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llindistan'ın 
aksimi iman anlı 

Birinci Yuvarlak masa kon
•nsı sıralarında Londraya 
en gitmek istemediğini so
bir gazeteciye Hint milli-

tlperveri Gandi, ıu cevabı 
trınişti: 

- Hintliler arasındaki bo-

Borçlar işinde iki su- ' 
reti hal görüşülüyor 

Gazi Hz. 
Büyük Reisimizin 

Kazını Pş • 
Hz.ne tel yazısı 

Reisicümhur H z. dün Kaplı
cadaki dairelerinde meşiul ol
mu!jlardır. 

. !tnağı seyretmek zevkini ln
lızlere vermemek için ••. 
Kısmen bu mülahaza ile kıs 

en d'e konferansın müzakera
~ zemin teşkil eden raporun 

lı;ırlanmasına Hintliler işli
k ettirilmediği için Gandi 
?ndra'ya gitmemifti. Hint 
.•lliyetperverinin Londra'ya 
lınemekte ne kadar haklı ol
iu ikinci konferansın müza
releri sıralarında anlatıldı. 

.unkü Gandi'nin de icabet etti-
tı bu ikinci konferansta yalnız 
~.&ilizler def i!, bütün dünya 
. •ntliler ansındaki mücadele
•.doya <İoya seyretti. En ehem 
,1Yetli mücadele mevzuu, Hin
'landaki akalliyetlerin tem

•ili ıneselesi idi. Bu yüzden 
lııiialümanlarla Mecusiler ara-

• k1ııda ihtilaf çıktı. Ve nihayet 
0ııferans ta hiç bir neticeye 
d~rınadan dağıldı. Gandi Hin
i 11lllna avdet eder etmez hapse 
•kıldı. Ve Hindistanda bir te
r 0 r devri ba,ladı. 

Hal şekli behemehal tediye 
kabiliyetimize ve ikti _ 

sadi şartlara uygun olacaktır 

Şükrü B. eylul ortasında dönüyor 
müzakerat hakkmda son derece· 
de ketum davranmaktadır. Dün 
Saracoğlu Şükrü Beyle Perapalaı 
otelinde bir müddet görüttük Pa
riste dayinler vekilleri ile cereyan 
etmekte olan müzakerat iyi bir 
mecra takip etmekle beraber, Şük 
rü B müzakeratın son aafhaın 
hakkında beyanatta bulunmak İs· 
tememittir. Şükrü B. sorduğumuz 
ıualleri cevap11z bırakmakla be
raber, •u sözleri aôylemekle ikti
fa etmittir: 

- Osmanlı borçları meaeleıinin 
alacağı hal §ekli, behemehal bu
günkü iktısadi tartlara uyugun o
lacak ve memleketin tediye kabİ· 
liyetinin dahilinde kalacaktır." 

iki nevi hal sureti 
l Ancak lngiliz hükUmeti, Muhtelif temaalarımızdan elde 
~ arada temsil meselesini hal- ettiğimiz neticeye göre, Pariıte 
"'ttnek için çalıtmakta devam cereyan etmekte olan müzakerat 
tt · İyi bir mecra takip etmektedir. 
. llııttir. Ve bu mesainin netice Müzakerabn aldığı tekle göre 
h1 

.. 01nıak üzere geçen gün Hint Oamanlı borçları meselesinde iki 
Ukunıetlerinin ayn ayrı her Sararoğlu Şükrü B. nevi hal aureti mevzuu bahistir. 

~tcliaindeki temsil niıbeti Elyevm tarafeyn bu iki sureti 

klkkında çok ehemmiyetli bir Evvelki gÜn Paris'ten tehrimi- halli tetkik ve yekdiğerile muka-
l F'I ze gelmit olan Saracoğlu Şükrü yeae etmek vaziyetinde bulunuyor 

h karname neıredilmittir. ı - B. Osmanlı borçları hakkmda lar. Saraç oğlu Şükrü B. bu iki 
ı ' ika kararnamede tesbit edi- dayinlerle cereyan eden müzake- sureti hal hakkındA hükumete i
tıı nisbetler, umum Hindiıtana rat hakkında bükUınete izahat zahat vermek ve iki•inin de fay
lltııil olmak üzere tC!kili ta• verdikten sonra yeni talimat ala- da ve zararlarını izah etmek için 

• 
1~\'Vur edilen federal meclis i- rak eylulün ortalanna doğru tek- gelmittir · 

ı Çııı deg"ı'l, ayn ayrı eyaletler • , 'd k · S 1 Dayinler namına müzakereye rar Par11 e gı ece tır. aracoğ u 
• llıec)ialeri içindir. Fakat bu Şükrii Bey Pariste cereyan eden (Devamı 6 ıncı sahifede) 

t ~tc.lia. t~kil edildiği zaman l===-========================-
h llıı nıabetlerin aşağı yukarı 
1 ıına uygun olacağı kabul edi-

• eb·ı· ı ır. 

Hintliler Londra'da Hindia
~ıı nüfusunun akalliyetlere tak 

• ~ 1~ edilmesine esas itibarile 
1 'lır~ etmiılerdi. İngiliz hükii
~etinin kararnameainde tak

' 
111lt tam ve famildir. Evveli 

' ~~~·· milliyet itibarile taksim 
'.ılıyor. Sonra din itibarile tak-
~111ı. ediliyor. Bundan sonra 11-

~rf ıtibarile taksim ediliyor. 
eılek itibarile taksim edili;or. Hatta cinı itibarile bile 

d•ksim edilerek bazı meclisler
h;ki kadın ve erkek nisbeti da-

1 tesbit edilmittir. 
1513 e baliğ olan umum 

~~lialerin azaları arasında 
1nt)j yani Mecusi ancak 705 

~~dan ibarettir. Bundan sonr.a 
ualüman Hintliler, Hırıstı

~a.n Hintliler, temas· caiz ol
ı·tYan Hintliler, İngiliz Hint
: er, Avrupalı Hintliler, ticaret 
ı·j •anayi ile meşgul olan Hint 
'..er. arazi sahibi Hintliler, da
~lfünunlu Hintliler ve amele 
I İntliler diye bir takım taksim 
er Yapılmıt ve her millete, di
~e ve sınıfa ayn ayn temsil 

1beti tayin edilmittir. 
Mecusi Hintlilerden sonra 

J'.11 ehemmiyetli akalliyet müs
I 1111ıanlardır ki, umum meclis-
1"rdeki aza nisbeti Mecusilerin 

OS ne kartı 489 dur. Bundan 
llıallda müılümanlar iki mühim 
:Ylllet meclisinde ekseriyeti 
e,kil etmektedirler. Bu iki e
~IÜ.et te Pancap ve Bengal'dir. 
ııılümanlann ekseriyet teşkil 

~de.::ekleri üçüncü bir eyalet da
d~ te9kili mutasavverdir. Şim-

1 Bombay'a tabi olan Sind, 
ly~~larak ayrı bir eyalet teşkil 
~ılınce, burada da müılüman
ar kahir ekseriyeti temin ede
t~klerinden Hindistanda ekae
~Yeti müslüman olan meclisler 
ilçe baliğ olacaktır. 
L Diğer taraftan Mecusiler 
""l eyalette ekseriyeti teşkil 
~iyorlar. Üç eyalette de ekse
rıYeti temin edebilmek için züm 
lelerin bir kombinezon yapma-
11.rı lazımdır. 

dl İngilizlerin öteden beri, Hin-
ı~tanda takip ettikleri siyaset, 

~ılletleri tefrikaya dütürmek 
"~ bu suretle hükümran olmak 
'ıYaseti idi. Bu temsil projesi 
11iifuı ba taıı a a ·, v.e H ·dan 

Fabrikalar kapa mak 
_ tehlikesinde mi? 

Mevaddı iptidaiyenin konten_ 
jana tabi tutulması fabrika_ 
ları müşkül vaziyette bıraktı 

2000 fabrikanın 50000 amelesi var 

Fsbrikatiirler dünkU içtimada 

Yeni kontenjan karamameıile 
memleketimize yapılacak her ne
vi ithalatın kontenjana tabi tutul· 
ma11, bu suretle fabrikalara lüzu
mu olan mevaddı İptidaiyenio de 
kontenjan dahiline girmesi sana
yi üzerinde müeaair olacaktır. 

Bu sebeple dün öğleden evvel 
aanayiciler Milli Sanayi Birliğin
de bir içtima yapmı,lardır. 

Yüzlerce fabrikatörün ittirak 
ettiği bu içtima çok heyecanlı ol
muı ve uzun sürmüştür. 

sola dilim dilim taksim etmek
tedir. Dinlere ayrılı§, milletlere 
ayrılıı, sınıflara ayrılı§, mes
leklere ayrılış; cinslere ayrılıı, 
hülaaa akalliyetlerin hukukunu 
temin prensibinin tatbiki baha
nesile parça parça olmuştur. 
Bu parçalanma, her mülahaza
dan evvel, lngiltere'nin Hin
distan üzerindeki hakimiyetinin 
idamesi düşüncesile yapıldığı
na ıüphe yoktur. Filhakika 

Şimdiye kadar fabrikaların 
mevaddı İptidaiye ihtiyacı lktısat 
vekaletinin tastikile kontenjan 
harici olarak ithal edilmekte ve 
fabrikalar muntazaman mesaisi
ne devam etmekte idi. Son karar
name kontenjan harici itbali.tı au· 
reti kat'iyede menetmekte olma11 
na göre, fabrikaların itlemesi ve 
faaliyetine devam imkanı görüle
memektedir. 

Dünkü İçtimada bu nokta et
(Devamı 6 ıncı sahıtede) 

böyle taksim ettikten sonra 
İngiltere'nin yapacağı §ey, bir 
zümreyi diğer zümre aleyhine 
tahrik ederek, kendisi de pi
posunu yaktıktan ~onra müca
deleyi uzaktan seyretmekten 
ibarettir. Gandi'nin Londra'da 
İngilizleri seyretmek zevkinden 
mahrum etmek istediği man
zarayı fngilizler Hindistan top
raklarında seyredeceklerdir. 

Ahmet ŞÜKRÜ 

••• 
BALIKESIR, 12. - Meclis 

Reisi Kazan P&fa Hz. buradaki 
tezahürat üzerine Gazi Hz. ne 
bir telgraf çekmişlerdi. Bu telg
rafa gelen cevap bugiin Hallt 
Fırkasında verilen ziyafette o
kunmuı ve alkıtlarla kartılan· 
mııbr. Gazi Hz. nin telgrafları 
§Udur: · 
Balıkesirde T. B. M. M. Reisi 

Kazım Paşa Hz. ne 
Çok sevdiğim yurdun ve Bü

tünün parçalarmdan birine ka· 
vuıtuğunuzu bildiren tel yazı
sını sizi ıçok ıeven arkadaşlar 

(Devamı 6 ıncı s.ııifcde) 

• 
iktisat Vekili 
Dün geldi 

--· -
Amerika sefiri ile 

uzun 
uzadıya görüttü 

Yalovadan avdetten ıon• 
ra Avru1;1aya gidecek 

lkti.,at Vekili 
Mustafa Şeref B. 

iktisat Vekili Mustafa Şeref Bey, 
dünkü trenle Ankaradan tehrimize 
gelmittir. Mıntaka ticaret müdiriy ... 
ti, Ofiı ve Tjcaret odaıı ~rkim iz .. 
mirden gelen afyoncular heyeti Ve
kil Beyi istasyonda iıtikbal ebniıler 
dir. 

Mustafa Şeref Bey, doğruca To-
(Devamı 6 mcı sahifede) 

Yunus Nadi, 
Burhan Cahit 
Beyler 

Dün iddia ve müda
faa yapıldı. Muha

keme karara kaldı 

'Yunus Nadi ve Burhan 
Cahil B. ler 

Cümhuriyet gazetesi sahibi Yu
nus Nadi Beyin Köroğlu gazetesi 
sahibi ve neıriyat müdürü Bıirhan 
Cahit Bey aleyhine ikame ettiği 
davaya dün üçüne~ c~z~ mahke
mesiode devam edılmııtır. Muha
keme aaat 19,30 a kadar devam 
etmit. iddia ve müdafaa yapılmıt 
tır. Müddeiumumi muavini cÜr· 
mü aabit gönnü, ve suçun ceza 
kanununun 480 ninci maddesine 
uygun olduğunu ıı;öyliyer".k suçun 
işlenmeaine sebebıyet verılme na
zan dikkata alınmak ve bu sebe
biyet vermede haksızlık vaki olup 
olmadığı takdir edilmek üzere ta• 
yini ceza talebinde bulunmuştur. 

Muhakeme karar tefhimi için 
Pazartesi gününe talik ec!ilmietir. 

di • 
enın 

Sabah çıkan 
Akşam 
Gazeteleri 

Sabah çıkacaklarsa 
beyannamelerini 
değiştireceklerdir 

Birkaç aydan beri Aktam ve 
Son Posta gazeteleri aktamları io 
tişar edeceklerini beyan ettikleri 
halde aabahın aaat sekizi ile onu 
araamda basılmakta •e hazan da 
ondan evvel intifar etmekte idiler. 

Halbuki matbuat kanununun 
9 uncu maddesinin ( g) fıkrıuıı 
bir gazetenin neşredileceği vaktin 
tayinini mecburi kılmaktadır. Be
yanname ahkamı hilafına hareket 
edenler hakkında da kanunda ce
zai ahki.m konmuştur. Binaena
leyh bir gazetenin aktam intitar 
edecek diye beyanname vererek 
sabahları çıkması kanuna muha· 
lif görülmektedir. 

Bu mesele ile alakadar olan 
Vilayet beyanname hilafına hare 
ket eden gazetelerin kanuna na ... 
zan dikkatlerini celbebneğe ka· 
rar .. ermiştir. Haber aldığımıza 
göre, sabah gazeteleri vaziyetten 
Matbuat cemiyetine de ıikiyet et 
mitlerdir. Matbuat cemiyeti de 
sabah gazetelerinin bu tikayetini 
Vilayete bildirmiıtir. 

• 

Sa ıp ve Başmu aniri 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

Başvekil tetkik 
seyahatına çıkıyor 

ismet Pş. Y alovadan geldi. 
Yirmi güne kadar Ana_ 

doluda seyahata çıkacaktır 
Euuellıi gün Ankaradan Yalouaya giJen BQfOelıil /.,,.et PQfc-. 

dün akfam Seyrisefain vapuru ile ff'hrimm gelmiftir. lamet Pafa 
Biıyiikadada uapurdcm inmifler uc oradcın bir rnotörle Heybeliada
ya geçerek biraderlerinin euini teırif etmiflerdir. 

ÔğrendiğÜnôz.e eöre Batvekil ıehrinıiule aeki:ıı; on gün kaldık
tan •onra Ankaraya dönecektir. /ımet Paıa Anlıarada da bir haf
ta on giin kalacak, müteakıben Anadoluda bir tetkik aeyo.hatına 
çıkacaktır. 

Kömür tahkikatı da 
uzayıp gidecekse .• 

Aldığımız maliimata göre Vi-
18.yet, akıam gazetelerinin bu fe· 
rait altında beyannamelerini 
tashih ederek sabah çıkacak 
)arına dair beyanname 'Vermeleri- .. 
ni isteyecektir. Aksi takdirde bun 
larrn ak.-mlan intiııar etmeleri 
lazım gelmektedir. Gazetelerin 
akııam çıkacakları yerde beyanna 
melerini değiıtirerek aabah gaze
telerinin çıktığı saatler zarfında 
çıkmak istevecekleri zannediliyor 

Herkes pahalı kömür aldık_ 
tan sonra halkın men_ 

faati gözetilmiş sayılır mı? 

v r k 
r· 
•• 

sa da mesela Ak•am gazetesinio 
ismi buna müsait görülmemekte
dir. Çünkü aktam çıkacağını ken 
di İsmi)e aleme İlan ettikten son• 
ra hükumete verdiği hususi be
yanname ile gösterilen aaatt
ba•ka bir zamanda çıkmaaı çok 
aykın bir hareket olacağı söyle
n.iyor. 

Orduya40 
Tayyare 
Daha verdik 

Tayyare Cemiyeti 
reisinin beyanatı 

ANKARA, 23 A.A. - Türk 
Tayyare Cemiyeti Reiai Rize meb' 
usu Fuat Bey Anadolu Ajan11na 
şu beyanatta bulunmutlardır: Bu 
aene 30 Ağustosla beraber ordu
muzun hava filosuna kırktan faz· 
la tayyare daha iltihak etmiş olu
yor. Türk Milletinin orduya hedi
ye ettiği bu yeni kuvvetlerin kar
şmnda Türk Tayyare Cemiyeti 
mesaisinin canlı semerelerini gör
mekle iftihar ve intirab duymak
tadır. Milli ihtiyaçlara kartı kU't'
vetli bir alaka göatermekte dün
ya milletleri ara11nda daima ön 
•afta bulunan büyük milletimiz 1 
Tayyare Cemiyetinin gayelerini 
benimıemekte böyle candan bir 
istekle devam ettikçe her mene 
hava kuvvetlerimizin daha çok 
artacağına emniyetimiz •ardır. 30 
Ağustos'un doğurduğu vatan mü
eaaeaelerinden biri olan cemiyeti· 
miz bütün vatandaılan el birliğile 
emek vererek vücude getirdiği bu 

<Devamı 6 mcı sahifede) 

Tütün zeriyah 
tetkik edildi 

Encümen azası tarlalarda 
Tütün inhisarı kanununda t•.dilit 

icraama memur encümen, dün de in
hisarlar idaresinde toplanarak m&

Mlisine devam etmiıtir. Encümen, 
.timdi kanunun ziraat işlerine ait 

T 

K d. .. 

İşte koleksiyonumuzun geçen sene bugünlere alt 
nushalarında çıkmış olan bir kok kiJmUrU t1'nıl .. 
Aynen klişesini yaptırdık. //An edilen /tatlar da sa· 
rahaten okunmaktadır. Geren sene on tondiin yuka
rı kiJmür 20 lira idi. Halbuki bu sene ayni mlkdar 
prilkende veya toptan 24-26 liradan aşa{]ı değildir. 
Memlekette mebzulen kiJmür mevcut olduğu halde 

bu tereffü neden husule geliyor? 
Benzin fiatlerinin sebepsiz yük 

seltildiğini aylardan beri yazdığı
mız halde, alakadar makamlar 
tahkikab girift yollardan sevk ve 
idare ettikleri içio, göz önündeki 

bir hakikatın tecelli.i aylarca aür 
dü ve bu müddet zarfında da tir
ketler gene İstedikleri fiattan bem 
zin aatblar ve bili satıyorlar. Ni. 

<Devamı 6 mcı sahHede) 

Hlllercllerln ıtddet hareketlerine karşı dalma ıeferbeı 
tutulan cOmhurlyetl muhafaza taburlarından biri 

Almanyada 5 Nazi 
idam edilecek mi? 

Hitlerciler zorla Adliye sara_ 
yına girerek mah_ 

kumlan kurtarmak istediler 
fasıllarının müzakeresini bir haftaya BEUTHEM, 23. A. A. - Fevkali 1 yi İdama mahkum etmiıtir. 
kadar bitirerek alun ve satıma mü- de mahkeme, bir komüniıt ameleyi Şeriki cürümlerinden birlıi, iki H 

teallik maddelerine gelecektir. ı öldiirmüı olmalıla müttehim 5 Nazi (D"amı · ına oahifeda) 
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Siyasi ve tarihi tefrika 14 

KEMALİZM NEDİR? 
Selô.nik - Ana/ arta - Ankara •. 

Yazanı Edirne meb'u•u Mehmet Şeref 

Bunun içindir ki, bizim reji Türkün bu ferdi kabiliyetini 
mimizi ne Façyanm hükümdar iakiıaf ettirebilmesi için onun 
ve kiliseye dayanan rejimine, dort yanını saran bağları çlSz
ne Leninin milliyet ve vatanae- melidir. diyenler de aldanmıttır 
verlik tanımayan tbtili.lci reji- Asıl it, bu ferd' kabiliyetini ce 
mine benzetmekte mi.na vardır. miyet kabiliyetine kalbedebil-

Hatti. aziz reisimiz, asıl bu mektedir. Hakikat, Türk fer. 
noktaya itaret ediyor: den çok yüksek kabiliyetler göı 

(Biz doğrudan doğruya mil terir, muvaffak olur.. Umul
liyetperveriz ve Türk milliyet- mayan muazzam itler yapabi
cisiyiz. Cümhuriyetimizin mes- liyor •.• Lakin iptidai sür'atinl 
nedi Türk camiasıdır. Bu cami asla muhafaza edemez •.• 
anın efradı ne kadar Türk har 
sile meşbu olursa o camiaya 
istinat eden cümhuriyet te o 
kadar kuvvetli olur. ) ,,. ,,. ,,. 

iktisadi hareketler, fert ka
biliyeti le muvaffakıyet imkin 
!arını, eski kabuğuna çekilerek 
ya~ayabilmek yollarını kapa
dı. 

Ferdin, kudretini, camiada 
arıyor. Kemalizm rejimi, dev
letçi rejimdir. Lakin, bu dev
letçi rejimile inıkıli.bımızın kur 
cfuğu esas, Façyanın devlet 
telakkisine, Boltevizmin mücer 
ret devletçiliğine atfetmek doğ 
ru değildir. 

Kemalizm ıu prensipi vaze
diyor: 

(Ferdi mesai ve faaliyeti 
esas tutmakla beraber, müm
kün olduğu kadar az zaman 
içinde milleti refaha ve memle 
keti mamuriyete eriştirmek için 
milletin umumi ve yüksek 
menfaatlerinin icap ettirdiği 
itlerde - bilhassa iktuadi sa
hada - devleti filen ali.kadar 
etmek mühim eaaslarımızdan
dır.) 

Çok İyi görmelidir: Kema
lizm asla ferdin mesaisini inhi 
sar altına, kayıt altına almı
yor ... Dar bir çerçevede tutmu 
yor. Ferde iktısadi sahada son 
suz br inkişaf veriyor •. 

Lakin, çok dikkatle, vukuf 
ile tetkik ettiği Türk tarihi
nin hi.diselerindeki mürtebit 
bağlan, kuvvetli mantıkları 
göz öııünden kaçırmıyor. 

Avrupa'nrn "İntibah., dev
rinden sonraki tarihimizi tet
kik ederken "geri kalma., nın 
amillerini süzgeçten geçiriyor 
ve şu neticeyi buluyor: 

Türk milletinin her ferdi, 
kendi kendine bir cihandır .. 
Şan meydanlarında harikalar 
yaratmış sayısız Türk kahra
man fertleri vardır. 

Bu ferdi mesai, İf bölümü
ne mazhar olamamıı muhitte 
güdtlk, semeresiz, faydasız kal 
mıftır. 

Toprağa bağlı kalan Türk 
ferdi istihsal yolunda da, yalnız 
bir göreneğe tutulup kalmış
tır. 

Zamanın, değişen yollarını 
izleyememİf, yükselmek, geoit 
lemek için yeni tekniklere muh 
taç olan İstihsal itleri miskin 
bir kaderiliğin berbat ve zalim 
baskısı altında sürünmüt kal
mıştır. Bu sebeple ferdi kudreti 
ve kabiliyeti yüksek olan Türk 
bir türlü yakasını, ona verilen 
müstehasevi kanaat ve hisler
den kurtaramamı9 ••• Ve itte bu 
sebeple aziz Türk yurtları bat 
tan baıa birer "tevekkül bara 
besi., şeklinde kalmıttır. 

"T elcıimül., muhitte yer tut
madığı ve "iman" ferdin kal
binde hayal üzerine müesses 
kaldıfı için kültür fUUrla9ama
mıı ve ferdin mesaisi muhite 
feyiz verememiştir. 

Mustafa Kemal rejimine ta
kaddtm eden günleri tetkik e
dince bunu sezen ve düıünen 
vatansever mütefekkirler bu
lunduğu görülür. 

Lakin, garba doğru dönmek 
isterken bir türlü yabancı dil 
ve kültürünün tesirinden. .• Saf 
fetli bir iman yerine karartan 
akideden kurtulamadıkları için 
Türkün tarihine İnanmaktan 
ziyade yabancı felsefelerin tel
kinlerine kapılmıılardır. 

Bu sebepledir ki fert ile de"t' 
Iet mefhumlarındaki müteka
bil kudreti bir türlü ayıramamıt 
lardır. 

Halbuki: İt; Türk ferdinin 
devletletebilecek surette te,ki
li.tlandırılmasmda idi. 

Kemalizm, bunu çok iyi kav 
rayan bir rejim olmak hasebi 
le, bütün tetkiklerin neti
cesinde Türk ferdini iktı
aat sahasında devlet • ıçıne 
alarak itletmeği kabul eylemit 
tir. Bu saha, tam bir iktisat 
sahasıdır. 

Türk ferdi, ufak ufak mesai 
ile uğratarak kanaatkar küçük 
kiaiplikten kurtulamamıştır. 

Zamanın, Atlas denizi dalga 
ları vüı'atinde atılıp gelen ik
tisat hareketleri küçük ki.ıip
leri değil, hatta ufak ufak şir 
ketleri bile bir yudumda yok e 
diyor. 

İşte bizim diyarda "sana-
yi., İn yer bulamamasının •.•• Şe 
hir ve kasabalardaki ufak birin 
ci sebebi iktısadi mefküreciliğe 
ve tarihi reyrimize ehemmiyet 
verilmemesinden ileri gelmit
tir. 

Ferdin mesaisi, cemiyetin 
mesaisi şekline giremeariştir ve 
bunun içindir ki büyük istih
sal membaı olan Türkiyede 
zaruret hükmünü yürütmüt
tür. itte Kemalizm buna artık 
müsaade edemezdi. 

Milli devleti kurarken o bu 
noktayı çok kuvvetle kavramıt 
tır. 

Mütefekkir arkadaşlarımdan 
aziz dostum Muş meb'usu Ha 
san Retit Beyefendi bu nokta
da bir dakika tevakkuf etmiş
ti. 

Türk kültürünü çok iyi ve 
içinden sezen bu kıymetli ve 
fazıl arkadaı bir mübahase
mizde bana fU noktayi hatırlat
tı: 

( Devamı var ) 

Haftalık Edebt Musahabe 

Fikirler ve insanlar 
Yine tenkit 1 Gorham Muruo~ _franaı~ca Eu: 

. rope mecrnuuı ıçın yenı Amerı-
f'.debıyatçılar~!z aralarınd~ kan romanına dair yazdığı bir ma 

tenkit bahama hala devam edı· kalede ( 1) diyor ki: 
yorlar .. Münak~·~.a ~etil, bah "Meucut uuler hakkında gu
ama dıyorum.; çu.nku aoze . k~: rurauz 6iT laülıüm, - yaratıcı bir 
p.nl~nn hemen hem~'! . hiç b_ın hoınutau:ıluk, - atide güzel e· 
tenkit~en nı; ~aııdettıııını, kend'?. aerler doimıuuıa teveccüh etmİf 
ce mun~~dın ne yap~a•ı. l~- çekinmez bir irade: edebiyatı· 
znn~ı;ldığını anlatmai!• .bır f~r mızın uılim bir yola girdiğini göa 
tekh~ıne kallr.ı_ımıyor ... Bızd': m~- terecek alômetlcır İfte bunl..,.dır, 
nekkit yok! bız~ • mun~ldut la· la~at bu aliimcıtlcıri henüz göre
zım !,! demekle iktifa edı~orlar._ mıyorum. Tcınkit uyuyor ve böy-

Bızde hakikaten mun~kkit lece ittiradı tcııvik ediyor. Müb-
Y~.k; b1;1lunmaması sebeplerı de dil ere ne yapmadıklannı göater
munekkit anyanlara o bot fıkra. mek ve onları san' atin erifilme;z; 
lan yazdıran sebeplerin aynı- 11ayeaine doiru daha üyük bir 
dır: fikirsizlik, kültüraüzlük. Fa- gayret giMtermeie daoet etmek: 
kat İtiraf edeyim ki münekkit bu Va;z;İfe bÜ:zat ibdadan acİ;z; O• 

istiyen muharrir ve ııairlerimlzin lan tenkide düıer ..• " 
ıamimi olduklanna inanııuyo- "Mevcut eserler hakkında 
~'!'· "Ba:na ö~.le ~eli!or ki her gurursuz bir hüküm. - yaratıcr 
hın: Bıze munekkıt lazım,, der· bir hoşnuuuzluk... lıte biz bil-
k "B . b""·-~•- • k" " en: enım ne u,, "'-- aan at ar hassa bunu iıtemiyoruz · münek~ 
olduğumu anlryan ve etrafa anla ' 
lan bir adam istiyorum., demek ( 1) Le roman d'aprk • gucrrc 
istiyor. aux Etats - Un is. Europe, 15 ağus· 

tn.:ı 1Q'l? 
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HARİCİ HABERLER , ....... .Ai(i 
Gene 
Geçecekler 
iki tayyare daha 

Amari
kadan havalanıyor 

NEVYORK, 23 A.A. - Tayya 
reci Wilam ile Mis Edne ve Dr. 
Piskulli bu aabah Aınericain Nur
ce isimli tayyare ile Romaya uç
mak niyetindedirler. 

Mia Edna ilk defa olarak Flo
raıua'da paratütle inecektir. 

Bundan sonra Norveçli Selbera 
ile Petersen ırelmektedir. Bunlar 
da 36 aaatlik bir uçuıla bir hamle
de Oalo'ya ıritmeti ümit etmekte· 
dirler. 

Bunları müteakip de Flying Fa
mily iaimli tayyareaile ve aileai er
kinile Edimbourg'a uçmak tefflb 
büaünde bulunacak olan tayyare
ci Hudchinaon Yardır. 

NEVYORK, 23 A.A. - Nor
'""ç tayyarecileri Solberg ile Pe
teraen aaat 4,41 de Harbour-Gra
ce'a müteTeccihen havalanmııl .... 
dır. Yann oradan Oalo'ya müte
Yeccihen Okyanoa'u katetmek ta
aavvurundadırlar .. 

Brach banyo kostüm 
terine de karıııyor 

BERLIN, 23. A. A. - Almanya
nın Pruayadaki komiser muavini M. 
Bracht'm banyolara ıirecek olanla
nn kıyafetlerine müteallik bir ıımir
nameai netredilmlıtlr: 

Bu emirname, "Adaba muıra:rlr'' 
banyo elbiselerinin ,iyilmeaini men
ebnekte ve fakat bu adaba muıayir 
tabirini sarih surette ı.rif etmemek
tedir. 

Yüzücülerin ıerek deniz layıaıncla 
Te ıerek su içinde takbih n ta'yılıi 
davet edecek vazı ve taVJT almalan 
da mmı'edilmiıtlr. 

Nihayet, banyo elblselerlle kah"' 
n lolrantalara ıfdilmeol ele memnu
dur. Çalı açık, saçık olan veya çok 
ıerbeatane ve li.ubaliyaıM hareket e
den lı:inıaelerden 30 mark nalrti ... 
za •lın•cıktır. 

Emirname, mabaili zabıta memur
larına pddetli ahir.im vaz'ebnelıt aalıl 
biyetini nnnektedlr. 

idama mahkftm 9 
zenci meseleıi 

BROKSEL, 23. A .A.- Le Solr 
gazete.1, yazıyor: 

Scattbourouıht davaarnda i.ıa.
mahkıim edilmit iki delikanlının an
neoi olup dün Gilly halk evinde nu
tuk oöyllyecek olan zenciye Ada 
Welıht ile tercümanının tevkifi ve 
emniyeti umumiyenin emrine veril
meai için emir verilmi,tir. 

r çtimadan sonra icra edilmit teY
kif muamele.i, pek güç olmuttur. 
Karakola vanncıya kadar jandarma
ların etrafını iki mevkufun serbest 
bırakdmaaını istiyen bir takım kadm 
lar almışlardır. 

Birçok tevkifat daha yaplmtftır. 
Şurasını batırlatalım ki Ada 

Weigbt Avrupa'ya 9 zencin.in ida
ma malıkümiyeti karan ile neticelen 
mit olan Scattabourough davaaınm 
yeniden rüyeti lehinde ve "Beynel
milel Kızıl Muavenet" İsmindeki 
komüniat tetkili.tırun himay.,.i altın 
da mücadele yapmak üzre gelmit i
di. 

Faşizmin ıerefine 
bir abide 

ROMA. 23. A. A. - Faıiat hüz
melerini temsil edecek bir obeliain 
rekzi için lizun gelen meaai ve ame
liyata faaliyetle devam edilmekte o
lup tetrinievvel ayında küıa.t reım.İ
nin icra edilmesi muhtemeldir. 

kitten beklediğimiz bize yapa
madığunızı göatermeai değil, ee
rek arkadaşlarımızın, gerek ken
dimizin, bilhaua kendimizin eaer 
(erimize hayran olmağa bizi teı
vik etmeıidir. Bunun içindir ki 
bedii tenkitten ( critique artio
tique) ziyade ilmi tenkide, hü
küın veren tenkitten ziyade eser
leri tahlil edene itibar ediyo
ruz. Tenkide edebiyat tarihini 
tercih ediyoruz. 

ilmi tenkit idealiat değildirı 
o, bütün eaerleri birer realite di
ye kabul eder ve onları kıymetle
rine ıöre dejll, cinalerine göre 
taınlfe çalıpr. Bunun lüzwnauz
luğunu iddia etmiyorum; fakat 
bediiyat aalıaunda hemen hemen 
hiç bir hizmeti olamaz. Böyle 
tenkidin memnuniyet veya hof"' 
nutauzluk göstermesi de olamaz. 
Falan eaerin ne gibi şerait dahi
linde yazıldığını, zamanının han• 
gi temayüllerine makes olduju
nu arathran bir münekkidin o 
eseri methe veya takbihe kalkıt
maıı, kanncayı tetkik eden bir 
entomologistin o hayvan hakkın
da ahlaki hükümler venneai ka
dar garip olur. Vakıa edebiyat 
tarihçileri bu garabeti göatermek 
ten daiına kurtulamıyorlar; fa· 
L-.t bu edebi-.at tarilı.i ilminin 

Pr. Piccard'ın 
raporu 
Profesör ilk rapo
runda neler diyor? 

BRÜKSEL, 23. A .A. - Belçika 
ilmi araştırmalar milli cemiyeti, Pic 
card ve Coayuns'un suuduna mÜ· 
teallik olan ilk raporu almıtlır. 

Bu raporda iatihzarattan bahae
dlldikten sonra deniliyor ki: 

17 ağuıtosta meteoroloji haritası, 
matlup ıeraiti irae ediyordu, ertesi 
ıünü harekete karar verildi. 

Balonu tİfirme ameliyesi normal 
bir aurette İcra edildi. Hareket, müm 
kün olduğu kadar iyi ıerait altında 
yapıldı . 

Bidayeti harekette muvazeneyi te 
ais ameliyesi okadar büyük bir ıuu
betle icra edildi ki suudu tesri için 
safra atmak mecburiyeti baaıl oldu. 

Telaiz telgraf antenini çözdük, İp 
leri dikkatle muayene ettik, sonra 
15000 irtifada insan deliğini kapat
tık. 

Kabinenin dahilindeki tazyik, bü
tün auut müddetince 2.000 metre ir
tifaa tekabül ediyordu. 

Kozmik fuaatı ölçmeğe mahsua 
olan bütün cihazlar, katiyyen bozul
makaızm itlediii gibi telsiz telgraf 
cihazı da mükemmel aürette itledi. 
Bütün telaizlerimiz tamamile alındı. 
Ve biza hemen cevap verildi. 

Olçü i9i, souk dolayisile mütkil 
oldu, filvaki balon dahilinde hava
nın harareti sıfıra ve hatta bazen ••· 
fır altında 15 dereceye indi. Azami 
irtifa& saat 10 ile 11,30 ıuımnda va
aıl olduk. 

Süpap, normal bir aurette itledl, 
in.it, yavaı, Te iyi ıerait altında ya
pıl<lı. 

Dalıili tazyik, yavq y&V&f 4.000 
metre irtifaa tekabül edecek derece
ye irca olundu ve bu irtifada iki in
san deliği açıldı. Kraya İnlJ mükem
mel oldu. Balon aepeti, birkaç metre 
kendi üzerinde döndü ve bunun n&
ticesi olarak bazı mühim olmıyan a
letler kmlclı. Seyahatin neticeleri, 
Brükael' e bildirilmitae de henüz taa
nif edilmemittlr. 

Professeur Piccard'ı tes'i
den şenlikler yapılıyor 
CHfASSO, 23. A. A. - ProleolSr 

Piccard ile yanındakiler dün aaat 
19 da ltalya-lsviçre hududunda kain 
Chiasaoya gelnıİflerdlr. 

Gerelc tehir ve ıerel< Chiauo-Lu· 
gano yolu baynklarla donadılımt i
di. Prof< 1 ör Piccard baklanda her 
tarafta tev«cWıkirane nümayltler 
yapıllDlfbr. 

Profesör • ileride bir takım nüma
yİfler daha yapılmasına mani olmak 
için Lugonoda kalmıyacaktır. 

Mümaileyh, yalnız balon ile balon 
sepetini hamil olan kamyonların f&
hirde dolattınlmaaına müsaade et
mittir. 

Kamyonlar, balkın alkıflan ara· 
aında sokaklarda do~tmlmı.ştır. 

Mis Sloda bir sene 
hapse mahkum oldu 

SIMLA, 23. A. A. - Gandhi'nin 
ateıli bir taraftarı olan lnıiliz Mia 
Sloda, Bombay mıntakaaına gİrm.,.İ 
nin memnu bulunduğuna dair olan 
emre muhalefet ettiğinden 
dolayı bir sene hapse mahküm ol-
muıtur. 

Avusturyada 
kargaşalıklar 

VIY ANA, 23. A. A. - lıtiryada 
kain Loebende belediyenin iş büroau 
önünde oldukça vahim karg~alıklar 
olmuştur. 

Nazi'lerden ve komünistlerden mü 
rekkep bir taknrı iınzler, birbirine 
ginniıler ve kavga ~tmişlerdir. Jan
darmalar ,miktarı 2.000 kişiye baliğ 
olan itsizlerin teıkil etmekte oldukla 
rı bu tehlikeli kütleyi dağıtmak İçin 
sünıü ile birkaç defa müdahele et
mek mecburiyetinde kalmıılardır. 

daha - bütün içtimai ilimler ıi· 
bi - pek genç olmumdandır. 
Henüz kendi aahaaını tahdit ede
mediği için araııra tenkit sahası
na da geçiyor. Bu yanlıılıktan 
her iki taraf da zarar görüyor. 

Bedii tenkit İle daima idea
liattir. Yapılanı değil, yapılması 
lizım geleni düşünür. Bunun için 
daima hoınutsuzluk göaterir. Di
yebiliriz ki tenkit muhakkak hü· 
cwndur; bahaettiği eserleri, bil· 
haasa zamanının eserlerini be
ğenen münekkit vazifesini yap
mıyor demektir. Corham Mun
son'un söylediği ıibi aan'atin ga• 
yesine eritilemez; hiç olnıazaa 
aan'atki.r bu kanaatte olanağa 
bilbaua kendisinin o ıayeye eri· 
şemiyeceğini zannetmeğe mecbur 
dur. Her milletin edebiyatında 
en parlak devirler, muharrirleri
nin en mütevazı ve kendilerini 
seçtikleri örneklerden çok küçilk 
aaydıklan devirlerdir. (Her te
vazu devrini.n muhakkak güzel 
eserler vücude getireceğini söyle
miyorum; böyle olsa idi meseli. 
franeızca her kitabın bizim anlı
yamıyacağııruz kadar :ferin olduğu
nu sananlarm harikuli.de ıeyler vü 
cude getirmeai icap ederdi. Fa· 
kat böyle adamlardaki hale teva
zu değil. tevekkül demek daha 

•• 
Olüm cezası 
• 
istenecek 
ispanyada asilerin 

muhake
mesi ba9hyor 

MADRIT, 23. A. A. - Cümhuri
yet müddei umumisi M. Martinez 
Aragon, son dakikada yalnız jeneral 
San Jurjo için ölüm cezası talep ve 
yüzbatı San Jurjo ile jeneral Garcia 
de la Herranzo ve kaymakam E•to
fan lnfautea için de müebbet hapia 
cezası teklif etmeğe karar verm.İ§tİr. 

Maznunları';\ mahkemesinin rüyet 
edileceği ali divan ıeçen 1831 sene
sinde aralannda timdi.ki reisicümhur 
M, Alcala Zamora da bulunan ih
tilil komitesi azasını muhakeme ve 
beraat ettiren ayni divandır. 

O zaman M. Samoranın müdafaası 
nı derubte eden M. Bergamin bu de 
fa ela jeneral San Jurjo'yu müdafaa 
edecektir . 

Niobe falaketzede
lerinin cenazeleri 
BERLlN, 23 .A .A. - Niobe fe

laketzedelerinin cenaze merasimi 
münasebetile bütün Al.-n mebanii 
umumiyesi, bugün bayraklarını yan 
ol aralı: çekeceklerdir. 

Dahiliye Vekili Rizeye geldi 
RİZE 23 (A.A.) - Dahiliye vekili Şükrü Kaya Beyefendi 

1 
bugün Trabzondan otomobille Rizeye geldiler. Ve halkın coşkuıı 
tezahüratlarile karşılandılar. Trabzon valisi de Vekil Beyefendi· 
ye refakat etmektedir. Vekil Beyefendi Trabzondan sonra yol 
üzerindeki Sürmene ve Of Kazalarını da ziyaret etmiştir. Ve ss· 
hil boyundaki bütün köylüler tarafından samimi tezahüratla ker 
şılanmışlardır. 

Bügük hava seferleri yapılıyor 
NEVYORK, 23 (A.A.) - Oslo'ya doğru bir sefer icrasın• 

tetebbüs etmiş olan tayyareci Lee ~aat 10, lS de T erre • Neu•t 
de kain Harbour Grade'a hareket etmiştir. 

NEVYORK 23 (A.A.) - Keza New Brunswick'de kaiıı 
Saint Jean'a müteveccihen hareket etmiı olan Houtcbinson aile
si de lngiltereye müteveccihen yolda bulunmaktadır. 

Yunanistandaki ecnebiler 
ATINA, 23 (A.A.) - Hariciye Nazırı M. Mihalakopulot 

bankalarda bulunan ecnebi döviz mevduatının drahmiye tahvili 
hakkındaki kanundan müteessir bulunduklarını iddia eden ec:o#' 
bilerin bir listesini istemiştir. 

Rusyada şiddetli tedbirler 
MOSKOVA, 23 (A.A.) - Sovyet hükUmeti spekülbyon• 

men için bir emirname neşretmittir. Speküli.syon yapanlar hail· 
kında S ili. 10 sene hapis cezası verilecektir. Speküli.syoo mab· 
kumları hiç bir aftan istifade edemeyeceklerdir. 

Yeni 
Tarifeler 

Limanın bir 
Elden idaresi 

Gorgulof'un müdaJ'ii K . . . • . omısyon me•aısını 
davanın yenıden ikmal ett• 

Ondan fazla proje 
üzerinde 

tetkikat yapılıyor 
Liman itlerinin Wr eld• i~ 

için bir umum müdürlük telİai dli · 
tünüldütü yazılmıftı. Bu hu-ta .ı 1 

dığıtn1z malilmata ıöre, iktisat "' 
kili B. bu meseleyi onllnribıcleld .ı-t 
rede mecliae arzetmek iatedlfini oö1 
lemittir. Ba meaeleye dair. veı.aıet· 
te 10 dan fazla proje mevcuttuf· 
Şimdi, bu muhtelif projeler üz .... 
de tetkikat yapılarak yeni bir l&yİ· 
ha hazırlanmaktadır. Seyriuıfai., 
Devlet inhiaanna geçtlji için .. .,.. 
hili mütecavire yeni Uman iılareolıı• 
den ayrı kalacak, limanda güıııriiJı. 
polia, sıhhiye, liman, belediye mU•· 
mcli.tı ve kontrollan yeni idareye .,. 
rilecektir. 

rüyetini istiyor 
1 

Liman tarife komisyonu, mesaisi. 
P ARiS, 23. A .A. - Gorguloff'un 

müdafa vekili Meter Gerand mahkü
mun akli vaziyetinin vehamet kesbet 

miı olmasına ve emrazı akliye mu· 
tahaaaıdanndan iki doktorun mek
tuplarına iatinat edttek davanın tek 
rar rüyeti için adliye nezaretine bir 
iatida vermiıtir. 

M. Montagu Norma
nın seyahati 

ni bitinnit, tanzim ettiği yeni tarife
leri Vekil ete göndermi9tir. Komia
yon, Şirketi Hariye, Haliç, Litnlln 
ıirketi, Seyriaefainin yakın sahiller 
ve limanda itliyen küçük mr ·•,j 

bahriye tarifelerini aynen ka • 
mit. yaJnız, Haliç vapurları iJe 
hat edecek talebe için bilet Ücretle
rine 1 inci mevkide 30, ikinci mev
kide 10 para zam yapmıştır. Talebe
nin bilet ücretlerine zam icraıı, ali
kadarlann itirazlanru mücip olmak
ta ve Vekaletçe bunun kabul edilmi 
yeceği ümit olunmaktadır. Yeni ta
rifeler, Vekaletçe tasdik edildiği tak 
dirde 1 eylülden itibaren meriyete 
ıirecel<lir. 

LONDRA, 23. A. A. - M. Mon 
tagu Norman'm seyahati, mü•0 madi 
yen mutaleat serdedilmesini intaç 
eylemektedir. Birçok gazeteler, bu 
seyahatin yakında vadesi bülul eden 
fngiliz harp iatikrazile münaaebet
tar olduğu telkinalını ileri aürmek
tedirler. 

Fransız kız talebe gidiyor 

Prens Edgard de 
Bourbon bir 

sahtekar mı ? 
PARIS, 23. A. A. - Matin gaze

tesinin Cenevredeki muhabiri mah· 
ıuıundan aldığı bir haberde Prena 
Edgard dcBourbon ismindeki şahsın 
hakiki prensin nam ve unvanını gas 
betmit bir seroeri ve birçok meml&
ketlerde büyük mikyaata doland!rt· 
cılıklarda bulunmut bir şahıs olduğu ı 
bildirilmektedir. 

Hariciye Vekilinin 
lzmirdeki ziyaretleri 

IZMIR, 22. A. A. - Hariciye Ve
kili Tevfik Rüttü Beyefendi bugiin 
öğleden sonra Karııyaka'daki ika
metıihlannda husuai birçok ziyaret 
kabul etmişlerdir. 

Akşam üatü Cümhuriyet Halk 
Fırkaaına gelerek bir müddet Vili.
yet idare heyetile hasbühalde bulun 
mutlardır. 

Misafir talebe Çapaan 

Vekil Beyefendi, Çarıamba ıünü 
Ege vapurile lstanbula gidecekler
dir 

doğru olur. Tevazu gayrete ma
ni değildir.) XVll inci asır Fran· 
sız kl&siklerinint bir MoliCre'in, 
bir Racine'in, kendilerinin de eı
ki Yunan ve Latin şairleri aya
rında olduklannı anlamamaları 
ibda hayatları için hiç ıüphesiz 
daha hayırlı olmuttur. 

Kültür, bizden evvelkilerin 
neler yaptığını öğreterek gurura 
mani olan kültür, işte bunun için 
her aan'atkira liı:rmdır. Sainte -
Beuve der ki: 

"Kendi dilimiı;i lronuıalım, 
içinde bulunduğumuz; ve kendile· 
rinden kuvvetimUi de, kusurlan
mızı da aldığımı" devirlerin 
f'lrtlarına tabi olalım; fakat yine 
.zaman zaman alnımızı tepelere 
kaldınp gö:lerimüıi tapt~ımuı ö
lülere dikerek kendi kendim~: 
"Acaba onlar bize ne derlerdi?" 
diye tlüıünelim.,, 

Bedii tenkil eserlerin tahlili 
ve tasnifi ile uğraşmaz; onun ga
yeıi a.ncak yeni kıymet hükümle 
ri koymaktır. Kültür aahibi olma
yan, ııahaiyeti teki.mül etmemit 
insanlardan yeni kıymetler bekle 
nebilir mi? Bizde aan'atkir niçin 
yoksa münekkit de onun için ola-
maz. 

.. • * 
Corham Muna.on'un yazısın· 

Birkaç gün evvel Franaanın Aix en Provence tehrind-tdı· 
rimİLe gelen 40 genç kızdan mürekkep kız muallim mektebi tale 
be•i bugün Suriye ve Mısıra gideceklerdir. Cuma günü gelen Ro
men Darülfünun talebesi de dün Köstenceye gitmitlerdir. 

dan aldığım parçada üzerinde 
düşünülecek bir nokta var: uMüb 
di/ere ne yapmadık/arını göater· 
mek ve onları san• atin erifilmez 
gayesine doğru daha büyük bir 
ga)ITet göstermeğe davet etmek: 
bu oaz.ile, bi~z.at ibdadan aciz o
lan tenkide düfer.,. 

Münekkidin ibdadan aciz ol
duğu kanaati yanlış olduğu ka
dar umumidir; fakat yanlıthğı, 
Groham Munaon'un yazısında 
daha açık bir aurette meydana çı 
kıyor: münekkit mademki müb. 
dilere yol gösteriyor, demek ki 
yolu buluyor, ibda ediyor. O ib
dadan değil, olsa olaa mücerredi 
müşahhas haline koymaktan aciz
dir. ibda, bilhassa san'atin ibdaı, 
mevcut unsurlılr arasında yeni 
münasebetler kurmaktan ibaret
tir; bunu romancı ve ş,air kadar 
münekkit te yapar. 

Ancak san'at e$erinde asıl 
ehemmiyetli olan cihr.t ibda de
ğil, o ibdaın ifadea.idir. Ekseri· 
ya felsefe üalQbunu kullanan ten· 
kit bulduğu, yarattığı kıymetleri 
dinamik değil, statik bir şekilde 
göıterir. Doatoyevaki'nin romana 
getirdlll en büyük yenilik, tra· 
godia eıaalanndan ayrılması, y.,. 
ni ethasın seciyelerini değiflllez. 
de" i~emez bir halde tasavvur et· 

meyip o seciyelerin birdenbire do 
nüvermesini gösterme•idir. Bunu 
ilk taaavvur eden elbette Doato• 
yevaki dejildir; rom&Dlll bu yol• 
gitme.ini Sainte • Beuve de tem•" 
ni etmiıtir ve ihtimal ki büyiil< 
Rua romancııı batka birinin İt'" 
tadı ile o yolda yürümü,tür. fb· 
da onun olmayabilir, ll>dam ku"· 
veden file çıkmam yine onun e
seridir. Herhanırf bir paycholo· 
gia kitabında Balzac'm romanla· 
nnda olduğundan fazla gÖrÜt> 
bulut vardır; fakat statik bir hal· 
dedir, san'at eaeri addedilemez· 

Tenkidin "paradoıı::e,, u iıt• 
buradadır: dofrudan dofruy• 
san'atin malı Olan meseleleri ilİll' 
liaanr ;ı , ifadeye çalıftllak. Mü· 
nekkit, bir aan'at eseri TÜcude lf"° 
tinnek için lazım ıelen u ..... rl•· 
n toplar; yeniliği, yani onla~ 
nasıl birleıtirilmesi icap ettiğin• 
de aezer, fakat bunu tahakkuk et· 
tinneden bırakrr. 

Bizde böyle münekkit henüz 
yoktur ve ihtimal ki daha uzun 
zaman gelemiyecektir. Çünk~ 
yenilik getiren her adam rlf,i 111" 
nekkit de eskiyi en iyi bilen ad .. ın 
demektir. 
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Po isteki Yeni Tayinler Vilayete 
Ekonomi Poll11te 

Yangınlar 

Znıir afyoncularından Çoğaldı 
bir heyet geldi 

4fyon ihracahmızın tezyidi 

tetkik 
imkanları 

ve taharri edilecek 
l~İrden ıehrimize bir afyoncu he 
. lebniıtir. Albayrak zade Ali ve 

Beylerden mürekkep olan he 
llfyon piya1a11mn aon günlerde 
iı vaziyet dolayiıile ıehriınizd&

b!.Yoncularla temaı etmektedir. 
. un lıtanbula gelen iktisat v.,. 

Beyin istikbalinde bulunan b,.. 
- _öğleden ıonra 1 hracat ofiıi mü

Cemaı Beyi ziyaret etıniı ve 
ton ihracatının tezyidi imkinlan
t•tkik etmişlerdir. 
lt"Yetin Ankaraya gitmeıi de mub 

dir 

Çay tacirlerinin 
bir müracaah 

llir kııım çay tacirleri Ticaret 0-
~ııa müracaatla çay ithalatı için 

1~~ mühletin yeni kontenjanın 
~ına kadar temdidi için t.,. 
~&atta bulunulmasını temenni 
'ti erdir 

er mıntakanın kon
~lljanı kendisinindir 
l<otıtenjandan iıtlfade ederek 

. lelıete mal ithal edeceklerin han 
tijmrülderden ithalat yapıyorlaraa 

lin Ticaret odaıına mukayyet 
. . ı lazım geldiği giimnildere bil 

lrııiıtir. 
bllu •uretle bir çok ınıntakalarda 
~~liı.t tacirlerinin başka mıntakalar 

.. 
1 kontenjandan istifadesinin ô

•< geçilmiş olmak tadır. 

leavun ihracatımız 
artıyor 

A.\orupaya, kavun ihrnca.tl sünden •c fazlala maktadır. 

~"clki gün deniz tarikile 139 san 

1~e dün bir ''Bgon daha kavun 
•edilmiştir. 

Rulgaristandan 
meyve 

\re üzüm ihracatı 
~ya muhab'rimiz ya7ıyor: Bul
'lan meyve ve üzüm ihracına 
İün daha ziyade e~emmiyet ver 

k•~rtir. Bahusus bu !Lene zahire 
•uıU harap olunca bütün nazar-

0 tarafa teveccüh olunmuştur.BÜ 
.,_ İıtih~al mcı kezlerinde Ziraat ne 
r-etinin huıusi miifettİ5lerİ ihraç 
tırıataJc meyve ve üzümleri çok sı
bir kontroldan geçirmekte ve ka
)~ çürük ve yeşil ıneyve ve üzüm 

harice hm•kmamaktadırlar. Ay-

BORSA 

( ı, Bankasmd.an 2lınan cıetvıe1dir ) 
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ni zamanda ambalaja da fevkalade 
itina olumnaktadD". Hükumet bütün 
bu ihracat tacir ve kooperatiflerini 
bir cemiyete yahut ta ıirkete devre 
dip bütün ihracab bir elden idare 
etmek taaavvurundadır. Bulgarista
nın bu seneki erik ihracatı en az bin 
vagon ve üzüm ihracatı da 800 va
gon olacaktır. 

Nevyork borsası 
NEVYORK, 23. A. A. - Hava 

oynıyan bir takım kimselerin aabf
tan fariğ olmalanndan cesaret alan 
piyasada biraz ileri hareketi görül
müştür. 

Bazı eshamda bundan evvelki yük 
sek seviyelere nazaran 3 ila S pOlln 
tereffü görülmüttür. 

Satılan esham adedi, 3 milyona ı.. 
liğ olmuıtur. 

Paris borsası 
PARIS. 23. A. A. - Dün piyasa 

ela sükiinet vardı, yalnız Franıız 
rantları ıırubunda faaliyet görülmüt 
tür. işler hemen hemen hiç mesabe
sindedir, binaenaleyh herhangi t.,. 
mayülden bahsetmek imkam yoktur. 
Ecnebi eahamlannda da faaliyet gö 
rülmemiıtir. Kauçuk eshamına rağ
bet yoktur. Gümüı parada iıtikrar 
vardır. 

VllAgette 

Nahiye 
Müdürleri -
Yeniden tayin 

nakiller oldu 
ve 

1 stanbul Vilayeti dahilindeki nahi 
ye mudürlükleri arasında yeniden 
tayin ve nakiller yapılmıştır. 

Şilenin Alaçah nahiyesi müdürlü
ğüne polis eski birinci ıtube müdür 
muavini Ziya bey tayin edilmiştir. 
Büyükdere nahiyesi müdürlü~üne 
Alaeddin, Erenköy nahiyeıine, Çek
mece müdürü Kemal, Şehremini na~ 
biyesine Hüsnü, Arnavutköye Si
nekli müdürü Hasan Baırı, Çekmece 
müdürlüğüne Kenan Fevzi, Sinekli
ye Burgazada müdürü Fuat, Burga· 
za Kemal beyler tayin edilmi,Jerdir. 

Beyoğlu tetkik 
memuru 

Eeyoğlu maliye tetkik memurlu
ğuna Cemal Bey tayin eclilmittir. 

Dayak hadisesi 
Vil3.yet maiyet ınemu~larından 

Nasuhi Beyin batından hır dayak 
hadisesi geçtiğini ve tahkikat evra
kının vilayete geldiğini yazmışbk. 

Bu hadise hakkında mütekabil ta
raf' ta ayni iddiada bulunmakta ol· 
duğundan evrakın adliyeye verilme-
51 .-uht,.mf'ldir. 

Tahlisiye umum 
müdürü geldi 

Bir kaç gündenberi Ankarada bu
lunar Tahlisiye umum müdürü Nec 
mettin B. dün ~ehrimize avdet etmit 
tir. 

Karadeniz liman
larını teftit 

Sigortalı bir ev 
kısmen yandı 

Kartalda Safa caddeıinde Sıt
kı Beyin köşkü kömürlüğünden 
yangm çıkını§, kısmen yandıktan 
gonra söndürülmüştür. 

* Fatihte Çartambada maran~ 
goz Ali ef. nin evinin damı üzen
ne atılan bir sigara ile yangm çık 
mıfl!A da bir kısım tahtalar yan
dıktan sonra söndürülmiiftür. 

• Ça....,..bada laınailağa aoka 
ğında seyyar kömürcü Mustafa 
ef. nin sigortalı evinden yangın 
çıkmıı, kısmen yandıktan sonra 
söndürülmü,tür. 

Manita 
Süleyman ve Mahmut isimle

rinde iki kiti, F eriköyde oturan 
Raıif ef. nin 7 lirasmı Taksimde 
Talimhane meydanında manitacr
hk suretlle aldıklanndan yakala 
mıtlardrr. 

Kaza 
Arabacı Mahnıut, Zeyrek cad 

desinden geçerken, Hüııeyin ef. 
nin oğlu Hulusiye çarparak yara
lamııtır. 

Mahmut yakalanmıttır• 

Fena taka 
Betiktatta lblamur caddesin

de kunduracı çıraiı Mehmet ko
tu•U mobilyacı çirağı lbrahim ile 
:ıakalapnakta iken Mehmet yere 
düşmüı ve elindeki kundura bıça
ğı batma aoplanarak yaralanmıt
br. 

Mehmet, tedavi altına almmıt. 
buna ııebep olan lbrahim de yaka 
larunııbr. 

Uyurken yaraladı 
Beyoğluncb. J..uleci Hendek cad

desinde oturan seyyar l:5rel!ç.l 
Ahmet, odaaında uyumakta iken, 
eskiden aralannda bir geçmiılen 
olan Mehmet tarafından aopa ile 
başından, bıçakla da el ve katm· 
dan yaralamıftır. 

Kadını öldüre
cek miydi? 

Unkapanı poliı devriyeleri ev
velki gece geç vakit caddede do
laşırlarken bir kadın bağıra çağı
ra yanlanna gelerek: 

- Ben ihsanın kanııynn, tim· 
di kocam beni evde öldürüyordu, 
kaçtım. Beni karakola götürün de 
kurtarın, diye yalvarmaya batla .. 
mıttır. 

Memurlar ifadesini almak üze
re kadını karakola götürürlerken 
arkadan koca11 Ihsan yeti,erek 
Üzerlerine hücum edip kadmı zor 
la almak iıtemittir. lhaan yakala
narak tahkikata batlarunııtrr. 

Bir çocuk ezildi 
Çemberlit&§ta Diyarbekir kıra

athaneai önünde bir otomobil ka
zası olmuttur. 

Gedikpaşada Ommüıinan ma
hallesinde 37 numaralı hanede o
turan Keğork Efendinin dokuz ya 

,ındaki oğlu Onnik, şoför lamail 
efendinin 2537 numaralı otomobi
li altında kalarak ağır surette ya
ralanmı§tır. 

Kaçmak istiyen şoför ahali ta
rafından tutularak polise teslim 
edilmi:ı, ezilen çocuk hastahane
ye kaldınlmıştır. 

Ah, bu çocuklar 
Kasıınpa~ada f~i bi.r kaza ol

muttur. 
lbrahiın isminde 14 yatında bir 

çocuk Kaaımpaıada Bahriye cad
desinde bir otomobilin arkasına a .. 
sılmıştır. 

Bu sırada otomobil hareket et
nı.it ve birdenbire geriye doğru 
manevra yapmaya batlnmııtır. Bu 
sür'atli manevra esnasında lbra
hiın kendini toparlayıp otonıobil
deo atlıyamamış ve bir elektrik 
direğine çarpmıttır. 

Çocıık dire\de otomobilin arasın 
da kalarak başından yaralamnıt
trr. lbrahim ifade veremiyecek bir 
halde hastaneye kaldınlınıştır. 

Yeni tayinlerin bir 
kısmı daha bildirildi 
Teblige nazaran poliste kim. 
ler nerelere tayin edildiler 
1 Eyliilden itibaren tatbik 

edilecek olan yeni polis teskila 
tı kanurıuna tevfikan tayi~ ve 
tebedı:!üllere baılanciığını yaz
mıştık. Dün de vilayete yeni ta 
yinlerin bir kısmı daha bildiri! 
miştir. 

Polis birinci şube müdür mu 
avinliğinde istihdam edilmek ü 
zere polis müfettiş muavini ola 
rak Vize kaymakamı Demir B. 
tayin edilmiştir. 

Merkez memurları 
İstanbul merkez memurların 

dan muhtelif vilayetler emni

yet memurluklarına tayin edi

len merkez memurları yeri

ne Ankara merkez memurların 
dan ve Mülkiye mezunlarından 
Kamüran Talat, Malatya mer

kez memuru Süleyman Naci B. 
ler tayin edilmitlerdir. 

ikinci komiserler 

Polis ikin<:i komiserliklerine 
Kn·klareli ikinci komseri Meh
met, Kocaeli ikinci komiseri 

Agah Beyler tayin edilmitler
dir. 

Komiser muaıılnlerl 

Komiser muavinliklerine de 

lçelden Hasan Mahir, Balıkesir 

Cellil 11e Şinasi B. ler 

den Şevket, Bilecikten Hulusi; 

Çanakkaleden Mustafa Nuri B. 

br tayin edilmişlerdir. 

Şubelerde 

Polis dördüncü şube müdür 

muavinliğinde ibkaen ve terfiuı 
tayin edilen Celal B. vazifesine 

devam etmektedir. Derecesi teT" 

fian betinci şube müdür mua

vinliğine tayin olunan üçüncü 

şube müdür muavini Şinasi B. 

de ay başında yeni vazifesine 

başlayacaktır. 

Keza Beyoğlu merkez me

murluğundan polis ikinci şube 
müdür muavinliğine tayin olu

nan lsmail Rasih Bey de bir 

kaç güne kadar ıubedeki iıine 
başlayacaktır. 

Dün 210 İtalyan seyyah geldi 

Dün ıehrlmlze gelen ltalyan seyyahları 
Lega Navale ismindeki ltalyan 

bahriye cemiyeti tarafından tertip 
edilen seyahate i,tirak eden 210 1-
talyan sepahı dün sabah Stella d'l
talia vapurile şehrimize gelmişler
dir. Seyyahlar nhtımda 'ehir namı
na Belediye Turizm tubeai müdürü 
Ekrem Beıim B. ltalyan konaolosu 
M. Salenno Mele ve 1 tal ya sefareti 
bahriye atateıi kumandan Soldati 
ve lstanbul faşizm teıkilitı reisi ku 
mandan Kampanez ve ltalyan kolo
nisi tarafından karşılanmıttır. Sey-

Rıhtım şirketi 
aleyhinde bir dava 

İstanbul Rıhtım şirketinin 
rıhtımsız yerlere çıkanlan tüc
car eşyasından. mukavelesi hila 
fına rıhtım ücreti almakta oldu 
ğundan bahisle Devlet Şurası 
nezdinde bir dava açmıtşır. 

Müddeisi Rağbet Ambarı oluı 
bu davaya ait liyihai cevabiye

sini şirket, ahiren Devlet Şura
sına göndermiştir. Şirket, mu

kavelesinde böyle bir sarahat ol 

mamakla beraber, bilahara bu 

yah kafilesi Aıniral Cuturi'nin riya
seti altında bulnnmalrtadır. Seyyah
lar araımda ltalya ariıtokruiıine 
mensup bazı zevat, bu meyanda me 
buı prenı Borghere ve refikası, 
Comte Angu11olo ve Kral Hz. nin 
muhafız alayı kumandanı bulunmak 
tadil'. ltalyalı misafirler şerefine bu
gün Tarabyada bir resmi kabul ya

pılacaktır. Seyyahlar yarın Boğazi-

çinde bir gezinti yaptıktan ıonra 

memleketlerine avdet edeceklerdir, 

Nafia imtiyazlı 
şirketler müdürü 

Nafia vekaleti İmtiyazlı Şir 
ketler müdürü umumiai Ziya B. 
şehrimize gelmittir. Ziya B. •
dalar elektrikinin Nafia vekile 
ti namına kabulü muvakkat mu 
amelelerinde hazır bulunmuf
tur; bir kaç güne kadar avdet 
edecektir. 

-·---·-···--··· ... ·-· .. ·-----
hususta ittihaz edilmit mukar
rerat bulunduğunu iddia etmit 
tir. Şura, yakında kararını vere 
cektir. 

Tebliğ 
Belediyede 

Memurların 
Tekaütlüğü 

Belediye yeni bir 
nizamname yaptı 

Belediye memurları hakkında· 
ki tekaüt kanununun heyeti ve
kilece reddedildiği ma!Umdur. Be 
Jediye memurların hukukunu sö
zeten tekaütlük hakkında yeni bir 
nizamname yapD11ftrr. Nizamna· 
me berayı tetkik Dahiliye veka
letine gönderilmiştir. Vekalet ni
zamnameyi tasdik ederse Beledi· 
ye memurlarma bir nevi tekaüdi
ye verilebilecektir. 

Üsküdar tramvay
ları duracck mı? 
Üsküdar tramvay tirketi mu

kavelesi mucibince hattı şimdiye 
kadar Kadıköyüne temdit etmeıi 
lazımdı. Nafia vekaleti ahiren bu 
bıuuıta şirkete mukavelenameyİ 
hatırlatmıştır. Fakat ıirket hattın 
temdidi için lazım olan parayı bu
lamamaktadır. Şirketin belli bat
lı hiuedan Belediye olduğu ıçın 

bu mesele şehir meclisinde ehem
miyetle mevzuu babaolacaktır. Bu 
son baharda ya hattın temdidi ve
ya mukavelenin feıhi icap etmek
tedir. Bütçe imkansızlığından do
layı belediyenin fesih cihetini ter
cih edeceği kuvvetle ümit edil
mektedir. Diğer taraftan vekalet 
kabul ettiği takdirde, mukavele
namede tadilat icrası teklif edile 
cektir. Tadil cihetini vekalet mu
vafık görmezse Oaküdar tramvay 
laruun faaliyete devamı meşkuk 
&"Örülmektedir. 

Zafer bayramına 
hazırlık 

30 ağustos Zafer bapamında 
Beyazıt meydanında söylenecek 
nutuklar için Belediye üç tane o
parlör cihazı koymuıtur. 

Ekmek fiatları 
değişmiyor 

Ebıeli: ıı::. ı bu hafta da ay
nen ipka edilmiftir 3u üçüncü 
haftadır ki fiatlar değitmemei.tr, 
dir. 

Haliç vapurlannda 
talebe ücreti 

Haliç ıirketinin talebe biletle
rini artırdığı hakkında tikayetler 
vaki olmuştu. Belediye bu huıua
ta tetkikat yapmıf zammı makul 
bulmu•tur. 

Borç para 
Bir müddetten beri krediyi ke

dı • 
1 

Maarifte 

Mektepler 
Açılıyor 

Bir hafta sonra 
tedri-

sata başlanacak 
Bir hafta sonra tehrimizdeki mek

tepler açılarak tedrisata başlıyacak
lardır. Ecnebi ve ekalliyet mektep
leri kendi talimatnamelerine göre açı 
lacaklanndan bu mektepler 5, 7, 12, 
15, eyliilde denlere baıhyacaldar
dır. Resmi liseler ve ortamektepler 
17 eylülde derılere başlıyacakl rdır. 
ilk mektepler l tqrinievvelde ayıla
caktır. 

Kitap panayırının 
pavyonları yapılıyor 

30 ağuıtoı Zafer bayramında Da
rülfünun meydarunda açılacak kitap 
panayırı için pavyonların intaaına bu 
gün hB§lanacaktır. 18 pavyon İnfB e 
dilecek kitapçılar inşaat maaraflan
nı ödeyeceklerdir. Halkevi bir büyil'lc 
pavyon infB ettirecek ayrı pavyon 
yaptınuniyan lrilçük kitapc;ılar eser
lerini buraya koyacaklardır. Sergi
ye matbaalardan da iştirak edecek. 
tir. 

Müfettişler kongre
si dün de toplandı 

Maarif ilk tedrisat müfettitleri 
kongresi dün de devam etmittir. 
Dün talebenin nıhi kabiliyetleri gö
rü,ülmüttür 

Mezhebi değiştiri
len kız talebe 

Galatada Avuıtıırya Saint George 
sörler mekteı.i tal beıinden Kateri
na iımindeki bir kız mektep idar.,.; 
tarafından Burgazdadaki manastını 

ıevkedilmit •e mezhebi değittiril
mit olduğu iddia edilmektedir. Kı
zın anneıi bulunan Elena Badetti 
müddei umumiliie müracaat ederek, 
kendiıinin haberi olmak11zın k .. ,. 
run mmebinin deği,tirildiğini ifade 
etınit ve mektep aleyhine dava aç
mıtlll'. Katerina 16 yatında bir rum 
kızıdır. Henüz YB§• küçük oldu- ıt 

dan mıa~ •dArJ?:l Je rneseleye vazı 
yedederek bir müfettip tahkikata 
memur etmiştir. Hadise tebeyyün e 
derse mektep idaresi teaiye edile
cektir. 

Bir petroJ 
Kaynağı 

Erzurum civarında zen
gin bir memba bulundu 

ııen Esnaf Banka11 Belediye me- ERZURUM, 22. - Civarda Ma· 
murlanna tekrar borç para ver-1 ah tu kın! d bir trol 
meğe batlaınııtır. m a . n ya arm a pe 

menbaı bulunma,ıur. E1&1en bet ..,. 
Sivrisineklerle 

mücadele 
Erenköy ve civarmda ıivriıinek 

çoğaldığı hakkında ihbar vaki ol
muttur. Sivriaineklerle mücadele 
için tertibat almmışbr. 

Bütçe tetkikatı 
Dahiliye vekaletinin bütçe hak 

kında sorduğu auallere izahat ver· 
mek üzere Belediye varidat mü
dürü Nail B. Ankaraya gitmiştir. 

Vekaletin bu ay sonuna kadar 
bütçeyi taıdik edeceği ümit edil
mektedir. 

Darülacezeden açı
ğa çıkarılanlar 
Darülacezeden açığa çıkanlan 

memurlar hakkındaki tahkikat ik 
mal <ıdilmiıtir. Fezleke vilayet i
dare heyetine verilmi,tir • 

Çinili köşk tamir 
edilecek 

T opkapı aarayı müzesinde Çinili
Bağdat kötkleri ve müıtemilahnm 
tamiri tekarrür etmiştir. Tamirata 
bu ıon baharda başlanacaktır. 

nedenberi bu havalide bir petrol da· 
marı bulunma1tndan ıüphe ediliyor
du. iktisat vekiletinin bir sene ev
vel celbettiği petrol muhendiılerl 

burada tetkikat yapmı,lar ve dama
nn izine tesadüf etmiılerdi. O za. 
man bu damann kuvvetli bir men
ba olduğu zannedilmiyordu. Son 
zamanlarda ıı:zmb halinch. çıkan pet 
rol artmııtır. 

Rus mütehassısları 
iz mirde 

IZMIR, 23. - Yedi kiıiden mü.. 
rekkep Rns mütehas11s heyeti geldi, 
merasimle karşılandı. Bu akşam Ruı 
konsoloshanesinde te-reflerine bir zi
yafet verilecektir. 

Heyet yarın Aydın ve Nazilli mın 
tak.alannda tetkik ıeyahatine ~ıka
caktır. Sanayi Müdürlüğü tarafın
dan heyete bir rapor takdim edilmit 
tir. 

Bir gaz vapuru 
Akbatta oturdu 
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M. Beck Borsaya 
gidiyor 

Şehrimizde bulunmakla 
histan Hariciye müıteşan 
bugün Bursa'ya gidecektir. 

olan Le
M. Beck 

DOLMABAHÇE 
HAV AGAZI ŞİRKETİ 
Telefonları otomatiğe tahvilinden 

dolayı numerolanrun değiJtiğini ve 
yeni numerolarının 44642/l olduğu
nu muhterem mü,terilerine il8n ey

le 

Aşkı Ef. dıvar kağıdı yapıştırıyor! Resimli hikaye Dün sabahtan beri kendi v~~
itile kurtulmağa uğratan ge~ı nı .. 

h Y
et Türk gemi kurtarma Mrke-a . . 

tine müracaat etmııtır. 
Şirket Lav~let tahlisiyeıi."! gö,. 

denniftir. Do1land gaz gemm 927 
senesinde in~a edilmiştir • 

Vatandaş! 

Bankalarda 38 milyon lirayı 
bulan tasarruf hesaplarını 50 
milyon liraya çıkartmak ilk he
defimizdir. 
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Ascm umd<:si "MiLLiYET" tir. 

.... 
24AGUSTOS 1932 

idarehane: Ankara caddeai, 
100 No. 

Telgraf adresi: lat. Milliyet 
Telefon Numaralan: 

Baımuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı i!leri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiye için flariç için 

L. K. L. K. 
3 aylıfı 4- 8-
6 .. 7 50 14 -

i2 
" 14 - 28 -

Gelen evrak geri •erilmez -
Müddeti geçen nüahalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
İ!ler iç.in müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilanların mea'u
liyebni kabul etmeE. 

..................................... __ . 
BUGONKO HAVA 
Y eşilköy aakeri raaat merkezin 

den verilen habere göre bugün 
bava açık olacak, rüzpr poyraz
dan eaecektir. 23-3-932 tarihinde 
hava tazyiki 765 milimetre, en çok 
hararet 29, en az 16 aantigrat 
kaydedilmi!tİr. 

nereden gelir? .. 
(Bu suali sorduğum zaman 

Kayserili çocuk hikayesi aklı
ma geldi ... Şimdi anlatırım.) 

- ltalya'dan, lsviçre'den ... 
Bereket versin (öküz) lafı 

Fransızcada, Türkçedeki bela-
gati haiz değil... 

Gelelim Kayserili hikayesi-
ne: 

Kayserili olmayan birisi 
Kayseride gezerken sokakta 
oynayan bir çocuk görmüt: 
Çocuğa takılmak için sormuı: 

- Oğlum sen Kayserili mi
. ? 
sın ... 

- Evet amca ... 

- Sizin Kayserid'e ne ka-
dar çok eşek var ... 

- Öyledir amca ya! Lakin 
çoğu dışarıdan gelir .... 

Ben kasaba Fransadaki ö
küzleri sorarken bu hikayeyi 
hatırlamamak mümkün değil
di. Lakin Fran51z kasap, Kay
serili çocuk gibi kan kırmızı 
çıkmadı ... 

Evet, nihayet dün geceyi 
bizim Madam (Montabout) 
nun odasında geçirdim ... Nasıl 
olur •.. Demeyin oldu... Dünya
da her şey hatırıma gelir, bu 
gelmezdi ... Yüreğinizi de oy
natmayın! Ne kadının, ne de 

1 benim günahıma girmeye ma-

MiLLiYET 24 ACUST03 

1 • 1 Askerbt bahisler 1 • 1 

Türkün Büyük Zaferi 
- 10 uncu gıldöniimii aıiinasebetlle -

Dahili siyaaette vaziyet: 
(Sakarya) muharebesinden 

evvel olduğu gibi, sonra dahi, Tür 
kiye Büyük Millet Meclisi ha· 
vaamda muhalefet havaaı eame
ğe batlamıştı . Bu bava, Sakarya 
zaferini unutanlar, muhalefette 
ileri gitmek iıtiyenler tarafmdan 
yarahlmıı bir hava idi .. 

"- Başkumandanlık ve erka
n• barbiyei umumiye neden Anka 
rada otunıyor, bunlar neden cep 
beye gitmiyorlar?,. diyorlardı. 

Halbuki, bir kere, o zaınan, 
Erkinı Harbiyei umumiye ile Mü 
dafai Milliye V kaletleri, Baıku
mandanl ık ~mri altında Başku
mandalık karargahını teşkil edi
yorlardı; bunlar, b iribirinden 
ayrı , eyler değildi .. 

Başkumandanlık, kendi karar 
gahmı istediği yerde tesiı etmek 
salibiyetini tam manasile haiz 
idi. Hiç bir memlekette, biç bir 
orduda Başkumandanlık karar
gi..hmın , ve Batkumandanın ken 
di yerini kendi tayin ve teabit et
mek aalabiyet ve istiklalinden 
mahrum edilemezdi ... 

Bir milletin 1 bir memleketin 
mukadderatını, kat'i bir zaferle 
kurtarmak gibi en büyük mes'u 
liyetini bir adama yükledikten 
sonra, onu artık tamamen ser-

cephesi idi .• 
Muvaffakıyet için, tam. zafer 

için, "düımaru vatanın harim.in
de boğmak,, için, bu üç cephenin 
ahenkli ve birlikli olması lizondı. 

• • * 
Bundan baıka muhalifler ara

sında: Ordumuzun taarruz kabi
liyetini kazanamıyacağını ileri aü 
renler de vardı .. 

({atti - ''Bizim asıl dü§ma· 
nımız Yunanlar değil, itilaf dev• 
Jetleridir. Ve bilhaua İngilizler
dir .. Yunanlılara karşı bir perde 
batlı bırakmalı .. lrakta lngiliz
lere taarruz etmeli!.,, diyenler 
bile vardı.. 

§ Bunu iddia eden meclis aza 
ları maatteessüf asker azalardı .. 
Yani memleketi iatilKya uğramış 
bir millet iç.in, ve onUil ordusu i
çin, ilk hedefin en tehlikeli he
def olduğunu, ve binaenaleyh 
evvela o tehlikenin bertaraf edil 
mesi lizım geldiğini,, bilmesi 
lizım gelen azalardr .. 

• • * 
- Sonra: "Nereye gidiyoruz., 

bizi kim nereye götürüyor? Hiç 
koca bir millet karanlık hedefle· 
re aerseriyane sürüklenir mi?,, 

"Ordu ile, muharebe ile, inat 
ile bu ~in içinden nasıl çıkılabi
lir?,, diyenler de vardı. 
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milletten değil, dütrnanlarımız
dan gilzelemek için aktedilmekte 
olduğunu; 

c - "Ordumuzun mükemmel 
olduğunu, fakat öyle denildiği gİ 
bi haddi izamiyi bulmadığını;" 

d - "Behemehal taarruz ede
ceğimizi, dütmanı vatanda n bebe 
mehal kovacağımızı, bunda asla 
tereddüde yer olmadığını;" 

e - Askerin masrafının neye 
mal olduğunun tetkikine başku
mandamn aıla mi.ni olmadığım; 
ancak bqkumandanın, ordunun 
mevcudunu, para mevcudile mü
nasip bulundurulması nazariye
sini, içinde bulunduğumuz fevka· 
iade şartların asla kabul edeme
yeceğini; para olıun olmasın, or
dunun behemahal takviye ve ida
meai zaruri bulunduğunu; 

f - "ihtiyaç, tehlike ve ordu
iıun ihtiyacı, millete engarye yap
bnlmaaını istilzam ederse bunu 
yapmakla tereddüt etmemek mu
vaffakıyet için, kurtuluş için yega 
ne çare olduğunu;,, 

g - Başkumandanlık, teıkilatı 
esasiye kanunu mucibince, mecli .. 
ain m&nevi phsiyetinde münde· 
miç olduğu için, meclis herhangi 
bir zatı başkumandan seçtiğini 
söyleyince, meclisin bu karannın 
(kanun) dan başka bir şey olama 
yacağmı; 

ilmin tesbit ettiği ıey İse, an
cak başkumandan olacak zatta 
bulunması li.zım gelen vasıflar ve 
meziyetlerden ibaret bulunduğu 
izah buyurduktan sonra: 

Kedi ve fare mandıraları 
Raci odadan içeriye bir yıldı ne kedi var. lşte bu 011 bir k 

rım gibi girdi. Hepimiz çalııı- beni zengin etmeğe kafi gel 
yorduk. Baılarınuzı kağıtları- yor. Biri erkek onu dişi ola 
mızdan kaldırarak hayretle ona bu kediler benim servetimin ili 
baktık. Allah Allah Racide bu- sermayesidirler. 
gün bir fevkaladelik var. Bu ne Malum ya kediler mart 
neş'e yahu!. kabak yavruları olarak sened 

Raci, şapkasını fırlattı. Ge- iki defa doğururlar. Ve her el 
niş pozlarla ilerledi ve bir mil-

ğuruşta vasati üçer tane doğu 
yoner gibi sandalyelerden biri- duklarını hesap etsek bir seııı 
ne çöktü. son yetmiş kedi ikinci sene 24d 

- Bu ne? dedik. üçüncü sene 960 aşağı yukarı 
- Çocuklar! dedi. Bende bir 

fevkaladelik görüyor musunuz? bin kedi demek. Yani sizin aı 
Görmemek mümkün mü? layacağınız bir kedi mandrası. 

Her gün bir uyuz kedi gibi oda- Ve böylece beş sene sonra bit 
dan içeri giren ve bir cigara ko kaç bin kedi demektir. Kedi df 

parabilmek için bin türlü dala- risinden eldiven yapıldığını bİ· 
vc;.renin belini büken bu bedb"lht lirsiniz. Şimdi bu kedilerin d< 
bugün bir banger tavru edasile rileri yüzülerek eldiven ticareti 
karşımıza çıkagelirse hayret e- yapacağımı da herhalde anla· 
dilmez mi? mışsınızdır. Fakat bu işin par• 

- Ne oldu yahu! Bu ne hal? 1 sız olan:ayacağı aşikar değil 
dedik. mi? Mucibi endişe değil mi? Hı 

-Çocuklar dedi. Bende mut yır! Kedi mandramızın karşıs• 
laka bir fevkaladelik görüyorsu na bir de fare mandrası kur
nuz değil mi? Ben eminim. maktır. Fareler senede iki de

- Traşı kes. Anlat bakalım, fa her defasında asgari beşeı 
bu esrarengiz sebep nedir? yavrudan senede şu kadar. (fıı 

Raci ayağa kalktı, kollarını ce hesaplarla izah etti). Velha· hal yok! ..• Bakın nasrl oldu ... 

FELEKTEN 

1 
Benim odam, kabineye ya

kın olduğu için çok gürültülü ... 
Seyahat mektupları.. Her nevi gürültü var ... Uyku 

' uyuyamıyorum ... Otelin müdü
Madam Montabout' ründen ba,ka bir oda boşalır-

best ve müstakil brrakmak, il
min, aklın, manbğın tabii ve kat'i 
icabı idi .. 

* * * 
Bundan başka "neden taar· 

ruz etmiyoruz?,, 
Ve 0 Takip olunan askeri siya

set nedir? Onu da bilelim.,, Di .. 
yorlardı ... 

Bütün bunlar, muhasarada bu 
lunan bir kalenin, duvarlarmda 
(breş) açan, tahkim edilmiş cep
helerinde düşmana yol açan birer 
gülle tesirini yapıyordu. . ~ 

Buhranlı bir safha: 

"Milli maksadın temiıti için , ye .. 
gine çoı.renin muharebe ve muha
rebede muvaffakıyet olduğunu" 
"bunun için de bütün kudret ve 
kuvvetimizi, bütün kuvvet kay
naklarımızı, bütün varlığımızı or
duya vermemiz lizon geldiğini" 
"kudret ve iktidarımızı dünyaya 
tanıtmak mecburiyetinde olduğu
muzu, ve ancak ondan sonra mil
leti İnsan gibi yafabnak mümkün 
olacağını, kendilerine bas ıehlıar 
ve selis ifadelerile beyan buyur
muılar, bu ıuretle, o cephede açı
lan bu, büyiik ve yeni gediği de 
gayet seri ve mahir bir surette ka
pamıılar ve kuvvetlendirmitler 
ve başkumandanlık hakkındaki 
kanunu temdit ettirmişlerdi .. 

havaya kaldırdı ve haykırdı. sıl görülüyor ki kedileri besle· 
- Çocuklar! dedi. Zengin ol mek üzere fareler belağıın ma· 

dum. beliğ kafi geliyor. Şimdi fare-
- Yok . canım. leri beslemeğe gelince onlar dı 
- Vallahi. derileri yüzülen kedilerin naş-Bundan başka, "Başkuman-

DUD odasında sa bana vermesini rica ettim ... 

ed
• ? Bizim Madam (Montabout) 

• * * 
-Takip edilen a.skeri siyaaet 

nedir? Suali elbet garip idi. O 
zaman 1 içinde bulunduğum.uz 
o ağır şartlar altında "ya iıtik .. 
lil ya ölüm,, mücadeleaine gırı
ıen bir millet için, aakeri siyaset, 
ne olabilirdi? Ancak ve ancak 
tam İstikli.lini kurtarıncaya ka
dar düımanlarla vunışmak, onla 
rı behemehal vatanın harimin
de boğmak kanaat ve İmanını 
taıunak auretile muharebeye de
vam etmek olabilirdi .. 

danlık,, kanununun her temdidin 
de, hemen ayni muhalifler: Tür
lü türlü itirazlarda bulunurlar· 
dı. Ezcümle S mayıs 1922 deki 
celaede muhalifler: Gazi hazret
lerinin mecliste bulunamam.ast 
dan istifade etmişler: 

Herkes rahatça cıgara pa- 1 ·ı · ı 
ketlerini çıkardı ve herhangi an e tegaddi edecekler. Şu ha 
b de fareler kedileri, keailer fare· 
İr savlet imkanını endişe da-

nasıl gecel ım 1 da dün tedavisini bitirmiş, git bi etmeyerek birer cıgara yak-
leri yemek! ve daima üremekle 
bir devri daim olacaktırMandu 
lar biç boş kalmayacak ve ~ 
sene sonra bir milyar servetin 
sahibi olacağım. 

Vlchg, 17 ağu•to• 992 ti, otelci de onun odasını ba. 
na verdi, ben de geceyi orada 
geçirdim ... Ne telaş ediyorsu
nuz? ... Baıka türlü olsa gaze
teye yazar mıyım, daha neler?. 

tık. O coşkun! 

Her nıilletin bir merakı va.r
d.- a 1 Fransızların da nıtan, 
madalya f8lafat merakı olur 
ıey değil! Sokakta rast ıeldi
ğiniz 100 kitinin doksan bqi
nin yaka iliğinde kırmızı, ma
vi, san; ye,il, beyaz bir İnce 
kurdeli vardır. Kurdelisız a
dam gördünüz mü, biç tered
düt etmeden hükmediniz: Ya
bancıdır ... 

Bu kadar kurdeliyi gördük
ten sonra insan kendi kendine 
sutuy;ır· 

"-Ne de çok 
varmıf, burada?!." ..... kahraman 

Yemekte etrafa kulak veri
yorum .. Yalnız faciadan bah
sediliyor. 15 ağustos bayramın 
da Pariste otomıobil kazasından 
50 kiti ölmüş 100 kiti yaralan
mış .•. Ve bunun üzerine uzun 
uzadı anlatmalar ... 

Arkadan bir İspanyol kadı
nı , prens de Bourbon 'u ense
sinden ustura ile kıtır kıtır k ... 
s İp öldürmüt··· Ve bunu anla
tan da elindeki pıçalda o esna
da dana batını kıtır kıtır kesip 
ağzına atıyor ... Böyle heyecana 
aşık millet görmedim ... 

Dana diyince aklıma geldi .. 
Burada koyun eti nadir şey! ..• 
Bizde ne kadar koyun kesilirse, 
burada da o kadar dana kesili
yor, otelin karıısındaki kasaba 
sordum: 

- Ne çok dana kesiyorsu- 1 

nuz? .. 
- Bizde hayvan dana iken 

kesilir, büyümeye bırakma-
yız ... 

- E, F ransadaki öküzler 

Sevsinler!... Prens Dögal 
Hazretleri hakkında gazeteler
de bir haber .... 

Prens 15 gün kadar Fran
sanın (Kan) şehrinde mutlak 
bir istirahat geçirecekmiş ... 

Prens Hazretleri acaba nere 
de yorulmuşlar ki; böyle 15 
gün istirahat zaruretinde ka
lıyorlar ... Anlaşılan haddi za

tında prens olmak yorucu bir 
şey! Her şeyden evvel, insa
nın olmadığı gibi görünmesi za 
rureti muhakkak yük taşımak
tan ağır olsa gerek ... 

Dün sokakta giderken ar
kamdan tatlı tatlı Türkçe ko
nuıulduğunu işittim ... Baktım, 
karı koca oldukları anlaşılan 
bir çift ... Erkek elindeki ter
mosu göstererek diyor ki: 

- Bu çatlak! Baksan a sı
zıyor ... Değiştirelim ... 

tlerledim ve alt tarafını din
lemedim ... Eğer her sızanı d'e
ğiıtirmek lizım gelse Babıali 
öyle tenhalaşır ki ... 

FELEK 

• ÇANAKKALE 
~ehillerini ziyaret 

15 EYLÜL 

-
GÜJ~CEMAL vapurile 

Niçin hôlci taarruz; etmiyo .. 
ruz? Meselesine gelince: 

iyice hatırımdadır: 
Daha 1921 senesi kônunuevve 

linin ortalarında, ya.ni Sakarya 
zaferinden tam üç ay ıonra, Baı
kumandanlak karargiihı ile Grap 
cephesi karargahı Beylik köprü 
ve Sivrihiaarda umumi vaziyeti 
görüımüılerdi .. Daha o ;ı:aman Ga 
zi Hazretleri: 

Artık ordumuzu her şeyden 
evvel taarruz için yetiftirmeli ve 
hazırlamalıyız; orduyu taarruza 
hazırlayıp, yetiştirdikten sonra, 
dır ki düımanı imha edecek tar:ı: 
da, ne .zaman, nereden, ne suret
le taarruz edeceğimiz hakkındaki 
kararımızı veririz .. 

ilk İ§, orduyu, maddi ve ma
nevi cephelerden taarruza tam 
hazırlamaktır. Bütün kuvvetleri
mizi bu hedefe tevcih etmeli
yiz ... ' buyurmuşlardı. 

Görülüyor ki, Gazi hazretle
ri, Sakarya meydan mubarebe
ainde yendiği dLiJman ordusu
nu, Yeni ve umumi bir taarruz 
ile büsbütün mahvetmek kararı· 
nı daha o zaman, vermiılerdi ... 
Fakat orduyu, imki.nın elverdiği 
kadar tam ve ekaiksiz olarak 
taarruza hazırlamadan evvel bu 
karann tatbikine geçmek İste· 
miyorlardı ... 

Çünkü tam zafer, ancak tam 
hazırlıkla elde edilebilirdi .. 

Tam hazırlık ta, üç cephenin, 
üç i.milin tam (manen ve madde
ten) hazırlığı demekti: Bunlar da, 
1 inci; milletin kendi cephesi, 2 in 
ci; o milleti temsil edenMillet Mec 
tisinin cephesi, 3 üncü dü~manla 
karfı karşıya bulunan ordunun 

a- ''Başkumandan meclisin 
hakkını gaspediyor .,, 

b - "Celsei hafiyeler ile ha
kikat milletten gizleniyor.,, 

c - "Bu tarzı hareketle mille
ti rezil edeceksiniz. Vazifeler 
şabıalarla olmaz. Şahi& yoktur. 
Millet vardır.,, 

c - "Ordumuz haddi azami
aine varmıftır.,, 

d - "Taarruz edip edemiye .. 
ceğimiz anlatılsın.,, 

e - "Askeri masrafın neye 
mal olduğunu tetkike Başk:.::nan 
danın mevcudiyeti mani oluyor . ., 

f - ''Başkumandan millete 
angariye yaptırıyor, kanun anıa 
riyeyi manidir.,, 

g - "Her yerde Başkuman
dan var, amma Başkumandanlık 
kanunu yoktur.,, 

"Askeri kanunlar Batkuman
danın vazife ve sali.hiyetini ta .. 
yin etmiştir. Bunu ilim tesbit et
miştir.,, 

h - "Sakarya muharebeıin
den beri hala kıpırdayamadık 
ve kıpırdayamıyoruz.,, 

Cümleleri ile hülaaa edilebilen 
itirazları serdederek Başkuman· 
danlık kanununun temdidi için ek
seriyet hi.ııl olmamasını temin et .. 
mitler, bu suretle biran için or
duyu Batkumandanaız bile bı
rakmıılardı .. 

Bu vaziyet kart ısında; Erki.
nı Harbiyei Umumiye ve Müda
faai Milliye Vekilleri ve Hey'eti 
Vekile istifaya kalkmışlardı. 
Vaziyet buhranlı ve çok fena bir 
şekil almıttı. 

• * • 
Nihayet o büyük insan, gene 

imdada yetişti; rahatsızlığına 
rağmen, derhal mecliae geldi. 
"Başkumandan,, ın ne demek ol
duğunu, kendi eıeri olan ınecli
sin haklarma hiç olmazsa arka
datlarr kadar kendisinin de ala
kalı ve saygılı olduğunun olaun 
kabul edilmeıi lazımgeldiğini; 

b - Hafi celaeler, "hakikati 

• • • 
Bu hadiseden üç ay sonra 20 

temmuz 1922 de baıkumandanlık 
kanununun müddeti yeniden tem 
dit edilecekti. 

Bu münasebetle Gazi Hazretle 
ri milletin kürsüsüne çıktı ve de 
di ki: 

"Artık ordumuzun maddi ve 
manevi kuvveti fevkalade biç bir 
tedbire ihtiyaç hiaaettinnekaizin 
milli emellerimizi emniyetle istih
sal edecek mertebeye varmııtır." 

"Bu sebeple fevkalade tedbir
lerin devamına lüzum kalmamı§ .. 
hr.'' "Başkumandanlık makamı, 
olsa olsa milli misakın ruhu aslisi 
ne tamamen uygun kat'i bir neti .. 
ceye visıl olacağımız güne kadar 
devam eder." dedikten aonra: 

"O meıut neticeye emniyetle 
vi.ııl olacağımıza ,üphe yoktur,, 

O gün kıymetli lzmirimiz, gü
zel Bursamız, fstanbulumuz, Trak 
yamız, anavatana iltihak etmiş O· 

lacaktır." "O mesut günün hülU .. 
tünde, bütün milletle beraber en 
büyük saadetleri idrakle müşer
ref olacağız." 

"Benim başkaca, ikinci bir aaa
detim olacaktır ki, o da mukaddea 
davamıza başladığımız gün bulun 
duğum mevkie rücu edebilmekli
ğim imkinıdır." 

"Sinei millette serbest bir fert 
olmak kadar dünyada bahtiyar
lık var mıdır?" 

"Hakikatlere vakıf olan, kalp 
ve vicdanında mi.nevi ve mukad .. 
dea haklardan başka zevk taşnna 
yan İnsanlar için, ne kadar yijk ... 
sek olursa olıun, maddi makamın 
biç bir kıymeti yoktur." 

Gazi Hazretlerinin bu sehbar 
veciz beyanı Üzerine, meclis o 
günden itibaren başkumandanlı 
ğı, bili. müddet kendilerine tevdi 
etmişti .. 

fşte Sakaryadan, büyük taarru 
za kadar, dahili siyaset aahaırn· 
da cereyan eden hidiaelerin kısa
ca hülaaaaı da budur. 

- Dinleyin be dostlar. Nedi 
yorum size "zengin oldum" ar .. 
tık ben mandra sahibi bir ada
mım. Evet bunda hiç şaşacak 
şey yok. Ben abdi hakir Racii 
pür taksir bugün en aşağı ya
rım milyonluk bir adamım. 

p;,yango değil. Miras değil. 
Define değil. Bu sadece cinnet 
olabilir. 

Sabrımızı suiistimal etme
mek şartile şu hikayeyi anlat
masına müsaade ettik. Onun 
ağzından dinlemek için bahsi 
aynen buraya kaydediyorum. 
Ne bir kelime eksiktir. Ne bir 
kelime fazla. Hükmünüzü siz 
artık İstedığiniz şekilde ven~bi 
lirsiniz . Sözü Raciye bırakıyo
rum: 

- Gerçi bugün on param 
yok amma bir sene sonra yarım 
milyon, iki sene sonra bet mil
yon, beş sene sonra bir milyar 
dolar. Tasavvurumdan bahsede 
ceğim. Fakat bu tasavvur öyle 
malayutak değil. Yutaktır. 

Şimdi bizim evde on bir ta-

Harik Hayat 

Herhalde hükmünüzü ver· 
mekte gecikmediniz sanırım. 

ZA YI - Emniyet sandığına (8029) 
No.ra ile22-2-1928de ikraz etmi, ol· 
duğum 500 lirayi 22-2-1930 da tecdil 
etmiş iıem de elimdeki bonoları za· 
yi etmiı olduğundan bir hükmü ol· 
madığını ve sandık idaresince yeni 
muameleye tevessül edeceğimi ve 
bunların bana getirildiği takdirde 
ınemnun edileceğini ilin ederin1. 

Kapu Ağası mahallesinde 6 No.hı 
evde mukim Nuriye. 

Yedinci icra memurluğundan: 

Paraya çevrilmesine karar verilen 
latinyede Patis efendi tahti İsticarin 
daki taş ocağında takriben 800 ton 
kireç ile 35 melro taım 2 ci arttır· 

maaı 26-8-32 günu aaat 12 den 1 r• 
kadar tatocakların da bulunacak me 
muruna müracaat olunması ilin olu 

nur. 

ve Otomobil 

Sirgortalarınızı Galatada Onyon hanınd:ı kain 
ONYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Milliyet'in Edebi Romanı : 72 sinler bizi yoran bu hadiseler oğlu Dilaver, kızım Leman o- - Şeyh hazretlerini görmek Dedi. Bu keşfin hayretile 
manevidir .. Haçları da manevi nu bizim avluda ayan beyan İstiyoruz.. iki hanım biribirine bakışırlar 

- Nasıl değil... Henüz za
yiçelerine bakmadım amma bu 
çocuklar bağlı ... Hele kız di
ğer bir kimseye mev'ut. 

olmak iktiza eder.. gördüler.. - Efendim mürakabede- ken Batla[ Zade devam etti: 
- Şüphesiz efendim.. - inanırım. Hanımefendi- dir. Biraz bekliyeceksiniz. Şim - Sizin oğlunuz (Rasiha 
- Benim bu fikrime karşı miz İnanının .. Biz ne İnanıl- di yanına gidemeyiz.. hanımı işaretle) bu hanımın da 

biraderim Talat Bey: Büyüye maz şeylerle kar~ılaştık... Nazarlarında velayetini tak bir kızı var. Sevişiyorlar ... 
Ölüler yaşıyorlar mı? 

( F ~lseli lantastique roman) efsuna lüzum yoktur .. itirazın- Ertesi sabah iki kadın kim- viye için şeyh misafirlerini bir Hanımefendi - Sevişiyor-

Yazan: HÜSEYiN RAHMi da bulundu.. seye bir şey ~ezdirmeden Nuh- buçuk saat kadar beklettikten lar amma biz bu izdivacı mes'-
- Evet dikkat etmiştim. kuyusu yolunu tutturdular. sonra nihayet o meşe kırması ut görmüyoruz. Bu iki çocuğu 

Talit Bey - Bu bale ut
ramazdan evvel ruhlarm vücu
düne inanır mıydınuıT 

Abdüllltif efendi - Kat'iy
yen .. Hali bile inanmak istemi 
yorum amma, önümüzde cil
velenen garabetlere ba9ka tür
lü bir izah sureti bulamıyo. 
ruz da ... 

Talat Bey - lspirtismacılık 
henüz bir ilim çerçevesine so
kulamadı ... Bununla en ziyade 
meşgul olan ilimler bile bt ka
ranlık sahada fen ölçüsü, akıl 
ışığı ile yürüyemiyorlar .. 

Yine bu vadide bir takım 
münakaşalara girişildi. Lakin 
sevdazedelerin izdivaçlarına ra
zı olmak ve yahut onları biri
birinden ayırabilmek hususun
da kat'i bir karar veremedi
ler .. Aceleten menfi bir hüküm 

H ili oc kları"' 

çekiniyorlardı. - Aile dostu gayet keskin Muhteriz bakışlarla etrafı ıü- boyu ile arzı endam etti. Yüzü biribirinden soğutmak için 
Bu içtimaın ertesi günü iki bir şeyh tanıyorum... Bu mü- zerek Şeyh Battal zadenin ka- asık, bakışları keskin, tavrı ce- bimmetinizden İıtianeye gel-

valide gizlice birleştiler .. Oda him davayi bize ancak o muh- pısını çaldılar.. !allı idi. dik.. 
kapısını örtüp dışarıdan duyul terem adam halledebilir.. Fakat Dilaver bu iki anne- Hanımlar bu huşunetin kar- Püfçülerin, büyücülerin işlet 
mayacaklarına emniyet getir- - Ne suretle? nin büyük bir ihtiraz ihtiyatile tısında mahcup ve biraz kor- tikleri aşk madeninde müsbet 
dikten sonra iki koltuğu diz - Oğlumla kızınızın izdi- sokağa çıkışlarından kuşkulana kak bir vazı da kaldılar. menfi iki ıuret vardır. lki ru-
dize yanaıtırarak hanımefen- vacı üzerinde titreyen şeamet rak kendini göstermeksizin a- Şeyh onları biraz dikkatle hu ateşlendirmek veya biribirin 
di: gölgesinden dehşetleniyorsu- dım adım peşlerini takip etmiş. ve sonradan tanıyabilmiş gibi den tebrit etmek ... 

- Kardet ! erkeklerin yanın- nuz... . Şeyh Battalın evine girdikleri- yavaş yavaş bir mülayemet ala Şeyh gözlerini muammalı 
da her lakırdı olmuyor .. Bazan - Son derecede... ni görmüştü.. rak: bakışlarla boşluklarda dolaştı-
en haklı ıeylere itiraz ediveri- - O halde bu iki genci bi- _ 37 - - Affedersiniz. T eşrifiniz- rarak ezgin bir sesle cevap ver-
yorlar.. ribirinden soğutmak lazım.. B l l den evvel ağırlığınız bastı. Çün di: 

- Doğru söylüyorsunuz - Bu mümkün mü? Üyü Ü çamaş!r ar kü hacetiniz mühim ve müşkül- - Müşkül.. 
hanımefendimiz... - Pek ala mümkündür. lki hanım Nuh kuyusunda- dür. Ötekiler beni çok sıktı- Biraz sükutu müteakip ila-

- Biz bize konuşalım. Ana O dediğim şeyhten bu kerameti ki sureta ev fakat hakikatte J lar. . ve etti: 
lık yüreklerimizden alacağnnız ı umarım.. gizli tekkenin kapısını çaldılar. Hanımefendi - Demek ge- - Maahaza çalışacağım ... 
ilhama göre gizlice hareket ede •

1 

- Öyle ise ne duruyoruz. Yine karşılarıı:> ;ı şeyhin tom- leceğimiz size malum oldu.. Şeyh ağzından çıkan her sö 
lim .. Ben düşündüklerimi söy- Hemen gidip bu mübarek ada- , bul bacaklı kısa, tıknaz kayna- Şeyh - Evet... zün tesirin i kadınların yüzle-
leyeyim ... Siz de aklınıza gelen- mın ellerine sarılalım. . 1 nası çıktı. Misafirleri büyük Hanımefendi - Çocukları- rinden seçme ye çalışarak: 
!eri ortaya koyunuz. - Şeyhin babası veliyul- bir izzetü ikram la İçeri aldı. mız hakkında.. - Bu izdivacı niçin mes'ut 

- Pek ala olur hanımefen- lahtandır. Ölümünden sonra Yine öd 'lğac ı , kurs kokulu •ec- Kurna:: ~eyh iki kadının yüz görmüyorsunuz? 
dimiz.. Buyurunuz dinliyo- kaç defa çok kimselere gözük- cadeli, postlu salor.a götürdü. 1 !erini büyiik bir dikkatle süz- 1 Hanımefendi - Bu cihet 

Hanımefendi telaşla sor-
du: 

- Kime? 
O ana kadar ağız açmayan 

Rasiha hanım hemen söze atı
larak: 

- Şeyh hazretleri istirham 
ederim. tfşada bundan ileri 
varmayınız ... 
Kız anası bu safdil ricasile şey 

hi suale münasip bir cevap 
bulmak müşkülünden kurtar
mış oldu ... 

Şeyh, kihinane bir tavır-
la: 

- Merak etmeyiniz.. Biz 
söyleneceği söylenmiyecekten 
ayırmayı biliriz. 

Şeyh, biribirinden soğutula 
cak sevdalıların yıl , ay, gün 
ve saatile veladet tarihlerini 
tahkik ve kaydettikten sonra: 

- Çocukların yıldızlarına 
bakayım. Anlaşılacak havassa 
göre yüreklerini biribirinden 
ayırmak efsununa gırışırım. 
Merak etmeyiniz ... 

( Devamı var ) tü. Bir ece bizim köske ka. Ve sordu: dül.t<-n son ·a: 1 size malum de~il mi? ............................. ______ ~~~~--



l Dünyada Neler Oluyor? 1 L..-----
ı Balık 

1 Havuzlan 
Olimpiyatlar 
kaça çıktı? 

Olimpiyatlar bitti, sporcu- Balık mevsimi olan yazın 
lar memleketlerine döndüler, · son aylarında açık denizlerde 
İki haftalık hümmalı müsabaka balıkların cinı ve nevine göre 
1 d L An 1 • 'tekı" mühim tarlalar mevcuttur. Bun ar an sonra os ge e 
onuncu olimpiyat ta evvelki pa ları bulmak, keıfetmek hem 
lar nihayet buldu. · tecrübeye! ~em de ilme lüzum 
Şimdi dört sene daha bekle- I hasıl etmıttır. 

Y~ğiz. Olimpiyat oyunlarına 
1 

Bu tarlalar zamanında ko
toylece bir göz atalım. . 

1 
ca vapurlarla dolar. Ağlar ab-

394 senesinde terkedılen bu lır, ate§ler yakılır, yahut bu 
0Yunlar, bin bet yüz ~ene sonra tarlalara yemler serpilir. Ba
)ani 1894 te Baron Pıerr.e Cou- 1 lıkların vapurlara, yahut büyük 
lıertin'in teşebbüsü üzerıne Pa kayıklara alınma11 pek hot bir 
riste toplanan. bi~ k~gr~ ta~a- 1 manzara arzeder. 

ı. fından ihya edıldı. Bırıncı Olım .. .. 
PİYat 1846 da Atinada yapıldı. ı Vapurlar vey~ bu~u~ ka-
liemen her sabada Amerikalı- yıklar tu ıekilde ınıa edıl~tler 

1. lar galip geldiler. İkinci Olim- dir. içlerinde büyük denız. ha
Pİ)'at ı 900 de Pariste yapıldı.

1 
vuzları mevcut olan gemıI:r, 

.\yo· zamanda beynelmilel ıer denizden avlanan balıklan ol
Rİ t;rihine de isabet ediyordu. dürmeden bu havuzlara nakle
Üçüncüsü 1904 te Saint _ Louis derler. Balıklar havuzlara oka 

1 
le, dördüncüsü 1908 de Lon- dar doldurulur ki, a~tık kımıl 

I drada be•inciai 1912 de Stok- dayamayacak hale gehrler. 
1 lı ' T 

.olmde Altıncısı 1916 da Ber- Sahilde büyük ıirketlerin 
lınde yapılacaktı, fakat oı;ı~ iştirakile büyük havuzlar vücu
:terine Verdon muharebelerı gı de getirilmiştir. Bu havuzların 
bi daha kanlı bir oyun kaim ol- içi kısım kısım tel örgülerle 
du. Yedincisi 1920 de An".era- ayrılmıştır. Her balık nevi ve 
le, sekizincisi 1924 te Parıste, cinsine göre bu havuzlarda sak 
dokuzuncusu da 1928 de Ama- lanır. Balığın bol mevıimi ge
terdamda yapılmıştı. . çince yani kıt gelince, daha 

On birincisi 1936 da Berlınde doğ~au balık nedret keabedip 
Yapılacaktır. Fakat 1916 da ol- fiatı yükselince, iç memleket
duğu gibi yerine batka çeşit bir !erden bu havuzlara aipariıler 
'ı>or kaim olmazsa... batlar. 

iki hafta devam eden bu o
Yunlar için ne masraf yapıldığı 
nı hiç tasavvur ettinoz mi? Otur 
llıut oldukları halde yüz bet bin 
~erirciyi iıtiaba kafi olan stad 

Müessese aldığı sipariıi yi
ne büyük kutularla deniz suyu 
içinde balıkları canlı olarak 
sevkeder. 

•çin 1. 760.000 dolar sarfedilmit Bu havuzlardan bir tanesi 
tir. Sporcuların istirahati için Marsilyadadır. Havuzun derin 
Vücude getirilen Olimpiyat kö· liği 50 metredir. Bu havuza 
Yü 5000o dolara, yüzme havu- bütün Fransayı bir kıt idare e
zu 5000o dolara çıkmıttır. 87 decek balık ithal olunabilir. 
lıin ıeyirci iıtiap eden Velod- ikinci havuz Hamburgdadır. 
tom 750,000 güzel san'atlar Bu, Marailyadakine nisbetle 
llıüzesi 1,500000 Polo sahası küçük ise cı'e, onun da derinliği 
60oo dolara mal olmuttur. 34 buçuk metredir. 

Hülasa yuvarlak hesap bet Aç k d · 1 d 1 ba 
ııı·1 d 1 ı enız er e av anan 1 o'00 

1° abir :t· bit z bu·· lıkları, bu havuzlarda adeta ta-yun ar er me , - • · f l 
t\in bunla yıkılacağı ve orta- ı vukçu dükkanlarındakı ka ea er 
dan kaldı~lacağı için insan dü 1 

de bulunan tavuklar gibi kısım 
tiioceye varıyor. kısım yaşatılır. 

Kesilen 
tablo 

Berlinin, Viyananın, yahut 
Parisin en lüks lokantalarında 
meseli bir kanunusani gece8i 
önünüze mükellef bir Levrek, 
yahut Barbunya veya Kefal ııe 
lecek olursa, bu, ne bir konser 
vedir ne de bayat, kötü bir • 
balıktır. 

inanınız ve müsterih olunuz 
ki balık daha o gün sudan çı
kardmıt, taptaze ve nefis bir 
balıktır. 

Lilian Harvey bir ay sonra ta. 1 

ribi bir film daha çevirecek 

Llllan Harııeg Partaten geçerken Andre Daı•en'in 
elini sıkıyor 

'Alman artistlerinden Lilian 
Harvey'in Fransada Jan Lea
Pins' de güzel bir sayfiyesi var
dır. Y•z tatillerini orada ııeçi
rir. Bittabi bu sene ele oraya 
gitti. Fakat Berlinde "Sanım 
hulya" ismindeki filmini çeYİ· 

rirken büyük bir kaza geçirdi. 
Düıtü ve her tarafı kan içinde 
kaldı. Hemen kendisini hasta
haneye kalchrdılar ve dikkatle 
tedaYiıine koyuldular. Bir an 
menenjite yakalanacaimdan 
korkuldu. Hayatı tehlikede idi, 
O zayıf, nahif vücutta sağlam 
bir bünye varmıt Lilian kısa 
bir zamanda yakayı sıyırdı. Pa 
risten geçerken gazetecilere 
töyle anlatıyor: 

- Şimdi nekahet devresinde 
yim. Oradaki iatirahatimle ge
çitiğim kazanın hatırasını bile 

Fransız art stlerinden 
Blanche Monte/ plaj'da 

eğleniyor 

unutacağımı zannediyorum· Bir 
ay Juan Les-Pins'de kalaca
ğım. Amerikaya gitmeden ev
vel, Berline döneceğim. Orada 
Ufa hesabına Conrad V eidt ile 
beraber bir film çevireceğiz. 
Filmin ismini henüz bilmeyo
rum, Fakat 1850 devrinin kos 
tümleri ve adetleri içinde bir 
macera olacak. Çok memnu
num. Ben eski kostümlere ba
-1 "K ·1 . " 7uıyorum. ongre ~g eniyor 
filmi bana bu zevki verdi. Bu 
benim ilk "tarihi" filmimdir. 
O zamana kadar kaç i_defa tari
hi filmler çevirmek istemittim. 
Kimse ehemmiyet vermemiş
ti· Elhamdülillah makaadıma 

nail oldum. Bir ay sonra ikinci 
sine başlayorum. Bu film bittik 
ten sonra Amerikaya gidece
ğim. 

• 

Türkçe se•li 
fllimlerı Bir Millet Uyanıyor 

• 

Gazi Hz.nin nutuklarından alınan ve bir çok kahramanlık sahnelerini gilsteren 
bu filim Çanakkaledf' Akbaş nıeı•llllnde çevrllmeğe başlanmıştır. Resim cepha
neliği muhafaza eden bir düşman neferinin teslim olduğunu gilsfermPkfedlr. 

I· 1 Sinema Haberleri 1 • 1 
"" Hollyvood, olimpiyat oyun ı 

!arı devam ettiği müddet zar
fnda adeta sinemayı unuttu. 
Herkes spor yıldızlarını seyret 
meğe koıtu. Bu kadar kalaba
lığın içinde nazarı dikkati cel
bedip te hücumlara maruz kı!.l 
maktan korkan ve olimpiyatla
ra gitmeğe evvelden karar ve
ren maruf yıldızlar bile niha
yet dayanamadılar ve gittiler. 
O suretle ki her millet ekipinin 
bulunduğu yerde, o millete 
mensup yıldızlar "Haydi ço
cuklar göreyim seni!" diye tef
vikatta bulunuyorlardı. 

"" Fakat stüdyolar da atletle 
rin hücumuna maruz kaldı. On 
lar da bir filmin nasıl çevrildi
ijini görmek iateyorlardı. Fa
kat adetleri rakama sığmadığı 
için bunların stüdyoları ziya
reti~i temin ed'ecek eğlenceli 
bir usul bulundu. Her gün, mu 
ayyen saatte çevrilen filmler 
durduruluyor ve ziyaretçilere 
yol açlıyordu. Bunlar stüdyoya 
gelince, artistler sırf onların şe 
refine filmin bir kaç sahnesini 
temsil ediyorlardı · Fakat bu 
temsilde pelikül işlen:eyordu. 
Yani küçük bir tiyatro temsili 
gibi bir şey .. Bir çeyrek ~aatlik 
temsil.. Fakat bu temsıllerde 
stüdyo sahipleri hesabına hem 
zaman kaybetmek, hem de ar
tistlere oldukça kabarık yekfuı
lu para vermek bigi bir masrafı 
mucip olmuştur. Fakat ilancı
lık her şeyden kuvvetlidir. Çün 
kü bu soporcuların her biri gör 
düklerini ötekilere anlatacak
lar ve bu macerayı dinleyenler 
çevrilen filmi merakla görmeğe 
gidecekler~ 

Roultabille 
Amerikada 

- -· -
Rolend Toutain de 
Arnerikaya gidiyor 

F ransz artistlerinden Ro
land T outain' e akrobatlığm
dan dolayı "Yen\ Douglas" de
yenler çok. Sinemada Roulta
bille'in maceralarını hakkile 
temsil eden bu artist geçenler
de Peıtede "Roultabille tayya
reci" isminde yeni bir film da
ha çevirdi . 

Rolaııd kahkahayı çok seven 

1 Greta Garbo 
Tekrar· 
Dönecek 

Greta Garbo nihayet sessiz. 
ce memleketine döndü. Nev
yorktan bildirildiğine göre Is 
veçli artist kendisini gazetecile 
rin ve meraklıların tacizlerin
den kurtarmak için, bütün ted
birleri ihmal etmemittir. lsveç · 
bandıralı "Gripoholm" vapu
runda kendisine mükellef bir ka 
mara ihzar edilmiıti. Greta kim 
senin aklına gelmeyeceği yol-
lardan vapura binmittir. Rıh
tımda kendisini son defa gör
mek isteyen yüzlerce insan bey 
hude yere bekleyip durmuşlar
dır. 

Daily Telegraph'ın Stok
holmdeki muhabiri de, Greta. 
nın birkaç zamandan beri hasta 
olan valdesini görmek üzere 
Sthokholme geldiğini haber 
vermektedir. Greta lsveçteki İ
kametinden istifade ederek, di
ğer akrabasını da ziyaret ede
cektir. İngiltere veya Almanya 
da film çevireceği hakkındaki 
şayialar teyit edilmemektedir. 

Hakikat başkadır: Greta Gar 

1 

bo eylii.lde Hollyvood'a aöne· 
cektir. Metro Goldwin Mayer 
şirketi ile üç senelik yeni bir 
mukavele akdetmittir. Sened 
kırk hafta çalışacaktır. ve h~r 
hafta 12,500 dolar alacaktır. 

1 •••••• 

"" Daily Mail gazetesiı::in 
Kopenhagdaki muhabiri yazı
yor: Birkaç gün evvel Dani
markalı Prens Axel kendi yatı 
ile tertip edilen yarışlara işti
rak etmişti. Bir ande denizde 
bir kadının çırpındığını gördü. 
Bu kadın İsveçli sinema artist
lerinden Margit Manatad' idi. 
Bindiği küçük yelkenlisi devril 
miş, kendisini denize düşurmüt 
tü. Prens vaziyeti görünce he
men denize atılmış ve genç ar. 
tiati suların arasında kaybola
cağı 11rada kurtararak sahile çı 
karmıştır. Çok iyi yüzmek bilen 
Prens 44 yaşındadır. 
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1 Muhabir me tubu Birinci Sahi eden Geçen yazı 
Memurları hemahenk 

r Rana B. 
İzmire gitti 

bir kasaba: Çorlu 
Geçen sene mahsul iyi satıl. 

saydı, bu sene halkın 
hiç sıkınhsı olmıyacaktı .. 

Çorlu'da ılnema ııalonu 
ÇORLU, 15 (Milliyet) - Nf>. ne mahsulatı değer fiatla satılmıt ol 

reye uğrasam fon ceketi Herl<ea saydı, burada tam manuile nfııh hu 
ağzından soluyorl, Çorlu bu kadar sule gelebilirdi. Maalıaza kazanın 
tıcak oluna daha münhat yerler vaziyeti taYanı memnuniyettir. E. 
acabe nasıldır diyorum! Bu cehen- ğer tasarrufa riayet edilmit olaa 
nemi sıcağın tiddetini tahfif için ı zaruret vaziyetinin farkına bile 
ne yapılsa fayda yok. Biraz evvel varılmaz. Bir kaç ay evvel 
toğuk bir gazoz aldıitm halde, tim Meliha Avni Hanımm latanbul 
ıli yine önümde dondurma duru- da tasarruf ve yerli mallan lıakkm
yor, fakat dondurma da •ıcak! da vermit olduğu konferans burada 

UMUMi MALÜMAT 

K.uanın nüfusu 29,000 dir. Mer 
kezde (8,000) ahali sakindir. Kaza. 
da vasi mikyasta yalnız hububat 
zeriyatı yapılınaktadır. lstihsaliıt 
kendi ihtiyacından fazladır. Ziraat 
oahuı 300 bin dönüme indirilmit
tir. E"'elce 500 bin dönüm olan 
ziraat faaliyeti, istihsal masrafları
nın çokluğuna mukabil fiatlann 
dutkünlüğü, iktısa.ii darlık, terak
törlerin faaliyetten çekilmesi gibi 
avamil ve tesirat dolayısile sahası
nı daraltmak mecburiyet.inde kalmıı 
tır. Billıassa geçen senenia fare is
tilaoı ziraate çok elim tesirler yap 
mıftır. Bu sene far. yoktur •. Ve zi. 
rııat vaziyeti iyidir. Yal ruz zeri yat 
noksan yapılmııtır. Sekiz seneden 
beri aürüncemede kalmı-t olan İı· 
kin muamelab kayınakam beyin 
bimmetile ikmal olunmut ve maka 
mı viliyetten takdirname gönderil
mitlir. 

850 dönüm emece suretile ekti
rilmiı, 26 köyde yardım sandıkları 
teıkılib yapılmq, iki köy muhtan
rıa kıarak alınmıttır. lkbsadi vazi. 
yet kııır aylar olmalı dolay11ile bi
raz durgundur. Memurlar arasın· 
da J&YADI -niyet bir ahenk 
........... Eıu. köylerle nahiye mer
ı...a- ·..e Malkara ve Saray gibi 
cıinr k-zelan telefonlar temdit o
lanınqtur. 

TAYYARE IŞLERl 

Kapnalom Beyie riyaset eyle
ıliği bara tanare ıubesi f&Yanı tak 
ılir bir ~tte çal.ıtmaktaclır. Bida
yeti t.,..ı.ı.üliinden ıiındiye kadar 
merkeze inalatı 56, 700 liradır ve 
Çorlu namına bir de tayyare alınmlf 
tır. Senevi nridatı dört bet bin li
ra kadar iae de bu sene kayın•kem 
beyin himmetile (7,000 • 10,000) 
lira olması kaTİyyen memuldür. 

ASKERi BAHÇE 

Kasabanın yegi.ııe nefea alına ... 
cak yeri Askeri bahçedir. Ku
mandan Basri Patanın burasi İ· 
çİn unutulmaz bir yadigari olan 
bu latif ve ferahfeza bahçe doğ
ruau Çorlu halkma büyük bir ne
fea aldırmış ve ka.a'barun imar 
cepheainde birinci mevkii iıgal 
eylemiştir. Buraaı mütehaaaıs el
lerle tarh ve tanzim ve elektrik
lerle de tenvir edilmit olduğun
.tan milnas.ip zamanlarda herkes 
ailesile gelip oturmakta ve boıça 
bir vakit geçirmektedirler. 

MAARiF 

Merkezi kauıda büyük bir mektep 
yapılmaktadır. Bu mmtakanm ilk 
tedrisat müfettitliği büyük bir 
bauaaiyetle çalıpnaktadır. Şim
diye kadar millet mekteplerinde 
9196 kiti okutturulmuş, 588 efra
dı askeriye imtihan edilerek vesi
kalar verilmittir . 

Umum kazada 16 mektep var 
dır. Mektep olmayan köylerde 
dera'baneler açıtamadığmdan o
kuyup yazmak bilmiyenlerin hep 
sini dershanelere aevkeylemek 
kabil olamamışhr . 

BELEDIYESl 

Buranın belediyesinin varidab 
38.000 lirıı le.bit edilmittir. Bunun
la bttııber belediyenin ortada göze 
g?runiır bir r aaliyeti yoktur. 

SIFAT iSTASYONU 

Burada giızel bir sıfat İstasyonu 
tesis olunmu tur. iki damızlık atın 
hi i de kıymetli ve ahırları da çok 
cızddir. 

REFAH VE TASARRUF 

hüsnü tesirini göstennittir • Meliha 
Hanımm pli.klara çekilmit konf• 
ranarndan buralara ve yerli malla 
n koruma cemiyetlerinin 'bulunduğu 
mahallere gönderilmesi çok arzu e
dilmektedir. 

931 senesinde Çorludan ihraç o
lunan diğer ıeylerclen sarfınazar yal 
ruz mevaddı hayvaniye ıunlardır. 

24,444 kilo yapağı, 5, 724 ke
ailmiı kuzu, 22,000 kilo yağ, 
155,000 kilo peynir, 266,000 kilo 
yoğurt, 34,000 kilo kaymak. 

Diğer hububat, karpuz, ka· 
vun, canlı hayvanat ve aaire bu 
heaa'ba dahil değildir. Çorlu İstih
aalat ve ihracatı çok kuvvetli 
bir ticaretgahtır. Allah vere de 
bu •ene mahsulat değer fiatlari· 
le aatılsa ! Binaenaleyh hükü
metimiz bu bapta İcap eden ted 
birleri almı• ve ticareti harici .. 
ye ofisjnı.iz da takaa mu meli· 
hnı yoluna koymuş olduğundan 
bu ııene geçen seneden çok rahat 
bir hayat müyesaer olacaktır zan 
nederim . 

Ragıp KEMAL 

•••••• 
Gizli el 
f, yapamadı 
Muharref kartlar piyasn

yı değiştiremedi 

Avrupadan bir şeker tacirine 
seJen ve teker piyaaaaını bildiren 
kartta yapılan tahrifat Ticaret 
Odasmca tetkik edilmiıtir. 

Oda, bu itte umumi ıeker piya 
sasını alakadar edecek bir vazi
yet, piyasada tereffü veya tenez
zül huıule getirecek bir mahiyet 
cörememittir. 

Şark demiryolları 
memur

larımn tenezzühü 
Şark Demiryolları memurlan 

30 Ağustoa aalı giinü Şirketi Hay
riyenin tahıiı ettiği 68 numaralı 
vapurla Boğaz ve Y alovaya bir te 
nezzüh yapacaklardır. Vapur -
hah Mal sekizde Köprüden hare
ket ile programa nazaran öğle ye 
meğİ Boğazdan avdetten sonra aa 
at 12 • 11 de Büyijkderede Sanre
mo otelinde ve aktam yemeği de 
Y alovadan avdetle saat 21 - 20 de 
Suadiye gazinosunda yenecektir. 
Vapur dahilinde muntazam bir 'bü 
fe bulunacktır. Gerek bu büfe ve 
ge· lue Suadiye yaka11nda eyya
m' idiye tarifui üzerinden arzu 
t"dc nler istifade edebileceklerdir. 

• 

lzmirli yüzücüler 
Büyükderede 

Evvelki gün şehrimize gelen 
lzmirli yÜzücülerin bugün Büyük
deredeki lidocla ilk antreneman
larını yapacaklannı yazmııtık .. 
Dün bu aeki zyÜzÜcÜ Büyijkdere
ye giderek ilk çalı~malannı yap
mışlar ve tekrar avdet etmitler
dir. 

Düzcede tayyare 
bayramı 

Düzce Tayyare Cemiyeti tarafın
dan 30 ağu•to• büyük Zafer ve Tay 
yare bayramında Düzcede Namik 
Kemal mektebi bahçeainde verilecek 
müsamerede: San'atk.iır Küçük Hü-

Çorlunun muhtelif kalemleı-de İs- seyin beyin riyaseti altında maruf 
ıihsaliıt ve ihracatı bulunduğun- san'atki.rlarm ittirakile temsil, ko
dan fı.alk refah içinde olmas::ı bile, j medi, monoloğ, ki.r kadim orta oyu· 
-- -• ! • ,_ ...... •1J' ,..._ - • • .... - • 

Fabrikalar 
Kapanmak 
Tehikesinde mi 

(Başı J inci sahifede) 
rafında bir çok kimaeler söz söy
lemitler ve mahdut bir surette 
kontenjan liıteıine konulan me•at 
herkes tarafından alınacağına gö
re, fabrikalara hiç bir turetle mü
fit olamıyacağmı ilave etmiıler
dir. 

Dünkü içtimada fabrikatörler 
ellerinde mevaddı iptidaiye olma· 
dığmdan makineler üzerindeki İf 
iılendikten sonra vaziyetin tavaz
zuhuna kadar fabrikalan kapa
maktan başka çare görememiıler 
dir. Yedikule debagat fa'brikalan 
sahipleri mevaddı iptidaiye olma 
dığından ve yÜksek tarife kal'Jı· 
aında amelenin itıiz kalmamaaı i
çin yanm giin çalııtıklarmı, bu
ırünkii tekle göre yarım gÜn çalıı 
mak imkanını da 'bulamıyacalda 
rm"ı aöylemişlerdir. içtimada, son 
vaziyet dolayıs.ile 2000 fabrikanın 
kapanmak tehlikeaile kartı kar· 
tJY• kaldığı ve 50,000 den fazla 
amelenin i•siz kalacağı. aöylen
miştir. 

Bunun üzerine bir çare bulun
ma11 için lktıaat vekaletine müra
caata karar verilmit ve o sırada 
lstan'bula gelen lktısat vekili Mus 
tafa Şeref Beyden telefonla yarm 
için randevu alı.nnu,tır. Birlik ki· 
tibi umumisi Nazmi Nuri Beyin 
riyıueti altında intihap edilen bir 
heyet yann aaat 11 de Vekil Beyi 
ziyaret edecek ve acil bir çare 
'bulunmuını temenni edecekler
dir. 

Kömür 
Tahkikab 

(Başı ı inci sahifede) 
hayet netriyatımızm doğruluiu 
tahakkuk etti ve şirketler müddei 
umumiliğe veriliyorlar. 

Fakat ,imdi bir de kömür me
selesi var. Bakıyoruz ki ali.kadar· 
lar, bu meoelede de tahkikatı ge
ne aylarca devam edecek bir mec 
raya sokuyorlar. 

Ticaret odaamda alakadar ra
portörün yaptıiı tetkikat ta kok 
fia tinin gayri tabii ve sebepsiz yÜk 
seldiğini göstermiştir. Bu raporu 
tetkik edecek ihti1a1 komisyonu
nun dün Ticaret odaaında toplan 
maaı mukarrerdi. Halbuki muhte 
lif sebeplerle komisyon dün topla 
namadı. Ne vakit toplana'bilece 
ti de malilm değil. .. 

Eğer Ticaret oda11 kömür mese 
leaini de benzin ve petrol İJİ gibi 
aylarca uzatacaksa kıt gelip g.., 
çeceği için faidesiz olacaktır .. 

Mevsim geçtikten ve herkes ih 
tiyacı olan koku 'bilmecburiye, pa 
halı aldıktan sonra varılacak neti 
eenin halk için ne faidesi olabilir? 

Borçlar işinde 
Sureti hal 

(Ba!Jı J inci sahifede) 
memur olanlar da gelecek aym 
ilk haftasında himiller cemiyeti 
mümesaillerini içtimaa davet et
miılerdir. Hamiller vekilleri de 
bu içtimada mevzuu 'bahsolan iki 
sureti hal hakkında izahat vere· 
ceklerdir. 

Bu iki sureti hallin her ikisin
de de prensipler tesbit edilmi, ad
dedilebilir. iki tesviye suretini 'bi
ribirinden ayıran en bariz fark tU 
dur: Biri tam tediye ile 'batliya
cak, diğeri nısıf tediye ile batliya 
rak tedricen altı ıene nihayetin
de taksitler tam olarak tediye edi
lecektir, ve bittabi tam taksit te
diyeıile 'başlıyan 'birinci teklin 
tam taksiti ile, nokaan tediyeli o
lan ikinci teklin tam taksitleri a· 
rasında, tam taksitle baılıyan su
reti hal lehine bir noksan vardır. 

Şükrü ve Cemal B. ler 
Yaloı•ada 

Saracoğlu Şükrü ve Bern sefi
rimiz Cemal Hüsnü Beyler dün ak 
şam Yalova'ya gitmitlerdir. 

Zekıii 8. de geldi 
Türk dayinler vekili Zezai B. 

dünkü ekspresle Parioten şehrimi 
ze gelmi,ıir. 

Hilaliahmer balosu 

Almanyada5 
Nazi idam 
Edilecek mi? 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 
ne hapıe mahkı'.ım olmuf üçü de be
raat etınittir. Maktul komünist a
~e, 10 ağustosta pek vahıiyane 
bir surette itilaf edilmiş idi. 

Adliye sarayına hücum 
BERLIN, 23 .A. A. - Beuthen 

fevkalade mahkemesinin 5 Naziyi i
dama mahklım etmesi, mezkür ma
haldeki birçok Nazilerin İnfialine 
bais olmuıtur. 

Karar malUm olur olmaz yüzlerce 
kiti. adliye dairesi etrafında toplan
mıı ve Naziler, mahkumları kurtar
mak için hücumla daireyi zapta te
şebbüs etmitlerdir. 

Şehrin sokaklarında alaylar dolat· 
mış, birçok yahucli mağazalan ile 
mahalli sosyalist gazete idarehanesi 
tatlarurut, camlar kmlmıştır. 

Polis, büyijk bir tiddetle müsade
me etınit. müteaddit defalar nüma
yişı iter üzerine alet açmııtır. 

Kara evde heyecan 
BERLIN, 23. A. A. - Beuthen' 

de verilen idam kararlan, Hitler'in 
umumi karargi.hı olan Münih'teki 
'Karaev" de 'büyijk bir heyecan uyan 
dmnııtır. 

Hitler kıtaatıqın erkanı harbiye 
reisi yüzbatı Roehm, bu mesele hak· 
kında M. von Papen ile görüşmek , 
üzeı-e hemen Berlin'e gitmiıtir. 

Nazi mehafilinde bu idam hüküm 
leri icra edildiği takdirde Hitler kı
taatmın re.iılerinin sözünü dinlemiye 
rek bir akım ifratki.rane hareketlere 
girişmelerinden endişe edilmektedir. 

Beuthen'de ihHyat tedbir-
leri alındı 

BEUTHEN, (Yukan Silezya), 23. 
AA. - Polis, dün 5 müfrit milliyet
perver hakkında verilmit olan idam 
kaıan dolayisile vukua gelen kargll
ıalıklarm tekerrürüne mani olmak 
için himaye tedbirleri almıştır. 

Adliye dairesi etrafında, bu dai
reyi hücumle ~t ve mahku~ 
tahlis için Nazıller tarafında!' bır te
şebbüs vukuunda ~una maru .o!~ 
için, bir kOTdon vucude getınlmıı
tir . 

Adliye dairesinin dahilinde ?'ühim 
kuvvetler, nöbl.>l \>eJ<lemektedır. So
kaklarda rr.üsellilı devriyeler gez· 
mel<le ve gelip geçenlerden şüpheli 
gördükleri kimselerin Üzerlerini ara 
maktadırlar. 
Şehre girmiş ol~n, Hitler . kıtaatı, 

reisleri mebus Heıın m tekdır ve tev 
bibi üzerine Beuthen'in mea-kezini 
terketınitlerdir. Mamafih hükumet 
memurlan kargaşalıklar vukuundan 
endiıeye düşmekten hali kalmamak
tadırlar. 

Hltlerln mahkiinılara bir 
telgrafı 

BERLlN 23. A. A.- Bütün mat 
buat Beuthen ıııahkemesinin karan 
hakkında bir taknn mutaleelar -
detnıekteclir. 

Nazilerin mürevviçi efkirı olan 
"Der Angriff", Goe'bbels'in İmzası 
altınd• töyle yazıyor: . 

Bu, insanı i•yana sevkeden 'bır ha 
rekettir. Milliyetperveı; Almanyanm 

ratına indirilmİ! 'bır yumruktur. 
~ ooo Hitler' ci : "Hüküm icra e
cliıı-.°ıemeli... Almanya tehlikededir. n 

Diyor. mahk. 
Bu gazete, Hitler'in .. um e-

dilmit olan 5 Naziye teveccuh ve a
.,.. 'b·'-'-ında teminatta 'bulunmak .... ası ıuuo. • ld • 
üzere bir telgraf göndennıt o ugu-
nu yazıyor. .. l 

Mümaileyh, bu t~l~r~n~a toY e 
demittir: "Sizin tah]ııınız, ~ ~eni 

1 . hal' · _ı-·•tır Şımdıden mese eaı ını auı.u'ı' • • 
azif-;~. böyle bir karara sonra v -~ .. ._, t k .. d tmis olan hu,...me e arşı mu.aa e e ~ • ,. , 

mücadele etmektir. 
Voıı Pape11 affedecek mi? 

BERLlN, 23. A .A. - Beut~en 
mahkemeainin 5 Nazi hakkınd:ıJU lca 

matbuatta ve Alman efki.n U· 
rarı, bi h 
mumiyesinde 'büyÜk r _:{~:J' u
yandınruıtır. Herkes m. ann. 
af mı edilecekleri, yoksa ıdam mı o
lunacaklan sualini sormaktadır. 

Şimdiki kanunlara nazaran ~u. me
selede bir karar ittihazına ..ıanıret
tar olan yegane zat, Almanya_n~n 
P komiseri M. von Papen ıdı . 

rusya bi k "t 
Mümaileyh, bu bapta r arar ı -

tihaz etmeden evvel mah~eme kara-
rının metnini ve af .ko':ıyonunu!-1 
raporunu 'bekliyecektır; u r.!'por ı
se ancak bafta nihayetıne dogru ge-

lebilir. il M 
Maamafih, M. Yon Papen e • 

Von Schleicher ve Alınan!anın P~s 
adaki konÜserinin kanuna mumeıs1-

y M. Bracht, dün öğlede~ ~nra bu 
huıusta noktai nuar teatısınde bu-
lunmuşlardır . . 

Evvelce de yazdığımız veçhile Mahkumlar, affedildiklerı l~~ırde 
bu seneki yazlık Hilaliahmer ba- bu hal. Nazi'ler tarafı~dan h~kume
loau 25 Ağustos önümüzdeki per- ti bir zaafı telakki edılecektır. Bu~ 
~embe aktamı Büyijkada'da Yat d:n ~ka, idam cezası müe_b'bet ':"· 
klübünde verilecektir. dematı takkaya tahvili takdırde 'bir-

Balonun her seneki gibi bu de- kaç ay sonra yapılacak bir affı umu 
fada mevsimin en cazip müıame- mi neticeıinde mahkümlann serbest 
resi olacağına şüphe yoktur. Bu- kalmaları ve hatta Hitlrr kıtaatında 
nu temin için tertip heyeti uzun nafiz bir mevki İt~al etmeleri ciheti 
zamandan beri faaliyette bulun- de clü•ünülm•ktedır. 
maktadır. 1932 dünya güzeli Ke- Dündenberi milliyetperver gazete 
rirnan Halia hanımın lıtanbul'a l lcrdc tehditler birbirini veli ebnek
avdeti geciktiği için baloda hazır tc ve bilhas~a ~öyle dc.njlm.lkted.ir: . . 

, .. Gazi Hz. 
(Batı 1 İnci sahifede) 

birliğinde okuduk. Balıkeıirlile

rin 'büyük istekle kavuştukları 

büyijk Bütünün Kurultay Baş
buğuna özlerile gösterdikleri aev
gi tıpkı hepimize, Bütünümüze 
gösterilmiı gibi yijkıek anlandı. 

istediğim tudur: Bütün Balı
kesirlilere Bütün için, yurt için 
kendimizi unuturcasına yapmak 
İatediğimiz şeylerden söyleyiniz 

Oradaki büyijk yijksek ku
mandannnıza, kumandanJarnnı

za, zabitlerimize, askerlerimize 
Cümhuriyetin büyijk idarecileri
ne duygularınızı söylerken ben
den de onlar İçin duygulu 'bağlı
lığınu söyleyiniz. Size, sizi din
liyeceklere tel yazınızı dinlemit 
olan birlikle 'beraber ben de u-
ğur dil ... im. 

Reisicümbur 
GAZI M. KEMAL 

Kazım Pf. Hz.nin 
cevabı 

YALOVA. 23. (Milliyet).
Gazi Hz. nin gönderdikleri tel 
yazıaına Kizım Pı. Hz. sayiılı 
bir cevap vermitlerdir. Bütünün 
Kurultay 'batbuğu kendılerinin, 

Balıkeairdeki büyük yüksek Ku
mandanımızm, Kumandanlarımt· 

zın, zabitlerirnizin, askerlerimi. 
zin Cümhuriyetin büyük idareci
lerinin Gazi Hz. ne sarsılmaz 
sayğılarını çok duygulu 'bağlılık
larını l>ildinni~lerdir 

İkbsat vekili 
Dün geldi 

(Ba§ı J inci sahifede) 
katliyan oteline giderek bir müddet 
iatirahatten sonra, bazı ziyaretlerde 
bulunmut ve müteakıben otele av
det ederek öğle yemeğini yemittir. 
Vekil Bey öğleden sonra aaat 5 e 
doğru Amerilca aefiri Mr. Charlea 
Sherill cenaplannı kabul ederek ken 
diıile uzun m~~dt;t gö~tmüıtü~ .. 

Amerika sefınnın lktısat Vekılı
mizle vukubulan mülakatına iktisa
di mahafılde hususi bir ehenımiyet 
atfedilmektedir. 

Amerika aefiri Mr. Charles Sher
ril cenaplarının Türkiyeden Ameri
kaya yapılmakta olan ihracatın takas 
uaulile tezyidi ihtimalleri etrafında 
Mustafa Şeref Beyle teatü efkarda 
'bulunınut olması kuvvetle muhte
meldir. 
Bu meyanda yeni kontenjan liatesin 

de ihracat beyannameaine tabi olan 
halı, tiftik, üzüm, fındık, İn('İ.r, gül
yaiı ve zeytin yağlarnnıza Amerika 
telıirlerinde kuvvetli mahreçler elde 
edilmesi ihtimalinden 'bahsedilmek
tedir. Mustafa Şeref Bey, bugün Ya 
lovaya giderek Gazi Hz. ne arzı ta
zimat edecek ve Y alovada bulunan 
Baıvekil P,. Hz. ile görüşerek ken
dilerine veda edecektir. Yeni konten 
jan tadili.tı ve diğer iktısadi itler 
hakkında izahat vermesini rica eden 
gazetecilere Mustafa Şeref B., çok 
metgul olduğunu,ve ancak Pertembe 
günü görüıebileceğini söylemittir. 

Vekil Bey, Yalovadan avdetle per 
tem'be günü tedavi maksaclile Av
rupaya hareket edecektir. 

-.. ··················-··········--·-·--
Alınanyada sulh hüküm ıünnüyecek 
tir. Vakit geçmeden devletin meaul 
ricalinin bu dakikadaki vehameti an 
lamalan temenni olunur. 

Nazi'lerle merkezciler 
BERLIN, 23. A. A. - Gazetele

re nazaran Nazilerle Merkezciler a
rasında Prusyada bir koalisyon hü
kumeti tetkili hakkında resmi müza 
kerelerde bulunulmak için yapılmıt 
olan davetler, nagihani surette geri 
alınmıttır. 

"La Gaz ette Generale Allemande'" 
bunun sebebi evvelce ihmal edilebi
lir zannedilen Prusyadaki siyasi va
ziy<:t ile Almanyadaki siyasi vaziyet 
arasındaki münasebetlerin birden 'bi 
re ehemmiyetini 'biuettirmi, olması 
olduğunu yazmaktadır. 

Orduya40 
Tayyare 
Daha verdik 

(Başı J inci sahifede) 
yeni eaerden dolayı büyük mili ... 
timize minnettardır. 30 Ağuatoa' .. 
ta tayyarelerine iıi.m konacak ıe
hir ve kasabalar şunlardır: Çatal 
ca, Burdur, Babaeski, Savun, Bit
lis, Punarbaıı, Balya, Mudanya, 
Nevıehir, Çorum Kızılcahamam, 
Konya, Ankara, ikinci Balıkesir, 
Uşak, ikinci Edirne, ikinci Mani
sa, Akbir.an, ikinci ve üçüncü Bur 
ıa, üçüncü Adana, üçüncü latan
bul, Boğaziçi, Eminönü, yedinci 
ve sekizinci Edremit, ikinci Kara
burun, Foça, geri kalan şehir ve 
kaaa'balann tayyarelerine muhte
lif sebeplerden dolayı 30 Ağuatoa 
ta iıim konmıyacaktır. Merasimi 
geciken tehirler arasında 'beşinci, 
altıncı, yedinci, sekizinci ve doku
zuncu tayyarelerini alan lzmir, İ· 
kinci tayyaresini alan Giresun ve 
Görele Fatsa, Bartın, Zonguldak, 
Ereğli, Bafra gibi sahil şubeleri
mizle bir kısım dahil ,u'belerimiz 
vardır. Bunlara ait merasimin 
Cümhuriyet 'bayramında yapılma 
sı muhtemeldir. Bazı kasabalarda 
müsait meydan bulunmadığı için 
merasim civar mmtakalarda yapı
lacaktır. Meseli. Kızılcahamamm 
tayyaresine Ankara'da isim kona
caktrr. Meraaimdeo sonra tayyare 
kasabayı havadan ziyaret edecek 
ve halkı sel&mlıyacaktır. ilk tay
yarelerini alan şehir ve kasabalar 

f 28 bin lira. ikinci tavyare1erini a
lanlar 40 bin ve Üçüncüden itiba
ren yüzer bin lira tebemı etmi, .. 
terdir. 

Postasız liman 
Kalmıyacak 

Posta vapurculuğu 
proje ve 

tarifesi hazırlandı 
Posta vapurculuğu Devlet lnhisa

n kanunu 17 eylülde meriyete gire
ceğinden Seyrisefain idaresi, istihza 
ratını sür'atle ikmale çalıtmaktadır. 
İdarece, yeni bir seyrüsefer tarife.i 
ve projesi bazırlanmııtır. Bunda, 
ıimdi vapur uğnyan irili ufaklı hiç 
bir limanın postuız kalmamıuı esa-
11na 'bilhassa dikkat edilmittir Ay
rıca bilet ücretleri de yeni bir tari
feye tabi tutulmak Üzere tetkikat ya 
pılmaktadır. Bunlar, Vekiletçe tet
kik ve kabul edlldikten sonra tat'bi
ka 'batlanacalrtır. 

Posta vapurculuğu Devlet lnhiaa
rmın itletme umurunun da ilavesll~ 
Seyriaefain kadrolarında ~ılı ~ 
tadile ihtiyaç olmadığı tes'bıt eclil
mittir. Yalnız, idarenin açıkta kal 
mıt 'buı memurları, lüzum görülürse 
bazı tubeler kadrolanna ilave edile
cektir. Bu ıubeler de, ltletıne, Le
vazım, Makine gibi ıubelerdir. 

Diğer taraftan 17 eylulden iti'ba
ren1 buıuıi vapurcular, beyanname 
vermeği 'baılıyacaklardır. Yelkenci
zadeler, Romanya - Marsilya arasın
da sefer yapmıya hazırlanıyorlar. 
Bunda muvaffak olnıalan temenni 
edilmekle beraber, heman hiç bir 
memlekette, hükiimetlerinden mad
di yardım görmedikçe Seyrisefain 
ıirketlerinin ecnebi limanlar araım
da karla vapur iıletmeğe muvaffak 
olamadıkları da kaydolunmaktadır. 

Muıuıi vapurların muayeneleri i
çin yakında V !'kil ette!' eIJ?İr 'bekl~
mektedir. Bu ışe Denız Tıcaret mu
dürlüğii heyeti fenniyesinin memur 
edileceği anlaıılmaktadır. 

Kaçakcı bir ecnebi 
Zabıta şehirde kaçakçılık eden 

bir ecnebiyi tevkif etıniıtir. 
Beyoğlunda 'birinci ımıf oteller

den 'birinde oturan ve Chlfmann İs 
mini tatıyan bu ecnebi dün polisçe 
ciheti adliyeye tevdi edilmittir. 

Chifınann'ın 91ya11 ara.smda yapı 
lan ta'barTiyatta 20 paket te eroin 
'bulunmuttur. 

Ruhant ayin 

İnhisarlar umum 
müdürü de ken
disile beraberdir 
Evvelki gün şehrimize geldiği. 

ni yazdığımız Gümrükler ve inhJ,. 
aarlar vekili Rini Beyt refakatin .. 
de lnhiaarlar umum müdürü Hü .. 
nü Bey olduğu halde dün sa'bab 
lzmire hareket etmiJtir. 

Rini ve Hüsnü Beylerin lzmW 
seyahati, inhisarlann tevhit kad· 
rolarile alakadardır. 

Rini Bey, lzmirde inhi&arla· 
rın yeni kadrolarının tatbikatına 
nazaret edecektir. 

Vekil Beyin ve inbiıarlar umum 
müdürünün seyahatleri on bet 
gün kadar devam edecektir. 

Memlekette 

Bir köyde 
Yangın 

Elli evden on üçü 
ve on sekiz 

samanlık yandı 
Gerededen 'bildiriliyor: Kazamızm 

Üç saat mesafesinde 'bulunan Baka
'boy köyijnde büyük bir yangın ol· 
du. Yangın öğleye yakın köyde Ha
cı Bekir oğlu Lutfi Çavutun evin
den çıkmıtlır. • 

O sırada şiddetli bir poyTaz rüz.. 
gan esiyordu. Bu sebeple alevler et
rafa ıür'atle s.İrayet teblikeıi göste 
riyordu . Derhal kaza merkezine ha
ber verildi. Buradan köye tulumba 
ve itfaiye efradı gönderileli. Fakat 
gerek rüzgarın tiddeti, gerekse su
suzluğun tesirile yangını derhal sön 
dünnek mümkün olaınadı. Neticede 
on üç ev, on sekiz samanlık yandı. 
Bu arada bir de facia oluyordu. ih
tiyar bir kadın alevler arasında kal
mıştı. 

Kadının feryadını duyan bir itfai
ye neferi derhal alevlerin için atıl
dı ve kadını kurtardı. Bu köy . elli 
evden ibarettir. 
Yangının neden ileri geldiği tah

kik edilmektedir. Yangın neticeoinde 
evleri yanıp açıkta kal•nlara yardım 
tertibatı alınmıttır 

On altı yavru 
doğuran köpek 

Aktebirden yazılıyor: Şehrimizde 
bir köpek on altı tane yavru doğur
muıtur. Herkeı köpeği ve yavruları
nı gidip gönnekte, hayret içinde 
seyTetınektedir. 

Yanan zeytinlikler 
Gemlikten yazılıyor: Bu civarda

ki Mersinli 'boğazındaki zeylinlikl""" 
de mühim bir yangın zuhur eıti.H&
dise haber alınınca her mükellefin 
1''1Zma kürek alarak yangını söndürl 
mek üzere harekete geçmesi için 
tellal 'bağırdı. Hadisede bir kasit o
lup olmadığı noktasından tahkikat 
yapılmaktadır. 

Hariciye musteşarı 
Ankaradan geldi 
Hariciye müstetarı Numan Rifat 

B. dün Ankaradan şehrimize gel
miştir. 

Halkevi konferansı 
Bu per..,...be Halkevinde Nurul

lah Ata Bey tarafından "Yunanca 
ve Latince tahsili" hakkında bir mü 
uhe'be yapılacaktır. 

Balık gemisi 
lzmire gitti 

Balık gemiai, bir kaç gün evvel 
lzınir sularına gitmiştir. Gemi ile o
ralarda yapılacak istiktaf v~ tecrü- 1 

belere nezaret etınek üzere Balıkçı 
lık müfettiıi Şevket bey de dün iz.. 1 
mire gitmiıtir. 

1 RADYO 
' 

Relchstag'da büyük bir 
güriiltü kopması muhtemel 

Bir kaç gÜn evvel vefat eden Şe 
histan Reisicümhurunun ze-rcesi M. 
Michelin Mrescicka'nm aa'ba'b saat 
11 de Beyoğlunda Saint Antaine ki 
lisesinde bir ayini ruhani yapılmııtır 
Ayinde Lehistan Hariciye müste13" 
M. Becit ve zevcesi. Lehistan. ıefiri 
M. Olsvmeski ve sefaret erkanı ha 
zır bulunmuılardır. 

Bugünkü program 
ISTANBUL (1200 m.) IS- gra

mofoıı, 19,5 birinci kı11m alaturka 
konaer, 20,5 gramofon, 21 Münir 
Nurettin Be yile arkadaşları tara
fından konser, 22 orkestra. 

BOKREŞ (394 m.) - 19,40 Bo
hem operaıı. BERLlN, 23. A. A.- Halihazırda 

Moskovada -bulunan komünist me
buslardan yeni Reichstag'm en )'af· 

\ı aza11 M. Zetkin, ağır surette has
ta olmakla 'beraber, Reichıtag'ın kü 
ıat celsesine riyaset etmek üzere Al 
manyaya avdete karar vermiştir. 

Komüniıtlerin nasiri efkirı olan 
"Welt-am-Abend", bu haberi net
rettikten sonra hükumetin bu mü
nasebetle Nazilerin 'iddetli bir nü
mayiş yapmalannı tahmin etmekte 
ve bundan 'bifütifade Reichstag'm 
ikinci celsesini uzun bir mü"det için 
tehir ve bu suretle ademi ititl)at re
yi verilmesinin muvakkaten Önüne 

ı g~ç~~~i ta~~vvur eylernekte olduğu 

BELGRAT (429 m.) - 21 Ku
vartet, 21,40 Madam Butterflay ope 
raır. 

ROMA (441 m.) - 21 gramofon 
pli.kları, 21,15 doktorun tavsiyeleri. 
21,45 Abrahamın masalı. 

fütÜn tahmin ve PRAC (488 m.) - 21 Kuvartet, 

tahriri 23.20 konser 
lstanbul Belediye hudutları bari ViYANA (517 m.) - 20,50 Pren 

Vil
• · · dah'I" d ı··ı·· ıeı isminde bir komedi, 23,10 dans 

cinde ayebmız ı ın e u un h 1 ' . . ava arı. 
tahmin ve tahrırıne ba~lanmıitır. 1 PEŞTE (550 m.) - W,50 salon 
Her yerde zürradan heyetler teıek- 1 orkestrası, 22 Çigan. 
kül etmittir. Bu heyet azası. kayma ı VARŞOVA (1411 m.) - 21,50 
kamlıklar ve nahiyelerde vazifeleri- Solist konseri, 23 danı havaları. 
ni hü•nÜ ifa eclecel:lcrine dair tahlif BERLIN (1635 m.) - 21 klasik 

o er<"tler t"ce-s" 



1 İş ve İşçi 1 
Milliyet bu sütunda İf ve ifçi 1 

utiyenlere tavauut ediyor. I§ 
ve İfçİ istiyenler bir mektup
la lı biiromuıuı müracaat et
melidirler. 

iş arayanlar · 
497 - Matmazel Hennine kurtu

lus biçki yurdundan M. Papazjyan
dan meznun ayni zamanda diploma~ 

lı İsteyenler vana ırerek atölyede 
çalıtll' ırerek biçki derıi de verilir. 

dres: Küçük Parmakkapu Aptul
lah sokak No. 22. 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

lan'a ~oınıner~iJale 
ITALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi: 
580,000,000 Liret) 

Travelkrs (Seyyahin çekleri) 
satar 

Sari hasıalılr.lar zamanmdJ, ha-ıa 
nın kullandıp;ı y•k ve çamoşır
lorile her şeyıne, mobilyalann ve 

döıemelerin vıkanışında '• ellerim 
dezenfekte etmek hususunda mun· 

ıazaman "L YSOL,, kullaoanık 
Ailenizi Himaye Ediniz 

"LYı.!~!: 
llamburg'ıa SCHUELKE & 

MAYR A. G. ıa 
rafından istihzar e 
dJlir. Umu•i acenta
ları : lsıanbul'da S 
Jacnel l\olahıumlın. 

Adi cins taklitlerin· lii;ii;iiJ 
ı.len ve aldmtti farikınıı z ı Ull\ ı.ı:ıı 

ticartmiıi hlmil bulunmıvan mü · 
ına5illerinden ~akınınız. 

Naim Vapur İdaresi 
İzmir sür'at postası 

(20 Saat) 
Lüks 

ADNAN 

İst. Mr. Kumandanlığı 

Satınalma kom. ilanları 

Askeri Tıbbiye mektebi tale- : 
belerine ait yataklardan 8000 

vapuru kilo kadar tahmin edilen pa-
Her p b muklann pazarlık ıuretile hal-
hafta erşem e laçlattırılacağından talip ola
günleri Galata rıhtımından aaat cakların 29-8-932 pazartesi gü-

tam 18 de hareketle doğru nü saat 10 da Tophanede Mer-
i z M 1 R • e kez Kumandanlığı satın alma 

ve pazar günleri lzmir'den oaat komisyonuna müracaat etmele-
14 1/2 da hareketle lıtanbul'a av ri lazımdır. (11) (4282) • • • det eder. Tafsilat icin Galata 
G .. "k k d s-•1 F-·~, 1 

Merkez Kumandanlığı mü-
umru artıaın a ı e ·-· 'h · • · 2891 

h N • .. 1 essesatı ı tıyacı ıçın ton 
an o.12 yazdıanuıne murac:aat. 1• d k" ·· ·· ·· 18 E 

·-- Tel 8 0 1041 ava ma en omurunun y-
. • · • 

1 
liil 932 cumartesi günü aaat 

ı 14,30 da kapalı zarfla münaka-
Ç 1KT1 

Moskova - Roma 

Liret, frank, lnıriliz lira11 veya 
dolan frank olarak satılan bu çek 
ler sayeıincle nereJe gitoeniz pa

rannı kemali _..iyetle tafD' ve 
hw zaman iıteroeniz dünyanın 

her tarafında, tehirde, otellerde, 
vapurlarda trenlerde bu çekten 
en küçük tediyat için nakit ma
kamında kolaylıkla iıtimal ede
bilirsiniz. T ra vellero çekleri ha
kiki oahibinden bqka kimıenin 
kullanamayacağı bir tekilde ter
tip ve ihtaı edilmittir. 

P-•S•E•v•_•R•l•'-•E•.F•A•l•N••• j sası yapılacaktır. Taliplerin ••••••••••••I .:> şrtnameıini görmek için her 
gün ve muayyen saatinden ev

i vel teklif mektuplarile komisyo 
1 numuza müracaatları. Falih Rıfkı Beyin eski müf'llıe

delerini tamamlayan, iki inkılip re-

1 jimini K-lizm ile kartılafbraa, -
son rejim davalarını tahlil ed- oon 
eşeri buırün çıktı. 75 kurut. Kitap
ç llarda arayınız ... 

G6z Hekimi 
Profu6r Dr. ESAT 

Bıbııli Ankara caddesi No. 60 

Göz Hekimi 
o= Süleyman ŞOkrO 

( BıılııeR) Anbra clNldeld No.00 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Be,.oilu, lıtildil caddesi Bü

yük Parmak kapu, Afrika ham
na bitişik Apartımaa No. 21 -
Tel: Beyoilu 2797. S..t: 14-18. 

Dr. T A Ş Ç t Y A N 
Ziih.-i ...., beYli hutalıklar teda

Yihaneoi. Eminönü, Köprübatı Re 
tadiye cadcleoi, Hüseyin efendi haa. 

Sarıyer Malmüdürlüğünden: 
Cinai 

Hacı Oaman Bayırında 30 dö
ntim tarla Ye kulübe 
Büyükderecle Y enimaballe Pa
zarbqı 89 numaralı hane 
Hacı Oaman BaJirmcla Huta· 
hane aokağmda Küçük Koru~ 
mile maruf 35 d6nüm arazı 
Baltalimanı Haaanbey dutluiu 
h04t- namile maruf 30 dönüm 
aebze babçeei 
Baltalimanı Kuleli boatan 120 
dönüm aebze bahçesi Ye kulübe 
leri_ 

Sabık icarı se~ 

52 Elyevm Mehmet Ali 
ağanın tahh itııalinde 

96 Y orgi Efendinin tah-
b itııalinde. 

35 Mahmut efendinin it-
galinde. 

110 Mehmet efendinin tab 
b iıgalinde 

308 Hasan Basri B. itıa-
)inde. 

120 Sabri Sedat Bey itca-
linde. 

1aw.,...ı. Neeli talı auaballeain 
de Balaban .._ meYldinde 380 
dönüm gayri m.nı arui 
Baltalimuu Küçük dere 5 dö- J 5 Mustafa Efendi itıa-
nüm tarla !inde. 
Baltalimam Dutluk mahalde 140 İbrahim Fuat Bey it-
sebze balıct1L calinde. 

Bal&cla cim ye enafı g&teril«a 7 parça tarla Ye aeb.e bah
çesi ile y enim.a.allede bir bap ban-in laınturat müddeetleri hi
tam bafmut olcluiundan 11/9/112 tarihine müsadif pazar günü 
saat 14 te ihale edil-tinden taliplerin komisyona müracaatlan. 

(4304) 

Sablık Ankaz 
Emniyet ·Sandığı 

Müdürlüğünden: 
Sanclığ-zm malı olan Tophanede. Sakabatı mabaU~~~ 

Defterdar caddesinde eeki 17, 19 ve yenı 81, 83 numaralı maılı m
bidam iki hanenin aııkuı aablıia çıkanlarak 23-8-932 ta~inde 
İcra kılman alemi müzayede neticesinde dört yüz on bet lıra be
del ae mütteri•i üzerinde takarrür etınit iae ele mezkU~ bedel had
di liyilan.t. ıöriilmediiinden tekrar ilinin• karar Yerılerek 'E!-3-
932 tarihine .... dff cumartesi ıünil 1&&l OD bef lıaçukta müza. 
yede bed.li badeli il,....... ıörülür iae kat'I ihalesinin J&Pdmu• 
ınukarrw ltahmclufuad- talip olanların -1li1' sün Ye -tte 
Sandık I..__ müracaat eyt.ıeleri illa ol-ur. 

3 üncü kolordu 
ilanlan 

1 1 
K.O. ve I inci fırka kıt' aları \ 

için 400 bin kilo un pazarlığa 
konmuştur. ihalesi 24-8-932 
çarşamba günü saat 14 te ya
pılacaktır. Şartnamesini almak 
isteyenlerin her gün ve pazarlı 
ğa ittirak edeceklerin de Takti 
muayyeninde komisyonumuza 
müracaatlan. (698) (4235) .. . . 

Üaküdar ciheti kara nakli
yatı pazalıkla yapılacaktır. lba 
lesi 24-8- 932 çarıamba ıünü ı 
saat 14,30 da yapılacaktır. Şart 
namesini almak iateyenlerin 1 

her gün ve pazarlığa ittirak e- • 
decelerin de vakti muayyenin -
de komisyonumuza müracaat
lan. (699) (4236) 

...... .y. 1 

lzmitteki kıtaat için kapalı 1 
zarf usulü ile 31160 kilo beyaz 1 

peynir münakuaya konmut-1 
tur. lhaleai 7/9 932 çarıamba 
günü saat 15 tedir. Taliplerin 1 

vakti muayyeninde lzmitte 23 \ 
ncü fırka sabn almıa komiayonu ; 
na müracaatları. (683) (4182) 

* * * 
Manisadaki kıt' al ar için ka-

palı zarfla münakaaaya konu
lan 29649 kilo gaz yağına biç 
bir talip zuhur etmediğinden 
tekrar münakasaya konmuıtur. 
ihalesi 7/ 9, 932 Çarıamba ııü
nü saat 15,30 dır. Taliplerin 
Mani..da 16 fırka alım satım 
komiayonuna müracaattan. 

(639) (3846) 

* * * Gümüt•uyu ve Haydarpaıa 
hastaneleri için 7000 kilo ko
yun eti pazarWda alınacaktır. 
lbaleai 25 '8/932 perfembe gü 
nü •-t 14,30 dadır. Şartname
sini alııak iat.,-enlerin her gün 
taliplerin vakti muayyeniıııde 
komiayona müracaatları. 

(713) ( 4315) 
• • * 

K.O. kıt'alan bayv-tı için 
28 bin kilo sNDan almacaktır. 
ihalesi 27-8-932 cumarteei gü
nü saat 15 te yapılacaktır. Şart 
-meaini almak iatiyenlerin bw 
gün Ye pazarlıia ittirak edecek 
lerin de vakti muayyeninde ko
miayonumuza müracaatlan. 

(715) (4317) 
••• 

Haydarpqa ve GümütMIJU 
baataneleri ihtiyacı için 40 bin 
700 kilo koyun eti kapalı zarfla 
münakuaya kODlllllftur. lhale
ai 17-9-932 cumartesi ıünii aa
at 11 dedir.Şartnamesini almak 
istiymılerin her gün Ye miiub 
uya İflİrak edeceklerin de vak --------------------------1 ti muayyenincle komisyonumu-
za müracaatlan. (714) (4316) 

Çamlıca Kız Ortamektebi 
Müdürlüğündenı 

llnnal imtibanlarile leyli ücretli talebe kaydma eyltltin içün 

cü cumarteei ıünü bqı.nacalrtır. 

Ziraat Vekaletinden: 
Ankara Yükaek Ziraat ve Baytar Enatitüleri cİYarmda İllf& 

edilecek olan derahaneler yatakhaneler, kütüphane yemek salo-
1111; Rektörlük ve memurln cl'aireai bina•mın İllf&•• 21 gün müd-
detle kapalı zarf uaulü ile münakuaya vazohınmutbır. . 

MezkUr intaatın münakua ,artnaJD99İ, mukavelenameaı: u
mumi ıartname; umumi tartname lihikaaı, vahidi fiat 1~~~1 ~ 
plinları (50) elli lira mukabilinde Ziraat itleri Umwn Mudürlü

ğünden alınacaktır. . • 
Her talip münakasa ıartnamesinde zikredildiği veçhıle ~h

yeti fenniye ve kudreti maliyesini tevsik eden vesikalan komıa
yona ibraz etmeğe mecburdur. 

Taliplerin kendi teklif edecekleri bedelin o/o 7,5 iu nisbetin
de teminatı muvakkateaile birlikte ihale günü olan 14 eyliil 1932 
tarihine müudif Çarıamba günü saat 15 te Vekalet intaat komi• 
J'ORWla miiracaatlan ilin olUDU1' ( 4261) 

*** 
Konyadaki kıtaat hayvanab-

nm Eylul 93Z den 1 kanun 932 
nihayetine kadar dört aylık ibti 
yacı olan 372000 üç yüz yetmit 
iki bin kilo arpası kapalı zarf 
usulü ile miin•kuaya konul
muttur. 18 Eyl61932 pazar ııü
DÜ saat 15 le ihale edilecektir. 
Şartnameaini cönnek istiyenle 
rİn her gün komiayonumuza 
taliplerin de vakti muayyen v; 
Natinde Konya'da ukeri aatın 
alma komiayon.una müracaatla 
rr. (711) (4313) 

Doktor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan maada herırün öğleden 

oonra saat (2,30 dan Se; kadar lı
tanbulcla Divanyoluoda 1111 I"uma
ralı huıuıi dairesinde clabili hasta
Wdarı muayene n tedavi eder. Te
lefon: lotan bul 22396. 

~rloes acenta: Galata Kllprü 
bafı 8. 23GZ, Şube A. Sirlı:eci 

Mtıhllrdarude han Z. 3740. 

TRABZON POS'!' ASI 
(CUMHURiYET) 24 A

ğustos Çarşamba 18 de 
Galata rıhtım,ndan kalkar. 

Çıralı hatıl 70 113. 
Fabrika tahtası 60 " 
Çırasız çam kütük 75 " 
Çıralı .. lSO .. 
Karaağaç hatıl 30 .. 
Meşe eğrisi 15 ,. 
Çam çıralı kiitük 50 .. 
Gürgen hatıl 10 " 
Mqe kütük 2SO tane 

1 (160) (4159) 

* * * ' Mete kömürü 
15000 Harbiye mektebi 

1600 Süvari Binicilik Mp. 
4600 Fen Tatbikat meldebi 
2000 Topçu Nakliye mektebi 

23200 
Y ukardaki mahaller için hi

zasında yazılı miktarlard~ I 
23200 kilo meşe kömürü bır , 
şartnamede aleni münakasa ıu- ' 
retile satın alınacaktır. Müna

ı 
kasası 31 Ağustos 932 çarıam 
ba günü saat 14 ten 17 ye ka -
dar Tophanede Merke:ı kuman 

Müfredatı yazılı kereste- danlığı satın ahr.a komisyonun 
nin kapalı Zilrf uaalil ~ mil- da icra kılınacaktır. Tal iplerin 
nakasası 29181932 tarihine sartnamesini görmek için ko-

;'.ıisyona müracaatları ve iıt• 
mllsadif pazartesi gunu rak için de muayyen vaktinde 
saat 16 da yapılacaktır. j komisyonda hazır bulunmaları. 
Teklif ve teminat mektup- (148) (3961) 
lan ayrı ayrı zarflar içinde ! • • • 

' Kilo ve her ikisi dig· er bir zarfa 
4000 Ayşe kadm faaulyau 

konarak mObayaa komis- 2000 Domates 
yonuna tevci o unac1kbr. 3500 Patlıcan 
Fazla izahat için Möba- 2000 Bamya 
yaat komisyonuna müra- 2500 Taze kabak 
caat Pdileb'.Fr. 1 2000 Dolmalık biber. 
___________ ... Merkez kumandanlığına me~ 

j but müessesat ihtiyacı için yu
Devredilecek ihtira beratı 1 karda yazılı sebzeler pazarlıkla 

"Gaz yağı mamulatı" hakkındaki sabn alınacaktır. Pazarlığı 26-
ih'"'- · · s · u "d"-"' 8-932 perşembe günü saat 10 "". ıçın anayı mum mu unu· b d 
- - den · tilı.ı eJilmit olan dan 12 ye kadar Top ane e 
ıun 11 

• • Merkez Kumandanlığı satmal-
8/12/921 tarih ve 3275 na..-.h ;ı. ma komiayon-da icra kılma
tira beratı üzerindeki hukuk~ ı... caktır. Taliplerin muayy- vak 
hqlraama 1&blaeaiı veyahut U:-- "9 tinde komisyonda hUD' bulun- 1 
rileceğioden fazla malümat eclinmelı: malan. (16) ( 4307) 
isteyen zevatın lıtanhul'cla Bahçe- • • • 1 
bpu'da Tat Hanında 43-48 numara Maltepe Piyade ~~lf melde-
larda ekili lotok Efendiye müra- binin 50 ton ekmeğının pazarlı 
caaıı:ı ilia olunW'. iı neticelendirilemediğinclen 

25 ağustoa 932 pe...-ıbe IÜDİİ 
saat 11 de pazarlığı icra ~le

Kartal icra .-urluğundan: Em- cektir. Taliplerin ı-i-tlarile 
....ıi -..ukeye iuleten Kartal Mal- beraber muayyen saatinde Top 
müdüriyetile MöıJö Konti-msa ..- hanede Merlrm K. satınalma 

komiayonuaa müracaatları. 
yian ve müttereken mülasamf olduk (18) (4309) 
lan Penclik'te Pavli •daoı brpaıncla ı • • • 
kiremit fabrikası ve arazjainin izalei Merkez Kamandanhğma 

ıuyuu zımnında açık arttmna ile ic- merbut müeaaeaat ihtiyacı için 
ra kılman birinci arttınnaaında bet 30,000 kilo bulgur aleni mün._ 
bin lira ile tebdili zuhur etmit ioe de kasa suretile satm almacaktır. 
bedeli mezkür haddi liyılonda gö- Mü-kasası 17 Eyl61 932 cu-

martesi günü saat 14 ten 17 ye 
rülmi~ ikinci ilana karar .. eril- kadar T opbanede Merkez lru-
miı olmakla 15-9-932 Pet'!embe ırü- mandanlığı aatmalma komiayo
nü ibalei kat'iyyeıi saat 15 te icra nunda icra kılmacaktır. Taliple 
lolımcaimdan talip olanlarm lo,.- rin şart-mesini görmek için 
meti muhaminesi olan 46700 liranm komiayona müracaatlan Ye itti
yüzde 10 niapetinde pey akçeaile ve rak için de muayyen vaktinde 
prtnaıneyİ görmek iıtey•leria da- komiayonda hazır bulunmalan. 
bi 24-8-932 tarihinden itibaren Kar (17) (4308) 

tal ıulh icrasına müracaatlan ilin 
olunur. 

Askeri fabrika
lar ilAnlan 

DOKTOR 

r .fi 1 N Ş O K R O 
[ ..aili hastalıklar miitehaaa111 
Her sün öğleden ._.. latanbul 
Türhe Baboili Cad.ı..i No. 10 

T elefna 1,21122 -------· 

Talebe kaydı kabu ii 
İstanbul Erkek Muallım Mektebinden: 

Bu sene mektebimizin yalnız dördiincü sınıflarına 12 ley 
talebe alınacaktır· 
l - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak. 
2 - lstanbul, Bolu, Kocaeli vilayetlerinde sakin olmak. 
3 - Orta mekteplerden bu sene iyi veya pekiyi Ôerece ile m 

zun olmak. 
4 - Yaşı 17 den küçük 19 dan büyük olmamak. 
5 - Sıhhatinin muallimliğe elverişli olduğu mektep doktorı 

nun muayenesi ile sabit olmak. 
6 - 31 Ağustos 932 perşembe günü akşam saat l 7 ye kadı 

mektep idaresine vesika ile müracaat ederek namzet kay 
olmak. 

7 - 3 Eylül 932 cumartesi günü saat 9 dan mektepte hazır bı 
lunup müsabaka imtihanına girmek ve imtihanı kazanma 
Müaabaka imtihanı Türkçe, Riyaziyat, Tarih ve Coğraf3 
grup!anndan icra edilecektir. ( 426:< 

Bursa Ahmet Vefik Paşa 
Hastanesi Baştababetinden: 

932 senei maliyeai için müeaaeaemize iktiza eden ve mevı. 
münakasya vazolunan 2000 lira kıymeti muhammeneli mualec 
ve malzemei tıbbiye Eyliilün dördüncü pazar ııünü saat 16 c 
ihale edilecektir. Talip olanların 150 lira depozito akçesile ı,. 

raber Bursa vilayet encümenine müracaat etmeleri. (4230) 

- -----
- -------------- --
Merhum 

Muallim Ma.:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

t Herlıerl N. GASSON lno 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar ef 11iştir. 

Bütün iş adamlarına ta • .>İye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 
Tqraya gönderilen kitaplar için posta Ucreti alınmu 

Erzurum Maarif Müdürlüğünden: 
Erzurum Vilayeti ilkmektepleri için alınacak olan ve tahmi 

nen 1000 liradan fazla kıymette bulunan muhtelif cins defterlerle 
evrakı matbua ilin tarihinden itibaren 20 gün müddetle münaka 
saya konulmuştur. Defterlerin envaını ve ıeraitini öğrenmek i 
çi.ı latanbulda Maarif Vekaleti Levazım memurlupna, Erzu 
rum'da Maarif müdürlüğüne müracaatta bulunmaları ilin olu 
nur. (4310) 

Yüksek Baytar Mektebi 
Rektörlüğünden: 

Küçük Sıbbiyei Hayvaniye memur mektebi müaabaka imti
banma dahil olmak üzere kayrtlanm yaptıran efendilerden latan
bul' da buluaanlann 27 Atuatoa 932 tarihine mündif camaıWai 
pü saat 10 da Seliıniyede Yük.ek Baytar Mektebine müracaat 
etmeleri ve tqracl'a bulananlann m büyük Mülkiye memarwuı 
gönderilecek olan imtihan auallerine intizar etmeleri ilin ol-ut'. 

(4274) 

TURliYE. 

• 



• 

1 J 

Maarif Vekaletinden: 
Muallim mektepleri: 
Bu ıene muallim mekteplerinin yalnız dördüncü ve beyinci 

nnıflanna müsabaka ile talebe alınacaktır. 

1 - Müsabakalara 3 Eylulde muallim mekteplerinde, mu· 
allim mektebi bulunmıyan vilayetlerde Maarif ioarelerinde veya 
orta mekteplerde bir komisyon huzurunda tahriri olarak yapıla
:aktır. Binaenaleyh muallim mekteplerine girmek istiyenlerin bu 
makamlara müracaat etmeleri lazımdır. 

2 - Muallim mektebine girme ıartları: 
A - Türkiye Cumhuriyeti vatandaıı olmak (Türkiye hari· 

~inden gelenlerin :vekaletin müsaadesini alması şarttır). 
B - Y a,ı 15 den küçük ve 19 dan büyük olmamak. 
C- Orta mektep mezunu veya Lise 10 uncu sınıf talebesin 

ılen olmak. 
D - Uzvi kuıurları bulunmamak (pepeme, kekeme, kör sa

ğır, ıaıı, topal; çolak ve kambur olmamak). 
E - Trahom, Terem gibi sari ve müzmin hastalıklardan sa

lim olmak (namzetler kat'i Te nihai olarak mektep doktorlarınca ı 
muayene edilecektir.) 

F - Tahsil vesikası, hüviyet cüzdanı ve çiçek aıısı vesikası 
braz etmek. ; 

3 - Her Muallim mektebi için bir mıntaka tesbit olunmuı j' 

tur. Muallim mekteplerine ancak kendi mmtakalarından talebe 
alınır. 

Bu mmtakalar ıunlardır: 
Adana Erkek ve Kız muallim mektepleri ıçin..,. 
Adana, Ayıntap, Cebelibereket, Diyarbekir, Marcl"m; Maraı; 

Mersin; Siirt; Silifke; Urfa. 
Balıkesir Erkek muallim mektebi için. 
Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Denizli; Kütahya; Maniaa; 

Muğla. 

Bursa Kız Muallim mektebi için: 
Balıkesir, Bolu, Buna, Bilecik, Kocaeli; Kütahya; 
Edirne Erkek ve Kız Muallim mektepleri için: 
Çan kkale, Edirne, Kırklareli, T ekirdağı. 
Erzurum Erkek muallim mektebi için: 
Art1'in, Bayuıt, Erzurum, Erzincan, Kars; Mut; Gümöta

ııe; Van. 
Erzurum Kn: muallim mektebi için: 
Artrin, Erzurum, Bayazıt, Erzincan, Gümütane; Kara; Şe-

binkarahisar; Rize Trabzon. 
latanbul Erkek muallim mektebi içinı 
Bolu, latanbul, Kocaeli. 
latanbul Kız muallim mektebi için: 
Istanbul, Gireaon, Ordu, Sinop, Zonguldak; Samıun. 
İzmir erkek muallim mektebi için: 
Antalya, Burdur, Isparta, İzmir. 
lzmir kız muallim mektebi için: 
Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, lzmlr; Denizli; Maniaa; 

Muğla. 

Konya kız ve erkek muallim mektepleri için: 
Afyonkarahisar, Akaaray, Çankırı, Eskiıehir, Kastamoni; 

K~a; Nitele. 
Sıvaı Erkek Muallim mektebi için: 
Amasya, Ankara, Eliziz; Kayseri, Kırıehir; Çorum, Malat• 

:r•ı Samaun; Sıvaa; Tokat; Yozaat. 
Srvaa Kn Muallim mektebi için: 

~muya; Ankara; Çorum; Eliziz; Kayaeri, Kırıehir, Malat
ya; Sıvaa; Tokat, Y.oz&at. 

4 - Kabul tartları araaında ortamektep mezunu veya 10 un 
cu aınrf talebesi tasrih edilmit olmasına nazaran ortamektep aon 
amıfmda veya liae 9 uncu sınıfta ikmalli bulunan talebinin müra 
caatlan nazan dikkate alınmıyacaktır. 

5 - Muallim mekteplerinin talebe kadrosu tahdit edilmif 
bulunduiundan kazananlardan hepsinin kabulü mümkün olmıya 
cak ve kazananlar kadroların müsaadesi niıbetinde ve derece eı
raaile mmtakalarmda bulundiıklan Muallim mekteplerine yerleı 
tirilecektir. 

• 
Istanbul ve Trakya Şeker Fabrikaları 

TÜRK ANONİM ŞiRKETiNDEN 
Alpullu Şeker F abrika\annın yeni mahsul normal toz 9ekerinin yüz kiloluk bir çuvalı 

(36. 75) otuz alb lira yetmif be, kuruştur. Asgari 10 çuvala kadar alınmalı: şartile her 
isteyene aatılmağa baylanmıştır. Taşradan talep vukuunda derhal gönderilir. Bu takdirde 
malın bedelinin yüzde yirmisi sipari' vukuunda ve mütebakiıi hamule senedi mukabi· 
linde ödenmelidir. Depodan itibaren bilcümle masarif ve mea'aliyet müşteriye aittir. 
Mlitteri isterse sigorta ettirilir. 
lstanbul, Babçekapı , 4 öneli Vakıf Han, 4 cU kat, Tel. 24470-79 Telgraf İstanbul Şeker. 
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HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar Afişleri 
Mektupluk Kağıt -

Zarf - Kartvizit -
Fenni Kitaplar Fatura - El ilanları 

TABEDİLIR 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcuttur 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

- . - -. . ' -.- ..... - ... "' '-~----. -.. -
Türk .y~nin en eaki h uauai m~l::i:ebi: J:\ i1antaJ1'nd:11 

Leyli nehari Feyzı·ye Lı·sesı· 1:e~is ta-
Kız ve erkek nhı 1885 

Yuva, ilk, Orta ve Lise kısımlarını muhtevidir. Kayıt için hergüo Nişantaıı'nda Teıvikıye 
karakolu karşısındaki mektebe müracaat ec!ilebilir. Bütün sınıflara kız talebe kabul 
olun1'r. Bu •en · levli ücretlerinde bllyük tenzilat yapılnırştır. Taleı:ı vukuunda mektep 

tarifesi takdim olunur. Tel. B. O. 4039 

• Niıantnıında tramvay caddeainde 

Mabeyincilik ve Şekayık sokağında Halil Rifat Pı. konaklarında 

~~~ Şişli Terakki Lisesi •·:::~~!."'~ 
Kavıt muamelesi: Hergün 10 dan 17 ye kadar Halil Rifat Pı. konağında yabılır. Ayrı 

ayn binalarda kız ve erkek talebeye mahıuı leyli teıkilfıtı mev
cuttur. Leyli ve nehari ücretlerinde mühim tenzillt yapılmııtır. 

Talimatname gönderilir. Telefon: B. O. 2517 

Leyli ve Nehari; Avusturya 
Leyli - nehari • buauai 

YENi iLK 
- tfirkçe - franaızca 

MEKTEP 6 - Musiki muallim mektebinin kabul tartları ayrıca ilin e-
dilecektir. Talebe kaydına baılandı 

7 - Ana ve köy muallim mekteplerine bu sene talebe alın- Adreı: Kızıltoprak lblamur caddesi No. 77 -

SENJORJ 
mıyacaktır. e 

Lieeveortamektepler: J k JA L• lerı• ~ 1-Buseneliseveortamekteplere915numaralıkanunmu ı .. -• n ) ap ıse 
cibince müaabaka ile meccani leyli talebe alınacaktır. 1 

Leyli ve Nehari - Kız, Erkek, Ana, Ik, Orta 2 - Müaabakalar 3 eylUlde vilayet merkezlerinde liıelerde, 
ve Lise sınıfları liae bulunmayan yerlerde ortamekteplercie ve her ikisinin bulun- MÜESSiSi: NEBl ZADE HAMDI. 

madıia vilayetlerde Maarif idarelerinde lstanwlda İstanbul Er- Kayıt ve kabul muamelesine ba§lamııtır. Çok kıymetli ve gilzlde mual-
kek ve Erenköy Kız liselerinde yapılacaktır timlerden mürekkep bir talim heyetine maliktir. 

3- Kabul ,.rıları: lngilizce ve Franaızca tedrisata bilhaıaa itina olunur. ilk kıanrundan iti. 
A - Türle olmak. haren her ıınıf talebelerine bu iki lisan için clera saatleri haricinde mec-
B - Li.e ve orta mektepler talimatnamesinin her aınıf için 1 cani olarak buıuıi dersler verilir. 

teebit ettiği yat hadleri içinde bulunu:&k. Mektep bir sene urfmda gördüğü büyük rağbet sayesinde bu aerıe 
C - Bedenen ve ruban haata, malul, sakat ve kuaurları ol- faaliyet aahaamı ıeniJletmeğe mecbur olmuı ve eıki Düyunu Umumiye 

civarında evvelce mülkiye mektebinin bulunduiu büyük, fevkalade 
mamak. havadar binayı kiralamıflır. 

D - Velisi kendisini tahail ettimıiyec:ek kadar fakir bulun- Llsa mezunu ıençlerin hayat aahaıında hemen bir it edinebilmelerini 
mak. temin için mektep idaresi bu sene aynca 

E - Yapılacak müsabaka imtihanında kazanmak (A ve B (TİCARET VE BANKACILIK KURLARI) da 
f&rllan nüfus teskeresi C tartı mektep doktoru [bulunmadığı tertip edecek, bu kurlar için de talebelerden muayyen mektep ücreti 
takdirde - imtihanın yapılacağı hükWJlet doktoru] tarafından icra haricinde hiç bir para almıyacaktır. 
olunacak muayene neticesinde verilecek raporla) D tartı da ida Kayıt n kabul için hergün saat 10 dan 16 ya kadar Nuruoımaniye'deki 
re meclisi mazbataaile tahakkuk ettirilecektir. daireye müracaat edilmelidir. 

• 4 - Taliplerin 31 ağuatos akpmına kadar liae, orta mek- lateyenlere mufaud izahnıune ıönderilir. •••• .. 
teplere veya Maarif idarelerine müracaatları lazımdır. 

5 - Bu ili.nla kabul prtlan ve imtihanlann aureti icraaı bil. 
dirilmit olduğundan bundan sonra vekllete vuku bulacak müra
caatlara cevap verilmiyecektir • 

Yüksek Baytar Mektebi 
Rektörlüğünden: 

"Cerrahi hastalıklar" kitabıma tabiyeıi aleni münakasa uıu 
lile 14 eylul 932 çar9amba günü ıaat 16 da ihale olunacaktır. Ta
lipler teraiti anlamak üzere mektep idaresine, münakasaya işti
rak için de yevmi mezkürda teminatlarını hamilen Fındıklıda 

Yüksek Mektepler Muhasibi mes'ullüğünde mütqekkil Müba
bayaat komisyonuna &clmeleri. (4002) 

Nafia Vekaleti Sahnalma 
Komisyonundan: 

SOmakas takımı için muktazi1950 adet mete makas traversi ka 
palı zarfla münakaaaya konulmuttur. Münakasa 4-9-932 tarihine 
müsadif pazar günü saat 15 te Ankarada Nafia vekaletinde icra 
edilecektir. Münakasaya ittirak edeceklerin teklif mektupalnnı 
ve muvakkat teminatlarile Ti::aret Odası vesikalannı ayni gün 
ve saatte komisyona vermeleri lazımdır. Talipler bu husustaki 
,artnameleri lstanbulda Haydarpafada Liman itleri Müdürlü
ğünden ve Ankarada Nafia vekaleti Levazım Müdürlüğünden te 
darik edebilirler. ( 4086) 

Orta kız mektebi 
Gılaıa, Çınar Sokak No 10 

25 ağustosıaıı itibuen C uma ve 
pazudH maada her gün talebe 
kaydını başlanacaktır. 10 Eylülde 

---• deri baılıyor, 41--· 

PARA 
Bonoları mazbatalar ve deyin 
ilmühaberleri üzerine her surette 
muamele yapar. Balıkpızar Mak
sudlye lıaıı No 85 Uğurlu Zade 

M. DERViŞ. Tıl: 28397 

1 DUHAN 

il Türk Anonim Şirketinden: 
ikinci ilin 

24 Temmuz 1932 tarihinde sureti 
mkalidecle içtima eden Duban 
Türk Anoııim tirketinin biueclaran 
heyeti umumiyesi ıirketin inkizayı 

müddetten evvel feshile taaliyesine 
karar vermiıtir. 

Heyeti umumiye: 
Faik Nüzhet Beyefendi Da 

Mr. Aclriy- Biliotti':P 
tasfiye memurlan olarak intihap ey
lemittir. 

Ticaret kanununun 445 inci mad
desine tevfikan, asbahı matlubun • 
zami bir ıene zarfında tirketin ....,.._ 
kezi idaresi olan Galat.ada Nazlı H• 
nm birinci katındaki daireye mu;. 
caat ile alacaldarmı tespit ettinnel• 
ri lüzumu illn olunur. 

lıbu ilin birer hafta fasıla ile ve 
bir birini müteakiben Üç defa D8fl"O

lunacaJrtır. Yukarda mevzuubahis 
bir sene müddet 3 üncü ilanın neıri
le batlayacaktır. 

Tasfiye memurlan 

Unutmayınız ki <il( 

ASİPİN -KENAN 
tabletleri 

ağrılarına ve aoğuk algınlığına 
en birinci iliiçtar. ,. ·-- -. ı , . . . "~ -

ROBERT KOLEC -c--ı 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
Her perşembe ve cuma günü saat 9 ila 12 aras n da 

kayıt muamelesi yapılır. 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

500 m 3 kerestenin kapalı zarfla münakasası 5 Eylul 932 Pa 
zartesi günü saat 14,30 da Ankarada İdare binasında yapılacalı 
trr. 
Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li..ay 
satılan şartnamelerde yazılıdır.. ( 4076) 

Haydarpaşa - Ankara hattı üzerinde Dil iskelesi civarınd• 
54,600 üçüncü kilometrede vaki taş ocağından çıkarılacak 1200 
M3 Blokun kapalı zarfla münakasası 10 Eylul 1932 cumartesi 
günü saat 15 le Ankara' da İdare Merkezinde yapılacktır. 

Tafsilat Ankara ve Haydarpatadaki İdare veznelerinde bebe· 
ri beşer liraya s;.tılmakta olan şartnamelerde yazılıdır. (4215) 

75 adet makas göbeğinin kapalı zarf usulü ve takas kaydı ile 
münakasası 18 Eylul 1932 Pazar günü saat 15 le İdare binasııı· 
da yapılacaktır. 

Fazla tafsilat Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde beşer li· 
raya satılan şartnamelerde yazılıdır. (4169) 

Kadıköy malmüdürlüğünden: 
Fenerbahçe deniz hamamları ve set Gazino ve namazgah na· 

mı kadım mahallin senevi 1500 lira bedeli icar ile Mühendis Ra· 
sim Bey ve şerikine ihale edilmit iıe de münakit mukavele ah· 
kamma riayet etmediğinden mukavelenin feshi ile yeniden mü· 
zayedeye vaz ve taliplerin ihalei evveliyesi olan 8 Eylul 932 tari• 
hine müsadif perıembe günü saat 14 te malmüdürlüğünde mii· 
tetekkil komisyona yüzde 7,5 teminat akçelerile müracaatları. 

(4128) 

Konya Nafıa Baımühendisliğinden: 
(12545) on iki bin bet yüz kırk be§ lira bedeli ketifli Konya· 

Meram yolunun mebde kısmında (1680) metre tulünde şoaa t ıı· 

miratı esasiyesi kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
ihalesi 28-8-932 tarihine müsadif pazar günü saat on bette 

Vilayet daimi encümeninde yapılacağından talip olanların 661 
No. lı kanun ve Nafia itleri münakaaa ıeraiti umumiyeai ahkamı· 
na göre hazırlayacakları kapalı zarfı ihale zamanına kadar vila· 
yet encümenine tevdii ve tafsil&t almak isteyenlerin Nafia Baş· 
mühendisliğine müracaatları ilin olunur. (3876) 

Heybellada aanatoryomu 
baıtabipllğinden: 

Heybeliada aanatoryomu i9in alınacak olan elektrik motörle· 
rile müteharrik çıımatır makineleri kapalı zarf ile münakaaaya 
konulmuıtur. Eylftlün yedinci Çartamba günü öğleden sonra sa· 
at ikide Galatada Karamustafapata sokağmda Sahil Sıhhiye Mü
diriyetinde ihale edilecektir. Şartnameleri görmek için mezkUr 
Müdiriyet Levazımına müracaat edilmesi. ( 4091) 

Heybeliada •anatoryomu 
baftablpllğinden: 

Heybeliada sanatoryomundaki altmıt yataklık pavyon içiıt 
mübayaa edilecek olan çatal, katık, tabak ve emsali 25 kalem sof 
ra edevatile 6 kalem tükürük hokkası, oturak oda derece ve aaire 
aleni pazarlıkla mıünakaaaya konulmu,tur. Eylulün yedinci çar· 
şamba günü ötleden sonra aaat üçte Galatada Karamustafapa,a 
sokağında SahilSıhhiye müdiriyetiııde ihale edilecektir. Nümune 
leri görmek üzere mezkur müdiriyet levazımına müracaat edilme 
si. (4092) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
13. cü tertip 2. ci keıide 

11 Eylül 1932 dedir. 

BDJ~k ikranıiJe 35,000 tira~ır. 
Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükAfat vardır. 

Kocaeli Vilayeti Daimi 
Encümeninden: 

Vekaletçe kqifnamesinin tadil edilmesinden dolayı ihalesİJJ 
den sarfı nazarla münakaaası tehir edilen Geyve köprüsünün ta
miratı muaddel 8359 lira 35 kurutluk keıifnameei ve ıartnamesi 
mucibince Ağustosun 31 inci çarıamba günü saat on bette ihale 
edilmek üzere kapalı zarfla yeniden münakasaya konmuştur. Ta 
)ip olanların mezkiir tarihte yüzde yedi buçuk nisbetinde muvak· 
kat teminat mektubu veya banka mektubu ile teklif mektuplarıns 
münakasa kanunundaki tarifat veçhile Kocaeli Vilayeti daiı:ı:ıi 
encümenine vermeleri ve şartnamesini görmek isteyenlerin en· 
cümen kalemine müracaatları. n (4009) 

MİLLİYET MATBAAST 


