
ın en ulvi sahnesi evvelki 

;_..A,~hYalovada kurul~uıtu. Bu, 
ın en büyük kahramanı o

l Gazi ile hava kahramanla
'~ karıılaşmalan idi. Dün 

"1\ik" d oy eki yazlık Amerika 
ar~thanesinde tayyareciler 
refıne verdiği çay ziyafeti es
ııııda Amerika sefiri Mr. 
rew• dan bu tarihi mülakatın 

rinde bıraktığı intibaı sor
• · Amerika sefiri, gözlerini 

ogazın güneı içinde çalkana~ 
b ~i •ularına tevcih etti. Sanki 

1 nı bir heyecan kendisini sars
ış~~· Hiaaiyatına bir vecize ile 
cuınan olmak iıtermit gibi, 
-
0 

Ulvi bir manzara idi, 
edi. 

Bıından ıonra salonun orta
~:lıda duran kahramanlara yak

?_tıın. Süslenmit niıanlannı 
a" ' 1 . . ınış ve bayramlık elbise en· 
1 giymiş çocuklar gibi sevini
orl;ırdı. Arasıra da haklı bir 
11rurla göğüslerinde takılı olan 
~uraaaa tayyare madalyelerini 
0 zlerinin ucu ile seyrediyor-
lrdı. Am rika sefiri, arkam 
ıra geldi. 
- Gazetecidir, dedi. Esasen 

lk geldiğiniz gün ıizi tanıştır-
''tım. 
Tayyarecilerin, ilk geldikleri 

.tinden Amerika sefarethane· 
1ndeki çay ziyafetine kadar el

i rini sıktıkları binlerle inıanın 
huviyetini akıllarında tutmala
tına imkan yoktu. Binaenaleyh 
hu ikinci ve hatta aktam bele
diyenin ziyafetinde de üçüncü 
d fa yeni battan tanıttık. Mu
hataplarının gazeteci oldutunu 
Öğr<"ninc Mr. Boardman dedi 
ki : 

- Amerikadan uçmak için 
lıtanbulu intihap ettiğimden 
dolayı çok memnunum. Bilh.as: 
a burada gördüğümüz samımı 

huanü kabul bize bu intihapta
ki isabeti iıbat etmiştir. Bizi o 
kadar aranıza aldınız ki, ben 
kendimi sizlerden biri olarak 
hissediyorum. 

Boston şehrindeki fahri Türk 
konsolosu M. Georae Ro11iı
linfor'nun refikası, 

- Esasen, dedi. Türklerle 
Amerikalılar arasında bir mü
tabehet vardır. Ben Türkiyeye 
ııeleli bu müpbeheti daha de
rin bir tekilde hiuetmekteyinı. 

Tayyare kahramanından Ga
zi ile mülakatının ihtisaıatını 
IQrdum. Cevap verdi: 

- Yeni Türkiyenin yaradı
c.ısı olan Gazi ile mülakatımı· 
zın hatırasını ilelebet kalbimiz
de saklayacağız. Gazi ile kartı· 
lattığımız zaman büyük bir 
kahramanın karşısında bulun
duğumuzu hissediyorduk. O, &

tim ve imanın mü9abhu bir 
tinııalidir. 

Azmile bir büyük Okyanoau 
ve bir kı'ayı bir uçuşta geçme
ie muvaffak olan bir kahrama· 
nuı, azim ve iradeıile bir mille
ti kurtaran Büyük Gazi hakkın 
daki bu sözleri heyecaıı içinde 
telaffuz edilmişti. Boardman'ın 
azınj takdir etınesi tabii idi. 
Büyük Gazinin Amerikalı tay
yareciler hakkında bu kadar il
tifat bezletmelerine i.mil olan 
•ebep t büyük bir kahramanın 
kahramanlığı takdir etmesi de
ğil ınidir? Gazi, takdir ettiği 
bu muvaffakıyet vesileaile ge
ne Türk gençliğine hitap edi
Yor. Cümhuriyeti eline emanet 
ettiği gençliğe diyor ki: 

- Türk milleti güzel her te.
Yİ, her medeni şeyi, her yükıek 
eyi sever takdir eder. Fakat 
muhakkaktır ki her ,eyin fev
kinde tapındığı bir ,ey varsa, 
0 da kahramanlıktır. Bu sözle
rim şüphesiz bu günkü möte
}'akkız Türk gençliğinin kula.k 
lıırında yüksek ve müessir akıs 
:er. yapacaktır. Yüksek has!et· 
-f'.•ne emniyetle baktıgıın 

urk çc.cuklarından daha az 
fey istemem. . 

Türk ıı:endiii elbette büyük 

Kahraman misafirlere! Tetkik 
dün Tayyare ce- Seyahati 

miyeti bir ziyafet verdi 
daha bir kaç 

kalacak 
Tayyareciler 

aramızda •• gun 

Buradan bir hamlede Hindistanın Karaşi 
şehrine gitme~eri çok muhtemeldir 

Ankara, 3. (Telefonla) -
Dahiliye vekili gelecek hal

ta içinde Adapazarı ve Bolu 
istikametinde kısa bir tetkik 
·eyahatine çıkacaktır. 

lktısat ve 
Maliye vekil
leri geliyorlar 

- -· -
Ankara, 3. (Telefonla) -

iktisat ve maliye vekilleri bu 
akşam konvan · iyonelle 1 tan
bula hareket etmi ·/erdir. Mus
tafa Şeref B. tedavi için Çe
koslovakya'ya gitmektedir. 

Yeni Matbuat 
Kanunu 

Fuat Beyin 
Reisliği 

Edebiyat Fakültesi 
müderrisleri 

bugün toplanıyorlar 
Edebiyat fakülteai meclisi 

müderrisini buaiın içtima ede
rek reis İntihabı meıeleaini aö
rüıecektir. Bu meselenin tevlit 
ettiği dedikodu devam edip git 
mektedir. Fuat Beyin mutlaka 
İntihap edilmek için Şekip Bey 
partisi aleyhine propaganda 
yaptığı hakkında vaki neıriyat 
üzerine dün, Köprülüzade Fu
at Bey bir muhamrimize demiş 
tir ki: 

- Propagandadan haberim 
bile yok .. Şekip Beyin bir za
manlar Serbest fırkaya girip 
girmediğini bile bilmiyorum. 
Bunları yeni itiliyorum. Ben 
bu gibi feylerle alakadar ol
mam. 

Mutlaka reis olmak için uğ
rattığıma gelince: Ben artık i
dare i!lerinden bıkmıtım. Reis
liği benden alırlar1a, benim iı
tediAim ıey de budur.,, 

~rif Oruç B.i dövdüle 
Yarının neşriyahndan müteessir 

olan iki kişi gazetenin 
sahibini nasıl ve nerede dövdüler? 

• 

Matbuat kanunu Reisicum
hur Hz. tarafından tasdik edil
miş ve kanun resmi gazetede 
neşredilmek üzere Ankaraya 
gönderi/mi ·tir. 

--·· .... ··---
Haham Başı 

~ri/ Oruç be!!i döven Hayrettin ve Memrlah beg/er .. 

l 
~rif 'Yann,, ca~ete11 baş muharriri duh iıminde iki genç ub· hleyin 

Oruç Bey dun • l>ah t 9,30 Y •mı matbaa11 oniindtn ı;eçea·ltr-

da naatbaaııntn kRpııı önünde bir ken bir karpuzcuya tesadüf etmiş. 

Amerikalı hava kartalları dün 1 dır. Kendilerine na~İr in~nlann 
sabah Y 9'İlköye ciderek tayyarele- mazhar oldukları bil' ıerefı balıtet
rini temizlemit ve yatt..mıılardır. melde, kendi azim ve eesar tleri 
Tayyarede, yapılan çok İnce mua· kadar amil olan layyarelerile ı•nç 
yeneye rağmen en ufak bir arıza kahramanlann bir ann ,..o.alil 
bile bulunaınamıthr. T11yyarec:iler meırul olmaları cidd<'n ıörülecek 

Hariciye vekili 
Ankaraya gitti 

Hariciye vekili Tevfik Rüş
tü Bey dün akşam ekspresle 
Ankaraya hareket etmittir. 

Türk - Buh ar iac' ei 
mücrimin mukavelesi 

SOFY A, 2 Ari..) - Batve 
kil ve Hariciye nu.ın M. Ma-

Vefat etti 
Becerano efendinin 
vefatı derin bir 

teessürle karşılandı 

bu neticeden çok memnun kalmıılar (Devamı 6 ıncı ahi/ede) 
-~---~-=----=-=----==---...,.=----= f linoff ile TürkİY sefiri Tevfik 

Kamil Bey 1929 kanunuevve-
Çok acıklı bir zıya 

Ziya Gevher B.in ailesi 
zehirlendi, 

zevcesi de vefat etti 
Kıymetli bir Türk kadını olan Melahat Hf.nin 
ölümü Ankarada acı bir teessür uyandırmışbr 

ANKARA, 3 (Telefonla) -
Buııün Ankara çok acı bir vak' -

anın şahidi ol
muştur. Çanak
kale meb'uıu 
Ziya Gevher B. 
in refika11 ve be 
tediye meclisi 
bütçe encüme
ni reiıi Melahat 
Ziya Gevher H. 
irtihal etmiş
tir. Bu kıymet

Ziy• Gevb.r B•Y li Türk kadını-
nın ölüınüne sebep bir hafta ev 
vel evlerinde yaptırılan bir don 
durmadan vuku• gelen bir te
ıemmümdür. Ziya Gevher Bey 
ve iki çocuğu da aynı sebepten 
hastadırlar. Sıhhiye vekaleti 
Ziya Gevher Beyle iki çocuğu
nu bugün hastahaneye kaldırt-
mışbr. 

Ant iJlümii derin te•sslJrltı 
karşılanan Mellhat H/. 

nım bir ıok tesirile ani olarak 
ölmüttür. 

Ölüm duyulunca şe-

linde Ankarada İmza edilerek 
Bulaar mecliıi tarafınd n 1930 
şubatında tasdik t'dilen Türk -
Bulgar iadei mücrimin mukave 
lenamesinin munddak suretle
ri dün teati edilmittir. 

Mukavelename teati tarihin
den bir ay sonra meriyete ırire 
cektir. ·------
Sıcaklar devam 

ediyor 
gölgede hararet 

30 idi 
Dün lstanbul aıcak bir ırün 

dahır. aeçirdi. Bilbuıa tehirde 
bunaltıcı bir sıcak vardı. Sıak 
lık aababtan baılamıı ve on iki 

1 ile saat on dört arasında artmıt 
trr. 

Müteveffa Ber.erano Ef. 
Haham başı Becerano efendinin 

vefat ettiğini dün teeaıürle ha~r 

aldık. 

Müteveffa 8 aydan beri rahatıu 
dı. Miipteli olduğu haıtalıktan kur 
taracaldarmı doktorlar ıon zamana 
kadar umit etm lıte idil r. fakat 
ani denilecek ••kilde birkaç haıtalı
lnı ihtil6tı haıtArun vaziyetini fe
nalatbrmı' idi. Derhal Pariı, Franc 
(Devamı 6 ıncı sahifede) 

Matbuat 
Celsesi 

Dün plajlara gideınler de, cu 
ma olmamasına ~~men çoktu. Meseli.; bu ıene bütçtyi mun· 

Sıcaklardan enı zıyade mem- zeneye cetirmek için ta1erruf yap
nun olanlar ıucu, terbctçi, ve nıak mecburiyetinde kalıyor ve bir 
dondurmacılardı. Dün, Kandil- ~ külfetler, zalım tler ihtiyar e-

1 d.iyorıunuz. Bunu efkirı umumi · 

----- ----· ye nazarında fU istikamette teırih 
etmek cay et kolaydır. Madem ki; 

1 

bu tasarnıf yapılabiliyordu niçin 
daha evvelki aenelerde yapmadı· 

nız? Bu t111arrufları daha .-vvel 
1 yapsa idiniz busun daha ~ok para-

1 
1 
l 

ı 

Zehirlenmenin hakiki ve k~t 
i sebepleri üzerinde tababet •· 

hirde pek acı ve elim bir tesir 
uyandırmıştır. Ankara şehri 
Ziya Gevherle MelahatHanımı 
milli mücadelenin ilk günlenn 
den beri içinde görmüt ve ya-

• • 1 

kından takip etmıttır. 

nız bulunacaktı ve bucünkü ııkın

hyı çekmezdiniz. Halbuki bu ta· 
arrufları yapıyoraunuz, fakat bu
uıi bir buhran içinde, ""111itin 
ıUfayetini temin ed.-bilmek için, bir 

1 
.. 1 tetkikat yapmaktadır. 

emı ı ın B . . 
Bu sabah Ziya Gevher eıı z• 
yaret eden bir dostunu apı
dan karşılayan Çanakkale meb 

usu: 
- Hepimiz ya?ıyo~z, do~ 

durma yedik zehırlendık. Arif 
Hikmet Beyi çağırdık'. B~n ve 
çocuklar hastayız demıştır. 

Melahat Hanım Türk kadın
lığının çok mümtaz bir timsali 
idi. Mücadele günlerinde Hi.ki 
miyeti Milliyenin tahrir müdü
rü bulunan Ziya Gevher Beye 
yazı arkadatlığı etmit ve Türk 
kadınlığına belediye azalığına 
intihap hakkı verilince Mela
hat Hanım Ankara belediye 
mecli&ine aza intihap olunmuş· 

tur. 
Ankara şehri yarın bu güzi-

Öğleden sonra saat on beş 
buçuğa kadar zcvcile. karşı k:r 
şıya otururken Melahat H • de kadının hatırasına layık bir 

kurtarıcının, hakkında perver- cer.aze alayı .yapacakt.'.r. Vil~
tt' ". bu yüksek itimada her yet ve beledıye bugunden ia

de etlıg;. k olmağa çalışacak- zıın gelen tertibatı almıştır. 
sure e ayı 

1 
Ziya Gevher Beyle çocukl~n 

tJr, 'hmet ŞÜKRÜ nın sıhhati !imdilik normaldır. 

1 
ok ibtiyacah arzu etmiyerek kas

retmek mecburiyetile yapıyorıu

nuz.. Tıptı bu tasarruf ıu aeviyede 
nıaiıeti olan z.evatın varidabndan 
bir miktarı azalır azalmaz, cıdaaı

nı yan yanya keameio, kumıyft 

mecbur olması kabilindendir. Bôy· 
le taıarnıllardan çok elem duyu
lur. Çünkii yann bunların tatbika
tı batladığı zaman bir çok ihtiyaç
lann kaırolunduğu anlatılacaktır. 

Daha fazla11 luım olan m~ktepler
d n, talebe! den bir kıımıaın ih
mal edildigi anlafllacaktn'. Daha 

ıi ruathaneıinin verdiii mallı · 1 fazlası luım olan hutanelrrden bir 
mata göre, gölgede en çok ha- ı kıurun•n telıır edildiii anlaıılacak
raret 30 idi ki, güneıte 59 de- tır ve saire. 
receJİ bulmuştur. (Devamı 4 üncü sahifede) 

teC11vÜ7.e maruz kalmı,tır )er karp"- k · ar\ • • T • , --. ma uztte paz ıga 

Arıf Oruç Beyın neıriyatını va- cirişmi !erdir. Bu e.nada da Arif 
l11n için mu~ur addtden ve sadece Oruç Bey yanında Hııım Muıtala 

bu vatani hi .. ile n ıriyattan mute- İımind<ki arkadatı olduiu halde o-

euir bulunan Hayrettin ve M m- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Orduya iltihak eden 
genç hekimlerimiz 

Dün Gülhane hastahanesinde 
• 

merasım 

Naili Paşa 
yapıldı ve Şükrü 
bir nutuk irad etti 

Bu sene Gülhan aık ri haatane 
ve tatbikat mektebinde ıtajlarını 

bitirerek cümhuriyet orduıuna ilti
hak eyleyen cenç hekim ve eczacı
lannuzın tehadotname tev:ıii m ra
ıimi dün parlak ve ııamimi ıurelle 

İcra edilmiıtir. 

Bu münasebetle baıtanenin h r 
tarafı Türk bayraklarile ıüılenmiı
ti. 

Meraıim. iıtirak eden ııcı .. t 
yınmda üçiincü kolordu kumandanı 
Şükrü Naili n Giillıanenln eaki _. 
tabibi Tevfik Salim -*'• kolor
du, fırka n ve aıkeri haataMI• bat 
h kinıleri de bulunuyorlardı. 

Saat on buçuia dotnı merHİ· 

me batlandı. 
Gülhane baataneal ••talıİp ve 
(Devamı 6 mcı sahi/Ne) 

Evin 4 üncü katından 
sokağ~ atılan kız .. 

intiharına sebep sokağa çıkmak 
büyük • • 

ıçın 

valdesinin izin vermemesidir •. 
Bakırköyunde hat lıoyunda otu· 

ran Miralay mütekaidi Hilıeyin Be· 
yin mnde ı6 yqmda Cabide hanım 
iıminde bir kız intihara teıebbüa el 

mittir. 

Cabide hanım lcendlıini evin 16 

metre yükaekliiind ki üıt katından 

8f&iı atmıı ve burdahq 
yelle ve ölum halinde 
kalclırılmı 'tll'. 

bir vazi
baatan ye 

intiharına ıebep ıudur: C'.11hide 
Hanım büyük valdesi Refika Hanım 
dan sokağa çıkmak ve arkadaılarilı 

birlikte cezm k için müuad iate
miı, biiyük valdeai de bir ccnç kı · 
zm böyle seç vakit ıokağa çıkmuı 
mahaUed dedil.oduyu mucip ol. ca• 
tını aöyleyerek mu de etmcmit 

tir. Cahide Hanım da buna müt •· 
ıir olarak evin üıt katındalti od. le.r

dan bu '"' aıl&yarllk c'n"i> ve ken
c':•ini •okaia .ıt..,ıtlır. Kendi5İni pencereden atan 

Cohide H. ve büyük anneı l 



Siyasi tefrika : 12 

Yazan: A. H. 

4 senede 46,000 kişi! 
Suryeye getirilen ermeni muhacir
ler gidenlerin yerini tutamayordu 

1 ' 

i 1 
c • 

İngiltere (1919) da istemiye 
rek Suriye'den çekildi ve bu
mm acısını bizd~n çıkarmak i
çin önümüze hatıra gelmedik 
müşkilat dizdi. İtalya, bütün 
vaitler hilafına Asya' dan hiç 
bir şey alamadı .. Bu mahrumi
yetin acısı her an yaşamakta
dır. ltalya Suriyeden vaz geç
memiştir. Suriyelilere yardım 
ve İtalyan harsırun kökleşip ya 
yılması hususlarında büyük fa 
aliyetleri görülüyor. Türk-İ
talyan harbinden evvel mevcut 
iken sonradan kapanmış olan 
17 İtalyan müessesesi tekrar a 
çıldığı gibi bunlara (15) yeni 
müessese daha ilave edildi. 

Muhaciret 
Yine Fransızları söyletelim: 
"İaşe ve fena idere yüzün

den Suriye botalmaktad<r: F
ransız hariciyesinin Akvam Ce 
miyetine verdiği senelik rapor 
larda muhaceret hareketi şöyle 
göaterilmi9tir: 
1921 1925 1926 1927 1928 

13500 l 1000 16000 9391 14288 

Yani dört senede 46000 kişi 
ki Lübnamn yansı d~meketir. 
Suriyeye getirilen Ermeni mu
hacırları, ne yazık ki, gidenle
rin yerini tutmuyor. Suriyeli
ler çalışkan ve zekidirler. Ha
riçte çok zengin oluyorlar. Er
meni muhacırları şimdilik gı
denlerin ekmeği ve emeğile ya 
şamakta iseler de ... 

Küçük bir misal: Lübnandan 
Brezilya'ya hicret ederek Nel
son müessesesinde mühim mev 
ki almış olan (Huri) Berutta 
büyük bir kundura mağazası 
açmak istedi. Şerait müsait ol
duğu halde Fransızlar kabul 
etmediler. O da Amerika' da bu 
lunan ( 40000) Suriye'liye, Su
riye için hiç bir teşebbüste bu
lunmamalarını telkin etti. Son 
senelerde Suriyelilerin muhaci 
reti azalmış olmakla beraber 
mevcutlarına nisbetle yekun a
ğır addolunur. Bu yekun 1931 
senesine kadar her halde bütün 
Suriye mevcudunun yarısına 
yakındır. Suriyelilerin muhace
reti için hiç bir kayıt yoktur. 
Halbuki Ermenilerden hiç bir 
ferdin muhaceretine müsaade 
edilmmıesi emrolunmuştur. 

Mandanın tarif ve 
tatbiki 

Rober dö Blanın kitabından: 
" .. 1912 de mahirane bir si

yasetle fngiltere' den, Suriye -
den vaz geçmek vaidini aldık. 
Fakat şimdi yalnız Almanların 
Bağdat'ı ele geçirmek emeli 
kalmıştı. Türklere gelince ln
gilizler bize iyi bir usul göater 
diler. 1915 te İslamlan biribiri 
ne düşürerek dağıtmak için ev
vela Mekke emiri Hüseyin elde 
edilmit ve kendilerine büyük 
Arap imparatorluğu vaidi ve
rilmişti. 1916 da İngiliz, Fran· 
sız ve Rus hükumetleri Türki
yenin parçalanmasına karar 

vermişlerdi. 1916 mayısında 
(Paul Camborı) ve Sir Edvar 
Grey Sykea - Pikot muahedesi
le Suriye Iran ve Filistin hu
dutlarını ayırdılar ve çizdiler. 
Türkiyeden ayrılan parçalara 
hangi şekilde birleşmek mese
lesi vardı. Nüfuz sistemi kabul 
edildi. Çünkü bu hiç faideli, 
hem de haiz olduğu elastiki ci 
betten istifade edilerek (İn
fluence) istenilen şekil tatbik 
edilebilecekti. Fakat Vilaon 
prensipleri galiplere bir hak 
vermek istemediğiniden nüfu
zu iıgal veya istila tabirlerin
den hiç biri kullanılmayacak
tı, manda, yeni ve en muvafık 
bu tabir olarak kabul edildi.,, 
Mandanın lüzum ve tarifi 
sırasında deniliyor ki: 

"Evvelce Osmanlı devletine 
ait olan bazı memleketler öyle 
bir inkişaf derecesine vasıl ol
muşlardır ki bunlan birer müs 
takil millet telakki ve tasdik et 
mek kabildir. Fakat kendi hat
larına kendilerini idareye kabi 
liyet kesbedinceye kadar sevk 
ve idare etmek üzere Mandater 
bir hükUmetin yardım ve irsa· 
dile himaye etmek lazımdır. 
Mandater intihabında daha ev
vel bu memİeketlerin dütünce 
ve İstedikleri nazarı dikkate a
lınacaktır.,, 

Rober dö Boplan tetkik edi
yor: 

" Manda, Vasi demektir, di
yor, halbuki reşit ve müstakil 
bir adama sabi demek ve ona 
vaai tayin etmek ne kadar ma
nasıdır. Mandanın başlangı
cından itibaren üç sene zar· 
fında o memleketlerin idare 
sistemleri tanzim edilecek ve 
bir nizamname yapılacaktı. Bu 
madde hala tatbik edilmit de
ğildir. Mandaya kat'i bir müd
det koymamıttır. (Memleket 
halkı idare kabiliyeti iktisap 
edince manda biter) deniliyor. 
Bu kabiliyetm iktisap edildiği
ni kim söyleyecek?. Türkiye
den ayrılan parçalar için "mu
vakkaten müstakil milletler te
lakki ve tasdik edilebilir,, kay
dı Suriye Vatanilerinin eline 
verilmit bir silahtır ki "irşat 
ve yardım,, şartı bizi bu sila
hın tesirinden kurtaramaz. 

Suriye Vatıınilerinden bir ar 
kadaşımız da şöyle bir madde 
hatırlamıştı. "Türkiye kendi
sinden ayırmak istedikleri 
memleketlerin ayrılmasına mu 
vafakat ederken (Fakat bu 
memleketlere iatiklıil verilmek 
şartile) kaydını koymuş, galip 
devletler de kabul etmişti. 

Türkler Takma uzuvlarını a 
tarken bile onl11rm atisini dü
filnmüşlerdi. Fakat kuzunun 
haklı olduğunu aç kurtlara an
latacak ses ve kuvvet nerede?,, 

.Büyük Arap 
lmperatorluğu 

Entellicenı servisin oyunları 
Şu hakikati burada gene tek 1 1 

h 
ı,. 
1 • 

1 J ı 
it 

Haftalık Edebi Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
1 ı 

1 ' 1 .. Horstius 
1 ' 
( . Mekteplerimize yunarıca ile 

! 1 liıtincenin ne zaman girebileceğini 
bil"'1lem; herhalde biz, hakikaten 
garplılasmamız için, buııünkü AY-

ı. 

i~ 
1 

ı 
1 

ıı 
;ı 

rupa milletlerinin dillerinin anaları, 
kar Iannın kökleri, haııh o mu.az... 

zam nehrin pınarı olan o iki dilin 
Öğrenilmesini zaruri görenler,, her 1 

kt 
l 1 fırıatta bu meseleyi kurcalamaktan 

ı usanmıyacağız. Bugün, iftihar ede-
b -· . d . l" ~ cegınuz emıyorum, e aıeme utan .. 

.. ' makıızın gösterebileceğimiz bir e-
1:: c.!ebiyatımız yoksa; en müne\•ver 
· t geçiner-J,rimiz bile yar m bilgili iıe, 
t herh"ln::!i b;r hususta vüzuhla ve 

ı f sebat ed~rek düşünemiyorsak; en 

• 

hayati itlerim.iz mevzuu b:ıhiı olur
ken memleketin havayı nesımı· 

ıinde bir laübalilik dolaştıı}.nı his

sediyorsak, bütün bunlar yunanca 

ve li.tince bilmediğimizdendir_ 

Epeyce zamandanberi mekteple
rimizde, Avrupa mekteplerlııin 
programlarını tatbik ediyoruz. Fa· 
kat bir de imtihanda kazanıp çı· 

kanlara bakın; yatları yirmiyi g•ç· 
ıniş oduğu balde hemen hemen 
hepsinde bir tabi düşüncesi gö. 
rürıünüz. Avrupalı akranlarından 

niçin bu kadar farklı oluyorlar? 
Cevap bazır: Kafayı mektep yal· 
ruz başına teıkil edemez, bu hu· 
susta en büyük Jşi muhit gorur; 

bizim cemiyetimiz ise Avrupa ce· 

AGUSTOS 1931 . ... 
HARiCi HABERLER •• -• 

Alman nazırları hu çarşamba 
günü Romaya gidecekler 

M.Mussolininin f aşi 
hakkında bir nutk 

M. Brüning, salı günü 
hakkında büyük 

Almanyanın vaziyeti 
bir nutuk söyleyecek .. 

RAVENNE, 3, A.A.- M. Mussolini su kemerinin küt 
rasiminde İrat ettiği nutkunda Ravenne şehrinin suyu 1 
den beri beklendiğini kaydettikten sonra demiştir ki: " 
faşizm, düşüncelerden bir hakikat yapabilir. Çünkü faşi 
hassa iradedir. Fasistler (istemek) filinin bifiıassa hal si 
etmesini bilen ltalyanlardır İşte 1915 te harbe ğirmey] 
dik, 1917 de mukavemet istedik, 1918 da zafer istedik, H 
Faşist inkılabını istedik. 1925 te Komünist kuvvetini 1 
Eğer bazan i.-ade okumuz hedefe varmazsa bunun eheını 
yoktur. Asıl olan ehemmiyetle ve daimi surette istemektir 

Tahdidi 
Teslihat 

-------
T aplanacak konferasta 

Fransanın vaziyeti 
PARIS 2 (A.A,.) - Temps 

gazetetıi 1931 şubatında topla
nacak tahdidi teslihat konferan 
sında bahsile yazdığı bir ma· 
kalede diyor ki: "Hakeme mÜ· 
racaat emnüselamet ve tahdidi 
tealihat medeniyet aleminin da 
ha iyi bir teıkilıita bağlanması 
na doğru giden yolun üç merha 
lesini teşkil eder. Bunlar ayni 
zamanda üç haddir ki sıraları
nın değiştirilmesi bütün düstıl 
ru bozar, değiştirir. Fransaya 
gelince hiç kimse Fransa· 
run bu husustaki hüsnü niyetin 
den ve meslekinden fÜphe ede
mez. Y anhş bir fikre düşemez. 
Fransa tahdidi tealihat hakkın 
da geçenlerde vermit olduğu 
muhtırada Cemiyeti Akvam 
miaakınm metnine ve ruhuna 
tamamile sadık kaldığını gös
termiştir. Bu misakta sulhün 
muhafazası hususunun tesliha
tm milli emniyet ve selametle 
ve beynelmilel vecibelerin icra 
aile telif edilebilecek asgari had 
de indirilmsini ıimir bulunduğu 
nu kabul ve tasdik tmektedir. 

Hugenberg ve Hin
denburg 

BERLIN, 2 A.A. - Maref'\I 
Hindenburıı, dün M. Hugenberıı'i 
kabul etmi,tir. Salihiyettar bir 
memlıedan bildirildiğine ıöre bu 
ziyaretten bir talum ıiyaai neticeler 
iatilıracına mahal olmadığı ıı temin 
edilmektedir. Reiıicümhur, ber va
kit yaptığı gibi, fırka reislerinden 
birinin mülakat talebini kabuld
batka blrteY yapmıt değildir. 

Lindbergh'den haber 
yok 

NEVYORK, 2 A.A. - Dün ta· 

bah, Mooıe-Factory'ye gitmek üze. 
re Otta va' elan hareket etmit olan 
Lindbergh ile zevcesinden hiç bir 
baber yoktur. Ahvali havaiye mü
kemmel ve ııidecekleri yolda ıeya
hat kolay olduiundan telsiz telgraf 
aletlerinin bozulmuı olduğuna hiık· 
mediliyor. 

Pariste tevkif olunanlar 
PAR1S, 2 A.A. - Bir Ağuıtos 

ırünii Pariste 157 kiti tevkif edil
mi~tir. Divarla.ra ilin ve beyanname 
yapııtırdıklarmdan dolayı yakala. 
nan bu !ah11lann birkaç kitiden 

j maadası serbest b1rakılmqtır. 

rar edeceğim : 
Propagıt.nda ailıihı büyük 

harpte tanklardan ve diritnol· 
!ardan daha müessir bir muvaf
fakiyet amili olmuıtu. Bu ıili
hın çevrilen ucu bilbuaa arap 
lar üzerinde teıirini gösterdi. 

(Bitmedi) 

- -
miyetlerinden geridir. İyi ama ce· 
miyet de mekteple 11lah olunur. 
Avrupayı buııünkü haline getiren 
fey, Renaiııance devrid'r ve Re
naiuance, her ıeyden evvel, yunan
ca ve latince öğrenio A.tina •e Ro

ma ıairlerinden, hakimlerinden 
ders almak d-ektir. 

Hem bu kadar hafızasız olmı
yalnn: arapça ile fariıiyi ihmab 
bqladığnnız pnden itibaren müılü 
man Şark medeniyetini anlamaz 
.. ıınadık mı? Yunanca ile latinceyi 
öğrenmezsek, Garp medeniyetini 
na.ad anlarız? 

Senelerdenberi araıma tazel&

nen bu münakaşa, bizim tarafa 
bilmem birkaç kişi kazandırdı mı? 

Doiruıu pek ummuyoruRı. Klasik 
dillerin öğrenilmesine lü7um gör
miyenler, garplılaşmamızın, bizim 
iddia ettiğimizdon çok daha kolay 
,.e kısa bir zaman zarfında tahak

kuk edebilecek bir iı olduiunu 

1 Katalonganın 
1 idaresi ----

-------
Alman 
Nazırları 

Arayı umumıyeye 
müracaat edilecek 

Su kemerini harp ~bitlerine ithaf etmenin büyük bi 
nası vardır. f<.avenne askederini muharebe siperlerinde gi 

Romada iki gun Nasıl kahramanca harp elliklerini; nasıl kahramanca öldül 

BARCELONE 2 (A.A.) -
Katalonya teşkilatı esasiye ka 
nunu için aı·ayı umumiyeye bu 
gün müracaat edileceğinden bü 
yük bir heyecan vardı. Bir çok 
günlerden beri hep bundan bah 
sediliyor. Katalonya hükfimeti 
büyük bir propaganda yapmış 
tır. HükUmet tarafından mil
yonlarca pusla tevzi edilmiştir. 
Bu puılalarda şu satırlar okun 
maktadır.: 

kalacaklar biliyorum. Fakat bu ilave etmeliyim ki Faşist hükumetini 
şist rejiminin ve faşi•tlerin bulh istediğini ifade ede.-. SulhU 

~ERLİN~. 2. (A.A.) -.. Baş- ! yakın her devletle istiyoruz. Sulbü harp tehlikeıi korkusı 
vekıl M. Brun~ng ,"ah gunu Al değil fakat büyü-< işler idue ettiğimiz için istiyoruz. lt 
~an yanın ~.azıyetı ~akkında milletinin refahını temin edecek olan Faşist inkılabının yo 
hır nutuk soyleyecektır. Bu nu 1 çıkabilecek bel' ~eyi devirmeğe aynı kırılmaz irade ile haz 
tuk AJmanyanın her ta.af• · I Duçenin nutku heyecanlı tezahurata vesile olmuştur. 

"Katalonya muvakkat hükfi 
metinin meclisi umumisi tara
fından tanzim edilmiş olan teş
kilatı esasiye kanununu kabul 
ediniz: . ., 

telsizle neşredilecektir. 
BERLtN 2 A.A. - Bu son 

günlerde Berfin ile Roma ara· 
sında siyasi mükalemeler neti
cesinde M. Brüning ile M. Cur 
tius'un Roma seyahatleri kat'i 
surette teshil edilmiştir. Al
man devlet adamlan, Berlini 
çarşamba günü terkedecekler, 
7 ve 8 ağustosu Romada geçire 
cekler ve cumartesi akşamı B<er 
lin treni ile döneceklerdir. Af. 
man nazırlarının Romada ika
m.etleri iki günü geçmeyecek

Çankırı-Ereğli hattı 
da büyük tüneller 

ÇANKlRI, 2. A.A.- Çankırı-Ereğli timendüfer halt 
Çanlurıdan itibaren 40 mcı kilometresindeki Yıldırım kö 
kadaı- ray ferşiyatı bitmiştir. 40 kilometredeki 3400 metı 
büyük tünelin inşaatma devam edilmektedir. Tünelin iki tı 
fından 500 metrelik bir kısım açılmıştır. 

• 
yenı tebeddüller Bundan başka M. Macia'nm 

fotografisini ve elyazısını ha
mil milyonlarca risale de dağı
tılmıttır. 

Büyük le" ha ve ilıinla r halkı 
rey vermeğe davet etmektedir. 
Bir çok evler üzerinde halkı teş 
kilatı esasiye kanununa rey ver 
meğe davet eden armalarla mü 
zeyyen Katalonya bayrağı çek
mişlerdir. Taksi otomobiller 
de ayni yazıyı hamil küçük bay 
raklar vardır. Tramvay ve tren 
!ere de bir çok afişler yapışt<nl 
mıştır. Her tarafta konferans
lar verilmektedir. M. Macia, 

tir. Zira, uzun müddet Berfin- ANKARA, 3 (Telefonla) - Muhtelit mübadele komisy 
den .uzakta bulunmağı muvafık ikinci murahhası Nebil Bey Sofya sefareti müsteşarlığına 
bulmamakta, Prusya diyetinin yin edilmiştir. Pari3 sefareti müsteşarı Hazım ve Marailya 
feshi hakkmda arayı umumiye benderimiz Ragıp Baki Beyler derecelerile merkezde birer 
ye vuku bulac:ı.k müracaatın, muriyete tayin edileceklerdir. 
ertesi günü avdet etmek arzu· l !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!I 

Hariciyede 

sunu beslemektedirler. 
Roma mülakatlarının mevzu 

u, A!manyanın vaziyeti olacak 
tır. Bu mülakatlar, Chequers 
de M. Mac Donald ile Hender 
sonun ahiren Berlin.'l y~ pmış ol 
duldan ziyaret esn:\sır.da yapı
lan müzakereler gibi Avrnpa si 
yas cinin heyeti umumiyesine 

son günlerde b;r çok ka3:ı.b'\ları muleailim olacaktı" 
ziyare~ ederek. oralaı·da teşkili A:-.:anya • Avust~rya mii-ıa 
tı eaaaıye l . nde µropaganda ' 3 E.betının, tr.hdidi teslihat e· 
yapmıftır. Dört tayyare dün \'e selesinin V,'! hic şüphesiz Berl:n 
evvelki gün Katalonya üzerin· ve Paris müzak;relerinin mev
de uçmutlar ve dün gece de hir zuu bahsolunması tabiidir. M. 
takım risaleler atmıtlardır. 80 Brüning ve M. Curtius bu ~eya 
otomobil şehirde rey puslaları hatten istifade ederek Papayı 
dağıtmıştır. Y.ol boyunca hal- da ziyaret edeceklerdir. 
ka teşkilatı esasiyeye rey ver- BERLlN 2 (A.A.) - Nor
meği tavsiye eden büyük yazı- mal banka muamelatının tek
lar görülmektedir. Şimdiye ka- rar başlamasını temin mak~a~i 
d bö. ı b' ropaganda görül le Reychbank tarafından ıttı-
ar Ye ır P h ed'bn' 1 db' 1 

memiştir. Bir çok kamyon bu az ı ış o an te ır er_.~e· 
gün Barceıo,;e etrafında sayfi- y~nmda. hul.una_n gayet ~~hı~ 
yede bulunan bir çok kimseleri bır tedbır, tıcarı senetl~r ~zerı· _ 
getirecektir • ne yapıl~n mua~elelen bır ta

kım ahkam ve nızamata raptet 

Bir nalbanda nişan 
PARIS 2 (A.A.) - 69 aene 

den beri nalbantlık yapmakta 

olan Auffret'ye Lejion donör 
ni9anı verilmi~tir • 

Edisonun sıhhati 
NEVYORK, 2 A.A. - Edison'u 

tedavi etmekte olan üç doktor, bir 
bülten neırederek muhterün müz
min bir böbrek iltihabı ile teker has 
talıiından muztarip bulunduiumı 

beyan etmİJlerdir. Böbrek iltihabı, 

aaliha cloiru yüz tutmuıtur. Dün 
öğleden ıonra Ediıon'un hastalığı 

nüluetmiı ise de saat 20 ye doiru 
tekrar kuvvetini iktiaap etmit ve io 
tirahat eylemittir. 

söylüyorlar. Düz bir yol ıöateren 

dururken külfetli, uzun bir yoldan 
bahıedene kim uyar kil Ama düz 
denen yol akıi iıtikamete, hiç d
nıazaa gidilmek iıtenen ıehrin 

civarında, fakat çorak bir araziye 
gorurmüı; na yapalım? bunun 
böyle olduğunu, Paria veya Berlin 
zannederek Tokyoya vardığıma 

zaman anfıyacağız.. Aad medeni
yetin, entari üzerine ailinclir fa~ 
ka ııiyilen memlekette olduğuna 

iman eden Molok Fayda'nın kutla
n bunu bir müjde diye kartılıya

bilirler! 

Miinakatalardan ziyade yu-

nancadan ve litinceden tercümele
rin bizim tarafa hizmet edeceğini 
sanıyorum. Fakat bu huıuıta da 
pek az çalıııyoruz. Şimdi yunanca
dan yalnız bir tragedya, Sofok. 
liı'ın kral Oedipos'u tercüme edildi; 
bu dl bir mecmuada tefrika edildi 
ve bili l<itap teklinde çık.madt. 

mektedir. 
Bu maksatla Alman ih

raç müessesesi hususi eşhas ve 
ya bankalar tarafında ibraz olu 
nan ticari senetlerin, bu senet
leri vadelerinin hululü tarihi 
her ne olursa olsun ancak 10 
gün müddet yüzde 15 ten İs
konto edilmesine karar vermiş 
tir. 

BALE, 2 (A.A.) - Merkez 
bankaları müdürleri beynelmi
lel tediyat bankasında yapbk
ları bir içtimada mütehassıslar 
komitesinin içtimaa davetini 
banka idarsine teklif etmeğe ka 
rar vennişlerdir. Bu komite, 8 

ağustosta saat on altıda ilk iç 
timaıru yapacaktır. 

Latinlerden Ruten Etref Bey 
Virgilius'un Çoban 9i:rleri'ni tercü

me etmiıti; timdi de Y 8kup Knd. 
ri Bey bize Hotarituı'un tiirlerini 
veriyor (1). 

Yakup Kadri Bey , büyük bir 
itina ile tercüme ettiği her parça
sında ıröze çarpan bu şiirlere yaz. 
dığı mukaddemede diyor ki: 

''Bizde de, bütün memeleketler
de olduğu gibi, ilim humaniıtler 

yetitinceye kadar bununla kanaat 
etmek bir zarurettir.,, 

Yakup Kadri Bey de, klaıik 

dilleri öirenmenıizi muhakkak li· 
zım görenlerdendir. Hatta belki d., 
Türkiye' de bu meseleyi ilk ortaya 
atan odur. Onun içindir ki Hora 
tiusun 13.tinceden değil, franıızca· 

dan tercüme edilmit olmasına be-

( 1) Horatius. 1 cilt, Maarif V •· 
kaleti neşriy .. tından (Devlet mat
baası). 

Damızlık tekeler 
ANKARA, 2 - Çiftler çifliğin-

deki tiftik nümune ağılı için damız 
hk Z50 teke almdı. inanlı ve Kep· 
sutta biı·er İnek~ane açıldı. Yarın 

aksam ziraat mektebinde bir tavuk 

en~lİtÜ&Ü açılacaktu·. Karacabey ha 1 
rasında ve Sultan auyanda açılan 

inekhaneler faaliyete geçti. 

İş kanunu 
Aı<KARA, 3 - it Kanunu layi 

hası tamaınla.nn11~ ve Vekiller hey'

etine gönderilmiştir. Bununla bera
ber mubtelif Avrupa hükumetleri· 
ni.n iş kanunlaı·ı yeni baıtan tetkik 

edilmektedir. 

Bu tetkikin daha iyi yapılması 

için Avrupaya bir memur gönderil

mi~tir. Layihanın meclisin önümü~ 

deki içtima d~vresnd\! kanuniyet 

kesbctmesi çok muhtemeldir. 

Devlet Bankası . . 
nızamnames1 

ANKARA, 30 - Devlet Ban-

kaıi N lzamnameıi hazırlanm•ıtır. 

Yakında Baıv•k:lin de ittirakile 
Vekiller Heyelinde tetkik edilecek 
tir. 

Almanyada tevellüdat 
azalıyor 

BERLtN, 2 (A.A.) - Al
ınanyada tevellüdatta 1930 se
nesi içinde 20bin raddesinde bir 
tenakus vuku bulmuştur. 

Patrik Meletyos Ro
maya gidiyor 

TUNUS, 2 A.A. - hkenderiye 
ve Afrika Ortodoks patriki yakında 
Romaya gidecektir. 

Bir vapur bir su be 
dinin kapısına çarp 

MONTREAL, 3 A.A. - Pr 
vapuru Lachine kanalında bir ı 

bendinin kap11ına tiddetle çarp• 
tır. Bu çarpma neticeıinde tab• 
nen 11 metre yüluekliiinde bir 
ıütunu baıd olmuı ve bir takı01 
ıizlerin banndıkları aahili ıilip t 

pürmüttür. Zarar miktarı 300 
dolar tahmin olunmaktadır. 

N üfuıça zayiat miktan henüz 
renilenıemiıtir. Kanalda ıemılel 

i,Iemesi birkaç ırün tatil edilec< 
tir; Superieur ırölü ile Montreal 
rasındaki milnakalat bir müdd 
sekteye uğrıyacaktır. 

Yunanistanda bisiklet 
yarışı yapılıyor 

ATINA, 2 A.A. - Ey!Ui ayuı~ 
ve 1700 kilometre mesafe dahili~ 
bir bisiklet müsabakası tertip edi~ 
mittir. Yunanİltan telıirlerinde İ<" 

ra edilecek ve verilecek mükifatlr 
no miktan 500,000 clrabml olacıJı 
olan bu yarıJ& ecnebi memleketlel'İI 
den de iıtirak edeblleceklerdir. 

Kral Zogo ile M. MussO' 
lini arasında telgrafla! 

ROMA, 2 A.A. - ltalya ı:arıı· 

fmdan Amavutluia yapdan ınııli 
yardım dolay11ile Arnavut Kr.lt 
Zoıro M. Muuolini'y• hararetli bİf 
telgrafname keıide ederek italy• 
hükümetine ve milletine kal'fı Ar.,. 
vut milletinin derin ıükran ve miıt 
netini bildinnittir. 

M. Mussolini verdi. oenpı-

krala Arnavut bükUmet .,,. milleti
ne karıı beılemekte olduiu tevllO' 
cüh ve muhabbeti ve ltalyan bükll 
met ve milletinin Arnanıtlaja .kAt 
tı duymakta olduiu muhabbeti tek 
rar etmiştir. 

- - ~ -- --- -- -- -
p:mizden evel kendisi müteesıiftir. ı Avrupa kültürünün e&asını cöste: 
Fakat o tiirleri, kailinin !tendi dilin- renlerin batında gelmek ıerefiDI 

den tercüme edecek kimsemiz yok.. ilive ediyor. 

tu; muhakkak bugünkü Avrupa Böyle Latin tairlerinin Yunan
dillerinden almaia mecburduk. Wardan evvel tercüme 1'dilmeai, 
Böyle olunca da bu iti en iyi bata- zannederim daha İyi oluyor. Bir 
racak edibimiz, hiç şüphe yok ki, lcere, Y akup Kadri Beyin söyledi· 
Yakup Kadri Bey idi. Çünki o, Hor ii gibi, Latin tairlerinin bugünkil 
datiuı'u senelerdcnberi daima okur, Avrupa dillerinde mevcut tercüme 
daima ondan ilham almak iıter; leri ara11nda ihtilaflar vardır. Fa· 
Erenlerin bağından da, Romalı ıa· kat bunlar, Yunan ıairlerinin · ter· 

cümlelerindelrinden azdır. Birkaç iri hatırlattığı parçayı bilirsiniz. 
Kitabın en güzel aayıfalarındandır. 
Yakup Kadri Bey, Horatius hak· 
kında diye yazdığı kısa bir "'etu
de,, de, ona olan borcunu itiraf edi. 
yor. Yunan ve li.tin ıairlerinden 

ilham almak, bir muharrir için en 
çok iftihar edilecek feylerden biri
dır. Bilha11a bll'!'ünkü Türk muhar
rirleri ıçın Y alrup Kadri 
Bey bu ıuretle kuvvetli Ye orİgİ· 

nal bir muharrir olmak meziyeti
•e bir de Renaiısant'larımızın, bize 

tanesini mukayese ile çalışıhn~ 

aslından yapılacağa oldukça yal<m 
bir tercüme elde edilir. Yunanlılar 

için mütkülat birkaç miıline çı· 

kar. 
Sonra Latin tairlerini alnıuna· 

mız daha kolaydır. Vakia YuMn· 
!darla yapdacak bir mukayeıed• 

olanlan tercihe imün yoktur. Fa· 
kat Roma'nın depdebeyi, ibtipnıı 

seven evlii.tlarmda ~örülen şiir, !a· 
nat teli.kkiıi bize, Atina'n,n balıi,n 
vatandaflannınlcinden daha ııak<r 
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•a- omiser muavini a- --·-
b. • t• tılar Sıhhi şeraiti için tali- Vekalet esaslı surette 

ı ıç ı~~.~ap .. =~~~~==u~~~,1~.~.ı... dını döğmüş mü? Öğ~=~~:.~i::~:.~a~aarif 
konferansında hazırlanan ve bilhassa futbo1 meydanlannır: ~a vekaleti orta mektep müfredat 

zi.yeti ve $ıhhi şeraiti hakkında hır Hatı· ce Hanım hem d. ayak yedı· gv 
1
• 
01

• programını esaslı surette değiş 

P k talimatname vücuda getirmiştir. tirmeğe karar vermiştir. 

roj eye arŞJ T3limalnameye eöre alelumum h d hl•k Hali hazırda orta mekteple-
• t dildi spor mahallerinin, bilhaua futbol em e te ı eye rin mevcut üç sınıfında okutu-

nazarımız tespı e .. meydanlarının atideki şeraiti haiz .dd. d lan f.en ve tabiat derslerini şim 
s h afyonlara 7,5 ıiling istenmekte_ olmaları elzemdir. maruz odlduğunu ı ıa e iyor .. diki şeklile faideden çok uzak 

tac:el r~rnizdeki yumurta ihraç ı _ Sahanın zemini kaymıyacak olduğu anlaşılmı~tır. Fizik, 
cıf::~ erı dün saat 15 te İhracat dirfındık fiyatları da ~Alın~ ve çamur tutmıyacak ''e pek kuru Kuruçeşme polis komiser 1 atmasından dolayr bir ay hapis kimya, hayvanat, nebatat, teş-
ltl:;;nde tnühinı bfr içtima yap- mali buhranının tetiri altında ha\'alarda toz olmıyocak bir lanı muavini Kadri Ef. aleyhine cezasına mahkôm olmuştur. rih ve arziyat dersleri kaldın-

8 aı:dır. ·-'-d' mahsusta jJızar edilmeli. müddei umumiliğe bir şikayet KeJ Mahmut iki aydan beri lacaktır. 
U ı t• d k f durgun bir ha)04:: ır. im ş·k b 1 kuf b J d d d ltıd ç ıma a, Roma on eran • • 2 _ Saha dahiline girecek olan- yapı ıştır. ı ayette u unan mev u un uğun an ün ak Bunun yerine fen dersleri is-
a Ytunuı-taJann damgalan- Fındık ihracah lÇlR ların sokak ayakkapları ile girme· Hatice Hanım isminde bir ka- ıam tahliye edilmiştir. mi altında mükemmel ve par-

.:~· hakkında hazırlanan pro- nizamname meleri temin edilmeli. dmdır: ~alice ~~nım, Kadri Başka güne kaldı lak malumat veren bir ders ko 
et~n ofisin eline g~en bir su- 3 _ Sureti mahsusada tahdit e- Efendının kendıııne dayak at- nacaktır. 

ı oku 'h 1·· ANKARA, 3 - Fındık ihracalı- t - b ·· d d.. Hapı"shaneden b m hk"' h k' 1 nrnuş ve ı racat ucca· dilecek olan oyun sahasının dışarı- ıgmı, u yuz en çocuğunu u azı a um Bu ususta yeni ıtap arın 
e : .~er madde hakkında fikir nın tanzim edilmesi için hazırlanan ıında vüs'ati kafiyede dairenmadar §Ürmek tehlikesine maruz kal- ları firara teşvik etmekle maz- yazılması için vekalet derhal 
B u.taleaları sorulmuftur. nizamname Devlet Şurasında tetkik gezinti mahalli bırakılmalı ve bu dığını iddia etmektedir. Müd- nun Arap Osman, Ahmet, Be- faaliyete başlamıştır. Şimdi ay 

l\fl UBn~.akn sonra ofis t:ı~afıhn- olundu. Yeni nizamname fındık ih· mahal çakıl ve kum ile setredilerek dei umumilik Kadri Efendi sim, Rüstem, Bahri ve diğer ar rı ayn okunan bu d~rsleri umu-

ltl 
ru sel konferansı ıc.ın a 1 . • . 1 1 hakkında tahkı.kat başlamı.. kadaşlannın muhakemelerine " tt b. h ted · racatının faydalı bir kontrol atına toz husulüne manı o unma r. a "ı". mı sure eve ır oca rıs e-

anan rapor okumuştur. Yu- 4 _ Seyirci tribünleri bu gezin- tır. dün de birinci cezada devam e- decektir. Alakadar orta mek-
tltt. a ihracatrıları ofı" ·ı·n rapo- ahnmaıım emretmektedir. Bu ııuı·et d·ı k · Ç 1 h ) h l bu 1 · · 

l 
:r " ti hududunun haricinde ve metane- Bir ay hapsolacak ı ece tı. ağm an şa it erden tep oca arı suret e yetıştı-

l e ta ·· takı·ı kal le fındıklaı·ımız" harici rağbetin art 'l k ·· k d.l · k nıamen mus .... ti matlubede yaptırılma1ı. biri gelmediği için muhakeme rı me uzere en ı enne ura 
~!l~r ve raporun müdafaa et· ması mümkün olacağı söylenmekte-

5 
_ Meydanın hey' eti umumiye- Bir gece Tophanede Ragıp diğer bir güne kaldı. açılacaktır. 

~1 1ki nıühim esası kabul et- dir. si hariçten her türlü hayvanatın isminde birinin kolunda taşıdı- Maarif erkanından bir zat bu 
!~erdir. Yeni nizamnameye göre fındık- duhulüne meydan bırakmayacak su- ğı paltoyu çalmak ve kendisini Adliyede maaş hu~usta bir muharria·imize şu i-

aporda beynelmilel konfe- lar ancak lstanbul, Gireson, Trab- rette duvar veya o misiJJu bir mania dövmekle maznun Kel Mahmu Adliye dairesinin ağustos ma zahatı vermiştir: 
l~a. Türk tezi olarak tunlar zon, Görele, Fatsa, Ordu, Rize, Ak ile ihata ve muhafaza edilmelidir. dun dün birinci ceza mahkeme aş kadro ve havc.leleri dün gel- - Orta mekteplerde şimdi 

tf edilmektedir: d"l b' 6 - Meydan dahilinde otların ve sindemuhakemesi neticelenmiş miştir. 13 - 14 yaşlannda çocuklar o-
)' Um l d 1 çetehir iskelelerinden ihraç e ı " ı- . J K 1 M h kuyor. Fen ve tabiat dersleri d urta arın amga anına- lecektir. çimen1erin neşviınemasına meyc,an ve e a ınudun hırsızlığı sa Bu günden itibaren maaşla-
~n ihraç ve idhali. Damgalan· verilmemeli. bit c.lmadıgv ından ~adece dayak rın tevziine baslanacaktır. ayrı ayrı ilim kisevcsi altında 
ak rn--L · de b 1 Jd Fındıklaı· cinslerine ve boylarına " b ki k t 1 ... ~uriyetm u unu u 7 - Meydanın vüs'at ve cesame u çocu ai.'a o u u umıyor. 

llı la.kd· d b 1 ''-1 b' l" ..,0··re ibrAr olunacak ve bu tasnif M" kü·IAt kil. M IA b. • ır e eyne mııe ır a a e -T tine göre kafi adette ha1aları, mch· ;;] ~ U! a çe ıyok·. ese a ır 
et İntihabı da bu alametin Ticaret odaları muhamminleri talra zu1 suyu ve oyuncuların ıiyinip 1 M*-E-.-aM', l~[ JA~[ T T~EA.. •;. su bahsini, kimya hocası, teş-
thıtz ambaliJ' üzerine va:ıı'ı fmdan kontrol altında bulunduru a- , '-::--~ rih hocası. fizik hocası, ilk ay-

soyo11acağı mahfuz odaları ve yıka- , 
.~lt•r, Leh, Sovyet ve Macar caktır. nacak mahalleleri havi olmalıdır. n ayrı cephelerden okutuyorlar 
ltkfınıetleri de ayni mütaleada _.., ,.._.. • ._ ... _.. .. ._..,...... 

8 
_ Stadyumlarcla ve alelıtlak Çocuk bunları terkip ederel< 

'-h.1nınaktadırlar. Keram~t gösterirken / Kömür havzası teavün bi\· netice çıkaramıyor ve bilu-

ı K b• B spor ,.e futbol mahallerinde faaliyet 
h 1 t 'h aca am lfO 0FS8SI URFA S 1 • · d } l mnm ameli ve tatbiki neticesi-racatçı ar yumur a J r • de,•am ettiği müddetçe bir tabip ile J - Ol) mevut gccesı, san 1 { an u 

1lltn inkitafı etrafında mütale-~ Urfaya otuz beş kilometre mesafe- ni r,öremiyor. Zannediyor ki 
t 

laterlhl 1030, l(.uron 16,92. bir imdadı sıhhi çantasi ve en az İ· ZONGULDAK, - Mesai dev- l k l Ç 
t"' b 1 - .ı kt onra ı'rtı'maa d S t h" K.. hunlar·ın "'. a ası yo ttur. ocu-

• ... \1 unou an s ~ ki s-..ıye ve ku'"ru'"k mı'kyastakı" ."'.por e oma ra na ıyesinin ortepe 1 h " 
D ı O .. 7 20 Şilin• 3 sı:s ~o CQ ... resi sonl\ eren :ömür avzasının ih- ..ı •• ef 

ayet verilmittir. o ar , .. ' • ' ' köyÜnde ınevlut okunurken öteden ğun zihnince mucerret m -
~ ve futbol mahallerinde ise kezalik tiyat ve tecıvün sandıkları idare he- huml"'r olarak manasız malu-
l J d b g"' day ·ı b. k beri şeyhlik yapmak ve keramet .. Oans avya a U bir imdadı sıhhi çantası ı e ır ü- . . k · d mat· halı"nde kalı~or. 

6 - 'k" d gösteTmek iddiasında bulunan Şeyh yeti ııeçırnı mcr ez 'e cıvar ma en .. J 

"nhı·sarı çük sıhhiye memuru ve ı ı se ye Bu dersler ayrı ayrı ve ilmi 1 d Mehmet yanında biri, tam mediit mıntakalarındn lamamlımmı~tır. 
bulundurmağa buralarını i are e- çer~t-ve ile ancak liselerin ikin 

Gelen malumata nazaran Yu b d okunduğu sırada keı-arnet gÖıteı-ccc Diğer seneler gibi, bu sere. H. - -
denler mec ur ur. ci <levresinde okutulacaktır. 

oslavyada buğday inhisar ida ğini söy)iyerek tabancasını çekmiı Fn;kası, sandık azalıkları için nruıı-
~i İ§e başlamıt ve ilk sevkiya Türkçe sesli film ve kendi göbeğine ateş etmiştir. Fa- :zet göstermemi~, İntihap se1"best 

tır Istanbul dilencis· K k 1 kal kurşun :ıeyh taı;hığımn bir tara-
l Çekoslovakyaya yapmıt • 1 ve aça Par · yapılmı~, nisbeten de hararetli ol-

Florln ~ 08 filmilerinin sesli kısımlarini ÇC\'İI'· fından girip obür tarafından çıkmış 

Becayiş isteyen 
muallim!er 

Maarif müdürü Haydar Be-

Koınisyon bilet i 
lerini indirdi 

Liman seyrüsefer şi ı 
nin bilet ücretlerini tetl 
komisyon mesaisini n 
miştir. 

Komisyon önümüz 
aylık devre için Şirketi 
ye bilet ücretlerinde ter 
pılmasım zaruri bulmu: 
ketin bilet ücretlerinde 
tenzilat yapmıştır. Gere 
dar hattı, gerek birinci 
üçüncü mıntakalar bil~ 
retlerinde tenzilat mu 
rülmü,tfu'. 

Liman şirketi navlu 
çen senenin aynı olar 
edilmiş, yalnız dizbar 
side bazı tadilat yapıl 

Haliç şirketi fiyat ta 
nen ipka edilmiştir. Y 
ket tenzilatlı postalar 
deceğini komisyona bi 
tir. 

Hilaliahmer b 

13 Ağustos per 
Büyükada 

Yat kulübünd 
Her sene olduiu ıibi 

Hiliıliahmer Adalar şubes 
balosunu Yat kulübünün 
salon ve bahçesinde verec 
yük Millet Mecliıi mubt 
Kizırn pata hazretlerinin 
ri altında bulunan bu bal 
Ağustos Perşembe akşam 

tırılmııtır. 

Şehrimizin en kibar z 
hanımlarından mürekkep 
heyeti geçen haftadan iti 
malar yapmakta ve balon 
neki gibi mükemmel ol 
pdan istihzarata nezaret 
dir. 

vııauettt! 

Ziraat 
Mezunları 

yin ı·iyasetinde ilk tedrisat mü C • J 
fettişleri biı· içtima aktetmişler emıyetin st 

Harici piyasalar ;,,..,,,====1':::.l,,_,,,,7=:::::' = erv!?.ncı_s_I ~ - mek üzere Darülbedayi san'atkarla ve bittabi Şeyhte ölmüttür. muştur. Alakadarll'lr da l.c:ndi ynr-
ak Borsa { Altın 915,50 rından Hazim, Vasfi, Galip, Behzat, Hadisenin böyle feci bir netice aım teşkilatlarının haklarım lay.ki-

İhracat ofisinin hazırlam • b · · . Mecidiye ~3,50 verme•ı'ne gelince: Bu adam, bu gi- le karuması için fazla dikkat goster 
~ 1 l k h · A • ancı Banknot 266, Talat Beylerle Neyyire Neyyiı· ve " 

o duğu hafta ı ancı pıya- S bı' c.eyJer yapac .. O-ı zaman daha ev- mı' si erdir. 
---- emahat hanımlar dün Parise 1-: are- " - · 

'a. hültenine nazaran son bir 1 k veJ tabancasının kul"JUnJarını çıka- Seçilen hey' etler ( 7) muhtt lif h l Esham ve Tahvi atın nevı et etmişleı·dir. Darülbedayi san'at-

l
l\f la. ıarfmda bütün piyasa ar karları ile birlikte heveskarlardan rır, yerine balınumundan kur§ıın maden mıntakasında ( '{ardım San-
<>ndra konfera"'""ırun tesirleri istikrazı dahtll 93,oo -ki· d · ~:m)er kor sonra da ke-._ Ha~an Rahmi Beyle Feriha Tevfik r ın e cı... ' dıklan) te§kil edecekler, ayrıca iç-

l)~ında ve durgun bir halde geç. Düyunu muvabhide 
611'7~ rametini gösterirmİf- Fakat bu •e-

ltlıştir. ltramlyelf Demfryolları 3,50 ve Nebahat hanımlar da gitmişler- fer her nasılsa kurtunlan deği,tir-
8 rf d b .,, dir. Hazım ve Vaafj beyler de ayrı- d 

Ütün hafta za ın a ug- - - ~ ~A*-<r~.-.-.. meyi unutmuştur. Bu a amın ha-d ........... ..uı~...rc_ - - - - - ca bazı komediler çeviı·eceklerdir. 
-y ihracat piyasaları sakin ve bası da bundan iiç sene evvel bu 
~kuta meyyal bir cereyan t~- Vapurcular arasındaki Bütçe tadilatı nevi bir keramet cösterirlıen mr 

P etmiştir. Avrupanın en bu- rekabet Belediyenin yeni bütçesinde ve- Kadir geceıi ölmüştür. Bu adam. 
llik ınüstehlik memleketlerin- kaletin tadHatından sonra aı·ada ha11atırun sonlanna doğru üç kadm 
-' İktısat vekaleti deniz müste- "b' 'retl d b' <ten dahi gelen malumata naza hası) olan tenakuı henüz kat'iyclle yetişmiyormuş ı• 1 a,ı er en •· 
~ln h f b - d hsu ,arı Şevket Bey Ankarad_an me tesbit edilmemiştir. Maamafih vari- rinden on sekiz yatında genç bir 
1.. • er tara ta ug ay ma • zunen şehrimize gelmiştır. Şev 
\i tyidir. dat kısmında. yarım milyon liralık kız kaçırtmıt idi. 

"' ket Bey burada bulunduğu h . d.l k -·-··--·-----······-----.uaı"ma beynelmı'lel sı'ya• .. ı ha 1 bir noksan o!duğu ta mın e ı me - • 1 . il 0 miiddet zarfında vapurcu ar a- köy sınırlarının isun en e eösteı·il -
t'eltetlerin tesiri altında bulu- rasında bilhassa son günlerde tedir. mektedir. 
ilan 18 bet Masraf fasıl1arında buna goı'e 
da y~a) ınu1k piyabsası1 tekmm;~ çok şiddetlenmit olan reka tadilat yapılacaktır. Bütçenin bu htanbulun bütün mahalle isim-
~- u <se.meğe aş amış ~~ meselesile de meşgul olacaktı_r. len bu bro,ürde zikredilmektedir 
~ .. muzda ıtı.baren tekrar duşme l 1 tadilatmdan dolayı şehir meclisinin B b" t Şevket Bey evve ce vapurcu ar u broşürlerden ırer ane bütün 
'le b .... lam ıştır. l _ı ~ • • fevkalade ictimaına lüzum görülme dl' 

.. "ı" birliği müdürü bu unuugu ıçı~ poli& karakollarına ve a ıyeye &Ön 

A.lnıanyadaki mali buhran bu hususta geniş malumat sahı mektedir. derilmitti.r. 

~ büyük menfi tesirini yün pi- bi bulunmaktadır. Belediye hudutları İstatistik müdürü 
~$isı üzerine yapmıştır. Çün- Belediye lstanbul şehir hududu-
. Almanya büyük yün müıte lnhisarlarda dün de nu kaza, nahiye ve mahallelere ıö- Avrupaya gitti 

l'Jsidir. maaş verilmedi re taksim eden broşürü heyeti ve- Belediye istatistik müdü.ı·ü Fa-
Afyon piyasasında Cenevre kile kabul ve tasdik ettikten sonra rık Ziya B. me:zunen A vrupaya git-

ıto f d · I Dün inhisar idarelerinde gene .l n eranamın ver iğj netıce ~r ne,.retmi•tir. Bu broşüı·de tehir hu- miştir. Mumaireyhe mümeyYiz Ha-
~ı ) b kadrolar tebliğ edilmemiş ve .. .. 
L ayısile fiyatlar norma • ı~ dudunun nerelere kadar olduğu lit B. vekalet etınektedia-. 
tıaldedir. Yillde 12,5 morfınh maaşlar verilmemiştir. 

d; -Y nl ı · -ti b. Vı·gi bu .. ,.iri ;;:hakkak okumalıdır. ilk 
. • una ı ara ruspe e ır - , -r--
lt\l• b' H . b"I d t bı' er açtıkları zaman zevka1mıyaı:akla-.. , ır oratıus ı e a e a r . . 
"oın ... :kti" R 'k ·· d k nru bi1irim · fakat sebat etmelıdtr· 

aaiu r. omantı şur en zev ' 'h 
lan •- · ki~ . •• • 1 k ı B sebat saye.inde nı ayet ma .. ••e, asık ,nrı an ama tan er. u . 

k kolaydır. fikir ııahaımda bulunabhcek en 

Eski Yunan ve Latin ıairlerini asil hazlardan birine erecek ve şim 
tercüme edenlere yalnız kaEalarımı- di insanı rikkate &etiren bir güzel 
~il ( ı) bezenmesine değil, dilimi- Hk sevdası ile ezberledikleri tiia-le
Qtı :ı:enginleşm !sine de himıet et- rin bayabğını sezeceklerdir. 

·.niş oluyorlar. Yakup Kadri Bey Tercümenin itinalı ve ıüzel ol· 
·l\ı eserinde "usta • İfİ,, gibi bir ta- ,'cluounu söyledik. Fakat bütün Yu-

' • k b. ·-:ııtı Yeni teı·kipler, bicvıye mu a 1 nan ve Latin isimlerinin asıl taJ.af. 
1 "Yea-gi yeni keliıneler kullanmış. fuzunu arıyan Yakup Kadri Bey, 
~ " ın·k " ~İm cok hoşuma giden bu yen niçin Meçenas ve Truva diyor? "C 
'-'i L_ • ı b·ı· fakat JtaJ nl ıqo diye qeğenmiyenler o a ı ır, harfini yalnız ya ar ~,, 

il .. Atsız kitap 
Nazım Hikmet Bey, bugünkü 

f&İrlerimiz arasında, Mehmet A
kif Beyle beraber, retoriki en kuv
vetli olanı ve en belijidir: "Prendı 
l'eloquence et tordı-lui le cou,, ( 1) 

Bunun içindir ki kendisini, 
içten nyade kalıba itibar eden genç 
Jere çabucak sevdirdi. Şimdi bir 
parçacık okuma öğrenince §airlik 
hevesine düten çocuklart hemen 
onu taklide üzeniyorlar. 

Nazım Hikmet eByin §ürlerini 
cazibesine uzun :zaman mukavemet 
ettikten sonra , ben de sevdim. BU:i 
tiirlerinde , mesela Bayramoğlun
da, Bahri Hazerde, bilhassa Orkea· 
trada insanı kavrayıveren bir a
henk var. Bazan ne güzel teşbih
ler de buluyor! Cidden iyi bir san' 
atür; fakat belagati, o belagati 

Jitı-ının türkcesi bu aramalardan. okur. Latinler ''K., diye okurlar
~llların etrafında edilecek münaka· mış. Biz de ya Mekenas diye ve ya• 
ttl~dan doğacaktır. but ki "C,, harfinin türkçedeki ta

li 0 ratiusun okunmasını teınen- liffuzu ile okumalıyız, Tnavat Yu· 
~,~derirn; hele edebiyata heves nancasma hiç benzemediğinden baş 
~~ •nektcp!i1erim.iz, Avrupalı ak· ka taliffuzu da bir Türk için çok 
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yok mu; i•te o, insanı ainirlftıdi~
yorf 

Gençlerin onu takip etrnesinin 
ba§hca sebeplerinden biri; serbest 
nazımla yazmasıdır. Bu tarzın ne 
kadar zor olduiunu biliyorum. O
nu iyi kullanmak için aruzun ve 
hece vezniniD bütün İnceliklerine, 
müşkülatına hakim olmak )azım
dır. Nazım Hikmet Bey, fi.İrini or
kestraya benzetiyor; çok iyi. Fa
kat orkestra için ''conıposition 

" )ar yapan san'atkir, her aletin hu-
susi vasıflarını bilmek &erektir. Na
znn Hikmet Bey bunu kabul edi
yor ve kendisi, bugünkü tar71nı 
icat etmeden evvel, aruzla da, hece 
vezni ile de çalı§tı. Zaten onunla 
klasik vezinlerimizle yazdmıt man
zumeleri muhakkak muttarit addet
meğe, edebiyat.in bir takım fikirle
rin propagandacm olduğunu kabul 

lerinden ayıracakları birer kisi de 

yardım teşekküllerinin umumi ıı :m 

mı mevkiinde olan ''Amele Birliği" 

idare meclisine murahhas olnrak 

gön derece ki erdir. 

Merkezden seçilen munıhhn5far 

şunlardır: 

Ahmet Naim, Mukbil, Hıımlli 

Beyler. Zor.guldak gazetesi Tahir 

Karaoğuz B. de Am;ısadan intilıap 

edilmiftir. 

M. Kanonikaya 20 
bin lira 

IZMlR, 2 - Gnzi Hz. nin }ıey

kelini yapmış olan ı.İnyor Kanoni

kaya verileçek mütebaki 20 bin jj. 

ra hakkında muhasebei hususiye i

le belediye arasında ihtilaf çıktığı 

haberi belediye tarafından tekz;p e
dildi. 20 bin lira yarın sinyor KAno
nikaya gönderiliyoı·. 

Fakat serbest na~mın zoı-lucu

nu gelin de çocuklara anlatın. 

"istediğim gibi yazarım ve yine 
ahenkli tiir olur., dyiveriyorlar. 
Zaten hepsi de dehalanndan, ehem 
miyetlerinden emin. Atsız kitap'• 
( 1) imualıyan üç genç bakın ne di
yor: 

"Varn diyen bir nealin biz hür 
akıncıları i,te bugün hila varlığı
mızdan fÜphe edenlerin eUerine 
ya~adıkça ve ömrümüz kifayet et
tikçe verebileceğimiz &ayısız eserle
rin "birincisini,, uzatıyoruz •. 

"Biz bir inkılap yaptık... Ve 
bir saltanat devirdik •.• 

EdaJarmdaki gurura, iddiaya 
bakılırsa, aaltanat devrildiği zaman 
henüz ilk mektepte oldukları gö-
rülüyor. 1 

Gençlere öfkelenirim, sinirleoi. · 
rim ama onları yine ıeYerim. Bu
nun içindir ki Atsız kitap•ı alaka ile 

<!ir. Bu içtima üç saat siirmüş- şubesi teşkil e 
tür. Dün Ziraat melet 

Şimdiye kadar becayişlerini zunları cemiyeti topl 
isteyen ilk mektep hocalarnın Bu içtimada Anka 
vaziyet ve evrakı tetkik edil- mektepleri mezunlan 
md.tedir. nin İstanbul ıubeainin 

Muhtelif sebeplerle Anadolu karar verilmittir. 
dan _lstanbula nakletr:ıek i~t~- ! Yapılan heyeti idar 
yen ılk mektep muallımlermın 1 hında Lutfi Arif B ; 
adedi bine baliğ olmaktadır. 1 te, fidanlık müdüril 

9fb 
Bunlaı-ın içinde bilhassa sıhhi 1 katibi umumiliğe v 
Vl\zİy~ti fe~a olaw:ılaı- tercihan çiftliii müdürü İsmail 
becayış ech)ecektır. lstanbulda ki Beyler de azahkla 
münhal muallimlik bulunma- edilmittir. 

maktadır. K dr ) I 
l stanbuldan Anadoluya be- a O ar ge 

ceyişini isteyen hocalar ise çok Dün de dahiliye ve 
mahdut bir yekun tutmakta- irelerin kadroları gel 
dır. Bu becayişleı- imkan daire- den maat verilememiı 
sinde yapıfocaktır. Dünkü içti
mada kat'i neticeler tesbit edil 
memiştir. Diğer içtimalarda tet 
kik~ta d~vam edilecek, senei 
dersiye bidayetine kadar mese
le intaç e<lilecektir. 

Fen :andıyalı darülfünun 
!ular Meliyor 

Bugün F enlandıya darülfü-

okudum. Üzerinde üç imza var: 
Vehbi Cem, Mahmet Cevdet, Ha
san izzettin. ikisi manzum yazı
yor, birisinin de, Cevdet Beyir naz
ma çalan bir nesri var: 

"Mısralaı-ımızı kağıtlara yazmı
yoruz: kalplere ~imşirlcı kazıyor
ruz ... 

Evet, İtle biz, böyle coıuyoru:ı.. 
Ve, itte böyle atlarımızı sürüp •••k
lı ufuklara doğru ko~uyoruz •. 

Koooşuyoruıı .. ,, 

Bu çocuklar, üç noktayı pek ff'
viyor. 

~laka ile okudum, dedim; fakat 
ne yalan söyliyeyim, ikisin den, V eh 

bi Cem Beyle M. Ce,•det Be:rden 
hiç hoşlanmad~. Ne şiirlerinde 
ahenk \'81'1 ne de nesirlerind ;: bir 

kuvvet. Köhnemiş sözleri, yeni 
zannederek, gelişi cüzel sıralayıver-
:m:..cı.a.. "'•f:nte --L .J:!-1 .. !:_ ı.!! 1 1 _ • 

nun talebesinden bir k 
fesörleri refakatinde 
yonelle ıehrimİ•e geıl 

Avdet 
Bir müddet evvel 

daveti üzerine Ankara 
Maarif vekaleti müf~t 
milerinden Reşat Şem 
dün avdet elmİftİr. 

yok. lnp..llah yanılıyoru 
Fakat biri, Hann lzz 

biç de fena delil, yarın b 
bir eser veriverine ha 
yin. Bu kitaptaki Deniz 
isimli manzumesi aüzel 
Anadoluda Arkadya'ıı da 

doluyu bir opera - comi 
lekeli sanıyor: hani bir t 
ban kaval çaJar, sütler içil 

rafta gürbüz deJikanblar 
ahu gözlü k:zlara ııönüfd 
der •.• Zarar yok! Günün bi 
kikatı anlar ve o zaınan 
doluyu güzelliği için de 
rabı icin sevmenin daha 
§ey olduğunu da anlnr. 

Herhalde bu İsmi aklı 
tun ve Atsız kitap'ı alıp 
lerini şimdiden okuyun. 
bilir, bellci öbür yazılard 

nim göremediğim güzellik 
't ., ..... 
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4 MiLLiYET SALI 4 ACVŞTOS 193 ... 

Asrın umdesi "Milliyet" tir. 

4 AGUSTOS 1931 
iDAREHANE - Ankara cadde-

~i No: 100 Telırraf adresi: Milliyet, 
',.tanbul 

Telefon numaraları: 
24311 - 24312 - 24313 

ABONE ÜCRETLERi 
G Türkiye için Hariç için 

3 •Ylıiı 400 kuruı 800 kuruı 

6 " 750 " 1400 ,, 
12 

" 1400 .. 2700 .. 

Gelen evrak geri verilmez 
Müddeti geçen nuıhalar 10 kııruı 

tur. Gazete ve matbaaya ait iılor 
için müdiriyete müra:.aat edilir. 

Gazetemiz ilinların meı'uliyetini 

kabul etmez. 

Bugünkü Hava 
Dün azami hararet 30, 

asgari 18 cerece idi. Bu
gün ruzgiir mütehavvil ha
va ölÇıkbr. 

Kavun ihracı 

Posta müvezzii 
-Fransızcadan-

Tom, posta müvezzil~ği~i ~a ı lu ç~lışac~ğ~ dair, alelusul 
bul etmeci- evvel haylı dutun yemın ettırdı. Kutuyu verdiler. 
mÜ§Ü. Eğer cinıiyeti müsait ol Boynuna taktı. Bir alay mek
aaydı, bir telefon matmazelliğl tubu, gazete vesaire verdiler. 
ni mutlaka tercih ederdi Fakat Hepsini kutuya koydu. Bu ku
dünya bu! Kendisine teklif edi tunun içinde neler, neler vardı? 
len iti kabul etmek mecburiye Atk mektupları, kartpostallar, 
tindeydi. taahlıütlü mektuplar. T om hep 

Hatt& dütüne dütüne bu va- sini de ıırasına göre kutuya 
zifenia kendisi için biçilmiş kaf yerl~tirmitti. Pastahaneden 
tan olduğuna bile aklı erdi. Ce çıktı. 
binde bir tek meteliği olmayan Dııarıda yağmur takır şakır 
adam için ba§ka türlü dütün- yağıyordu. Sel gibi bir yağ
mek te akıl karı değildir.. mur .. Yüz senede bir defa ya-

Tomun son bir ümidi vardı. ğan sağanaklardan.. Şoförler 
İhtiyar teyzesi Cruso' dan mi- bile otomobillerini kenarda bı
ras bekliyordu. O kadar zaman rakmıtlar, kahvelere sığınmıt
dır beklediği bu miras, teyzesi !ardı. Arabaları yağmurun al
ölü.nce artık tahakkuk etmeliy tında tertemiz yıkanmıştı. 
di değil mi ya? Fakat bir ay ev Tom yağmurun altında bir 
vel ölen teyzesi bütün serveti müddet cesurane yürüdükten 
ni, ba vasiyet, uzaklardan bir sonra, tabiati mağlup edemiye 
adama bırakmıştı. Zavallı To- ceğini anlayarak, bir kapının 
ma mirastan kala kala bir tem altına sığındı. Hazin hazin so
siye ve bir de papağan kalmıt- kağa baktı. Mektupları dağıt
tı. mak için daha bet on saat do-

Kara sefalet kuşu zavallı To l~acağını hesap edince, ağla
mun başına konmuş, oturuyor yacak gibi oldu. Fakat göz ya-

Bundan altı sene evvel tam j da oturuyor .. Bu kuşu kovup şının bir faydası olmadığını an 
ou mevsimde Pariste idim. Ver ta şöyle bir az rahatlığa kavuş !ayınca, ağlamaktan vaz geçti. 
say sarayile parkını ikinci defa mak lazım değil mi ya? Onun Nihayet sağanak dindi. Şo
olarak görmek için bindiğim için T om kahramanca çalışma förler vaziyetten istifade ede
( Otokar) bize Veryaada bir de ğa karar verdi. Sonra müvezzi rek, otomobillerine binip git
a cşam yemegı yediriyordu.. lik o kadar na hoş bir iş de de- mişlerdi. Tom da "Ya hak!., 
Bu akşam yemeğinde evveli ğildi. Boynuna bir kutu asıp diyerek sokağa daldı. Sağa so
bi r çorba içtik. Arkasından - bü ta sokak sokak dolaşmak, boy la uğradı. Üç dört mektup bı
yük bir ikram olarak - bir dilim nunda kutu olmadan sokak so- raktı . 
kavun geldi. Bu kavun rengi kak dolaşmaktan her halde da Bulvarın köşesine gelince, 
ve ~emaili itibarile bizim eski ha iyi idi. birden bire durakladı. Yüzüne 
yuvarlak yerli kavunlarımızın İşe başladığı gün, hayatının ~,· e geldi. Karşıda, duvarda 
biraz büyüceği idi. Y okular- en güzel günü oldu. O gün de kırmızı boyalı bir mektup ku
dan kimisi bu kavunu şekerli yağmur öyle yağıyordu ki.. tusu görmüştü. 
kimisi şekersiz yedi, ben bir Tom düğmeleri yepyeni ve pı- O zaman Tom, kendisine e
kere tattım ve bıraktım. Çünkü rıl pırıl parlayan müvezzi üni- manet edilen aşk mektup ları
mübarek şey kavundan ziyade formasını gıydi. Teyzesinin nı, kartpostalları ve taahhütlü 
biraz olgun bal kabağına daha şemsiyesine rağmen, sırsıklam mektupları birer birer mektup 
ziyade benziyordu. postahaneye geldi. T abiati piş- kutusunun deliğinden içeriye 

Çorbadan sonra neden ka- kin olduğu için, böyle sırsık- attı. 
vun yediğimizi sordum. Bana lam ıslanıta bile aldırış etme· Sonra bom boş kutusu ile 
bunun pek kibar bir şey oldu- di. vicdanı müsterih bir halde, evi 
;(unu ve kavunu yemiş olarak Sermüvezzi kendisine namus nin yolunu tuttu. 
değil iştiha aç,cı bir şey ola- .............................................................................................................. . 
rak verdiklerini söylediler .• 

ltitiyoruz ki, ihracat ofisi 
bu sene Avrupaya kavun ve 
karpaz sevkedecekmiş.. Evve
len hemen söyliyeyim ki; Av 
rupada karpuz maalesef kaba 
Ye itibarsız bir meyva telakki 
olunur. Kimse arayıp sormaz. 
Zaten cenubi İtalyada Sicilya
da bol karpuz yetişir. Bilmem 
onlarla rekabet edebilir miyiz?. 
Alelhusus müşterisi az bir me
ta üzerinde. 

Matbuat celsesi 
(Başı birinci sahiiede) 

Bu taıarruf ancak ııtırarlı za-
manlarda tevessül edilebile<:ek za-
ruri bir tedbir mahiyetindedir. Böy
le meselelerin anlaşılması tabii isti

kametinden ıqırtİlıp da başka iıti
kamete ıevkeclildiği vakit efkarı 

umumiye zehirlenecektir. Bunlar· 

hih etmeğe imkan yoktur. Peki 
her hangi bir siyasi veya iktısadi 

meseleyi doğru bir istikamette mü 
nakaıa etmek imkanı yoktur. Peki 
tahsilde bulunan talebe üzerinde 
çiftinde çalışan köylü üzerinde, ıe
hirde yaşıyan vatandatlar arasında 
mütemadiyen zehirli hava çiğerleri 

zehirlemektedir. Bunun neticesi 

nereye varacaktır Çare olmak üze 
re hatıra eelen elimizde bulunan 
bir salihiyeti , yani kapatmak sala. 
hiyetini tatbik etmektir. 

Bunu tatbik .tm•d:k. Vaı iyete 

çare değildir de onun için tatbik 
etmedik. enelerder.beri usrarla an· 

Dil İtleri : 1 

Lağivden Sonra 
Encümenin Tarihçesi 

Dil encümeni tahsisatı büt- ı le heyecanlı bir surette takibi 
çeden hazfedilmit·· Telgraf- lazım iken nıonnal bir gidit al
ların, telefonların yerdiği bu masına mukabil, normal bir ıu 
haber, İstanbul matbuatında rette yürümesi lazım olan ikin
muhtelif akisler yaptı. Kimisi ci it fazla körüklenmittir. Uk 
sevindi, kimisi alınan tedbiri evvel eldeki varlığı tesbit için, 
biraz fazla buldu. meseli Vefik Patanın "Lehçei 

Dil encümeninin bu memle- oımani" si, Şemsettin Sami Be 
kette üç senelik bir tarihi var- yin "Kamusu T ürki,, si, Mual
dır: llk toplamı 26 haziran/ lim Nacinin "Liigati Naci., si 
1928 de türkçe için lalin aslın- gibi maruf bir çok lugatın mec
dan bir alfabe yapmak maksa- muuna muadil olacak bir 
diyle olmuştu. Büyük Gazi- "Türkçe liigat., yazmak ve or
nin yüksek irşatları sayesinde taya koymak lazımdı . Bu lu
bu inkılap kısa bir zamanda ta gatte asıl türkçenin kullanılan 
hakkuk ettirildi. Yeni alfabe veya lugatlarda yazılı olan bü
tesbit olundu, her tarafa yayıl- tün kelimelerile, türkçede kıl.
dı. Bütün millette susamış bir !anılan Arap, Acem, İtalyan 
okuma, yazma arzusu uyandı. Fransız .... kelimeleri, muhte
Tatbikatta görülen ihtiyaç üze lif manaları ve kullanıılarile 
rin.e imli kaidelerinde ufak ba- yazılı bulunacaktı. Türk kökün 
zı tadiller yapıldı. den yeni kelimeler ihdası işinin 

Encümenin bu ilk devresin· bu lugatla alakası olmıyacak
deki faaliyete hiç diyecek yok- tı. Yeni kelimeler ayrı bir tek
tu. Altı aylık kısa bir müddet lif kitabı halinde muharrirlerin 
içinde encümen yeni alfabzyi, kabulüne arzedilecek, bunlar
yeni imli kaidelerini tesbit et- dan kullanılmağa başlıyanlarla 
miş, bir devlet alfabesi. bir al- derleme suretile elde edilen ye· 
fabe raporu, bir gramer rapo- ni kelimeler liigatın ileriki ta
ru, bir imla lugatı, vücude ge- bılarına konacaktı. Liigat her 
tinnişti. Bundan sonı·a, gra- beş senede bir kere yeniden ba 
mer tedris ve teliflerine esas sılacaktı. Diğer taraftan da bir 
teşkil edecek bir "ana gramer,, ana gı·amer vücude getirilecek 
le bir de "dil lı'.igatı., yapmak ti. 
lazımdı. lşte 1929 senesi ipti
dasından itibaren bu işe el ko
nuldu. Encümene yeniden bazı 
zevat alındı ve İşe başlandı. 

İşte encümeni iki buçuk se
nedenberi ortaya eser koymak 
imkanından mahrum bırakan 
şey, bu programın düz ve açık 
olarak takip edilmemesi olmuş 
tur. Türkçe higat işinde mevcu 
dun ifadesi ile müstakbdin ih
zari işleri bir araya sokulmuş, 
bu suretle iş başa çıkarılması 
çok güç ve çok uzun bir hale 
gelmiştir. Bu kadarla da kal
mamış, bu türkçe liigat itine, 
fransızcadan türkçeye liigat 
tertibi ve ıstılah liigatları ya
pılması i§leri de ilave edilmi§
tir. Vaziyetin böyle girift bir 
ıekil alması, encümenin sür'at
li bir muvaffakiyet göstermesi 
ne imkan bırakmadığı gibi, di
lin muhtaç olduğu lugat ve a
na gramer işlerinin de geriye 
kalmasını mucip olmuştur. İş
te Dil Encümeni hakkında 
memnuniyetsizlik uyandıran a
sıl sebep budur. 

Öyle zannederiz ki bu ilk 
devrenin tuttuğu istikamette 
yola devam edilmiş olsaydı 
"harf inkılabı., denilen büyük 
vak' anın neticeleri elde edile
bilirdi. Fakat bu tarihten son
ra mesainin gerek hedeflerinde 
ve gerek tarzında birçok inhi
raflar, zikzaklar vücude gelmiş 
tir. 

"Harf inkılabı,, nın iki bü
yük hedefi vardı: Biri "milli 
hedef., tir: Halkın büyük küt
lesini kısa bir' zamanda kolay
lıkla okutup yazdırmak, böyle 
ce Türk milletİpİ mümkün ol
duğu kadar sür'atle okur yazar 
milletler sırasına yükseltmek ... 
Bu hedef için resmi devlet teş
kilatının ağır 'ı;nakinesi haricin 
de, kuvvetli bir teşkilata ihti
laç vardı. Halk dershaneleri 
ve millet mektepleri teşkiltı, 
inkılabın ilk ateşini muhafaza 
edemiyerek bu büyük işi yavaş 
latmıttır. 

Diğeri ameli hedeftir ki asıl 
Dil encümeninin meşgul olaca
ğı taraf bu idi.Bunda daimi me 
saiye ihtiyaç olduğu muhak
kaktı. Fakat ilk ihtiyaçlara 
sür' at le karşı gelmek, ondan 
sonra da dilin mütemadi teka
mül ve tahavvüllerini takip ve 
tesbit işile meşgul olucu bir 

Kavuna gelince, onu maale
sef bizim tanıdığımız gibi tanı
mazlar. Oralarda kavun üstü
ne şeker ekilerek yenebilen hi
yar nev'ind;on bir şeydir. İşte 
onun içindir ki; ofis kavun ih
ı·ac ederken her halde evveli 
tatlı kavunlar s:?vkedip .4.vrupa 
ya hakiki kavun tadını tattır-

dan memlekette fayda değil, zarar 
hasıl olur. Oyle ıeyler gördüm ki 
artık tashih denilen mefhum mu
hitten çıkmağa baılamııtır. Her 
hangi yanlıı bir havadiıin neşrolun 
duğunu görüyorum. Güzel, yanlıı 

işitmiş olabilirler. Yahut farkında 
değildirler. Bunun çaresi, mutat 
olan medeni olan İnsani olan çare

si bu işin doğrusu bundan ibaret-
tir demektir. Tebliği yaparsuıız, 

alırlar ya inanmadıklarını gösterir. 
ler, yahut tahrif ederek neşreder

ler. inanmadığını göstermek daha 
iyi bir şeydir. Çünkü bir mukabe· 
leyi davet eder fakat tahrik ederek 

latmak istediğmiz bir prensip var· makine vücude getirmek li
dır. Matbuatın hürriyeti meselesi zımdı. 

Bununla beraber, dilimizin 
lugatının ve ana gramermın 

yapılması ve dil hareketlerinin 
yakından ilmi bir surette takip 
edilerek tabii tekamülün hem 
süratlendirilme~i, hem de tes
bit edilmesi işleri ihmal edile
mez. Bunun için yarın yeniden 
bu meselelerin ortaya konması 
lazımdır. Geçenden ibret ala
rak geleceği hazırlamak hepi
mizin boynuna borçtur. Bunun 
için neler yaı>ılmak lazım ol
duğunu gelece1< makalemizde 
tetkik edeceğiz. 

malıdır. Bu tadı tattırırsa mü§ 
1 ' teri çok bulur, lak;n önüne ge-

len topatan kavunnwıu vagona 

1 
, doldurup gönderirse ara-

larda emsali olmayan bir şey 

1 ihraç etmiş olmaz. Hem bizim 
' kavunların adı kötülenir, hem 

de kavunlarımıza müşteri bul
mak imkanı kaybolur. 

j 1 
(Arabalı) nın hali 

Araba vapuru daha doğrusu ' . araba vapuru iki tanedir: 26 ve 
i 1 1 

1 
27 numaralı, '6ühulet ve sahil-

i bent vapurları ... 
. ı Ben Şirketi Hayriyenin en •• ufak numara olarak 13 numa-
:: rasına yetiştim. Galata ismin 
l ı deki bu vapur Harem ve Sala

cık iskelelerine işlerdi. İdarei 
1 hususiyenin 4 numaralı Aydın 

1 
vapurile şirketin 13 numaralı 

( 

Galata vapuru ağır gitmek re-
I ~ korunu kırmışlardı. 

Arada ne oldu ne bitti hatır· 
lamıyorum. Yalnız şimdi şir

ı ketin en eski va;>urlan bu iki 
Jı başı kıçı bir --e hertarafa gider 
ı vapurlarıdır. Araba vapurları -
1
1 nın bu kolaylıkla ileri geri gi
t1 dişleri kadar da zamana uygun 
;
1 bir meziyet güç bulunur . 

! ' Bu vapurlardan 26 numara-
' nın bacasını çıkarmışlar ve içi

,• ne buhar makinesi yerine gaz 
l
1 motörü ymus ar. Sevdikle -

,ı timden biri b3.~a yazıyor: "İki 
1 gün evvel Ü sk üdarn geçerken 

ı I 26 ı uma~alı araba vapurunun 

1
1 hali çok fena içim~ dokundu. 

Adeta ağlamalı oldum. Biçare 
1 nin bir aralık üstünü, yan ka-

neırederler. Bu zihniyet olur ki 
hakikatlerin tağlit olunma11ndan 
hakikatlerin anlatılmamasından 

fayda ve menfaat beklemek zihni-
yetidir. Hakikatlerin tağlit olun
masından ve hakikatlerin anlaşıl

mamas•ndan fayda bekliyen zihni-
yet mahzı :terdir. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Eleminizi tahrik etmemek için 
ıİze başka misaller söylemiyece

ğim. Arkadaşlarımız kafi derecede 
misaller söylediler. Efendiler, dava 
başına tekrar geliyorum. Matbuat 
hürriyetinde bir nevi çaresizlik 
kendini JÖıtennektedir. Hakikat 

hilafmda hasıl ol•n bir kanaati tas. 

maralarrnı filanını kaldırdılar
dı. Zazallıda babadan kalma ya 
digir bir baca vardı. Nihayet 
onu da elinden almışlar ve yeri 
ne bir sürü gürültü patırdı ya
pan bir motör koymuşlar. Bu 
revayı hak mıdır!,, 

Evet, bacanın kaldırılışı bir 
haksızlıktır. Bunu eğer korum 
tutar diye yaptılarsa daha ne 
bacasızlar var ki; bir kilomet
re uzaktan korumunun karası 
insanın üstünü girletiyor. Fa
kat motör koymalan onun için 
bir nevi Voronof aşısı oldu. 
Şimdi daha genç ve dinç gidip 
geliyor!.. 

FELEK 

İbrahim Necmi artık br hükümet meselesi değil Birinci işin inkılap ateşleri-
bi r millet mesele ı idi r. HÜ kUınet ' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!"""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!'!!!!!~!!!!!!!!!!!!! 
meselesi zannolunan matbuat hürri-
yetinin bir millet meselesi olduğun:ı 
söyliyebilmek İçin bunları söyliyen 
adamın senelerce heı· türlü tenkİdt! 

maruz olması ve bunlardan ürkmi
yecek, korkmıyacak kudrette oldu-
ğunu İspat etmesi litzım gelmiştir 
(Bravo sesleri, alkışlar). Eğer bun
dan üç, beş sene evvel bu bir hü
kümet meselesi değil millet nlese· 
lesidir deseydim, evet, mevkii ikti. 
darda olan adam efkarı asıl tevcih 
ettiğim hükUmet meıelesinden çe-
vinnek için meseleyi böyle teşrih e
diyor denebilecek idi. 

Bugün vaziyeti cesaretle anlat· 
mamın sebebi İsmet Patanın bü
tün bunları millete anlının akile 
söyliyebile<:ek imtihanı geçirmiş ol· 
maıulır. (Şiddetli alkıılar). Matbu-
at hürriyeti denilen meseleyi kork· 
maksızın milletin asri idaresinde 
esaslı bir vasıta olarak eıe almak 
zamanı gelmiıtir. (Bravo sesleril. 

Birinci mesele JUdur: Matbuat 
hürriyeti bu asrın en yeni en mü
essir milli vasıtalarından biridir. 
Memlekette matbuat olmaksızın 

halk idare•inin bulunduğu farzet
mek ihtimali yoktur. ikinci mese· 
le ~udur: Matbuat hürriyeti, iyi 
kullanılmıyan yerde memleketi fe· 
liiha ıevketmez. Blakis o memle-
ketin batırılmasını tacil eder. Bu 
iki zıddı telif etmeğe mecbursu· 
nuz. Bugün Türkiyenin mukadde· 
ratına hakim olan Büyük Meclisi 
bu iki zıddı telif vazifesi karşısın. 
da bulunuyor. Matlnatı11 hüı-riye. 

ti baki kalacak \'e matbuat hürrİ· j 
yeti. memlekete zarar vennyeı:.ek· 

tir. Bu istikamet yalnız hükiime· 
tin elinde değildir. Bu hükumetin 
eline en sonra geçecektir. Bunu 
bütün milletin müşterek vazi.f~i 

ve müşteı·ek meşelesi olarak zihinle 
re telkin etmek lazımdır. Eğer 

hocalar kürsülerinde tahsil ettirdik
leri. çocuklara mütemadiyen zehirli 

havalar içinde yüzdüklerini göı-Ur· 

ler ve aldanmayınız, dört beı .}U

ursuz kendini kaybetmiş, küçük ih
tiraslara mağlüp olmuşlar. Bu ma· 
rifetleri yapabilir diye mütemadi -
yen söylemezlerse, eğer bu memle

ketin hukukıinasları baştan başa 

zehirli olan bu havayı görürler, 
zerre kadar müteessir olmazlar ve 

lakayit kalırlarsa lomet Pal" bu 
meıeleyi nasıl halletsin (Alkışlar). 

raıt geldiğim gaz:t•yi k :n,1i takdi· 
rime göre kapat::t.cağım ertesi .günü 
tekrar kapatacağım, böyle bir hiya. 
netin halk idaresi ile münasebeti 
nedir? Bunu ben bugün böyle kul. 
lanacağım, yann baıkası bunu ay
ni isabetle yapabilir mi? Memleke-
tin hukukçulannın, hocalarının me
seleyi münhaııran hükllmet\! bı-

rakması memleketi kap kara istip
dada sevketmeleri demektir. (Sürek 
li alkışlaı·), (Bravo. yaşa sesleri). 
Diğer bir nokta. da şudur: Matbuat 
hürriyeti denilen şey halk idaresini 
tanzim eden usullerde ve siyasi 
mücadelede milletlerin evvel& ~PÇ• 
m!.:'·!e mecbur oldt.kiarı geçittİC". 

Bü;ük Mill •t <lec.iıi kürsimio· 
den birçok vesilelerle matbuat hür· 
riyetinin zararlaL·ına karşı devanın 

rine m:ıtbuat hürriyeti olduğun-

dan bahsolunmuştur. Bu nedir? 

Bu mesele matbuat faaliyetinde 
zaafa taallük eden gizli ve dolaşık 
usulleri en iyi yine gazeteler bilir

ler, milletjn hayatına zarar veren 

istikametlere karşı salim kanaat

te bulunan matbJat cesaretle müca 
deleye mecburduı-lar. Matbuat hür
riyetinin zararlarını evveli arkadaı 
ları olan diğer matbuatı bertaraf 
etmek mecburiyetindedir. Evve!en 
matbuat yekdiğerini mürakabe et· 
melidir. Fena sözler, fena n!!şriyat 

memleketin efki.rını fena istikame· 
le sevkediyorsa buna iıtirak etmi
yen matbuat tek cephe alarak ce
ıurane diğerinin üzerine atdmıık, 

mütemadiyen efkirı umumiyeyi 
tenvir etmek, zehirden kurtarmak 
lazımdır. 

Halk idaresinde ıiyasi zayiette 
bulunanlar memleketi idare eden 
Baıvekilimiz gibi hususi mes'u(i .. 
yet bissile mütehassis olmak lazım 
dır Yedi yaıındaki çocuğa ders 
vermek için muallimi hususi bir 
çok takyidata tabi tutuyoruz, bir 
milletin efkarına her gün bir fikir 
telkin ehnek iddiasında bulunan 
adamlar bir takım mürakabelere 
tabi olmalıdır. Bu mürakabelerin 
başında kanuni mürakabe hüküm· 
süz, bu mürakabelerin batında ev
velen diğer matbuat gelir. Ondan 

ft/O: 80 

Gidelim, asaletmea~ 
Emredinizde gemiyi hazırlatalı 

belki hareketimiz müşkülleşir 
Saray katibi ayni sözü tek

rarladı: 

- Aaaletmaap ! serserilerin 
eliooen kurtulmak için (Bi
zans) a kaçmaktan ba,ka çarei 
halis yoktur. 

Bu esnada V enedikli kuman 
dan da muhavereye karışarak 
dedi ki: 

- Tecrübe dide kitibinizin 
teklifi çok musiptir. (Bizans)a 
gidiniz ! 

- Ya şehir ... ? memleketi 
kim idare edecek? 

- Biz, umumi heyecan ya
tıf tıktan sonra (Teofilos) la 
muvakkat bir muahede yapa
rak vaziyete müdahale ederiz. 

Andronikos için (Bizans) a 
gitmekten başka kurtulut yolu 
yoktu. 

- Hayatımı kurtardım ya .. 
bu da bir kardır. ! 

Diye kendi kendine mütesel 
li oluyordu • 

Venedikli kumandan: 
- Emrediniz de gemiyi ha 

zırlatalım ... serseriler sahile a
kın ederlerse, belki hareketi
miz de mütkilleşir. 

Dedi. 
Andronikos katibinin yüzü. 

ne baktı: 
- Gidelim mi? 
(Teofilos) un: 
"- Kahrolsun!,, 
Sadalarmı işitmektense, Bi

zanaa kaçmak elbette hayırlı o 
lacaktı. İmparatora nasıl olsa 
hesap verecekti. 

Bu vaziyet karıısında, impa 
rator bile kaçmaktan batka ne 
yapabilirdi.? 

ihtiyar mabeyinci: 
- Limandan uzakla9alım, 

asaletmaap ! 
Diye cevap verdi • 
V enedikli kumandan, gemi 

tayfalarına hareket emrini ver
di. Yelkenler gerildi. Bir an 
içinde limandan çıktılar. 

Prens, tehlikeli muhitten u
zaklattığı için hayatından bir 
az daha emin, biraz daha müs
terihti . 

Bizansa doğru gidiyorlardı. 

>(. >(. * 
Şair T eofilos, o gece, saraya 

ve memlekete tamamile hakim 
olmuştu. Serseriler yavaş ya
vaş evlerine dağılıyorlardı. 

Büyük erzak anbarları (T eo 
filos) un emrile yağma edilmiş 
ti. T eofilos, prensin Selanikte 
saklandığına kanidi. Sarayı 
kendi adamlarından iki yüz ki 
şi ile kuşatmıştı. Bu adamlar, 

sonra cemiyetin siyasi hayatında 

bulunanlar mürakabe ederler. Kanu 
ni mürakabeler son çarelerdir. 

Arkadaşlar; ben birçok zaman· 
lar gayretle ve endiıe ile bu ha· 
yatı takip ettim. Erbabı namuı iıay 
siyetlerini tehlikede görerek mem

leketin mukaddesatında fikir ve 
meşguliyet sahibi olmak endişesile 
yavaş yavaı kendilerini siliyorlar. 
Herkes her hangi, bir 
kendisini matbuat diline 

vesile ile 

düşürüp 

de haysiyetinin örselenmesin den 

insan yüzüne bakamıyacak 

gelmesinden korkuyor. 

Arkadaılar! Eğer bir 

hale 

kette erbabı namuı laakal eıirra 

kadar sabur olmazsa, o memleket 

behemehal batar. (Sürekli alkış

lar). Halk idaresi, hepimizin idare· 
ıi, millet idareıi diyoruz. Bu iddi
ada bulunan herkesin millete ta· 
allUk eden meselelerde hissesi ve 

meı'uliyeti olmak lizımdır. Eğeı· 

bir hüküınet bütün meseleleri hal
ledecekse onun kurunu vusta pa

dşahından ne farkı vardır? (Bravo 
sesleri, alkıılar). Benim görüşüm 

n1albuatın haklı veya haksız tariz
leı-ilc, tenkitlerile ecçen zam andrtn 

stifade etmişlerdir. Endişe veren 
yerler.ini teb;trÜz etti ı:{ tmiz gibi 

istifadeli olan ycderi de tasdik et
meliyiz. 

(Bitmadi) . 

aynı zamanda, T eofiloıı tar 
dan silahlandırılarak meml 
tin asayif ve inzibatını te 
memur edilmitti. 

T eofilos o gece memleke 
huzurunu temin için halk 
mürekkep bir hey' et teşkil 
ti: 

- "İmparatora karsı asi 
ğiliz, dedi, yeni bir hükı'.i 
reisi gelinceye kadar meml 
ti idare edeceğiz. Herkes e 
yet ve sülciinetle işlerine 
vam etsin ... ,, 

Sarayda teşekkül 
hey' ete (Sofi) de 
mişti: 

eden 
iştirak 

- Saraydaki cariyeler ne 
lacak. .. onları niçin dağıt mı 
ruz?,, 

Diye sordu. 
T eofilos kahramanlıkta 

hoşlandığı kadar, kadın mecl 
!erinden de fazlaca zevk al 
sefih bir adamdı. Otuz kad 
cariyenin sarayda kalma& 
bizzat kendi emretmişti. F 
kat, bu hey'ete kartı : 

"- Ben onlardan hoşlanıY 
rum .. sarayda kalsınlar!,, diy 
mezdi .. ve diyemedi. 

Cariyeleri nasıl kurtaraca 
tı ? 

Hey' etten biri: 
"- Onları, serbest kal 

mahkumlardan genç olanla 
. ed ı· 1 tevzı e ım .,, 

Demişti. 

Bu teklif pek te manasız d 
ğildi. 

Hey' et izaaı : 

"- Çok muvafık olur!,, 

Cevabile bu teklifi tasvip ~t· 
mişlerdi. 

Sofi de cariyelerin sarayda• 
uzaklaştınlmaaına §iddetle ta· 
raf tardı: 

"- Bunlar sarayda kaldık· 
ça, eski seEahat hayatını sön
müt addedemeyiz . Cariyeleri 
mutlaka dağıtmalıyız!,. 

Diye bağırdı. 

Teofiloı: 

"-Üç gün müsaade ediniz! 
Ben hey'etin arzusunu kendile 
rine birer birer tebliğ ederin1o 
Aileleri olanlar gider; kimse
siz olanları da arzu ettiğinit 
delikanlılara veririz!,, tarzmd• 
bir teklifte bulundu. 

Hey' et bu teklifi kabul etti. 
(Teofilos) a üç gün mühlet 
verdi. 

Şair T eofilos, cariyelerdeıı 
üç tanesini kendisi için ayıra
caktı. 

"- Diğerleri ne olursa ol· 
sun!,, 

Diyordu. 

Halbuki genç kızıar saray
dan ayrılmak istemiyorlardı. 

Hepsi de kimsesizdi .. küçük 
ten büyütülmüşlerdi. 

Hey' ete bu fikri veren, cari· 
yeleri bir an evvel sııraydan u· 
zaklaştırmak isteyen bir ka· 
dm vardı: Sofi . 

Sofi hey'etin en nafiz azas •n 
dandı. Zindandan çıktıktan son 
ra cesaret ve kahramalığıla der 
hal şöhret bulmuştu. Zaten 
halk arasında onu tanımayan 
yok gibiydi. 

Ressam (Agripas) ın güzel 
karısını kim tanımazdı.? 

Prens (Andronikos) tarafın· 
dan bir gözü oydurulan (Sofi) 
nin macerası dilden dile bütuıı 
Bizansa, hatta Venedik' e ka· 
dar yayılmıştı .. 

Sofi'nin çok mütenasip en
damı, güzel vücudu vardı. Gir 
zünün biri köı· olmasaydı, gu· 
nün en güzel ve seh!ıar kadın· 
!arından biri addedilebilirdi. 

Maamafih, Sofi, tek gözile 
de etrafına bir cok delikanlı 
toplamıştı. Sofi~in zekası, c · 
sareti, hitabesi ve b:l!nssa s~· 
sindeki ahenk ve ha1aveı, kı ' 
zamanda. kendi prestişkarları 
mn adedini arttırmağa kifi gel 
mişti. 

ı,Bit.ne~i) 



l'il Kadın ve moda 

Sade ve zarif bir misafir odası 

İzdivaçta yaş bahsi 
1 t19 Yaşında bir darülfünun sinden daha genç olanl~r~ na· ta 

ir ~ueıi tatil zamanında genç b zaran kolaylıkla çocu~ •. o~uı:a-
za asık 1 B kız biliyor. Sonra bahıettıgtmız ız-

18 Yas; o uy".r. .. u ge~ div ağını çok geçirmek te 
e Ya 

0 
• nda •• Bır gun denıze v aç çdeğildir. Çünkü gençler, 

1 rrııanlara veya kıra karı doğnı d d h 
Yarı. Yana t 1 k evlen yatı ilerlemiş olanlar an a a -

-,,,. • o urur ar en, I b'l' I 
~•ege ka . l Dü•ün kolay an aşa ı ır er. 
111 rar verıyor ar. Y d 

eyorlar ki ne denizi ne o Kocasından yaşlı ka ın r-

-tna.n , , 
Y<1 1!. ~.e kırı kuracakla.rı yuva Bilhassa harpten sonra deli-
iki gotu~ecek_ de~illerd~r: Her kanlıların kendilerinden yaşlı 
d~ııf encın aılesın~ı:n ıtıraz e- kadılarla evlendikleri daha ç~ 
hl er varsa, bu ıtırazlara d görüldü, istatistikler bu nevı 
d" ehe çaldıklarım: tasavvur e- izdivaçlarda kadının daha zen
l' 

1~0tuz. Artık bu genç çift .ha gin veya iratlı olduğunu göste
y a ~Pespembe görüyor, ölüncl riyor. Maamafih bunun ruhi 

a 

-
\1~dar saadet! sebepleri de yok değildir. Bir 
Ç ıç olur mu? çok gençler mütehaşi ve çekin 

-
r. 

tibj ~k geçmeden iki mizacın .bi gen oldukları için kendilerin
tik rıne uymıyan taraftan gıt den yatlı kadınlarla evlenmeğe 
)' a Çe. t ebarüz etmeğe ~aşl~y~ mecbur kalmışlardır.Çünkü tec 

k trıiı:ıle h~yatına geçımsızlı rübeli kadın müteh~i genci 
l'ah obu hır maraz &Jılıyor ve- sühuletle ikna edebilmiştir. 

Ut karı koca ayrılıyorlar. 
Yaşlı erkek genç zevce Netice 

t 
48 yaşında bir adam, hayat izdivaç öyle bir teydir ki, -

a ın f 1 Kend' "geliyorum,. diye bağırmaz. i 
h ' (• uva fak 0 muş. · ın Çok kimseler evlendikten son-. 

-~ a genç ve gürbüz buluyor ra bile, o hakikatin içinde ken-
u!> .kemesi olgun •• 20 yaşın 

dda bir kadınla evleniyor. Bir dilerini bir müddet hayretten 

-efa bu yaş farkı, daha evvel kurtaramamıtlardır. Ruh ve et 
~:" izdivaçtak~ i~t~krar .. mab iki kutup gibi her yafta biribiri 
ıtuın etmeğe kafidır, Fakat fU ni çekebileceğine göre, izdivaç 
fa.rkla ki, aile para kayguıun çin yaş mecburiyeti konamaz. 
dlltı azade olursa, yaı farkımn Lakin bizim memleketimiz gi
bitakis müspet tesiri görülür bi iklimi mutedil memleketler
~iinkü genç ve kocasına naza de, izdivaç için eğer Ya§ bahsi 
l'an tecrübesiz kadın, onunla be düıünülüne, en makulü tudur: 

-
- 1 

. 
-

aber bulundukça hergün haya Erkek 27, kadın 21. 
la dair yeni bir şey öğrenir ve 
endisinden yüksek bir kocaya 

sahip olmakla iftihar t>der. Di
ğer taraftan yaşlı koca, her ci- -~~!:.; 
hetten aşka ve saadete layik 
Rördüğü genç karısını ihmal et 
lllez. Bu vaziyete ahl&.klan ve 
llıaneviyatı kuvvetli karı koca
nın mes'ut olmamasına imkan 
Yoktur. 

Görülüyor ki bu vaziyette ko 
Ca zengin, kadın da ahlakan 
kuvvetli olmalıdır • 

izdivaç için en eyi yaş 
Amerikada bin evli üzerin

de, Yaş noktai nazarından tet-
kikat yapılmıştır. Netice fUl 

l:.vlilerin saadetinde yaşın bü
Yi.ik rolü var. Bu tetkikata na
zaran. i zdivacın mes'ut ve de
vamlı c ' ması için evlenecek 
Çağ, erkek için 29, kadın için 
24 Yaşında olmaktır. 

Alman içtimaiyat alimlerin
den Selcheim de tetkikatına na 
l:aran, izdivaçta ahengin tees
•iisü için şöyle bir cetvel yap· 
tııştır. 

Erkek 14, 21, 28, 35, 42, 49. 
Kadın 18 27 35, 43, 45, 63. 
Sellheim' ~ gÖre en iyi izdi-

~aç Yaşı erkek için 27, kadın 
tçin 21 dir. . 

. Almanyada bir ereke 21 ve 
hır kız 16 yaşını bitirdikten son 
l'<1 kanunen evlenebildiği hal
de, son senelerdeki istatistikle
t-e nazaran erkeklerin 27-24. 
kızların ıi-22 yaşlar arasın-

a evlendikleri daha kesretle 
aki olmuştur. 
20 yaşında bir kadın kendi-• 

Mutfakta işinizi nıçın 
ayakta g6rüyorsunuz, ayni 
işi oturup ta pek ala gö
rebilirsiniz. 

Kadına ve aşka dair 
~Eğer kadın davetlilerine 

ve misafirlerine hoş göründüğü 
kadar, kocasına da hoş görün

mek isterse, izdivaç ideali bir 
müessese olurdu. 

1 
~ Eğer kadın sevdiği erkek

erden ziyade, kendisini seven 
rkekleri tercih etse, izdivaç
ar daha mesut olurdu. 

e 
1 

s 

~ Aşk erkekle kadını nikah 
memurunun masasına kadar gö 
türür ve orada sırra kadem ba

ar. 
~ Seven kadın kendisini bir 

e 
d 
h 
s 

melek zanneder. Fakat sevilen 
rkek bir melek değil, bir ka
rnı sevdiğini mütemadiyen iz
ar eder. O zaman kadın inki
ara uğrar ve ahenk bozulur. 
~ Kadın aşkının erkekte af

etmediği iki kusur vardır: Ya
ancı ve başkalarına kepaze ol-

f 
1 
masr. 

"- Aşkta da itidal lazımdır. 

B ir bombanın, bir yanardağın 
müfrit aşkla münasebeti var
ır. Zararı çoktur ve devamsız d 

d ırlar, 
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Senenin mühim ve yüksek filimleri hakkında 
(Yazan M. Tacettin) 

(1930 - 1931 ıinema mevıimi bi 
teli epi oldu. Bu mevsim içinde bir 
çok yükıok filmler gördük. Bunlar· 
dan hemen hemen hepıi hiç bir 
Türk tenkidine hedef olmakıızm 
geçtiler, yapacaklarını yapıp gitti
ler. Şimdi ben, geç le olsa, bunla~
dan mühim ve yükseklerinin tenlu
dini yapmafa çalııacağım. Filmleri 
"miilıim,, ve "yükıek,. diye iki. kı.•
ma ayırıyorum. Çünkü mevııman 
buı kudretli olmadığı halde "mü- ı 
hiın,. olmut filmleri vardır. Ben bun ! 
ları ela nazarı itibara aldım. Sırası 
gelince hangiıinin kudretli, hangiıi
nin mühim olduğunu itaret edece
iim. 

Tenkit edeceğim filmlerden he
men hemen hepıinin mevzuları ev· ı 
velce ayni gazete yazılmıt hulun
duklanndan burada tekrar yazmıya
cağım. Yalnız bazı gazetede mevzuu 
çıkmıyanlan kıaaca ifU"'t edeceğim. 

r 

ilk tenkit "Aık valıi., üzerine ola.
c:aktır. 
Aık vahi - "Ufa,, firmasının bir 

eseri olan filmin rejisörü: Wilhelm 
Thicle) dir. Filmin vak'aaı ınuiıay
yel bir memlekette cereyan etmek
tedir. Bat artiıtler: Lillian Harveır, 
Willy Fritach ve George Alexanı
dre idiler. Birinciıi otomobil direk
törünün oğlu, ikinciıi prenses, üçün 
cüsü iıe prenı rollerinde idiler. 

Bir operet o1an eserin mevzuunda 
garabetleri bertaraf edersek hatA 
yoktur. 

Rollerde kuıur aramak biraz ga
rjp düşer .. Zira eıer battan •on~ kıl· 
dar şenliğini muhafaza eden, hıddet 
ve teeıür sahnelerine dahi neıe ve
ren bir operettir. Bu ıen filmde (~. 
Fritsch) ve (G. Alexandre) e gul
mekten veya güldürmekten batk• 
bir rol aşağı yukarı, hiç düımüy~r. 

Bunİardan birincisini bir artııt 
jç.in yüksek bir meziyet sayam~yac~ 
ğımız gibi ikincisinin de a~ıl hıııe~ı 
rejisöre aittir. Görülüyor ki ne (Wıl 
ly) ne de (George) ağır bir role m.a 
lik değillerdi kı., hata yap11nlar. (Lıl 
lian Harvey) e gelince ... Bu kızın 
rolü diğerlerinden daha ağıı· idi. 
(Lillian H.) en çok ırmarıklık rol
lerinde muvaffak oluyordu. Diğer 
kısımlarda dahi samimi ve cazipti. 
Umumi bir bakııla diyebiliriz ki: 
Artistlere ağır bir rol düımüyordu, 
onlar da hafif olan rollerini muvaffa 
kıyetle h• şardılar! 

Eıerin muıikisi ve ıarkıları da ol 
dukça güzeldiler. Hususile G. A· 
lexsandre'in otomobil içinde söyle
diği bir iki ıarkı hoıtu. 

Hulasa ''Atk valıi,, pek fazla ten 
kide ihtiyaç göıtermiyen her cihet
ten müvazeneıi tam, güzel bir Al
man operetidir. Her §eyi aamimi ol
duktan ıonra esere "güzel,, diyebi
liriz ... Daha fazlaaı haksızlık olur!. 

Atk Reımi Geçidi: lıtanbul ck
ranlan "Cantbazlar arasında., , 4'Y e 
ıil hayal,, gibi adi "Aşk valıi., , 
~Şefkat,, gibi daha yükıek filmleri 
göıterip dururken birdenbire çok 
yüksek bir san'at eserile karşılaıtık: 
Atk aermi geçidi .. 

Bu eıerin (Paramount) un bir o
pereti idi. ilk saftaki artiıtler (Ja
nette Mac Donald), (Maurice Che
valier) ikinci derecedekiler ise ( Lil 
lian Rota) ile ( Lupino Lane) ile idi 
ler. Rejisör de: Ernest Tubitıchl. 
Senaryoyu (Ernest Wacha) ile 
Guy Barelton) yazmıılar, muıikiyi 
Victor Şchertzinger adapte etnüıti. 

Bu eıer bütün gösterildiği yerler
de yüksek bir muvaffakıyet kazan
dı. Bunun amili ne idi? Bana ka!ırsa 
işin en büyük amili muvaffakıyetin 
en büyük biHedarı (Erneıt Lubit
sch) dir! Muhakkak ki bu muvaf
fakıyetle M. Cbevalier'nin çok sa· 
mimi oyunu, Janette Mac Donald'ın 
çok güzel seai (W. Şchertzinger) İn 
kudretle adapte edilmit muıikioi-

Fransız yıldızlarından Grina Manes 
nin teıirleri çoktu. J..ikin kudretini ı Tipler tam birer isabetle seçilmiş· 
katan G. Lubitachdir. tiler. Filmin en kıymettar bir cihe-

Filme bu kadar kudreti temin e- ti de teknikidir. Bu kııımda çok Üı· 
den (Lubitach) olduğu gibi onun na tat bir kafanın mahsullerini görüyo
mını tanılan da bu eser oldu. Büyük ruz. (G. Lubihch) eseri üzerinde 
vazn sahne bundan evvel ( Uçu· çok oynamıı çok emek sarfetmiş 
rum), (Talebe prenı) ve husuıile çok yorulmuıtu. Bunu her sahnenin 
"Atk reami geçidi., nden çok yük- arzu edilen tesiri vermesinden çoğu 
ıek. olan (Taçlı canavar) gibi f'.ser- yerlere nete saçan kıymettar buluı
ler ımal eyl~iıti. Bugün (_T~çlı ca- lardan, teknikten maada artistlerin 
navar) ın hır çok s'lhnelerı ıınema· .. . . . • 
cılığın birer deha abidesidirler; (Lu her sahnede goıterdiklerı samımı o
bitsch) in (Emil Yanings) ile bera- yundan anlıyoruz. Fakat (Ernest 
her yaptıktan birer abide!. Böyle ol 
duğu halde niçin (E1'11etl L.) orada 
bu fÖhreti kazanma:.Uttı?. Zira da
ha evvel ( Lubitsch)in kudretini göı 
teren bir iki film kifi gelmemitti an
cak dördüncü !>"tinci filmdedlr ki 

1 
onun üstüste bınen kabaran kudre
ti bir (§Öhret) haline inkılip etti. 
Nasıl ki (Nibelüngen,, i, ''Fauıt,, u 1 

seyrederken "Fritz Lanı,, ın kim ol 
duğunu bilıniyord:'k. Fakat aıra 
(Metropoliı) e gelınce (F. Luıg) 1 
ın kudreti taıtı ve bu filmdeki yilk
sek reji kudretinin ( L~g) ın ~s~ 
olduğunu,buadamaın ~unyada.kireJı 1 
sörlerin en yükıeklerınden oldufu-

nu öğrendik. , ı 
Jıte (Fritz Lang) ın 'Me~po · 

ı;.,, İne mukabil (E_r~eat Lubı!.•ch) ı 
İn "Atk resmi geçıdı,, nde ;obret I 
kazandı. Dikkat edı:rsek şöhret ve
ren filmlerin daha zıyade halkı cm:
betme kudreti olduğunu göriirüz. 
(Metrepoliı) in harikalı haımetine 
mukabil "A§k reımi geçidi,. nin yük 
sek bir popüleritcsi, halkın ıevdiği 
bir (Maurice Chvalier)si vardı. Dik 
kat edersek "Aık resmi geçidi., nin 
evveli Fransada şöhret kazandığını 1 

ve bize de bu ıöhretin bir dalgaaı 
halinde geldiğini görürüz. 

Mevzu -tabii, bir adamın evin İ· 
kinci katından düıtükten sonra sap 
sağlam ayağa kalkmaaı gibi garabet 
ler müıteın:.-- hiç hatasızdı. 

Jön Premyelerden 
Billy Nordman 

L.) bo~una yorulmamııtı; "Aşk res 
mi aıeç:idi,, gibi bir erer meydana ge 
tiren adam emelderinin mükafatını 
görmiit demektir l 

( Maurice Chvalier) i filmde haaır 
şapkalı siyah elbi•eli Paris şantörü 
şeklinde değil de sevimli hiı· abit 
kıyafetinde görünce "dur bakalım 
ne yapacak? demiıtim.. O beRİm 
umduğumdan daha kudretli oyna
dı, Her sahne samimi ve candan bir 
oyun gösterdi. 

Jeanette Mac Donald kendi güzel
liğinden başka sesinin nefaseti ve 
oyununun samimiyeti ile kıymetini 
artbrıyordu. Oyunun bilhasıa ilk ve 
son sahnelerinde rolü ağırdı ve bura 
larda tam bir muvaffakıyet göster
miıtir. (Akşam) daki bir makalede 
yazıldığı gibi, bu kadının ağlama
sında da sesi kadar zevk veren bir 

1 sevimlilik var. Sonlardaki ağlama 
sahnelerinde çok samimi ve kudret
li idi. 

Kontun - yani Cbevalier, nin
oda hizmetçiıi rolünü yapan ( Lupi 
no Lane) ıeı ve rolünden ziyade ak 
rohatik numaralarile filme kıymet 
veriyordu. 

Kıraliçanın hademelerinden biri 
olan (Lillian Roth) un oyunu çok 
fantezi ve ıendj. (L. Lane) ile be
r~ber ~ok güzel bir komik çift teı
kıl ettıler. Şarkıları ıen ve güzeldi
ler. 

( L. Roth) ın, (Jean ite M. D.) 
gibi, ilk olarak bu filmle sinema ar· 
tistliğin batlamrıhr. 

11 A~k reımi geçidi,, nin ıeı kısmı 
da hakikaten çok ihtimamla tespit 
edilmişti. Gerek musiki, gerek ıarkı 

\ lar gerek söz ve gürültü kısmı p k 
ar. filn1de gOrUlebilen bit· mük~mme 
liyete maliktirler. 

Eser her ciheıtcn güzeldi. Mev-
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Altı boş bir şehir .. 
Antalya belediyesi tabiahn bu 

liitfundan dolayı kana 
lizasyon masrafından kurtuldu .. 

Antalyadan 
ANTALYA' DAN 

Antalyada bir gazeteci ıçın 
yazı yazmağa şayan bir çok 
mevzular vardır. Bunları uzun 
uzadıya mütalea eylemek her 
vatandaş için çok istifadeli o
lur. Antalya ahalisi hilkaten 
cesur ve seciyeleri yüksek oldu 
ğundan vatanlanna son derece 
lerde aşık ve merbutturlar. 
Genç olsun ihtiyar olsun cüm
lesinde öyle bir tesanüt ve irti
bat vardır ki bunu ayıracak hiç 
bir kuvvet tasavvur olunamaz. 
Antalya vilayeti 300,000 nüfu
aile sarsılmaz ve ahinin bir ka
le halindedir. 

Ticaret odasında 
Ticaret odası başkat ibi Ma

cit Beyle uzun bir mülakat yap 
tım. Oda itlerini mihakkin ted 
vir eylemekte bulunan Macit 
Bey herkes tarafından sevilen 
muktedir ve tecrübeli bir zat
tır. Mumaileyhten aldığım ma 
lı'.imata göre Antalyanın batlı
ca ihracatı buğday ununa mün 
hasırdır. ve senevi 7 milyon ki
lo un ihraç olunur! Bu mikdar 
evvelce 12 milyon iken şimdi 
yedi milyona dü§müştür. Mer
kezi vilayette su ile müteharik 
dört fabrika mevcuttur ve iki 
fabrika da muattaldır. Fenike 
kazasında da iki un fabrikası 
vardır. Kereste ihracatı da mü 
himdir. Antalya dahilinde 
900.000 hektar orman mevcut 
tur. Bunun 172.000 hektarı 
baltalık ve 771.000 hektarı da 
keresteliktir. 

iktisat vekaletinin nazarı 
atıfetine 

Bu ormanlardan ser evi mem 
lekete iki milyon lira servet gi 
rerken bugün amena.iöman ve 
kat'i plan dertlerinden dolayı 
üç senedenberi katiyata müsa
ade edilmediğinden vilayetin 
iktısat cephesinde büyük rahne 
ler açılmıştır! Kereste ihracatı 
çam ve katran üzerinedir. Bun
lar, Suriye ile Mısırda pek tu-

eDmek ki filmin yüksek kıymetini 
heyeti mecmuasının güzelliğinde u
mumi tesirinin yüksekliğinde ara
mak icap ediyor. Rolü veya senaryo 
ıu ayrı ayrı güzel olan ne kadar e
ser vardır ki kıymettar değildirler; 
çünkü onlarda umumi yük~eklik 
yoktur. Bir cihetin kudretini diğer 
bir kısmın ademi ikticlan mahveder 
ve eıerin her ciheti kıymeten dü
ıer. Bunlarda kabahat rejinindir. 
Her cihete müvazencli bir güzellik 
ver~emiıtir. ' 4A,k resmi geçidi,, 
nde umumi vazife bihakkın ifa edil. 
diğinden eıerin kıymeti çok yüksek 
olmuıtu. Bu sebepledir ki filmin en 
büyük muvaffakıyet hiuesi Ernest 
Lubitsch'ındır. 

iki manzara 
tulmakta ve halk bu yüzden re 

fah ile yaşamakta iken şimdi 
sıkıntı ve zaruret içinde kalmış 
lardır. Binaenaleyh şu buhran 
devresinde vefkaladeden ola. 

rak muvakkat planlarla katiya
ta müsaade buyurulrnası hal

kın refahını büyük mikyasta 
temine sebep olacaktır. 

ihracat eşyası 
Antalyadan senevi: 1,500,000 

kilo un Romanya, Rusya ve 

Bulgaristan& ihraç olunmakta. 

dır. Yunanistana ise, 54000 ko 

yun ve keçi ve 3000 de sığır 

sevkolunur. İstanbul ve lzmi
re senede yarım milyon kilo 
portakal ve limon ırönderilmek 

tedir. Bunlardan maada külli

yetli mikdarda odun ve kömür 

çam kabuğu, palamut ve kuru 
İpek kozası ihraç edilmekte· 
'dir. Yunanistan ve İtalya'ya 
her sene bir buçuk milyon yu
murta sevkedildiği gibi 500 
bin kilo da ,çeltik ihraç olunur. 

ldhaldt 
lıtanbuldan yalnız her ay 

5000 kilo su ithal edilmekte· 
dir! 

Antalganın altı boştur 

Şehirde tabii bir kanalizas
yon vardır ki tabiatın bu lütfü
ne hiç bir memlekette tesadüf 

olunamaz"zirüzemin,,tabir olu 
nan ve azami yirmi bet metre 

hafriyattan sonra tesadüf olu
nan bu boşluk şehrin llğım 
mecraları hizmetini görmekte 

olduğundan belediye büyük bir 
ması-aftan kurtulmuıtur. lstan 

bulun böyle bir lütfe mazhar 
olamaması milyonlarca lirala
rın topraklara gömülmesine 
sebep olmuştur ! 

Baytar işleri 
Vilayetin aygır deposunda 

4 merkep ve 4 at vardır. Bun

lar iki aydanberi kazalarda (Si 

fat) yapmaktadırlar. Beher 
aygır telfih yapacaktır. Gele
cek sene ilkbahardan itibaren 
sun'i telkihat başlanacaktır. 
ve bu bapta lüzumu olan alit 
için bütçeye tahsisat konmuş
tur. Nezaket ve hüsnü ahlakile 
kendini herkese sevdirmit o • 

lan baytar müdiri Ziya Bey ha 

iz olduğu tecrübe ve ilim sa
yesinde vilayetin hayvan ihti
yaçlarını temin için sarfı mesai 
elyemektedir. 

Hulasatan anlatılıyor ki "Aık Ziraat işleri 
reımi geçidi,, kıymetinin çoğunu va Gerek kı• ve gerek baharda 
zn sahnesine medyun çok yüksek Y 

bir san'at eseridir. Bu film mevsi- havalar çok yağmurlu geçtiğin 
ınin en yüksek asarındandır. Birinci den sahil kasalarda mezruat 
ıi olup olmadığını daha ileride görü matlüp derecede olmamış i!e 
ıeceğiz. de yayla kazalarda vaziyeti zi-

Bir de 1u malümatı ilave edeyim: raiye çok İyidir. Yaylalarda 
Filmin bu i!tmİ a.ln1asına ı bcp (M. 
Chevalier) in (J. M. Donald) ile be tıı.rla faresi zuhur etmişse de 
raber (Atk resmi geçidi) Mmında m scadele sayesinde 010 85 itlô.f 
bi~, şarkı oö~·lem!J olmas ındand ~·. l olunmuştur. Burada JO dönüm 

A~k va~sı,. • Aık ~e ,.,, geçıt!ı,. Na enciye fidanlıi!ı tesis ed'l-
ope-retleı-ının kıvmetlcrı lı akk rl rı bi · .. ~ · .. 
rer fikir verebildi• İmi d 1 mı~ oldugwıdan cıvaı· v ılayel • 

~ za c eı c , I d . .. d. . z· B 
tenkitleri keıi~·o "um. G•lece'< ae·or r • e zıraat mu ın ıya ey 
için (Hacı Murat) ifo (Y ld rrr.ı) ç k kıymetli bir zira.lt muta· 

Yeni yıldızlardan Jı;ne f(Jac C:oıı 
haklnnda konuıu.·uz... hassısıdır • 

zu, rol, musiki, ~arkı .•• Heı• cihet. •. iiiiiiiliiiiliıii=M~.iTii. mmmlliilmilllli;;R;;a~ı:p:;K;e~m=a;l;;;J 
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üşünüyor _unuz? • • 
ırı c" sa ife e geçen yazılar 

• re ım 

ey ne 
Aşkın hakimiyeti bütün hakimi

yetlerin f ev kın dedir 
Ook!or Fahrettin Kerim Bey, 

•şka dair duş<.:ıdüklerini bana şoy
le anlatb: 

- Ben ili.hei atkı gücendir· 
mtkten korkarrm. Dinlere mevzu 

teıkil eden, ebedi cennette Huri
lerle insanları miikifatlandıracağı

nı kitabında vadeden halikin iltıfatı
na mazhar olmut aşkı gücendi•·-' 
mekten korkarım. Edebiyatı tet
kik ediyorum, tarihi tetkik ediyo
rum: Atkın Ön tinde eğilmemiş k.im 
var? 

Her şeye hAJcim olan beterin 
en zayif olduğu nokta, şüphe yok
tur ki aıktır. 

Bundan dolayıdır ki, dinlerin 
mükftfat ve mücazat umdelerinde 

aıkrn hakimiyetini ,görürüz. 
Bazıları aşkı, yalnız fiziyolojik 

bir ihtiyacın mahıulü telikki eder
ler. Hatadır. 

Atkın herke.le ayni suretle Fahreddin Kerim Beg 
teeelli etmediğine şahit oluruz. Ba bir sultan, a~kın esiri olmuıtur. 
zı inaanlarda aık ihtiyacı, pek Bir baltacı, aşk uğTUna koca bir 
tiddetli, bazılarında pel< sönüktür. muzafferiyeti heba etmiştir. Aska 
Omürlerinin sonuna kadar aık mağlup olmam diyenlerin sözleri
terbetlni içenler ofduğunu da unut ne inanmaı Jnız. Yalnız, beşer 
mıyalnn. kitlesini idare eden bazı şahıiyet-

Bazı İnaanlar ela İse atka karşı ler, yüksek iradelerini atkın fev
kin ve nelret vardır. Onlarda mu kına kadar çıkarabilmitlerdir. An
hahbet nüvesi inkitaf etmemittir. cak böyleleri istisna kaidelerine cla
Bir kısım inaanlarıe aayesi tenaıüli hildiı-f,.r. 

mukarenet olan aıktan nefret e- - - Sevmekten mi, sevilmekten 
derler. Bunlar, pli.tonik a•l<tan · h • 

'J mı oıtanırıınız? 

zevk alanlardır. Bizirn, kliıik ma- - Bunlar, ikiıi biribirini ta-

nada anladıiımız aık, muhakkak mamlıyan şeylerdir. Sevmenin 
ki mukabil cinıe kartı. duyduğu- zevkini hilmiyen, ıstırabını tatmr
muz sempati meaduidir. Bir kı- yan sevilmekten de bir şey anlıya
sımların da ise bu hiı, dalalete maz. Bu i,te muhakeme değil, his 
uğrar, kend• cinsine kartı tevec- hakimdir. 
cüb eder. Bu da bir atktır. - Devamlı oşk. .• 

·Hava 
Kahramanları 
. (Başı l İnci sahifede) 

b ı· ~rydir. ~:ıatler ıçcçtıği halu ~ ve, 

mevcut prog. am3. rağmen, bir tur .. 

lü Yqilkö)den ayrıl. mad:lar, ve 
geç vak:c kad.ı.r tayyarelerinin et

•:ı.Cnda dolaştılar. 

Y eşilkôyc.!en avdeti rinde Per~

p.i"las otc!.:nd !Ju.· müddet istirahPt 

ı ettı!er ve ak.nr:ı saat 21 de Tayya
re cemiyeti t:'\rafından Perap;ııJ::ıs 

otelinde ha,•a hartalları şerefine bir 

ziyafet verildi. Ziyaf tte Amc::ı-ika 

sefiri, erkiru hüklımct hazır bulmuş 

lardır. Ziyafeı;n sonunda tayyareci 

Mr. Boardman atideki nutku ir<!t 
etmiıtir: 

uTürkiyeye muvar; l~tt etti iz 

dakikadan itibaren Tayyare Cemi

yetince bize ibzal edilen nihay~t~iz ı 

1Utuf1ara karşı hissettjğimiz minnet 

tarhğın derecesini 1i2lere doğrudan 
doğruya arzedebilmek ic;;in lisaııtnı

za vakıf olmak isterdım. Memleke-
1 tlmiz.e d:önd. ' ğümüz zaman mis.o_ fir~ 

• peı-verliginizin samimiyeti bize ·rur 
kiyeyi adeta ikinci bir vatan tcl,k
kj ettirdiğini aıla unutmıyacaCız. 

Tayyare Cemiyetinin en yükz<-k 

ıeref medalyasını taşıınakta olduğu. 

muz3 son da·ecede müftııı.hiriz. Du 

metlalyalar bizim en kıymetli mali
mizdir. Onlttırı her an ihtiramla hüs 

nü muhafaza edecf"ğ:İz. Bize bu bü- ' 
yük erefi balı~ederken !.met Pa,a 
Hn;.:retlerinin Üzel sö:.dcrini rle 

daima hürrn !le yaded ceğiz. Cazip 
ş.ahsıyetleri ve sözJerirün ıami:nıli

ği Türkiyedc:ı ı:ötüı·düı;ümüz hatı

raların en c.nn1tlarm<lnn b~ridiı·. 

ArPerikadan bize malüm olan 

Binba•ı Şefik Beyfendi dahil olmak 
Ü2ere Tayyaı-e Ccmiyct;nin erlc&ni

Jt· bu deı-ece<le &amİmİ bir ıu,·ette 

temasa fıuat bulduğumuza fevka
lidc rnes'ut ve bahtiyarız. 

Bu Haile ile Türk tayyareciliği
nin terefine kadehleri kaldırman,ızı 
teklif ederim. Türkiye gençljpi 

Türk tayyareciJiğine şerefli bir ati 
temin ed ceğjne katiyetle eminint:~ 1 

Ordu ya iltihak 
Eden hekimler 

( Ba~ı 1 inci sahifede) 
müdürü miralay Refik Münır B. 
bir nutuk iratederek ıimdiye ka
dar (33) •ene zarfında Türk o .. du
su heyeti ııhhiyeıine ( 1681) genç 
yetiştiren tatbikat mektebinden bu 
sene mezunlarını hararetli surt.tte 
tebrik \.C orduda deruhte edecekie

ri 'azifelerde muvaffakıyetler te
mcn:ıi etmi,ıtir .. Şiddetli afkı~larla 

ko.rşılanan bu nutl:u müteakip (2.7) 

si hdcim ve (15) i eczacı olmak Ü· 

zere (42) ye baliğ olan bu güzide 
mezunlara .şchadelnaıneleri tevzi o· 
lunmuştur. 

Şehadetnameleri Şukrü Naili ve 
Tevfik Salim paşa!aı tevzi etmişler 
ve genç mezunlc;rın ellerini sıkro-ak 

teb jk ve takdirlerini beyan eyle

mi~Jerdir. Bundan sonra kur'a çekil 
mek suret.ile mezunların orduda a .. 

lacakları \a;ı.İfeler tesbit olunmuş

tur. 

Müteakiben Şükrü Naili paşa 

çok beliğ ve haraı·etli bir hitabe i
rateı!erek Türk orduıu heyeti sıhhi 
ye~inin umumi harp ve istiklil har 
binde uhteıinde olan bütün vezaifi 

tan-, ve miikeınmel surette ifa eyJe
diğinj izah etmittir. 

Şükrü Naili paıa, bu heyete ye
ni dahil olan genç mezunların da 
vatana ve beşeriyete müfit olmala

rı temennisini izhar ed rek §U ıöı:

lerle nutkunu bitirmittir: 

- Genç arkadaılar, deruhte ede
ceğiniz vazifelerin ve mesleğinizin 

ehemmiyeti hakkında söz söyleme· 

ği zait ıörürüm. Çünkü hepiniz 
banlnn müdrik munevver)erıiniz. 

Sizleri y<tittiren hu yüksek mü
euese tefi Refik Münir Bf. ile me• 
sai arkadaşlarına ve muhterem ho
calarınıza ordu namına beyanı tak
dir ederim." 

Şiddetle alkışlanan hu nutku 
müteakip merasimde bulunan zevat 

bufeye davet olunarak limonata ve 
bir.küvilerle izaz ve ikram olunmuş
tur. 

Fakat marazi bir aıktır. Hatta, 
kendi cinıine değil, kendi kendine 
aıık olanlar vardır. Narciıisteler 
slbi.._ 

Tabii a,ktan bahıedoeek olur
sak dereceleri muhteliftir. Dedi. 
iim ıribi mesele, basit bir fiziyolo
ji hadiıesi değil, ruhi teşekkül ve 
mizaçla ali.kadar olduğu için her
kesinki ayni olamaz. 

- Hayır! Bun3. inanmam. Çün
kü tabiatın kanunlanna muhalif. 
tir. Her şeyi~ b:r ba~I ... n::;ıcı, bir

zirveıi, bir de müntehası vardır. 

Aş&.:ın seyrini yapına:;ı, !!ÖZÜ 

kör eden buhranlarını vücuda ge

tirmesi, ondan tor.;r:- c!ı\ tabii 

mecr;ısında akarak sar.jmıyet abi
de.ini tesis etme.5İ li.zundır. 

Ziyafet geç vakte kadar samimi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!il!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

t.ir hava içinde devam etmi,tir. kun olmadığından, ö leden •onra 
Tayyareciler ördükleri samimi 14 den 17 ye kadar hu proırramın 
hüsnü kabuldan dolayı pek müte- ikmaline devam edilecektir. 

Bilhaua bi, k11on iıtetik mi
zaçlar vardır ki, bunlar aıklanru 
!'Üslerler. 

Bence aıkın h8.kimiyeti bütün 
bakimiy.,tlerin fevkrndadır. 

Şirleri pençei kabrinde titreten 

Polisi• 

Çalınan para 
M. Biyoris isminde bir Ame

rikalı yanında bir kadın olduğu 
ıalde Bayram sokağında Şino
·ikin evine giderek geceyi ora
la geçirmit, fakat.• sabahleyin 
:vden çıkacağı zaman300 ltal
rnn şilini ile 90 Fransız frangı
ıın çalındığını hinetmit, he
nen polise ihbar etınittir. 

1 Polis yaptığı aramada çalı-
' ıan parayı evin mutfağında 
ıulmuş; sahibine iade etmittir. 

il 
Köprüde bir tramvay 

yoldan çıkb 
ı 

1 
Dün akıam üzeri şehir tram 

1 1 
fap şebekesinin en hararetli za 

1 ı nanında köprü üzerinde Fatih. 
-larbiye seferini yapan bir ara 

•• d 
1 I >a yol an çıkmıttır. Köprünün 

11 
anı orta yerinde vuku bulan 

l ı 'u kaza yüzünden Beyoğlu ve 
leşiktat tarafı şebekesi tama
oen durmuştur. Tramvay an
ak iki saatte yerine konulabil-• niş ve münakalat ta ancak bun 

1 
! lan sonra iade edilebilmittir. 

; 3ahçede zeybek oyunu 
'1 Evvelki gece Zekiye isminde 

l 
l ·ir kadınla Taksimde Panora
' ıa bahçesine giden Üsküdarlı i ı •hmet bir aralık bıçağını çıka 
t ıp Zeybek oyunu oynamak is
ı · Fmi1, fakat polisler tarafından 

ı ı' 1enol •nmuştur. 

ı Bir kadına tecavüz 
1 

ı ' 1
1 

Dün Sullan Ahmet parkın
ı ı 'n iki askeri lise talebesi bir ka 
< ı ına dil ve el ile tecavüzde bu-

ı I ~n~uşlar, kadının kendilerini 
r ı r1'bıh etmı;si üzerine, bellerin

i en palaskalarını çıkarıp kadı
ı '• dövmüşler, ba~ından yarala 

• 

hauis olmuş ve müteaddit defolar Ne zcınıan gidiyorlar? 
te~ekkür etmi1}leı·dir. T1ıyyarecilerin ıehrimizden ne 

- Sevmek, İns..'lnın cibilli 
!etinde gizli bir vasfıdır. 

has-
Tabii 

bir inttanın: ze-vk; İrade v<: haısaıi~ 

yeti tevazün içcrıindedir. Bina

enaleyh, onun sevgisi de bu mü
vazene dahilinde cereyan eder. 

M. Salahaddin 

Esnaf 
Cemiyetleri 

Kaydedilmeyen esnaf 
mahkemeye veriliyor 

M. PolaT1do'nun zarif bir 
nutku daha 

Müteakıben ayağa knlkan tan ... 
reei M. Polando kendine haı se' im 
li bir tarzda tu zarif nutku. irat et
miştir: 

Muhterem Hö'\nım ve Beyfendjfcr 

Ziyaretler böyle tevali ettikçe nu 
tuk öylemek san'atini ciddiyetle 
öğrenmeğe batlayacagım. Bugün Ye 
tilköyde tayyaremizi görmeğe git
tik. Mükemmel bir halde bulduk. 
Cumartesi günkü ziyaretim eGnasın 

da tayyaremi hilil bir az yorJF,un 

bulduğuma nazaran bugüne kadar 

mükemmel surette iatirahnt etmit o 

Esnaf cemiyetleri talimatna- lacak. ilerisi irin projemizin ne ol· 
mesinin muaddel üçüncü mad- duğunu pek bilmiyorum. Kat'i olan 
desi, bilumum esnafın mensup bir şey varsa, hiç olmaua bir gece 
oldukları cemiyetlere kaydolun 1 durmadan me,hur Pariı ıehrinin ü
maları mecburiyetini ihtiva et zerinden bir daha uçup geçmeyece
mektedir. Halbuki esnaftan bir ğiz. Bunu bir defa yaptık. Fakat 
kısmının buna riayet etmeye- memleketini ilk defa olarak terke
rek kendi cemiyetlerine kaydo- den bir Amerikalı için Pariste dur
lunmadıkları anlaşıldığından madan geçmek hakikaten bir rekor
bu gibiler haklcrnda polis mer- dur. 
kezlerince birer zabıt varakası Amerikaya döner dönmez memle
tutularak "evamiri hükumete kelimiz olan Boıton'a gideceğiz. 
muhalefet,, noktasından müd _ Hükirmetimize karşı Türkiye R~i11 
dei umumiliğe sevkleri vilayet cümhuru ve Türk milletinfo besledi 
tarafından kaymakamlıklara ii ııamimi dostluk hiılerini vatan
tebliğ dilmittir. daşlanmıza iblağ etmek bizim için 

Bu tebligat üzerin cemiyetle büyük bir imtiyaz ve teref teıkil e
rine kaydolunmayanlar hakkın deeektir. 
da polis merkezlerince tanzim Madalyelerimizi İse uçuşumuzun 
edilen zabıt varakaları sulh bir timsali değil, Türk doıtluk ve 
mahkemelerine tevdi edilmiı- misafirperverliğinin nitanesi olarak 
tir. Mezki'ır mahkemelerce kay ta,ıyacağız.,, 
dolunmamakta inat eden bir M. Polandonun bu nutku çok aJ-
kaç han ve otel kapıcısı yirmi kıılanmııtrr. 
dörder saat hapis cezasına mah 

Bugün 
- ..... ... 

ki'ım olmuşlardır • 

dikulede oturan Mazhar Efen
di zevcesi Fatma Hanımdır. 
Tecavüz edenler Kuleli lisesi 
talebesinden Necati ve Maltepe 
lisesi talebesinden Hayri Efen 
dilerdir. Polis ikisini de yakala 
mış, haklarında kanuni muame 
leye teveuül etmittir, 

Kaçak rakı 
Beşiktaş ta Y enimahallede Ar 

daıın evinde dün arama yap1J. 
mıı, ~2 kilo kaçak rakı, kazan 

Tayyareciler buırün ıchirde ser
best gezeceklerdir. Bu tenezzüh 
dün yapılacaktı, fakat tayyareciler 
tayyarelerinden kolay kolay aynla
madıklan için, bugüne tehir edilmiş 
tir. 

Sabah saat onda tayyare cemiye
ti tarafından emirlerine tahıiı edi
len otomobillerle ve ıı.-"nctilerine 

mihmandarlık edeeek zevat refaka
tinde otelden hareket edilecek, Aya 
aofya, Sultan Ahmet, Süleymaniye 
camileri!&, müzeleri gezeeelderdir. 
Tabii bütün bu ziyaretlerin ondan 

zaman müfarakat edecekleri henüz 
belli değildir. Evvelce bugün haı·e· 
ketleri ihtimalini nazarı dikkate a· 
lar«l<, bugün için bir program yapıl 

manıa1ını iıtemi,lerdi. Fakat, bü
tün 1 ıtanbul halkını çok memnun 
edeceğine emin olduğumuz şu habe 

ri verelim ki, muhterem misafirleri

miz daha iki üç gün arannzda kala
caklardır. Seyahatları hakkında he-
men kat'i kararJArını venniı 
dirler. 

l'ı/erege gidecekler? 

ıribi-

Hava kahraınanJarının niyetleri 

buradan kısa uçutlarla ve yolların
daki mühim şehirlere uğramak su
retile Hindistan'ın K.araıi ıehrine 

gitmektir. Hareketlerinden evvel 
geçecekleri yollarda bulunan rasat 
istasiyanlarile şimdiden temasa gel 
mitlerdir. Ahvali havaiye müsait 
olursa belki perıemhe günü hvcket 
ederler. Maamafih artık binkı ce 

kilometreyi bir hamlede katetmekle 
büyük bir ünıiyet peyda eden ce
ıur ntiaafirlerimizin buradan Kara
fİye bir hamlede uçmaları ihtimali 
de mevcuttur. 

Dün Anadolu ajan11 tarafından 

Yerilen bir telgrafta, Fransa tayya. 
re klübü tarafından yapılan tetki
kat netice.inde Amerikalı hava kah 
ramanlarınrn bir hamlede uçtukları 
mesafenin 7944 kilometre olduğu, 

binaenaleyh Cotıtes ve Bellonte'un 
1929 ıenesinden heri elde tuttukla
rı cihan mttafe rekorunun kırılma. 
dığı bildirilmekte idi. Beynelmilel 
mukarrerat neticesi bir rekoru kır. 

mak için evvelki rekordan aırari 
yüz kilometre fazla uçmak lazım
dır. Coates ve Bellonte 1929 senesi 
eylulünün 27 ıinden 29 na kadar 
Paristen Çinin Tıitaika şehrine uç 
muı ve 7905 kilometre katetmiıler
di. Eğer franaız tayyare klübünün 
bu iddiaıi doğru iıe, Amerikalı kah 
ramanlar Costes ve refikinden an

cak 40 kilometre fazla yaptıkları i
çin, mesafe rekorunu kırmamıt ol .. 

maları lizım gelir. Fakat Matin ga• 
zete.inde intiıar eden bir bentte 
franıız tayyare klübü komite azn-

11ndan M. Blondel'in yaptığı hesap 
ta Amerikalı tayyareciler 8044 ki
lometre, 323 metre katetmiılerdir 

Haham başı 
Vefat etti 

(Başı 1 inci sahifede) 
fort, Bükreı ve Ruıcukta bulunan 
çocuklarına telgraf çekilmit pedM
lt:rinin hastalığı artığı bildirilmiştir. 
Derhal hepsi gelmişlerdir. Becerano 

efendi dün çok ıevdiği çocuklars ve 
altm.ı ıenelik hayat arkadap refika 
sının kolları araıında, ıükUııla ge

çirdiği ömründen a:ene ıükUnla ay
rıldı. 

Becerano efendi 85 yaşında idi. 
Bulgaristan henüz Osmanlı İmpara
torluğunun Tuna vilayeti iken Eı
ki Zağra şehrinde doğmuıtu. Bu 
ıehrin yalnız İbranice öireten mu· 

sevi mektebinde okudu. On yedi 
yaşında ayni mektebe ve arkPda~la
rma muallim tayin edildi. Ondan 
sonra sıraııle Rusçuk musevi mt>k· 
tehi ınualimliğine Bükreş mu!itVİ 

mektebi müdür ve Bükre! hl'vrası 

vaizliğine 1910 Edirne hahambaıı
hğına ve 1920 de de Hayim N:ıum 
efendinin yerine Türkiye hahamba

ıılığma tayin edildi. 
Becerano efendi, İbraniceden 

maada türkçe arabç.a fraoaızca al
manca, eaki iopanyolca (kaotiyan) 
iğdi,, lisanlarını mükemmel surette 

bilirdi. Bütün bu lisanlan yalnız 

İbranice hariç olmak Üzre kendi 
kendine öğrenrNıti. 

Ruıçukta bulunduğu zaman Öğ
rendiği fransızca merhumun zekası 

hakkında bir fikir vermeğe kafidir. 
Mağazaların fransızça reklamlaı ın

dan harfleri ve bir gramerden de 
lisanın inceliklerini öğrenmjtti. Be. 

cerano efendi lisanın yalnız tekel
lüm kı:1mına ehemiyet vermez ayni 

zamanda edr.biyatile de çok alaka
dar olurdu. Musevi vatandaşları
mız arasında eıki türk edebiyatını 

onun kadar bilen yoktur ... demekte 
tereddüt etmiyoruz. 

Becerano efendi ayni zamanda 

çok kıymetli bir din alimi idi. 
Becerano efendinin bir merakı 

da ebcet heaabile atiyi ketfe çaJı,_ 
maktı. Edimenin Tiirkiyede kalaca
ğını, Balkan muhareheıinde şehir 

Bulıarlar tarafından itıal edilirken 
derin bir yeiı ve ümitsizlik içinde 

bulunan Türklere "ben tefe'lll et
tim Edirne Türk.iyeye dönecektir, 
endiıe etmeyin" diyerek vatandaJ

larını teıelli etmitti. J otiklal hftrbi
nin neticesi hakkında da ayni ıekil· 
de tefe'ülde bulunmuı ve bu ıabr
lann muharrini neticeden dolayı 

tebrik etmitti. 
Becerano efendinin vefatı muse

vi eemuti arasında çok derin bir 

teessür uyandırmıştır. Buıün Bü
yük Hendek'teki muıevi ıin..,oğun 
de saat 13,30 da ayini ruhani icra 
edileeek ve Amavutköyü muıf'Vİ 

mezarlığında defin meraıİmi yapıla
caktır. 

Ailesine beyani taztyet ederiz. 

Ekmek fiati 
Ağuıtoıun heıinci Çar~amha gü

nünden itibaren ekmek ıekiz kurut 
on para ve hrancala on iki buçuk 
kuruttur. 

metre fazladır. 
(Coıtes tam 7905 kilometre 140 

metre uçmuftu). 
M. Blondel bu meselelerde ıözü 

dinlenen ve hesabına İnanılan bir 
şalmyettir. Amerikalı tayyarecile
rin hesabı da M. Blondel'ln buldu
iu adetlere yakındır. Hatanın kim
de olduğunu anlamak için daha bir 
kaç gün intizar ebnek lazımdır. 

Ceneral De Goys'un 
Tayyare Cemiyetine 

Teşekkürü 
Yalovada Tan'are Cemiyeti reİ· 

Iİ umumiıi Fuat Bf. Hazretlerine: 
Türk toprajını terkederken, mem 

leketin muhtelif makamatının hak
kımızda göıtet"dikleri, bizi pek mü
tehauiı eden büyük ve hararetli 
hüınü kabul ve misafirperverlikten 
dolayı derin teıekküratımızı arzet
mekle pek meıudüz. Asil Türk mil· 
!etinin ıaadeti ve Türk tayyarecili
iinin muvaffakıyab İçin en har te
menniyatımızı kabul buyurmanızı 

rica ederiz. 
Ceneral De Coys 

Tayyare Cemiyeti latanbul fU· 

besi riyasetine: 

Haldmnızda yapılan hararetli 
reırni kabul ve büyük miıafİrperver 
likten dolayı çok tetekkür ederiz. 
lıtanbuldan unutulmaz hatıralarla 

erşembe 

Istanbul sporcuları Amer~kan 
tayyarecilerine 

bir çay ziyafeti verecr.kler .. 
Dört beş günden beri ~ehri- 1 dckleri ilk husnu kabu!del' 

mizde misafir bulunan Ameri- , memnuniyetle bahs diyc.rl J 

kalı hava kahramanlarının ıere da bazı şikayet ettikleri noJ;tı 
fine İstanbul sporcuları per- !ar yok değildir. Ken'1i•i!c ko-· 
şembe günü Bebekte 150 kişi- nuştuğumuz !stadm!~pc- kap
lik bir çay ziyafeti verecekler- tanı Tevfik Bey dıyor ki: 
dir. Bu ziyafette İstanbulda 
da mevcut bütün kulüple,. 3 er 
kişilik heyeti murahhasalarile 
iştirak edeceklerdir. 

Ziyafette memleketimizin 
yüksek tabı>kasına mensup si
malar, federasyon l"rkıinı, ga
zeteciler bulunacald ırdır. 

Ziyafet per~embe ı;ünü tam sa
at beşte yapılacaktır. 

Bunu müteakıp İstanbulda de 
nizcilik ile meşgul olan kulüp
ler fıtalarile bir resmi geçit ya 
pacaklardır. 

lstanbul spor takımı geldi 
Bir müddet e•vel lzmirde 

bir kaç maç yapmak için şehri
mizden ayrılmıt olım İstanbul 
spor takımı dün sabah şehrimi 
ze avdet etmiştir. 

Y aptıklnrı maçları telgraf ha 
vadisi olarak vermiştik. 

Sarı siyahlılar İzmirde gör 

Arif Oruç Beyi 
Dövdüler 

(Başı 1 inci sahifede) 
tomobille matbaasmın önünde dın·
mut ve inmitlir. Arif Oruç Bey o
tomobilden inince bu iki ırenç he
men yanına yaklaımıılardır. Bunlar 
dan Hayrettin Bey Arif Oruç Beye 
hitaben: 

- Daha bu he:ı:eyanlan yazmak· 
ta devam edecek misin? 

Diye sormut ve cevap beldeme· 

den yüzüne bir tokat vurmu! ve 

bunu arkadatı Memduh Beyin bas
ton darbeleri ve lokatlan takip et
miıtir. 

Arif Oruç Bey hiç beklemediği 

bu ani tecavüz ıu.r.ısında ıendele

miı, yet"e dü,müı ve kendi arkada
ıına: 

- Y etit Hroım ... 
Diye bağırmıt, diğer taraftan 

da kendisi tabancasına davranmı•· 

br. 
Fakat hiıdiıenin miieHif bir ie

lril almasına meydan kalmadan et
raftan yetifilmit, bu e•nııda oradan 
geçen sivil polisler de müdahale et
mitler ve mütecavizleri alıp karalı.o

la götürmüşlerdir. 
Eminönü merkezinde Hayı·ettin 

ve Memduh Beylerin ifadeleri alın-

- "İzmire .:yak basar bas· 
maz çok büyük bir spoı cu kitle 
sile kar~ılaştık, bize fevkalade 
bir samimiyet gösterdiler, oto
mobillerle lzm;rin en lüks biı 
oteline miaafirolduk. 

Bura.ya kadar şikayet edecelı 
bir nokta yoktur. 

And.k maçlarda b:r az müte 
essir olduk. Çünkü lzmirli ar· 
kadaşla.rımız hal,ernlikte bita· 
raflıklarını muhafaza edemiyor 
)ardı. Biz lzmirclen belki birkaç 
galibiyetle dönebilirdik. Eğer 
buna muvaffak olamadık.a ka
bahat bizim değildir. 

Biz elimizden geldiği kadar 
çalıştık. Şunu da ilave edeyinı 
ki badema İzmire gidecek olaıı 
spor kulüpleri mutlaka yanla
rında bireı· tane de bitaraf ha· 
kem götürmelidirler.,. 

M. '). 

Davetler 

F armakoloğlann 
kongresi 

Türk F ormakolog birliği r'
yasetinden: 4 eylul 931 tarihi· 
ne müsadif cuma günü saat on 
beşle eski. Türkocağı salonun
da senelik kongremiz aktedile· 
ceğinden umum meslekta,ların 
tefrifleri rica olunur. 

Ruzname: 1 - idare heyeti 
raporunun kıraati, 2 - İntiha
bat, 3 - Nizamname tadili, 
4 - Serbest mevzular 

Yeni nt!şrlya 

foto 
Foto Süreyya mecmuaaı inti

§&r etmittir. 

Nikah 
Sirkeci &"Ümrülc müdiri esbakı 

Arif Bey merhumun torunu ve Bo

ğazlıyan kaymakami Şehit Kemal 
Beyin kızı Müzehher hanımla 
Tentyiz reiıi eıbakı merhum Osman 

heyin torunu ve muallim LGtfi Be
yin otlu doktor Hasıp Beyin nikib 
ları dün Kadıköy belediye d~ireıin· 
de aktedilmiıtir. Yeni evlilere sa
adet dileriz. 

mıt, ikametgahları tesbit 
fakat Arif Oruç Bey: 

edilmi,, !---------------
Nişanlanma 

- Ben bunlan muhatap addedip 
aleyhlerine dava açmam. 

Diyerek iıtida vermekten iıtinkif 
ettiğinden haklannda muamele ya
pılmamıı ıerhest bırakılmıılardır. 

Hayrettin ve Memduh Beyler ken 
dileri ile görüşen gazetecilere: 

- Arif Orucun netriyatı bizi 
müteessir ediyor, devam etmekte 

olması da mütemadiyen ıinirlendiri 

yordu. 

Bu sabah teıadüfen oradan ge
çerken Arif Orucu görünce aıabı

m:za hakim olamadık bir güzel da
yak attık! 

demitlerdir. 
Eminönü merkezi bu hidiıe hak 

ionda ıu raporu vermiıtir : 

Merhum Raif Sarıca Beye( ,ndi
nin kerimeleri Şükriye Hanım ile 
ıenç bankacılarımızdan Huhiıi 
Şevki Beyin nif&J1 merasimi evvel

ki gün Raif Beyin Kadıköyünd•ki 
hanelerinde İcra edilmiştir~ 

Her iki tarafa da ıaadetler dile
riz. 

ELİM BİR ZİYA 

Türkiye Haham ba ısı bil
yük alim Halın Becarano efen
di uzwı bir hastalığı müteak~p 
bu sabah vefat etmiştir. Cena
ze merasimi ihtifalatı Iayıka 
ile bugün saat 13 buçukta Bü
yük Hendekteki Kenesset Is
rael Mucevi sinagosunda icra 
edilecektir. 

Mumaileyıhin vefatı Musevi 
lllemi için büyük bir zıyadK. 

"Mahmutpatada kürkçü iç hanın 
da bir numarada maranıroz fabrika-
11 sahibi Hayrettin ve ıeriki Mem· 
duh Beyler bugün saat 9,30 da Ya
nn gaz.eteai idarehanesi önünden 

geçmekte iken tesadüf .. uikleri va_ ı .. - .. Kadıköy--• 
nn gazetesi sahibi Arif Oruç Beyin H 1 

i iliabmer Sünnet düöiinü 
neşriyatından müteeııir olmalarına e-
binaen mumaileyhi darp eyledikleri 13 Ağustos 931 Per9embe 

iddia olunmut, tahkikata baılanıl- günü ve gecesi Mısırlı oğlu 
bahçesinde 

-It:t:lha.clI 1\11.illI 
Türk Sigorta Şirketi 

Harik .,., hayat üzerine sigorta muamelesi 
icra egleriz. 

Sigortalan halk için müsait ıeraiti haYidir. 
Merkezi idarui: Calatada Unyon Hanında 

Acentası bulunmayan tehirlerde acenta aranmaktadır 
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MiLLiYET 

T 1fti 2i rMf1 ğ7 ili ffi(I ~E~MI ı~lN~lB 
Türkiyede her lisanda intişar ede~ bütün 

gazeteler için bilumum resmi daıreler 
ilanlarını kabul eder 

Adres : Ankara caddesi Kahraman zade hanı 3 üncü kat 
Telgraf adresi: Resmilan - Telefon: 20960 Posta kutusu Ist. 753 

• 
Çapras kelimeler 

1 Z3459791ltll 
1 
~ ~E R E M • K t ~I• • 
t ~N E P 11 r ;,. KIR • 
ı~ N • K E s t ~R. A 
I ~-J<.-. L Eİl8•T 
p A L Ü Z E T A -5 A 

• 8 A L 1 K ili 1~!tf j!'._ L 
S 1 N E__ı_K .- A M t N E 

R E iı • • Dl f N • T 
• • ıi N A M A Z --_ ~- ~ 

A V A N A K i• M A S 
O 1( a M 1 R • •M.A Z 1 

Dünkü şeklin halli 

1 2 1 4 1 • 1 • 1 10 il 

Adliye Vekaletinden: 

SALI 4 ACUSTOS 1931 

Emniyet Sandığı 
Emlak müzayedesi 

16Z 

ısz 

Kat'i karar ilanı 

120 , 

1227 

MERHUNA TIN CiNS VE 
NEV'İLE MEVKi VE MÜŞ

TEMILATl 

Ramide Cuma mahallesinde es-
ki Talimane yerri değirmen so· 

kağında eski 11 mükerrer ve 
yeni 13 nümecolu doksan arşın 
arsa üzerinde ahşap iki katta 
dört oda bir sofa iki çini ta lık 
bir bodrum bir ku yu kırk ar ın ar 
sa üzerinde bir mutfak ve yirmi 
beş arşın arsa üzerinde kısmen 
kargir iki katta ahırı ve ü yiU 
kırk dokuz arşm bahçeyi havi bir 
fıanenin tamamı: Hatice Settare Hanan 

Eyüpte Topçular mahallesinde 1 
Çiftlik sokağında eski 9 müker-
rer yeni 8 No harem kısmı yüz 
vinni arşın arsa üzerinde zemin 
katı kısmen karğir kısmen ah aıı 
ve diğerleri ahşap olmak üzere 
iki buçuk katta dört oda bir sofa 
bir taşlıık bir cihannüma bir bal-

PERTEV 
Çocuk pudrası 

Aynı zamanda 
Ayak terlemelerine karft pek 
mükemmel bir miistahıardır. 

7 

Satılık Ev 
1500 liraya, Aksara· da Mu

rat Pasa ma ı • llesi:•a .~,j Şa
kir Pa~a yeni T ırnbu ri C ıl 
sokağn da 33 numaralı fe vkal 
de nezarc i haiz ve t.-amv;ıy 
caddes;ne iki dakik ık me f 
de, bahçesi, geniş avlusu, kuyu 
su v. s. müştemilat. görm k is
teyenler her gün saat 11 • 16 
ya kadar , içindekilerle göı Üf· 
mek İçin de cumadan ma, ua. 
14 • 17 defterdarlık milli emlak 
komisyonu katibi Mustafa iz. 
zet Beye müracaat edebilirl•r. 

lstanbul Dördiı;;;]ıcr;-Alcm:ır.' 
lugundan · 

Dervı~ ZD<le lbrahım Beyin İJ 
Bankası müdüru M.ıamr:ı. r Saffet 
Beyden istikraz eyledıği okuz bin 

~~~-~--------.
1 

beş yüz liraya mukabil birinci de 

P D S recede teminat go atcrilen E;! rıka~ı 

KREMi 
gündıiz ıçin) 

VANISHING CREAM 
'ıı;ece için) 

coı.o CREA~\ 

Avcu Bey mahallesinde lvaz cfen
.di caddesinde atik J5 37 39 41 c 
dit 31 ila 37, 31 il.i 37/ 1 JI ıl1 37 l 

ve atik 43 45113/ IS cedıt 
39/ 4l / 13 / IS ınezkur atik 35/ 37/ 39 
numaralı kad.imen tc"' İi intlkalı 6ç 
krta ana ve 41 numaralı bili tev-

1 
· bir kıta elyevm yek.diğerine mak. 

lııp Uç bab dükkin ".rtıM bu 
bap lıanenin on aUı hisse itibari!~ 

ç 
r ' . 

ı- - - •• ı.- l-. 

Fransızca ve Türkçe yazılmış ev 
rakı adliyeyi okur ve makine ile 
sür'atle yazar bir mütercim alı
nacaktır. Ücret, maktuan (120) li
radır. Memurin kanunundaki şart
ları haiz ve bu işe talip olan hanım 
ve beylerin 15 ağustos 931 tarihine 
kadar lstanbul Cumhuriyet Müd
deiumumiliğine ve Ankaradaki 
taliplerin Vekalet istatistik ve neş
riyat müdürlüğüne müracaatları. 

kon elamlık kısmı yüz arşın ar-
sa üıerinde biri ufak olmak üzre 

MALIMIZIN TOR 
KiYA UMUMi 
ACENTALIGI 
DEVRE D t LECK 

yedi hiaesine yine aynı borciu ta· 
rafından birinci derecede teminat 
&Ö<ıterilen Tophanede Firuuğa'h 
Araplar çıkmazı atik ve cedit 3 nu
maralı mukaddema maa b&Jıçe hır 

bap hane elyevm muhterilı: hane u-
19flı 30 gün müddetle müzayedeye 
konmu1tur.3l ili37 NJu kigır duk
kinm zeminleri çimento doJe li ve 
bıwılar<ian 31 numaralı mukadde 
kahvehane olup cepheıü camekAnlı 
ve içlnde bir kuyu vardır. 33 nunu
nıJı mahal cephtti açık ve kepefl
ll mevcuttur. 35 numaralı dükklnın 
bölme · kaldırılmak auretlle 37 nu
merolu dUkklnla birleJtirılm i ~ ve 

%$ti.İnleri çimento ve e<opbeıi d.,. 
mir kcpenltliclir. Arkadaki a<Rnın 
iki tarafr ve arkadan bir kıamı ta~ 
divar ile muhat vt derununda ki
raz.erik.ayva.gibi eşcarı mü mire ı lc 
bir frenk tulumbası vardır. Kehv~
nin tariki hassa bir methali vardır 
13,1$ cocllt numaralı maa hane hır 

bap arsanın 16 hiMe itibari!<' ye-

. • _J_ :!. 
·-- -1- . ,-

- . - -- ---ı-

üç o<la bir sofa ve yirmi arşın 
üzerinde bir mutfak ve ·Oll dört 
arşın arsa üzerinde !keza bir mut-
fak ve bin üç yüz altmış iki arşın 

TIR 

) =:,:·~=~ . 
·~· -ı i• . - - • - . 

Tayin olunacak günde talipler 
arasında müsabaka yapılacaktır. 

bahçeyi ve bahçede bir kuyuyu 
havi harem ve selamlık bir köş-
klin tamamı: Salim Efendi 

4000 kurup malik 
taliplerin ene v i 
50000 kuruş kir te
min edebilirler. Tek
liflerin zirdeki adre 

· ·· ı 1 - ( .,. ıı -ı- -- 1 1 -·- 1 . ,. , 

Yeni şekil 

Soldan sağa 
1 - Muharriri besleyen (5). Ya· 

zı yazdan ey (5). 

1 Is tan 

730 

1 
6664 Kumkapıda Muhsinehatun ma

hallesinde telliodalar s okagmda 
eski 32 ve yeni 44 nümerolu yüz 
ı:l ört arsın arsa üzerinde kargtr 
dahili ahşap üç buçuk katta altı 
oda (odaların biri asma ve iri 
çatı odasıdır). Üc; sofa bir dara
ça bir merdivenaltı bir şahni hır 

kuyu bir sarnıç bir mutfak ' e 
kırk arşın bahçeyi ahvi bir ha· 

se gönderilmesi: 
.. 1. w. 6133 " • 
Rudolf Moue Ber-

1 lin, SW. 100 

2 - Birlqtirmek (4). Vazife (3) 
) - Muti (3).Buton (3). Ottan 

kd (3). 

Motör iskelesi han önü tabir oluna n Mclunet Ali Paşa nh· 
tımıdır. Motörler ancak bir müşteri tarafından tutulabilirlcıc. 
Bunlann hu mahalden m'1da her hangi bi r m ahalden mesela 
yolcu salonundan ve Tophane Koltuk na u iğer Tophane -
Üsküdar iskele.ı.ı gibi iskelelerle sair kayık ve sandal iskele· 
!erinden muhtelif yolcuları alrp nakletmeleri ve bunları o 
yerlere c;ıkamıaları memnudur. 

nenin tamım: Safiye Vayedar li. I 
4 - Kilidi açan (7). Nota (2). 

5 - Para (5). 
6 - Nota (2). Aı (3). Kat'iy

yen (4). 
7 - Cina (3). Damar auyu (3).) 
8 - KA (2). :Z.man (2). Hay

ran (3). 
9 - Nota (2). Deri (3). Yeni 

(3). 
10 - Mükemmel, hot (5). 
11 - Pehlıvanlık (S). idam e· 

den (4). 

Yukardan aşağı 
1 - Zülmet (8). Tuuk (2). 
2 - Cari (4). DinleıunelJ (4). 

3 - Mena (5). 
4 - Likin (2). Doğruluk (3). 

Süaı (2). 
5 - Etarp (4). Nar (4). 
6 - Erk k iııni (4). Menfaat(3) 
7 - Arka (3). NI (2). 
~ - Haya (2). 5A (2). 
9 - Futbolda sayı (3). ikamet 

ettirmek (S). 
10 - Bilci (4). Kır çiçeli (4). 
1 l - Eski bir menfa (S). Vi

liret (3). 

lstanbul B~şinci icra 
lfe11 • 

da insin-

Yuvanaki Cim<"noglu ~frndiye 
l~Jeten ve kefaleten bordu Todori 
ltaritonidis efendi ile Madam Fran 
te Ca Haritonidisin uhdelerinde 
Olup ınabcuz ve mecmuuna bet bin 
lır., kıymet konulan ve üçte bir 
bi SCsi icra dairesine kefalete .,... 
gö•tcrildiktcn sonra on ""ne mlld· 
detıe kiralr ve kirası pesinen alm· 
<lığını mutazammm kunturatosu ta

Puca müseccel bulunmuş olan Ta· 
taPYada Tarapya caddesinden atik 
l8() ve 13 mükerrer numaralı iki 
~p ına baheç hanenin üçte iki hia
ıc i 7 Eylül 931 tarihine miisadif 
~arteıCı günü saat on dörtten on 
•!tnrıı kadar açık artırma sUN:til<I 

tılacaktır. t bu hi eterden hane
ttin üçte biri olan Madam Franceı· 
~uı bi! s i İcra dairesinin 
930 15115 No dosyanda.iri icra kefa-
1.tiııden ve Todoros efendi hisseei 
bt rıı 930/ 5118 No. lu dosyadaki se
nedi resmiye merbut borcundan ve 
h~llıJc 930 / 490 No dosya<laki sene-
d ı . de .. 
~ reııni ile mütchakkak yırun-
lıı n_ dolayı h r iki dosyaların tev
~1 ve i cabında tefriki ile de satıl· 

ına karar verilmi~tir. Artırma 
'1ııa "h' mesi 22 Ağustos 931 tarı ın· 

'ı,1:\·an~~ey~ tilik olunaca~ı~. 
ı.~ ~ bı rı nc ıdir. Artı rmaya ıştı· 
1 ~:Çın yüzde on teminat alınır. 
> •rı ta · · ı · b" 1 q • pu sıcı lerıle sa ıt o ma· 
it ~~otek a lacaklılar ile diğer ala· 
,_'itti :arın ve irtifak hakkı sahip· 
... n b ' ~. _ u haklarını ve hususi ile 

* "' * 16027 
Sebze halinde 1 2 numaralı baraka bir eneJen üç seneye 

Sar~~·erd~. Karakol s?ka~ında 1 
eskı 4 ~ukerrer ve yenı S nıime- 1 i W..C.i m dyuna ait oklu u mu

dayene senedinden anlaşılmakta ise 
de hanenin mukadclcma miinbedım 
ve arsanın da kıamcn tarlka mak-

kadar kiraya \·erilmek icin aç ı k mü~ayedeye '.<onmu~tur. Ta
liplerin şartnameyi görmek için her gün Levazım Müdürlü
ğüne müzayedeye girmek için 29 lira teminat aicçele ril e be
raber ihale günü olan 27-8-931 perşembe günu ~aat onbe~e ka
dar Encümeni Daimiye miiracaatları. .... 

rolu ellı dokuz arşın arsa üze-

rinri ahşap iki katta biri ufak 
mak üzere üç oda biri ufak ol-
m<rk lizere iki sofa bir antre bir 
tulumha bir mutfak bodurum 
(Harice Methali vardır), çatı ve 
dara a ve daraçada b>r çıkmazı 

lııp olduğu ve halen 800 ar~ın •· 
tbrnda hıılundufu anlaşılmaktadır • 
Ceviz. kızılcık . dut, erik. nar, a ma. 

Kadıköy hali~_de ,53 ~umaralı dükkanla Kadıköy rıhtımın
da 37 numaralı dukkan bır seneden üç seneye ıkadar ki'fa ve
rilmek için ayrı ayn _açık müzayedeye konmuştur. Tali~~erin 
şartnameyi. görm~k. ı_çin her gi~ Leva_zım Müdür!ıiğüne mü
zayedeye gırmek • ıçın 19 zar !ıra temınat akçelerile beraber 
ihale günü olan 27-8-9_31 per>iembe günü ·aat on bese dar 

havi bir aıhneııin tamamı: Mehmet Ali B. 

1 m:vcuttur, Ve yine Tophane Firu
zaga Araplar çıkmazındaki atik ve 
cedit 3 numaralı araa boş olup hu-

Encümeni Daimiye müraı:aatlan. • • 

*** 
Kaimen hedmi .. açık müza~edeye . on~l~ Cerrahpaşada 

Şeyhülharem canm enka~ı muz?yede _-ıne ıştırak eden bulun
madığı ~-e par.arlık suretıle d e ıhalesı ıcra cdilemediğin<len 
camıi mezkiırun ka imen hednıi tekra'I" açrk mü>:ayedeve on
muştuc Talip olan !arın Ağustosun 23 cü pa ı: r günü s:ıat 14 te 
Daire Encümenine müracaatları ilan olunur. 

*** 
Sara·ıbumu Park Gazinosunun ' pazarlrkla kiraya verileceği 

ve talipİerin 9 Ağustos pa~a.r gün~ Levazcm. ~~ürlü~~e 
müracaatları 3 Ağustoti tarıhı Vakit gazete ı ı le ılan edilınış 
ise de paza<rhk ıa111aınelesi 10 ~ğusto~ pazart~.si günü Dai.ml 
Encümende yapılacağından talıp olanların o gun saaat on be
şe kadar temil!at akçelerile Daimi Encümene müracaatları 
tashihen ilan olunur. 

Yüksek Baytar Mektebi Rek
törlüğünden: 

Cinsi Miktarı. 
Kok kömürü 40 Ton 
Meşe kömürü 5000 Kilo 
Odun 120 Çckt 

Yüksek Baytar Mektebine ait yukarda miktan yazth mah-

335 

458 

5242 Fatihte Haraç.çnnuhittin ma· 
halleı;inde eski tahtalar ve yeni 
Tulumba sokağında eski 8 mü-
kerrer ve yeni 13 nümerolu yet-
mi~ altı arşın arsa üzerinde klir 
gir maabodurum iki buçuk ıkatta 
dört oda bir oda mahalli bir sofa 
bir mutfak mahalli bir kömürlük 
bir gusulhane bir tahta kocidor 
(Boduruın katı natamamdır). Ve 
on dört arşın bahçeyi havi ha-
rici ıvasız bir hanenin tamamı: 

Zehra Saadet Hanım 

6270 Balatta Hocakasım Günani ma-
hallesine Sultan Çesmesi cadde 
sinde eski 38 ve yeni 40 nümero
lu yüz yirmi beş arşın arsa üze 
rinde karğir dahili ahşap üç bu
çuk katta beş oda iki sofa bir 
methal bir mutfak odun ve kö
rnur!ük tulumbalı kuyu bir çrk 
ması çatı altı mahalli (önü hari
ci etrafı cameldin antre üstü ah 
ap çı'kmadır), ve üç yüz altmııt 

be arsın bahçeyi havi bir hane-
rukat aleni münaka ·a usulile münakasaya konulmuştur. • 

Şartnamesini görmek istiyen her gun ve m~a~asaya iıtı- ' 
rak için de ihale günü olan 26-8-931 Çarşamba. gunu saat 15 te 
Fındıklıda Yüksek Mektepler mübayaat komısyoruı.na müra--

1310 

nin tamamı: Azize lkbal Hanım 

5602 Vanikoyünde Vaniköy cadde· 

inde 16 mükerre ve yeni 36 nü 
merolu iki yüz elli arşın arsa üze 
rinde ahşap iki ıbuçuk katta on üç 
oda bir sofa bir oridor ( odala
rın iiçü çatıdır) bir şahniş ustü 
sakaflı bir balkon ve elli üç ar-

caatları • 

Milliyet Matbaası 
Nefis ve Seri Surette 

Hern • evrakı matbua tab'tnı deruhte eder. Notere 
evı f k .. 

ait bilcümle evrak, mektupluk kiğıt zar , art vızıt, 
muhbra Reçete ve faturalar renkli olarak el ve divar 

' ilanları yapılır. Fiatlar mutedildir. 

Ad 
Ankara caddesi dairei maun 

res: Telefon 24311/2/3 

vakıf icaN:ai müşteriye aittir. Ala
kadarların icra ve ıflaa bnuounun 
119 U'1CU maddesine göN: tevfiki 
hareket etnıc~ri ve daha ziyade ına • 
hlınat almak isteyenlerin 930/5118 
ve 930 490 N o ile !atanbul Beşin· 
ci İcra daire!İ~ miıracutları ilin 

ın arsa üzerinde k.irğir bir mut
fak ve bin dört yüz doksan dört 
ar~ın bahceyi havi ve bahçede 
tulwnbalı kuyuyu havi bir sahil
han . 

enın tamamı Kazım B. ve Ayşe 

Ndıile H. 
Yukarıda cinı ve nevile semti ve nümecolarr ınuha~p 

1 . . ··- eın-vall gayn menku cnın ıcra !kılman aleni müzayedeleri netice-
sinde hiı:alarmda gösterilen ıbcdellerle müşterileri üzerinde te
karriir etmiş ise de mel'Jkiir bedeller haddi liiyrkında görülme
diğinden tekrar 31 gün müddetle iliin edilmelerine karar vcril
mit ve 9 Eylül 1931 tarihine müsadif Çar~amba günu kat'i ka.
rarlarmm çekilmesi tekarrür eylemiş olduğundan yevmi mez

kilrda saat on dörtten on beş buçuğa kadar Sandık Idacesine 

rını ilan tarihinden itibaren evra· 
kı mushite~rile yiımi gün içinde 
bildirmeleri liumdır. Ak i halde 
hakları tapu aicillerile sabit olma· 
yanlar satışbodelinin ~yla~ma ın
dan hariç kalırlar. Gayrı menkulun 
müşteriye ;ıı.lesi giınünde~ itiba· 

~ ·1 .. J..p.<J1 ,. ve ol.wıl!!uc.r.... ___ _______ lııii 

dudu sağ tarafı 4 numaralı Hü
'/?. ·a;, .. ,. eeyin Efendi hanesi arkası emanet 
/ l f/l~t:'CZ/4',_ ~lı ara aol tarafı İama.il Efendı-

cU.a. • nın 1 numaralı apart1111A111 ccpı,.,..1 /U' 'AL CZ4'L.4._, tariki ki ile mahdut olup m-1usı 
OÜ4t,f/;.,, • . JI .. . ./. 53,30 santimetre milrabbaıdır. Jl nu 

et {/ Uni,/ Uur.f.a,1ıdvt>. ~aralı Qhvehane 600 ve 33 numa-
ralı dükkana 400 ve 3G-37 numaralı 

••••••••••••ı• clülı:klna 500 ve dülı:kinların arka-
/ tanbul 4 cü lcr M•murluğun- •ındakl 201 zipı arNya 100 ve 13115 

daa: 1 n.ımara 1 mn bahçe Hane elyevm 
Mustafa Mahir yin Hatice ha

nımdan borç aldığı mebaliga muka
bil birinci derece teminat ırac edi
len Aksarayda Çakır aga maballo
inin Davut Pa cadd inde eski 

30 yeni 38 No. 1u bir bap hanenin 
nısıf lıisse.i: (30) gün müddetle 
ihalei evveliye muzaye<k ıne vaz 
olurunustur. Ah'f'lp kapıdan &ir.il
dikte zemnl kırmızı çini döııcli bir 
ta lıktan ahpp iki ayak mcroivenle 
çıkılır. Bir sofa üzerinde bir oda 
bir mutfak bir heli mutbahın zcmi· 
ni kırmrzı çini olup idi ocaklı bir 
kuyuyu muhtevidir. Mutbilktan bir 
methal ile inilir. Zemini Toprak 
odun ve kömür koymağa mahıı.uı 

bir bodurum vardır. Sof::dan bir 
methal ile bahçeye çıkılır. Birinci 
kata ah ap mtrdivenle çıkıldıkta 

merdiven altında bir kömürlük bir 
sofa üurind birisi yüklü iki oda 
ve bir hata ikinci katta bir &Ofa üze 
rinde. Bir oda olup sokağa bır tah· 
nişi mevcuttur. Hane ahşap ve 
mubtacr tamirdir 

yalnız sekiz yüz a11rn bahçenin ta
mamı 400 ve yinoe Firıı.u.fadaki ar
saya S33 lira kıymeti muhamminc
lidir. Taliplerin kıymeti muham
minelerinin bi eye mueLp yilzdo 
on nispetinde pey alr99Jerlle ve 
7/9/ 931 tarihinde 929/ 5987 doeya 
nıım.ıraaile bizzat -...ya blft-oklle 
aaat 14 den 16 ya kadar ml1racaat 
ve fada ma!Omat için. dotyMmdan 
ita olunacatr ilin olunur. 

Banka mıılıaH6esl 
. ( KömürciJgan) 

lhtı58' m.ıhucbcleri Banka 100 
·• :jlrket ı 00 

"' "' Sınıvi Zırıır 80 
• • 8 ltısım blrliltte 2.iO 

Am•ll ve tatbiki ltambiyo iO 
Yeai muhuebe u ulU ı 7.; 
Ticari malilmaı ve ban acılık 150 

l.mınbul J llncü icra memur/u. 
ğuııdan: 

latanbulda Fincancılarda Lehi~ 
bici hanında 14 No da mukim iltcn 
elycvm ikametğllıı meçhul Vasil 
Sarafim oglu efendiye: 

Hududu' Sağ tarafı Ömer efendi Tütün inhls:ır idarcaıne olan bor 
hane ve bilhçe.si arka ve sol taraf· cunıuıdan dolayı Leblebici hanrn
ları harik mahalli cebbeaı Davut pa dakı dükkanlarınula Büyilkl<lada 
~ caddesile mahduttur. mesaha 1 Nizam aı.ddcsindekl 1 Notu ha™"' 
73 metro muralıl>a olup +4 buçuk niz -·imasına karar verilmişıır. 
metrosu bina mütebaki i bahçedir İcra ve ifl ı kanununun 99 zun· 
Kıymeti muhammeneai ı.unamı j cu maddesi mücibince tarafınıza t •• 
(288S) lira olup hisseye musip mik bliğ makamına kaım olmak uz re 
tarm yüzde onu nispetinde pey ak· 930 3639 Notu dosye üzMind• il . 
çelerini alarak 929 5975 Dosya Na· nen tebligat olunur efendım. 
m.ırasile 7-9-931 tarihinclc saat 14 
ten 17 ye kadar htanlıul 4 cu İcra 
mcmurlu'"'una miıracaa:t cyJrme- lerı t 

ilin olunur. 

Üsküdar Hale Sinemasında 
Hayat zehirleri mümessili Şa-. ........ ... . 

Beyoğlu Be ıncı kra Memurlu
ğundan : 

Bir borçtan dolayi tılma ııu 
karar verilen 1370 Plaka <>. lu ka· 
palı ve Esclcs markalı hır otomo 
!in Tak im otomobıl ney nındı 

S 8 931 Çarpmba gunu at lZ den 
itibaren açık -1rttırn1a ile satı c:a .. 
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8 MİLLİYET SALI 4 AGUSTOS 1931 

3 üncü Kolordu 
illnları 

Aşağıda mikdarlarile ihale 
g6nleri gösterilmiş olan ıığır 
eti Kırklareli SA. AL. ko
misyonunca kapalı zarf usu
lile mevkii mllnakasaya ko
nulmuıtur. Talipler evsaf ve 
teraiti anlamak lizere eyyamı 
resmiye ve tatiliye hariç her 
gün öğleden evvel komiıyo
numuza müracaatları ve iha
leye ittirakleri için de meı
kür SA. AL. komisyonuna 
vakti muayyeninde müraca
atları ilin olunur. 

Sığır eti 58000 kilo kapalı 
ıarf 10-8-931 pa:uutesi 10 

Sığır eti 20000 kilo kapalı 
zarf 10-8-931 pazartesi 15 

Sığır eti 36000 kilo kapalı 
sarf 11-8-931 salı 10 . "' "' 

K. O. kıtaab için 50,000 
icilo oduna Yerilen fiat ırali 
~örüldüğünden yeniden aleni 
münakasa suretile sabo alı
nacakbr. ihalesi 9-8-931 saat 
16 da icra kılınacağından ta
liplerin şartnamesini gllrmek 
için hergün öğleden evvel ve 
münakasaya iştirak etmek 
için de vakti muayyeninde 
teminatlarile birlikte komis
yonumuza müracaatları. 

* * * 
Harp Akademisi kıtaat ve 

müessesat ihtiyacı için 157,000 
kilo Kuru ot aleni müzayede 
usulile 11-8-931 TA. de saat 
17,50 de ihalesi icra kılınacak
tır. 

Taliplerin şartname~erini 
görmek üzere her gün öyle
den evvel komisyonumuza ve 
miinakasaya iştirak etmek üze 
~e de yevmi mezkıJrda 3. K. 
O. SA. AL. müracaatları ilan 
olunur. (116) 

• • 
3. K. O. kıtaat ve müessesat 

ihtiyacı için 163,000 kilo kuru 
ot kapalı zarf usulile 23-8-931 
Ta. de saat 15 de ihalesi icra 
lı:ılınacaktır. 

Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her gün öyle
den evvel komisyonumuza vo 
münakasaya iştirak etmek üze 
re de yevmi me2lkmda . K. 
O. SA. AL. müracaatları i!An 
olunur. (114 ). 

Jf. :f. >(. 

MÜHiM BiR KEŞiF 
;\I mlcketimizin ·anın mı:- mü 
derri s dok :o: vo kimyıkerleri n · 
Jen ITadi F•ik, Nazmi Asaf. 
Çelllyan. Ömer Şevket ve Os· 
nan Şerafettin Beylerin tahlili 
imyevi \·c tecrübe neticesinde 

'cril ı.:n raporlarile t ı! zahür eden 
bir hakikaı 

TiMSAH 66 
( CROCODILE) markalı Tıraş Bıçaklan 
Hallı lsvoç çeliğinden mamul olup cildi tahriş etm ez, taravet ve 
~ünlliği tezyit eden iktisodt bir alettir. Hekimlerimizin raporların• 

itimat ederek her verde Y A L N l Z bu bıçaklan 1rayınız. 

Bıçaklann üzerine 66 numarası bulunmasına dıkkaı ediniz. 
Y cğıne dcpo<u; l<tanbul <;içekpazor l<tintiyaui l lan 

ÇiFTÇiLER 
A&tçlınnızı, bı~larınızı ve portokıl ve sair ağaçlarınızı muvıffakiyetlc 

aşılımık için johnson 3 .Johnson. Gı. Britain, Ltd . ı Slouhg · Buks. 
An~etcrre. de lrA!n ln~liz fabrikasının 

"GREFTEX,, 
Yapışkan Şeritlerini Kullanınız. 
Yıpı4k111lığı hasebi!e ( GREFTEX ) şeritleri ışılınn muvıffakıyetinı 

temin eder. Ve az zauıın zarfında akıllı bir çiftçinin çiftlığinden en mü· 
kemmel meyveler sobibi olmağa ve ktrını ziyıdeleştirmeğe muvaffak olur. 

Avrupa'da ve müıtemlekttıa ( GREFT~:x ) büyük bir muvaffıkil c t 
kuındıgı gibi Türkiye•de keza büyük muvaffakiyetlor kazanınıktıdır. 

Satıf mahAlli: Gılıtı'da M3hmudiye caddesinde ;ı4 numeroda il 
LAN G E ticarethanesi. Tı!Jil ilr alMak isteyen çiftçilerin vakit gai r 

etmeden bu "' 1• es • yazmaları IAıımdı r. 

BÜYÜK TAYYARE 
Piyangosu 
il. ci tertip ı. ci keşide 

11 Ağustos 1931 dedir 

Büyük ikramiye 
30,000 Liradır 

Ayrıca: 15,000-12,000 .. ıo,ooo 
LİRALIK iKRAMIYELER 

ve 20,000 Liralık 
Bir mükafat vardır. 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Ali m6hendis kısmı - Sanayi ku ·!arı 
Her perşembe ve cuma günleri saat 9 dan 12 ye b.adar 
müracaat kabul olunur. Yerler mahdut olduğundan 

Çatalca Mst. Mv kıtaat ve 
müessesat ihtiyacı için 11250 J 

kilo benzin aleni münakaşa su
retile 23-8-931 Ta. de saat 15 
te ihalesi icra kılınacaktll\ 1 

istical ta\•siye olunur. "' Taliplerin şartnamelorini I .. ______ • 
görmek üzere her gün öyle- --------------------------
den evvel komisyonumura ve 
münakruıaya iştirak etmek üze 
re de yevmi mezkurda • K. 
O. SA. AL. KO. müracaatları 
ilan olunur. (110). 

• * ., 
K. O. Kıtaatı ve müessesat 

ihtiyacı için 200,000 kuru ot 
ıkapalı zarf usulile 23-8-931 Ta. 
de saat 16 da ihalesi icra kıJı. 
racaktır. 

Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her gün öyle
den evvel komisyonumuza ve 
münakaşaya iştirak etmek üze 
re de yevmi mezkfu-da - K. 
O. SA. AL. KO. müracaatları 
ilan olunur. (i 13). 

* * * Çatalca Mst. Mv kıtaat ve 
müessesat ihtiyacı için 9000 
kiw Gaz aleni münakasa 
usuli.yle 23-8-931 Ta. de saat 
15,30 da ihalesi icra ·kılınacak
tır. 

Taliplerin şartnamelerini 
görmek üzere her gün öyle
den evvel komisyonumuza ve 
münakaşaya iştirak etmek üze 
re de yevmi mezkiirda • K. 
O. SA. AL. KO. müracaatları 
iliin olunur. (109). 

1 
Askeri fabrika· ı 

lar ilanları 

'.l.>ı.10 1 on Ge~eratör kömurü 
106,90J kilo civata Demiri 

Yukarıdaki malzeme kapalı 

~arf ile 31 - 8 - 931 de saat 

15 te ihalesi yapılacakbr. 
Taliplerin şartname için her 

gün ve münakasaya girmek 

için de o gün t~minat (tek

lifat) il• mü-acaatı. (3402) 

Erzurum P. T. B. Müdiriyetinden: 
1250 lira b~deli sabıklı Hasankale-Beyazit postası bu sene 

Karaköse'ye kadar gitmek yazın otomobil kışın atla haftada 
müteıkabilen bir sefer yapmak ve her seferde 480 kilo götiirüp 
getirmek ve 15-8-931 saat 17 de ihalesi icra ıkılmmak üzere 
27-7-931 den itibaren yirmi gün müddetle münaıkasaya çıkanl
mıştır. 

Taliplerden fo 7,5 teminatı muvakkate ihaleden 'SOllra % 15 
nisbetinde teminatı katiye alınacağının mukavelesine müsteni
den Banka teminat mektubu mukaıbilinde senelik ücretinin sü
lüsü nisbetinde avans dahi verileceği ilan olunur. 

Diyarıbekir P. T. T. T. Baş Md. 
lüğünden: 

Bin lira bedeli sabıklı Diyarbokir-Mardin ve Mardinle ista
syon arası Postası nakliyatı 30-7-931 den itibaren yirmi gün 
müddetle münasaya çıkarılmıştır. Tekaıniir edecek bedel haddi 
layık görülürse on sekiz Ağustos salı günü saat on yedide iha
le edilecektir. 

Talip olanların şeraiti anlamaık üzere Baş Müdüriyetimiz
de müteı;;ekkil komisyona müracaat etmeleri lüzumu ilan olu
nur. 

Istanbul Adliye Levazım Mü-
dürlüğünden: 

1 Haziran 931 tarihinden itibaren bir sene zarfında tab edile-
cek olan Adliye ceridesinin aleni münakasaya vaz'ı takarrür 
ettiğinden şartnamesinde muharrer evsafı kanuniyeyi haiz ta
liplerin yevmi ihale olan 15 ağustus 931 cwnartesi günü saat 
14 te Adliye Vekaletinde müteş.ekıkil mübayaat komisyonuna 
kanun dairesinde müracaatları ve şartnamelerin ise İstnbul 
Adliye levazım dairesile meı:ıkezde mübayaat k<oıınisyonwıdan 
istemeleri lüzumu ilan olunur. 

Jandarma imalathanesi 
dürlüğünden: 

•• mu-

Jandarma ihtiyacı için 200-250 adet Eğer takımı satın alma
caktır. Münakasa 9 - 8 - 931 pazar günü saat 15 te Gedik
paşada Jandarma imalathaneainde icra edilecektir. Şarbıame 
imalathaneden verilir. Taliplerin komisyona mllracaatlan 

M. M. satın alma 
komisyonu ilanı 

Antalya' daki Askeri kıta
at ihtiyacı için sığır eti ka
palı ıarfla münakaıaya kon
muştur. lhal.... 22 ağustos 
931 cumartesi günü saat 10 
da İsparta'da Askeri satın 
alma komisyonunda yapıla
caktır. ( Şartname heyetimiz
de mevcuttur.) Taliplerin şart 
name almak ve münakasaya 
girmek üzre t minat ve tek· 
lifnamelerile ihale saatinden 
evel Isparta' da mezkür ko
misyona m:iraeaatları (467) 

* * * 
Denizli' deki 1&keri kıtaat 

ihtiyacı olan sığır eti kapalı 
zarfla münakasaya konmuş
tur. İhalesi 24 ağuıtos 931 
pazartesi gunu saat 9 da 
İıparta' da Askei satınalma 
komiıyonunda yapılacaktır. 
(Şartname heyetimizde mev
cuttur.) Taliplerin ~artname 

almak münakasaya girmek 
üzre ihale saatinden evci te
minat <ve teklifnamelerile bir
likte lsparta'da mezkür ko· 
misyona müracaatları. (469) 

* * * Bandırmadaki kıtaabn ih-
tiyacı olan un kapalı zarfla 
münakasaya konmuştur. İha
lesi 15 Ağustos 931 cumar
tesi günii saat 10 da Bandır
mada askeri satınalma komis
yonunda yapılacaktır. Talip
lerin şartname almak ve tek· 
liflerini vermek üzre teminat
larile birlikte komisyona mü-
racaatları. (454) 

* * :) 
Faııkı fiatı ifayı taahhüt ede 

miyen müteahhide ait olmak 
üzere aleni münakasaya konu
lan on bin kilo motorin yağma 
talip çıkmadığından münaka
sası 19-8-931 çarşanba günü sa 
at on dörtte yapılmak üzere 
talik edilm~tİT. Taliplerin şart 
name ve nümunesini görmek 
üzere ve her gün ve ihale saa
tinden evvel teminatlarile Fın
dıklıda hey'etimize müracaat
ları ilan olunur. (471) 

* * • 
Ordu ihtiyacı için yerli Fab 

rikalar mamulatından 60,000 
metre boz renkte kaputluk ku 
maş kapalı zarfla münakasaya 
konmuştur. !halesi 23 ağustos 
931 pazar günü saat 15 te An-

. karada me11kez satın alma ıko
misyonunda yapılacaktır. Ta
liplerin şartname almak ve mü 
nakasaya girmek üzere temi
nat ve teklifatnamelerile bir
likte Ankara<la me2lkftr komis
yona müracaatları. (470) 

Üsküdar ikinci Sulh Hukult: 
Mahkemesinden: 

Üsküclarda Arakiyeci Haci Cafer 
mahallesinin Bol AJıe.ık Nuri çık
mazın.dan N.Ju hanenin 1 oda11nda 

eakine ike<ı ahiren vefat &den ve tıe
rckeııine mahkemtıniıce vaıiyet edil 
miş buluııanZeliha hanımden alacak 
ve borç iddia edenlerin bir mah ve 

veraset iddiasında bulunanlarında 

üç malı zarfında vesaiki kanuniye
ler~ birlikte Üsküdar 2 inci Sulh 
i-.".&lr\· k mahkemesin~ müracaat et· 

mt1':1 ve aksi takd;t '·' kan .. n.ı me
·:cniain mevadı m ıhsuuaı abk§mı 

tatbik olunacağı ilin olunur. 
-------- - ---

lstanbu/ Üçüncü lcra Memurlu
ğundan: 

Türkiye İ§ Bankaaırun Avram 
Kirispi efendi zimmetinde alaca4ı
na mükabil mwnaileyhin sahip ol
duğu mülga itibarı milli Bankası

nın 144479 il& 144508 ve 171052 ili 
171081 nUJllaralı (60) adet hisse se
nedi haczen ve uaulen abare furubt 
edilmiş ve nusbai aııliyeleri borçlu 
nezdinde kalmış <>ldulundan yeni 
ruıaha.larmııı mütteriaine ita edile
ceği ilin olunur. 

ZAYİ - İstanbul İtlıalat gümrü
l!ünün 1-4-931 tarihli 35164 No be
yannamesine ait 680 J.lralık 201116 
No depozito makpuaunu zayi eyle
diın. Y eniei almaca imden. zayi ola
nın hükmü olmadığını muh~renı 

gazeteniz ftllrtasiJe ne§l'ini rica 
ederim efendim. 

İspirto ve İspirto.lu içkiler inhisarı 
Umumi Müdürlüğün~en: 

Evvelce 28 Temmuz 931 salı günü ihale edileceğ"i ilin edi
l~n İdarenin Liman sahilindeki motör nakliyatına ait müna
kasanm ihalesi 8 Ağustos 931 Cumartesi günü saat ona ka
dar temdıt edildiği ilan olunur. 

Pazarlıkla erzak, ye
şil sebze, kok kömürü 
ve saire mUnakasası 

Y eşilköy Hava makinist 
satın alma komisyonundan: 

mektebi 

27 Temuz 931 tarihinde kapalı zaTf usulile ihalelerinin icra 
edileceği ilan olunan 34 kalem erzak, ve saireden 12 ıkalemin 1 

ihaleleri icra edilmiş ve teklif olunan fiatlarm gali görülmüş 
olmasından dolayı ihaleleri icra edilmiyen 27kalem erzakı müte ! 
nevvia yeşil .ı:ebze kok kömürü ve sairenin 9 Ağustos 931 ta
rihine ~ıüsadif paz~r günü saat 14 te pazarlıkla ihalesi mukar
rer 'bulunduğundan taliplerin şartnamelerini görmek ü_zere 
her gün ve münakasaya iştirak etmek üzere de yüzde yedı bu
çuık nisbetindeki teminatı muvakkatelerini Bakrrköy mal san- . 
<lığına teslim ederek alacakları makbuz ilmühaberini hami.len 
yevmi mezkurda mektepte müteşekkil komisycnumuza mura-

caatları ilan olunur'..:·---------------:-----

Ta lılisiye umum müdürlüğünden: 1 

NORSKE ORİENT 
A T H E N vapuru Jiın 

olup emtiai t!cariyesini ih 
ağustosa kadar muhtc.rem 
!erin emrine hazır buluna 
vers Hamburg ve İskandi 
manian içfo eşyayı ticariy 
edecektir. 

R 1 O vapuru keza Jim 
olup Anvers, Amsterdam, f 
ve İskandinavya limanları 
tiai ticariye tahmil etme kt 

Tafsiliıt için Galata'da 
Hanmda 3 üncü katta Theo 
vapur accntalığına 
B . O . 2274. 

mürac 

KARADENİZ POS 

VATAN vft.P. 

ÇARŞAM 
ırnnn tam saat 17de s· 
nhtımından hareketle 
guldak, lnebolu, Sa 
Ordu, Giresun, Tra 
Sürmene ve Rize) ye a 
ve avdet edecektir. 

Fazla tafsiUit için 
keci Yelkenci hanı 

acenteliğine müracaat 
Rumeli tahlisiye mıntakaaının merkezi olan Kumköy'ünde 1 

(Kilyos'ta) Tahlisiye kovuşu karşısındaki muallim hanesinin J 

tamirat ve inşaatı kapalı zarf usulü ile münakasaya konul- 1 
mu§tur. Münakasa 22 ağus~oı 931. tarihi~e müsadi.f cumar- '•••••••••• .. 
tesi günü saat on dörtte ıcra edılec~ktır. İşbu ınşaat ve \ Tavilzade vapurl 
tamirata ait ketif ve şartname ve resım Galata rıhtımında 

1 

Munt:lzam A yy ALIK 
Tahlisiye müdüriyeti umumiyesinden v~er.~Iecektir. Te~lif ,..... S ) ,. 
mektupları 20 ağustUOS 931 perşembe gu;ıu Sa~t OD sekıze e a 
kadar Tahlisiye umum müdürlüğüne teslım edilecek ve bu vapuru he 

Tel. 21 

saatten sonra ve münakasa günü getirilecek teklif mektup- şembe a 
!arı alınmıyacaktır. Münakasiya iıtirak için teklif mektubu s.aat 17 ele Sirkeciden 
vermiş olanların 22 - 8 - 931 cumartesi günü saat 00 dörtte ketle Gelibolu , Çana 
Galata rıhtım .uda Maritim hanında Tahlisiye umum müdür- Küçükkuyu, AJbnoluk, 
lilğll mübayaa komisyonunda hazır bulunmaları ilan olunur. remit, Burhaniye ve Ay 

lstanbul Üçüncü icra Memurlu- ı •••••••••••••ı 
LASTER SİLBERMAN ğundan: 

azimet ve avdet edece 
Yo'cu bileti vapur 

verilir. Adresı Yemişt 
vilzade biraderler. 

Tamamına 191 lira 25 kuruş kıy
met takdir edilen Üsküdarda İca-
diye mahallesinde Doğramacı Si
mon sokağında kayin eski 27 mü
kerrer numaralı 382 zira 12 parmak 
bir kıta arsanın tamamı 13-9-931 ta 
rihine müsadif Pazar günü ögleden 
sonra saat 13 ten iti ya kadar daire· 
mizde açık arttırmawı icra ve şart

namesi 13-8-931 tarihinde divanha-
neye talik olunacaktır. 

Arttırmaya i!itiw için yüzde 
yedi teminat akçası alınır. Hakla
rı tapu sicilleri ile ııabh olmıyan 

ipotek alacaklılarla diğer alakada
ranının ve irtifak hak sahiplerine bu 
haklarını ve hususile faiz ve masa
rifc dair olan iddialarını i!An tari
hinden itibaren yirmi gün içinde 
evrlkı müsbiteleri ile bildirmeleri 
lazımdır. Aksi haMe hakları tapu 
sicilleri ile sabit olmıyan $atış be
delinin payla§'t>asmdan hariç kahr
la.ı. Bilcümle müterakim vergilerle 
belediye reaiınleri, vakıf icaresi 
müşteriye aittir. AUikadarların ye
ni icra ve ifUls kanununun 119 un
cu maddeaine göre lıaTeet etmele
ri ve daha fazla malilmat almak ia
tiyenlerin 929-1417 dosya numara.ı 
ile Üçüncü İera Memurluğuna mil
Tacaatla.ıı ilin olunur. 

MUREBBİYE ARAYANLARA 

Almanca, Bulgarca ve Türkçeli
sanlarına vakıfım. İyi ve temiz bis 
aiJerun nezdinde mürebbiyelik yap
mak istiyorum. (M.) rumuz ile İe
tanbul 176 posta kutuau adresine ya 
zılması. 

T. Tayyare C. 
Umumi merkezinden 

ihalesinin 1-8-931 de yapı
lacağı ilin edilen Ankarada 
Y enifehirde havuz batın da 
Türk Tayyare Cemiyetinin 
Şehitler abidesinin inşaatı bir 
yer ihtilafından dolayı az bir 
müddet için teabhura ugra· 
mıttır. lbtillfın hallinden son
ra keyfiyet tekrar ilin edi
lecektir. 

lstanbul deftrdarlığından: 

Satılık anıa, No 25 müker
rer, Halitağa sıoıkafı, Osmana
ğa mahallesi, Kadıköy, bir ta
rafı Tiyamonisin ev bahçesi 
ve bazen Iakohi evi bahçesi,ve 
3 1 araftan yol ile çe.vrllmlıt 
1402 arşınlı bir ıkrt'a araa satı
lıktır. Mezkftr arsanın bedeli 
8 ~ene vo 8 taksitte verilmek 
vartile tahmin edilen kıymeti 
2804 liradir. Satıt açık arttır- , 
ma 25-8-PSl aalı ıüntl aaat 15 
te Defterdarlıkta. (M-3>J3). 

ve ŞÜREKASI 
DOYÇE LEV ANT LİNİYE 

Hamburg, Brem Anvers İs
tanbul ve Bahrisiyah arasında 

azimet muntazam postası: Ham 
bur.g, Brem, Stctin, Anvera ve 
Roterdamdan limanımıza mu
vasalatı beklenen vapurlar: 
NOPLİA v..puru .!imanımız

da. . 
CHİOS vapuru ti Ağustosa 

doğru 

APOLONİA vapuru 8 Atus 
tosa doğru 
AKİLA vapuru 13 Ağust06ll 

doğru 

Burgaz. Varna, Köstencc, Ka
las ve lbrail için limanımızdan 
hareket edecek vapurları 
NOPLİA vapuru 6-8 Ağu• 

tosda tahmilde 
MİNDA vapuru 20-22 Ağue

tosda tahmil.de 
Yakında Batum için hareket 

edecek vapurlar: 
MİLOS vapuru 12-13 ağua

tosta tahınilde 
Hamburg, Brem, Aııvers, Ro
terdam de Dançig için yalan
da limanımızdan hareket ede
cek vapurlar. 
ASKANİA vapuru 4-5 Ağua 

toııda tahmilde 
CHİOS vapuru 6-9 ağufltos

ta talunitde 
AMSEL vapuru lS-14 •iua

tosta tahmilde 
GERNİS vapuru 16-18 Ağus 

tosda tahınil<le 
Yakında Tekirdağ ve Pan

dırmadan Roterdam, Anvers ve 
Hamburg için hareket edecek 
vapurlar: 
ASKANİA vapuru 6-8 Ağuı

tosda tahmilde 
AKİLA v.puru 17 -18 afus

tosda tahmilde 

T elefoo lıtanbul 22 

NAiM VAPURLA 
lzmir postası 

Haftalık lüks ve sürat 

ADNAN 6v31. 

Perşembe J:nJ 
lata rıhtımından bar 
ıloğru lımi're Ye pazar 
lzmir' den lıtanbula h 
eder. Tafsillt için G 
Frenııian hanında klin 
koviç ve şllrekbı 
acentaaına müracaat. 

Tel. B. O. 2 

SEYRISEF AiN 
Merkez acenıa: Galall ıtöprb 

B 236!. S•bt A. Strtffi MHI 
zade baıı ı. 2740 
---------~_,/ 

TRABZON POSTA~ 
KARADENİZ 6 Al 

tos pertembe 17 de_:__...-1 
-MERSİN-POSTAS 

ÇANAK.KALE 7 Aı 
tös cuma 10 da G 
Rııhtrmından kalkar~ 

Trabzon postafl 
(ANTALYA) 4 A~ 

salı 17 de Sirkeci tı) 
mından hareketle Zoo 
dak , lnebolu , Ayarı t 
Samsun, Ünye, Ordu, 
reıon, Trabzon, Rize 
Mapavri'ye gidecek d~' 
te Of, Silrmene ve ı• 
bolu'va da u!lravacakfıf 

Fazla tafsilit için GaJatada 1 lstsnbul Beşinci icra Jı 

Ovakimyan hanında kfiln Las- I de;ahcıız n Ful'Uhtu muJcarf 
ter Silberman ve Şürekası va-
pur acenteliğine müracaat. 1 ton yeni çubuk demir 10 ;. 

Telefon: Beyğlu 641-674 
1 

931 tarihine müaaddif 
iııı••••••••••••l I saat on ikiden itibaren ~ 

Piyango Müdürlü- Tophanede ıc.Jıç Ali Paşa 
sinde sabık salhane ve eJye,,ı 

A"ünden: mirci dükkanı dcrunünde "1 
Bir adedi azami yilz liraya yede satılacağından talip ol 

olmak iki adet kasa muba- yevmi mezkOrde ınahalind• )il 
yaa edileceğinden vermok lunacak memuruna mürac..ıt 
isteyenlerin 5 ağustos 931 
tarihine kadar piyango mü
dilrlüğündeki milbayaat ko
misyonuna müracaatları. 

!eri ilin olunur. } ______ ,.......ı 

Muhasip Aran•' 
Büyük bir müessesenin t•' 

bir mılhasibe ihtiyacı vard•: l> 
nedat Kalemi mümeyyizi Mehmet hasebeyi ve Fransızcayı iY' 

1 EniJı efendi merhumdan muhall&e6 si şarttır. Talip olanların b~. 
ve Kadıköy mal müdürlüğünden al ğu ve çalıtdıkları · işleri gli} 

makta o'®ğum. ~ cil~~la 1 tercümei hallerini yazara:~ 
teskeı<e ve mühür!imll e-aıp ettım. rumuzile İstanbul ı 76 n1J11' 
~en1lcri alınacağı c.ihetle hilkUmle- ta kutusuna göndennele~ 
n yoktur, ti" 

ZAYİ - Pedc~im Defterhane Se-

Fat.- Has- Hanı1111 ' •• " • ürh•JI 


