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1 · a ic tine ni ye veri m s • ic • ; Vekilliği, Celal Bey 
Sekiz sene sonra gene Gazi' nin 

Celal Beye: ''Tekrar lktısat 
Vekaletine geç .. ,, demesinde 
elbette ki bir mana vardır 

İ r i al tedb.rler h ca .. 1 
5 = = ~ = = = 1 Celil B. gece geç vakta kadar vekalette çalıştı.. ! 
- - -~ =' 
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::~m:: kısmı derhal tatbik edilecektir feshedilecek •• 
Her insan sevdiğinin iyilik- bugünkü makalemin mevzuu ' 

.., lerinde, güzelliklerinde biraz haricindedir. Yalnız bir misal: 
ınübalağaya kapılır; fakat bu Son zamanlarda lı Bankası. 
sevgiliyi eğer pek yakından Avrupada büyük bir serma
tanımış. büyük ve zor itler yedar grupla temasa geliyor, 
üzerinde tecrübe etmitse mü- bir it hakkında görüşülüyor. 
balağanın da yeri olmaz. Şu- Avrupalı grup. muhatabını da
nu da ilave edeyim: MahmutCe ha yakından tanımak istiyor. 
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liJ Beyi pek yakından tanıyan- Yine en büyük bankalardan iş 
lar derecesinde ıöyle böyle la· Bankası hakkında malumat ia
nıyanlar onun yalnız resmini tiyor, Büyük bankalardan biri· 
ve ismini bilenler bile kendi- n.in tahriren verdiği referans, 
•İne kartı sevgi ile. itimat ile ıudur: 
ınütehaaaistirler. - "İt Bankaaile tereddütsüz 

Celil Beyin milli mücadele- her İ§e giritilebilir. Türkiyede 
de. politika hayatında, milli en büyük itleri en iyi surette ta 
mücadele esnasındaki vekalet- hakkuk. ettirecek kabiliyette
lerinde. nihayet İt Bankasının dir. Muamelelerinde. taahhüt. 
tesis ve idaresinde öyle canlı !erinde çok ciddi. çok dürüst
rolleri var ki.... tür. Dünyanın her tarafında bi-

Daha çok yakın bir maziye rinci derecedeki bankalar; bu 
•İttir: Büyük Gazi; 1924 sene- Türk bankasının muhabiridir· 
sinde ,yine ismet Pa§8DID ka· ler. Bankayı kuran Gazi'dir. 0-
binesinde Mübadele ve iskan nu bugün. hem Gazi hem de 

U' 'Vekili olan Mahmut Celil Be- onun hükfuııeti pek ciddi hima-
ıı1 Ye: ye ediyorlar." 
3Z - Sen vekaleti bırak, bu itin İt Bankasının faaliyeti. yal-
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baıma geç!.. nız bankacılık sahasına mün-
Emrini vermişti. Bankayı hasır kalmadı. Memlekette İ§ 

kurmak için bir çuvalın içinde hacminin azalması; tabiatile 
bulunan 250 bin lira ile iki banka muamelelerinin de azal

,..., buçuk odalı küçük bir eve nasıl masını intaç etti. Bu netice İt 
girildiğini, bankanın ilk kadro- bankasını sanayi sahasında şu
ıunda yalnız altı memur bulun- urlu bir faaliyete sevketmito 
duğunu, dostlarımızın ve va- yeni i§ler açmağa mecbur bı
tandatların tereddüt ve endi- rakmı§tır. Bütün bu itlerin • • 

12 telerile, yabancı ve bedhah- memlekette vücude getirdiği 
de larımızın istihzalı. tebessümle- inkitafın ehemmiyetini kim bil
:u rile nasıl kartılaıtığımızı her· mez? 
:li kes hatırlar. d Çok bitaraf ve salahiyettar 
ar· Ayni gecede Çankaya ava- bir ecnebi dedi ki: 
!il ziyet ve muhitteki telakkiler - Belki ıiz hissetmiyonu
ta· hakkında asıl büyük müeasise nuz. fakat İş Bankası muhte
~ı· İzahat arzediyoruz. Çelik gibi lif sahalardaki müsbet faaliye
is· bir ifade ile bize cevap veriyor: tile memlekette hüküm süren 
f) - Tabii böyle batlar. Bir buhranın 9iddetini azaltmakta 
_. kaç sene geçsin, İt Bankası ne mühim bir imi! olmuıtur. 

kuvvetli bir müessese olacak. it bankasının bütün bu mu-
tıöreceksiniz ! vaffakıyetlerinde karakteri ve 

Büyük adamların anlatıl- görütile birinci derecede bir ii.-
l: llıaz taraflan var: mil olan Mahmut Celil Bey 

Büyük Gazi, milli mücade- şimdi lktıaat vekili oldu. Tek
D· lenin başlangıcında kumandan. rar ediyoruz: Bunu böyle dütü
l)'ll lık salahiyet ve kisvesini bı- nen ve yapan Gazi ve ismet t'a
• ~ t•kmıto kumandanlıktan isti- ıaların kararlannda mutlaka 
ri- fa etmİ§ tek bir adam. kendi isabet vardır. Yalnız banka be-

İfadesile bir (ferdi millet), aabına berkesin merak ettiği 
ytt dört taraftan dü§lll&Dla çevril- bir nokta var: Celil Bey vekil 
et' iDİ§ ve batırılmış bir devleti olmakla bankadan alikaaııu 

ku;tarmak iddiasile meydana büsbütün kesecek 111i? Şekli 
•tılıyor. ve kanuni icaplara diyeceğimiz 
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Sakaryada maddi ve mane- yoktur. Muhakkak olan ıu ki. 
~ bütün amiller aleyhimizde... kanuni ve vicdani hiç bir icap 
I>ütman ordulan Ankarayı onun manevi ali.kasını kesemez. 
tehdit ediyor. Ankara civarın- banka iılerile alakadar olmaaı· 
da top -!eri iştiliyor. Bu ha- na mani olamaz. Her hangi bir 
'Va içinde Gazi: "Merak etme- sebep ve mecburiyetle çocu· 
Yin, dütmanı vatanın harimi is 1 ğundan, evinden aynlan bir a
llıetinde boğacağım" diyor. na, çocuğu ve evi için taııdığı 

Büyük taarruza tekaddüm sevgiyi eksiltebilir mi? Her 
eden günlerde taarruzun ka. halde bu sevgi eksilmez, artar. 
Çıncı günü lzmire gireceğimi- Onun içindir ki, yeni vaziyetin 
Zİ, düıman ordulannın hergün- daha ziyade banka lehinde bir 
kii ric'at hareketlerinin istika- hareket olduğunu kabul etm&
lnetini mutlak bir iddia ile tes- lidir, 
bit ediyor. lktısat vekaleti biç bir do. 

ılıtı O vakit bütün bunları mü· virde bugün olduğu kadar bil· 

Zamanla alınacak tetbirler meyanında mutedil 
bir kontenjantman sistemine 

gidileceği şimdiden ifade edile~ilir 

ismet Pş. Celal Beyi makamında ziyaret ____________ ...... ______ ___ etti 
ANKARA, 10 (Milliyet) -

Hükiimet merkezinde hummalı bir 
faaliyet devri baıhyor. Vekalet· 
terde heyeti vekileye tevdi oluna· 
cak itleri hazırlamak Üzere de
vamlı bir çahıma var. 

lkb9adi itlerde tecrübe ve iyi 
görüflerile temayÜz etmit Mah
mut Celal B. gibi rejimin müsteı· 
na bir tahaiyetinin ikbsat vekale
tini deruhte etmiı olmaaı memle
ketin her tarafında olduğu kadar 
burada da derin bir memnuniyeti 
mucip olmuıtur. Celal Beyin it 
aleminden yeniden vekalet koltu
ğunu İfgal etmeai vatandaılann 
bütün dertlerini yakından bildiği 
için mesaiıinin müapet, hayırlı ne.a 
ticeler vereceği kanaabnı vermek 
tedir. 

HIJkimlgetl Milllyenin 
makalesi 

Hakimiyeti Milliye bu 9ababki 
nüsbaaında Celal Beyden bah•e· 
derken ezcümle diyor ki: 

Celal B. memleketin iktı•at a
leminde fikirlerinin itidal ve isa
betiyle §Öhret kazanmıt bir zattir . 
Bugünkü terait dahilinde iktıaadı
yatımızm batma geliti bayırlı ve 
efk8.ra ıükU.n verici bir tesir yapa 
cağında aüpbe yoktur.'' 

Hükômetin en mühim 
gördüğü nokta: döviz 
Günün en mühim meselesi 

ihtiyaca kafi 
döviz tedarik etmektir 

lktısat Vckale!indeki tebeddül ııünün en mühim maeleai ol
maktn devam ctmaktedir. Herke• iktua.di ı>a~yetimm (/Öıı, kulak 
11ermi1 bekli:ı-or. Ortada birçok ıikayetler vardır. Sanayicilerin ri· 
kayetleri, tüccurlann ıikayetleri ... Bunların hepaini tatmin etmek 
mii§kül olduğu teolim edilmektedir. Bu giiçlük ne hüanü niyet olma· 
ma•ından ileri geliyor, n .. de baııı fikayetler• hak vermemekten! 
doğuyor Mesele imkan ııe ademi imkan ......,luidir. Dilekleri
mi.zi, ilıtiya._;larımLZı, hükumetin elindeki imkanlarla ölçeraek, en 
doğru bir harekf!t olur. (Devamı 6 mcı sahifede) 

Cel/Jl Bey makamında 1 nı ifl"al etmit, vekil.let erkan ve 
Celal B. öğleden aonra lkb9at ı memurlannın tebrikit~ kabul 

Vekaletine giderek yeni makamı- (Devamı 6 ıncı sahıfede) 

Kurultay 26eglülde toplanıyor 

Dolmabahçe'de dün 
yapılan içtima •• 

Türk tarihi tetkik cemiyeti ib_ 
tisas komisyonları toplandı 

Tllrk tarihi tetkik cemiyeti lhtlsa11 encllmenlerl 
dDn içtima halinde 

Türk tarihi tetlôk cemiyeti tarafın ı yazacak olan heyete tefrik edilen ze 
dan -ıan hazırlanan Türk tarihi- vat diin öğleden aonra 9aat 15 te 
nin ana hatları unvanlı eserin türk- ı Dolmabahçe aaraymcla bir toplanb 
!erin medeniyete hizmetleri faslını (Devamı alhncı •ahifede) 

Gazi Hz. 
Reisicümhur H:L dün a)qam 

üstü refakatlerinde B. M. M. 
Reisi Kazım Pt. Hz. ve diğer 
mutat zevat bulunduğu halde. 
motörle Boğaziçinde bir deniz 
tenezzühü icra buyurmutlardır. 

• 
ismet Paşa 
Malatya ya 
Gidiyor 

ANKARA. 10 (Milliyet) -
Aldığım mahimata göre Bllf
vekil İ&met Pf. ay sonuna doğ 
ru Malatyaya gidecektir. 

Piyango 
Bugün 

Onüçüncü tertip tayYare piyango 
aanun ikinci kqideai bugiin öğleden 
aonra yapılacaktır. Ketidenin büyük 
ikramiyeai 35 bin liradır. Aynca 15 
bin ve 10 bin liralık ilrramiyelerle 
20 bin linıhk miikifat vardır. 

Çekilen ~-yarınki ~ 
am•zda ııraya dı,,lmq cetvelini 
neıredeceğiz. 

Müteahhitler aldıklan işleri 
tam yapmamışlardır 

İstanbul mühendis ve fen memurlan 
niçin tebdil edildiler? 

Bir müddetten beri, Villyeti. 
nıb dahilindeki bazı yollar lntaa· 
tının matlüba mun.fık aurette ya· 
pılmachğı, bir kıammm henüz ik· 
mal edilmeden bo:ıulmakta oldu
ğu anlatılımt. Nafia aermilbendia 
liğince keyfiyet teabit n makamı 
Vila7ete arzedilıniftir . 

Oğrendiğimize göre, bu auret• 
le baldarmda muameleye tevea-

. aül edilen müteahhitler iki loum
chr. Bunlardan bir kumı, infa•IDJ 
teabbüt ettikleri yollan mukavele 
!eri n tartnamelerine gayri mu
vafık olarak yapmıtlardır; bu gİ· 
bilerin mukavelelerinin feabi cihe 
tine gidilmektec:lirı evraklan Bele 
diye Daimi Encümeninde derdeati 
tetkiktir. Derdeati infa bulunan 
Silibtarata • Bahariye parke yolu, 
Mezbaha • Fifekil.ne parke yolu 
bu meyanda tartnamelerine muva 
fık görülmi;yerek muka....,Jelerinin 
feabi encümene teklif edilınit bu
lunmaktadır. 

Bir kuon müteahhitler de, müd 
detleri zarfında teahbüt ettikleri 
yollan ikmal etmediklerinden her 
geçen gÜn için bedell ihalenin 
binde biri niabetinde iatibkaklarm 
dan tenzilat yapılmaktadır. Malte 
pe Mektebi • Rami K.ıtlaıı · Bü;yiik 
çekmece • Çatalca toaeai müteah
hitleri bakkmda bn ceza tatbik e
dilmektedir. Maltepe • Selil.miçct· 
me yolunun kargir duvarlan ve 
piyade kaldınmlan da muayyen 
müddeti zarfında ikmal edileme
ınİf ve müteahhidinin iatibkakm· 
dan ayni auretle her geçen g !o i· 
çin ihale bedelinin binde biri nia
betinde tenzilat icrau tekarrür et
miftir. 

Yol intaabnda görülen yolauz 
luklardan dolayı Vilayet Nafia 
aermühendwiği emrindeki bazı 
memurların açığa çıkanldıklan 

JlfJan muameleleri kendi
ılne tevdi olunan 

Vali Muhiddin Bey 

mayet ediliyordu. Tahkikatımı. 
za göre, bu rivayetler doğru de
iildir. Nafia Batmübendialiği 
kadroauna dahil birkaç mülıendiı 
ve fen memuru Vekaletçe başka 
yerlere nakledilmit olduklarmdaıı 
bu rivayetlerin bundan galil.t ol· 
mıuı muhtemeldir. Vekaletçe na· 
killeri icra edilen zevattan mühea 
dia Muhittin B. lzmit'e, mübendiı 
Kiır.ım B. lzmir'e, Fen memuru 
Tarik B. Gireaon'a, Sezai B. Ça-

(Devamı 6 ıncı sahHede) 

~ali.ğalı bir hayal olarak alan- yük bir ehemmiyet kazanma
. •rın aay11ı. her halde onlara mıttır. Vekaletin itleri araam-
1kllananlardan pek çoktu. Haki- da biribirile telifi güç pek çok 
•t §U kb Gazi, muhitin ihtiya- itleri vardır. Bin bir cephesi o- • • • • • • • • • • • • •" • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • • • •' ' • · • • • • • '• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •' ',,," 

ckını daha iyi görüyor. muhitin .Jan bu İ§lerden çıkmak için bil- bütün arzulan, bilhassa bu te- kr vasıtalarla yapılması müm- ra kopan tikiyetlerin hükmü 
olmaz. 

... 

biliyetini daha iyi ölçüyor, gi ister, tecrübe ister, faaliyet beddül münasebetile herkeste kün olan teyleri yapmak. mem
~ tahaS1ü11lerini daha iyi ae- ister, bilhaaaa hepsinden mü- uyanan bütün ümitleri tatmin lekette mevcut olan bütün im
~Yor ve nihayet milletteki in- him olarak azimet ve muvasa- edebilecek mi? A.,1illeri. sebep- kin ve vasıtalardan İstifade 
kıtaf istidadını daha iyi anla- lat noktalarını en doğru ve a- leri, imkan ve vaaıtalan elinde etmektir. Aleyhinde bile olsa. 
Yor, Muhakkak ki sekiz sene çık tesbit edecek yanılmaz bir olmayan itleri nasıl batara- halk alınan tedbirlerin liizum 
tonra Gazi'nin, yine Celal Be- ölçü ister. cak? İnsanlardan. takatlan ha- ve isabetine kani olmalıdır. Ka:.e: - "Tekrar iktısat vekile- Vakıa, bütün bu sıfatlar ye- ricinde mucizeler yaratmak, İ§· rarlarımızı, tedbirlerimizi, 
. l.ııe geç!..." demesinde isabet ni vekilin şahsında mevcuttur. leri sihirli bir asi ile yürüt- proğramımızı yüksek _sesle mü 

Yeni vazifesinde muvaffak 
olmak için. arkadatım Celil 
Beye muvaffakıye~ dilerim; bu 
temenni; İt Bankasının idare 
meclisi. erkanı ve memurları
nın müşterek dileğidir • 

Siirt nıel>'uau 
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Siyasi ve tarihi tefrika 3 2 

KEMALİZM NEDİR? 
Selanik - Ana/ arta - Ankara .• 

Yazanı Ecllrne meb'uau Mehmet Şeref 

Bütün köylülerin meı1i ve 1 çalııkan köylüden bekliyor. Şu 

1

, alicenap gözlerinde büyük kur · halde: Rejim ancak halka doğ
tarıcılanna karşı derin bir mir>- ru inmekle bu derdi halledece

. net ve şükran hissinin verdiği ğine kanidir. Ve bu kanaatle. 
tasviri kabil olmayan bir nur dir ki şimdi şimendiferlerini 

1 

1 
1 

'!. 

1 

parladı.. köylerden geçiriyor. mekteple-
Gazi Hazretlerinin: ·rini köylerde kuruyor, verginin 
- Nasılsınız, bakalım. Sizi ağırlıklarını onun sırtından al

dinlemeğe geldim. Bana anlatı- mak istiyor ve yavaş yavaş köy 
nız. lüye kendini idare etmek zev· 

Emırine karşı, huzurunda diz 
çökmüş, gözlerini kırpmadan 
doya doya seyrine daldıklan 
Gazinin yüzünden bir lahza a
yırmayarak hepsinde bir kı
pırdayış başladı ve içlerinden 
nasırlı elli feyizli sabanın yü
rüdüğü tarlalardan haber veren 
bir geoç köylü ayağa kalktı. .• 
Bin bir hatibin süslü ve tumtu
·aklı cümlelerini gölgede bıra
<an şu saf sözleri söyledi: 

- Biz seni isteriz efendim .• 
Başka hiç. hiç bir şey isteme
yiz. Bizim herşeyimiz var. 

kini vererek her yıl biraz daha 
salaha götüren kanunlar da 
hep köylünün refah ve inkişa
fını gaye ediniyor. 

Miri zihniyet 
Milli zihniyet 

Miri zihniyet ne bedbaht bir 
şeydir. 

! 1 1 
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Türk gençleri, şu genç Türk 
köylüsünün Büyük l..azi'ye 
bağlı erkek ve cesur kalbinden 
gelen bu imanlı sadada bütün 
bir inkılabın açık kitabını oku
yabilirler. 

Eski ahdin terbiye tarzı 
daima miri idi. Her şey şahıs 
içindi. Devlet mefhumu ancak 
müstebit ve müsrif hünkar an
laşılırdı. Hatt~. hazine lafı bile 
ancak (iç ve dış) adile ikiye 
ayrılarak hepsi padişahların e
linde idi ve hatta devlet kul ile 
dir, kul hazine iledir sözü bir 
mesel olmuştu. 
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İtte Türk köylüsü budur! 
Söz dinleyen. Hatası-

nı bir baba ve bir kardeş 
dilile düzelten büyüklerine kar 
şı Türk köylüsü o kadar bağ
lıdır ki onun uğruna hayatı· 
nı feda etmeği bir hiç sayar. 

Bu köylü bugün çok muzta
riptir. Rejimin yaşatıcı umde. 
lelerini okumadan anlayan ve 
sezen bu köylüde asla bedbin
lik yoktur. O saf muhitlere bu 
kara görücülüğü götüren yal
nız zahireci. bakkal, muhtekir 
sarraf, faizci, basmacı ve köylü 
yü İstismar etmekle para ka
zanmak isteyen bedbaht ve 
mel'un insanlardır. 

Köylü ile alikadarlığı an
cak onun alın terile ortaya çı
kardığı mahsulünü bin bir şey
tar. 1 yollardan yürüyerek al .• 
maktan ve köylüyü iki eli 
böğründe bırakmaktan ibaret
tir. Türkiyede on milyon köy
lü var! işte Türkiye milli dev
leti demek bu on milyon ça
lışkan ve müstahsil insan de
mektir. Ötede bunun karşısın
daki tee,kküller şu on milyon 

Türk milletinin başında tü
nemiş olan Osmanlı imparator
luğ;.nun idare ve hükumet tari
hini tetkik etmek çok faideli

dir. Bunda miri zihniyetten 
başka bir şey bulamazsınız. . 

Bir maslahatı. sade yazı ya
zıvermek, bir kağıdın altına 

"muamele" adlı baş belası bir 

kaç formül olmuş söz kondur
mak. bir işi kestirip atmaktan 
ziy:ı.de. havale illetine tutul
muş gibi şuradan oraya gönde
rerek, bir kelimenin yerine baş
ka bir kelime yazıldığı için., 
işi yeniden bozmak, hulasa mas 
khat sahibini aylarca, yıllarca 
kapı kapı süründürmek.. İşte 
miri zihniyetin işidir. 

Bir köylüye, bir tapu kaydı 
vermek, bir nüfus kağıdı ver
mek. bir vergi kaydı çıkarmak, 
bir icra numarasını bulmak .... 
Allahnn o ne çetin. o ne aylar
ca gel git işidir. Zavallı köylü 
yü doğduğuna pişman eden bu 
sonsuz gel gitten miri zihniyet 
bir zevk duyar, onu vazife bi
lir .. 

Devamı var 

Balıklar sıkı bir kon
trola tabi tutulacak 
Belediye bütün balıkçı dük_ 

kanlarını muayene 
altında bulunduracak.~ 

Bayat Balık Yeyenler Zehirleniyorlar! 
Son günlerde palamut balığmm 

fazla çıkması her tarafta fiyatları 
dü9ünnüıtür. Palamut tanesi yüz pa 
radan S kurul" kadar aatılmaktadır. 
Daha ziyade fakir muhitlerde halk 
palamut& rağbet etmekte bu tekilde 
en ucuz blr ıurette yemefini temin 
etmektedir. Bu ıene de, geçen ..aene 
gibi Bulgaristan sahillerinden küDi
yetli mıktarda mavna ile palamut 
gelmektedir. Esasen Boğazlardan gİ· 
ren ve tutulan palamutlar çok faz
ladır. Balığın böyle çok olması do
layısile hergün gelen palamut her
ııün sarfolunamaınaktadır. Balıklar 
balıkhanede hiç durmamakta derhal 
dükkanlara tevzi edilmektedir. Fa
kat dükkanlarda balıklar iki giin,üç 
gün hatta bazan daha fazla beklen
mektedir. Balıkçılar bu vaziyette ba 
yat balıklan tazelerle karıttırarak 
halka satmaktadırlar. 

Bayat balık yemek yüzünden has
talık ve bir nevi ıeıemmüm lıidiaesi 
vukua gelmektedir. Evvelki gün ri
layet kal'!mndaki ahçı dükkanların
da palamut yiyerek hastalanan me
murların tedaviıine hala devam edil
mektedir. Belediye bu dükkii.ndan al 
d<rdığı balık nümunelerini kımyaha· 
neye göndennit ve bunların kok
muş olduğu anlaşılmııtır. Belediye 
•ihhiye müdürlüğü palamut balıkla
rını oıkı bir ~ekilde muayeneye ka· 
rar verml•tir. Balıkhanede balddarı 
muayene iı:ln doktor ve vaaait yok
tur. Bütün balıkları belediye mua
__ ,,. etme~' mecburi.yetin:.:!~ kzJr.ı::!ı:-

tadır. Balıkhanede oıhhi tertibafın 
bulunmamaıı belediyenin vazifeıini 
müıkülleıtinnektedir. Balıkhanede 
sıhhi tertibat bulunma11 zaruri gö
rülmektedir. 

Fakat temas ettiğimiz bazı alaka
dar zevat balıkhanede 11bhi muaye. 
ne yapılmatının fayda vermiyeceği 
kanaatındadırlar. Çünkü balıklar ba
lıkhaneye taze olarak gelmekte ve 
bir iki saat durduktan sonra, hatta 
hazan çok az bekleyip dükkanlara 
tevziat yapılmaktadır. Binaenaleyh 
balıklar dükkanlarda bekleyip kok
maktadır. Fakat belediye balıkhane
nin muayene vazifesini iyi yapmadı
ğını iddia etmektedir. Belediye dün 
sabahlan itibaren balıkhanede daimi ı 
bir doktor bulundurmağa mecbur 
olınuıtur. Bu da belediyenin diğer 
itlerini itkil ebnektedir. Bütün ııh
hi kontrt>lun gene balıkçı dükkanla 
nnda yapılma11 lizım geldiği anla
~ılmaktadır. Belediye sıhhiye müdür 
lüğü dün bütün ıu belere bir tamim 
göndererek palamu tlann arkı bir 
muayeneye tabi tutulmaamı bildir
miıtir. Balıkçılar bayat balıklan tef 
tiılerde tabla altı. fıçı dibi yapmak
ta, bili.hara gene halka satmaktadır
lar. 

Son Üç SJÜD içinde bazı semtlerde 
2 bine yakın kokmu, p•' ımut bele
diye tarafından denize .ohiilmii .ür. 
Sıcaklar devam eder ve pal; ll da 
cıkmakta devam ederse belenıye pa
lamutların bir k1'mını tutulur tutul 
maz imha edecek, bu suretle ıehir
deki palamut bolluğu ve sıhhi mah
zurlar bertaraf edilecektir. 
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HARİCİ HABERLER 

Fransa, Almanyaya 
dün cevap verdi 

Almanya Londra ve Romanın 
mütalealarını talep edecek mi? 

PARIS, 10. A. A. - Kabine, sa
bahleyin Elyıee sarayında, reisicüm 
hur M. Lebrun'un riyaseti altmda 
toplanmıştır. Başvekil M. Herriot, 
mec)İ5e bu~ün Almanya hükllmetine 
verilecek cevabın kat'i metnini bil
dirmiştir . 

Bu metin, müttefikan kabul edil
miştir. 

Maliye ve bütçe n•zırlarırun tah
vili duyun hakkındaki mutalealarını 
tasvip eden kabine, parlamentoyu ge 
lecek cuma için toplanmağa davet 
etmeğe ve ona tahvili duyun môa
melesine meaağ gösteren projeyi tev 
di eylemeğe karar vermiştir. 

iki meclisin ictimaa davetine ait 
ka1"arname. ı-eiı:;icümhurun imzasına 
arzedilmiştir. 

Gelecek kabine ictimai., çarşamba 
günü vukuhulacaktır. 

Fransanın cevabı , Alman hükii.me 
tine Berlindeki frı"n~ız sefiri tara
foıdan tevdi edilecektir. 

/ngilfz hariciye nezarP
tinin tebliği 

LONDRA, 10. A. A. - Hariciye 
nezareti, matbuata aşağıdaki tebliği 
vermiştir: 

Sir John Simon. Fransa 5efirini 
kabul etmiş ve sefir kendisine, ma
liimat hu.,.uslü zımnında. Almanya
nm 29 ağustos tarihli. notasına ce
vaben Fran&a bükUmetinİn gönder
miş olduğu notasının bir kopyasını 
tevdi eylemi~tir. 

Bir takım beyanata cevap olmak 
üzre bu vesikanın istisare maksadile 
değil yukarda söylenildiıği veçbile 
lngiltere hariciye nezaretince malU
mat alınmaıı makRadile tevdi edil
miş olduğunun tasrihine lüzum gö
rülmüştür. Sir .John Simon bu mü
camelekii.rane hareketten dolayi M. 
Fleuriau'ya te~ekkür etmistir. 

Almanyanın nota,ı daha evvelce 
"husqlıi.i malt.mat z1mnında" fngil
tereye tevdi edilınistir. Bu da kabi
nen dikkatli bir tetkika tabi tutaca
ğı Fransız - Alman müzakerahnm 
son safhatnna tamamile muttali olma 
sına müıaadebahşolacaktır. 

Menfi olursa 

BERLlN, 10 (A.A.) - Si
yasi mahafil, tahmin edildiği 
veçhile Fransız cevabı az veya 
cok menfi olduğu takdirde AJ. 
~anyanın doğrudan doğruya 
Londra ve Romanın bu baptaki 
mütalealarını talep edeceğini. 
tahdidi teslihat konferansını 
terkeyleyeceğini ve Alman mil
li müdafaa ordusunu derhal 
tensik edeceğini beyan etmekte 
dir. 

Netice yok 
BERLlN. 10. A. A. - Havas a

jansı muhabirinden: Reichstad riya
set divanının dün rei11icümhur ma
reşal Hindenbourg tarafından kabu
lü keyfiyeti vaziyette hiçbir tenev
vür vücude getirmemiştir. 

Devlet re.isi, merkez ve Naziler
den mürekkep bir koalioyon kabine
sinin teşekkülüne katiyyen taraftar 
olmadığını göstermek ıartile ittihaz 
edeceği kararları bildirmek hususun 
da çok ihtiyatkar davranmııtır. 

Reichstag reisi M. Goering reİAİ
cümhurun ikamet etmekte olduğu 
başveki.let dairesine her iki tarafın-

Tüyleri ürper. 
ten bir facia 
infilak neticesinde 

39 kişi öldü 
NEVYORK, 10 A.A. - Son 

rakamlara nazara.n feribot infili .. 
ki neticesinde ölen 39 kİ§İden bat 
ka 63 yaralı ve 20 kadar kayıp 
vardır. 

Zabıta, itfaiye kıtaatı ve bah
riye efradı dün bi.itün gün tahlis 
ameliyatı ile meıgul olmuştur. 

Felaketi bizzat müşahede eden 
lerin anlattığına göre kazazedeler 
den biri infilakın şiddetile 500 ka· 
dem irtifaa kadar fırlamıt ve ha
ceri semavi gibi bir fabrika pençe 
reıinden içeri dütmüttür . 

Diğer biriıi kaza mahallinden 
300 kadem mesafede buhın&n bir 
imalathaneni damma dÜ§mÜ§, bir 
üçüncüsü de o civardaki gem.il.er· 
den birinin güvertesine düıüp hur 
da haline gelmiıtir. 

Şahitler tüyleri Örperten bu 
manzaraları feci birer dehıet his· 
sile müşahede mecburiyetinde kal 
mıılardır. 

Velhasıl, dalgaların sevk.ile 
kaza mahallinden birkaç kilomet
re mesafeye sürüklenen bir tahta 
enkazının kenannda yalnız dem.İr 
birer pençe gibi sıkıımıı 3 çift 
kopmut insan eli bulunm11ıtur. 

da gamalı birer flama aıılı bulunan 
açık bir araba ile gelmittir. 

Saatlerde nberi kaldıranlar üze
rinde kendiıine intizar eden halk 
binlerce defa tekrar edilen °Hitler'e 
selam'' cümlec;ile mümaileyhi alkışla 
ln'ş ve selimlamu}tır. 

M. Goering, fieichstag meclisinin 
iktidar mevkiini idare edebilecek 
bir €k!eriyete malik olduğunu mare
ı:alc söylemiştir. 

Liderlerin rPisicünıhur 
tarafından kabulü 

BERLIN. 10 (A.A.) . -
WolffAjansından: İyi malumat 
alan mahafil, reisicümhurun 
nasyonal - sosyalİ!;t, merkez ve 
Bavyera halk fırkası parlamen
to grupları liderlerinin siyasi 
vaziyeti hakkında~i mütaleala
nndan malumatlar olmak üze
re bu liderleri g~leıcek sah gü
nü öğleyin kabul edeceğini öğ
retmektedir. 

Bir nünıayij 

BERLIN, 10. A. A. - Havaıı a
jansı muhabirinden: Yann Berlin 
stadında dahiliye nazırı M. von Gayl 
ile Prusya maarif, malGiye ve adli
ye nazırlarının huzurunda 12.000 
mekteplinin i§tirakile icra edilecek o 
lan mektep şenliğinde talebeler ta
rafından tertip olunacak canlı tablo
lar, Versailles muahedesinin İmza· 
sındanberi Almanyanın sark hudut
larında vukubulan değişiklikleri gös 
t~recek ve b;:2ı budutlar1n haricinde 
kalmış olanların çektikleri azabı hal 
ka anlatacaktır. 

Trib11na11ı11 mana/esi 
ROMA, 10 (A.A.) - Al

manyanın tahdidi teslibatta mü 
savata a!t talebini dürüst ve 
makul bulan T ribuna gazetesi, 
bu meselenin hallinin. Almanya 
aleyhinde - fakat yalnız Alman 
yayi istihdaf edecek değil - if
ratkarane bı:r tarzda silahlan
mış olan Fransanın. Almanya 
ve İtalya hakkında tatbik et
mekte olduğu siyasetin tadili i
le mümkün bulunduğu kanaati 
ni izhar etmektedir. 

Alma11yaa111 Amerikaya 
borcu 

VASHINGTON, 10. A. A. - Ha 
zine müste§arı M. Ogden Mills,dün 
iki defa Alman sefareti erkanından 
M. Leitheı- ile Almanyanın Ameri -
kaya olan ve vadesi hu ayrn otu
zunda hıtam bulan borçlarının tedi
yesi hakkında görüşmüı olduğu söy 
!emiştir. Mümaileyh, Almanya hü
kumetinin bu tediyatın tehiri hak
kında resmi bir ihbar göndermemi, 
olduğunu ilave eylemittir. 

M. Mills. hiç bir borçlu milletin 
ne tediyatta bulunacağından ve ne 
de tediyatını tehir eyliyeceğinden 
kendisini haberdar letmemiıs olduğu 
nu söylemiştir. Almanyanın 30 Ey
IUlde tediye etmesi liiızımgelen para 
Amerika orduıunun İşgal masrafı o
larak 12.500.000 ve Alman tebaa
sının muhtelif mutalebatı bedeli O· 

lan 20.400.000 marktır. 

Eski Askeri 
• 
ittifaklar 

ROMA, 10 (A.A.) - Sala
hiyettar mahafil, Londradan İf 
ar edilen ve İtalyanın Milletler 
Cemiyetini terkederek eski as
keri ittifaklarına avdet edeceği 
ne dair olan haberleri tekzip ey 
lemektedir. 

Amerika demiryol
. larında tasarruf 
ŞIKAGO, 10 A. A. - Demir. 

yollan idare meclisi komitesi bü
tün müstahdimine ücret ve maaı
lardan bir ıubat 933 tarihinden i
tibaren yüzde 20 tenzilat icra edi
leceğini tebliğ eylemiştir . 

Bu münasebetle amele federas
yonları tarafından şiddetli protes
tolarda bulunulacağı tahmin edili 
yor. 

lngilterenin borc11" 
NEVYORK, 10 A.A. - New • 

Y ork Timea gazeteaine göre Lon .. 
dra'dan gelen ve lngiltere'nin 
Mellon • Baldwin itilafının ihtiva 
ettiği moratorium maddeıini Öne 
sürmek niyetinde olmadığına dair 
olan haber mali mehafilde bazı 
mertebe lıayret tevlidine sebep ol
muıtu.r 

Yunanistanda 
Vaziyet 
intihabatın sükun 

içinde cereyan 
edeceği söyleniyor 

ATlNA, 10 (A.A.) - M. 
V enizelos. siyasi rejim hakkın
daki münakaşaları muvakkat 
bir zaman icin men •lmek niye
tinde olduğunu beyan eylemiş
tir. Kendisi •. intihabatın tama
mile serbest yapılacağı hakkın 
daki teminatı tecdit eylemiştir. 
Bu suretle İntihap mücadelesi 
fırkaları biribirinden ayıran di 
ğer ı;neseleler etrafında cereyan 
edecektir. 

M. Venizelosun sılyefi 

ATlNA, 10 (A.A.) -Wolf 
,l•.ljan'•mdan: Gazeteler tara
fınd&n neşredilen bütün siyasi 
fırkalar \iderlerinin beyanatın
dan istihraç edildiğine göre U· 

mumiyetie siyasi vaziyetin dün 
den beri sakin bir hal kesbetti
ği ve intihabatın sükiinun mu
hafazası tıususunda endişeye 
mahd bırakmayacak bir hava 
için de cereyan edeceği fikri ha 
kim bulunmaktadır. 

Yı11ıa11i.~ta11- Yugoslavya 
BELGRAT, 10 A.A. - Hali 

hazırda bir ticaret muahedename 
si akdi maksadile Yunaniatanla ic
ra edilmekte olan müzakereler, 
bitmek Üzeredir. 

Yeni itil&fname, bir takas ko
misyonu !etkilini natık bulunmak
ta olup yalnız hali hazırdaki mua 
meleJer ile değil ayni zamanda ge
ri kalmış işlerle de meşgul olacak 
tır . 

Bu komisyonun tetkili, Yugos
lavya' dan mevati ve odun ihraca
tına tekrar ba~lanılınasına medar 
olacaktır. 

Almanyada nakil 
vasıtaları kurbanları 

BERLIN, 10 A.A. - Wolf A
jansından: Almanyanın büyük ve 
orta 81 şehrine ait statestikler 931 
senesi zarfında nakil vaaıtalan 
kazalarının 24,811 i Berlinde ol
mak üzere ceman yekun 114,710 
a baliğ olduğunu göstermektedir. 

Graf Zeppelinin 
yeni seferi 

BERLIN, 10 A.A. - Graf Zep 
pelin balonu, cenubi Amerika'ya 
yeni bir seyahat yapmak üzere 
yarın Friedrichshafen'den hare
ket edecektir . 

Cenubi Amerikada 
harp 

ASSOMPTION, 10 A.A. - Bo
livya kıtaatı ağır topçunun muave 
netile Poza Valencia'ya kartı ta
arruza geçm;-,e de Paraguay kuv 
vetleri bu ta;ı,..,~nrzu defetmiştir. 

--~ 

Fasta bir hadise 
RASAT, 10 A.A. - Cenubi 

F a.s'ın Outarbat askeri nıevziinde 
5 eyli'il günü sarhoş yerli küçük 
bir zabit etrafına silah atmağa 
başlamıı ve elinde tabancasını aJ. 
mağa çalııan bir yüzbaşı ile bir 
müli.zimi öldürmüştür . 

Stresa 
Konferansı 

STRESA, 10 A.A. - Konferan 
ıın ikt.ıaadi ve mali komitelerinin 
dünkü içtimaları esnasında AJ. 
manya, Fransa ve ltalya tarafın
dan serdedilen 3 teklifin biribiri
ne raptedilmeıine gayret edilmit
tir. 

Buğdayin kıymetlendirilmesi 
teklinin yalnız buhranın devamın 
ca mer'i olacağı neticesini İhtİ"9'a 
eden Alman projesi hakkında taf 
silat istihsal edilmiıtir. 

İtalyan teklifinin 1ımuıni mu
kavele çerçeveai dahiline ithali 
icap ettiği takdirde Almanyanm 
hali hazırdaki mali vaziyeti haae
bile bu hükWııetin müıterek me
baliğ tahsisi fikrine iltihak edemi 
yeceğinin unutulmama11 lazım ge
lecektir . 

SilAhlanma 
mütarekesi 

CENEVRE, 10 A.A. - İspan
ya, Eatonya ve Norveç hükilınetle
ri 23 temmuz tarihli karar !1111'9Iİ· 
ne tevfikan ailablanma mütareke
sinin 1 teşriniaaııiden itibaren 4 
ay daha tecdidine muvafakat et• 
mitlerdir. 

ispanya, meclisinin bütün dai
mi azasile Avrupalı daimi olma,. 
yan aza bu mütarekeye iltihak et
medikleri takdirde bu karardan 
feragat etmek hakkını muhafaza 
etmektedir 

DAKi 
Yeni merkez memurları 

ANKARA, 10 (Milliyet) - Son defa vilayetlerde açıl 
merkez memurluklan imtihanına 41 birinci komiser iştirak elmİ 

tır. Polis tetkilil:tı kanununa tevfikan emniyet itleri müdürlere 
cümeni tarafından imtihan evrakı tetkik edilmiş ve aşağıda is· 

!eri yazılı birinci komis~ler merkez memurluğuna terfi etmitl 
dir. Tanzim edilen intihap mazbatası da Dahiliyenin tasdikın 

iktiran etmiştir. imtihanda muvaffak olan birinci komiserleri 
isimlerile tayin olundukları vilayetler şunlardır: Trabzonda 

Sami, Tekirdağından Musa Ki.zım. Boludan Etref, BileciktE 
Mennan, Denizliden Celal, Çanakkaleden Tahir, lstanbuldan H 

lusi. lstanbuldan Hidayet Beyler İstanbul merkez memurlukla 
rına Gümüşhaneden Cemil, İzmirden Ali Yaşar Beyler, İzm 

merkez memurluklarına, Ankaradan Muammer Bey. Ankar 
merkez memurluklarına tayin edilmişlerdir. 

lzmirde büyük bir tütün deposı 
yandı. Tahkikat yapılıyor 
İZMIR, 10 (Milliyet) - Bu sabah saat dört buçukta El 

hamra sineması yanında kain tütün tüccarı Razlıklı İbrahim B· 
yin büyük deposunda yangm çıkmıştır. Yetişen itfaiye yangın 
yanaşm;okta çok müşkülat çekmiştir. Mevcut tütünlerin heps 

yanmış ve avaryalanmıştır. Zarar üç yüz bin lira tahmin ediliyor 
İbrahim Bey perşembe günü mağazayı kapayarak gittim dediğ 

halde cuma günü akşamı saat 23 te mağazası önünde oturduğu 
nu bir şahit zabıtaya ifade etmiştir. Tütünlerin bir kısmı iki yü 

bin küsur liraya Ziraat Bankasına, kısmı diğeri yüz kırk sekiz biı 
dört yüz kırk bir liraya Memaliki Şarkiye Fransız bankasına me 

bundu. Bankalar da sigortalara sigorta etmişlerdi. Bunların bi 
kısmı altmış bin liraya Viktorya dö Berline, diğer kısmı de ern 
lak bankasına ipotekli olduğundan bankaca elli bin liraya sigor 

ta edilmişti. 

• İbrahim B. ve oğlu Remzi B. ve bazı sabitler isticvap edildi 
ler. Tahkikat devam ediyor. 

Eniştesini pıçakla~qan kız 
lZMİR, 10 (Milliyet) - Bucada Fatma İsminde bir gen 

kız eniştesini bıçaklayarak kaçmıştır. 

Bir ayda veremden ölenler 
lZMlR, 10 (Milliyet) - Son ay içinde burada 309 kişi ve 

fat etmiştir. Bunların kırkı veremden vefat etmişlerdir. 

Ankara'da otobüs kazası 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Cebeciden Y enişebre giden Al 

Rıza Ef. idaresindeki otobüs dün akşam dokuz yaşında Haydaı 

isminde bir çocuğa çarpmıştır. Çocuk vefat etti. Şoför tevkif edil 
miştir. 

Rus sefiri Ankaraga döndü 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Rus sefiri bu sabahki trenle 

[stanhuldan şehrimize dönmüttür. 

Tarlalar içinde bulunan ceset 
ANKARA, 10 (Milliyet) - Akköprüde tarlalar içinde bir 

ceset bulumuştur. Cesedin Niğdeli amele Mustafa olduğu mua

yene neticesinde boğazı sıkılmak göğsüne basılmak suretile öl

dürüldüğü anlaşılmıştır, 

Fransada şiddetli fırtınalar 
MARS1L YA, 10 (A.A.) - Sel gibi yağmurlarla müterafik 

şiddetli bir fırtına ehemmiyetli hasarat vukuuna sebep olmuştur. 

Sokakları su basmıştır. İki büyük ve 3 küçük mesken yıkılmıştır 
50 kadar insan melcesiz kalmıştır. 

Nev-York'ta bombalar patlıyor 
NEVYORK, 10 (A.A.) - Reuter Ajansından: Dün akşam 

şehrin muhtelif mahallerindeki iki tiyatroda seyircilerin bulun
duğu sıralarla tiyatronun haricinde bombalar patlamıştır. insan
ca •hiç bir telef yoktur. Yalnız kapılar üzer4ıdeki tezyinat ile ci
vardaki mağazalann camlan parçalanmıştır. Zabıta bu infilak
ları işçi teşkilatının çıkarmak istediği keşmekeşe atfetmektedir 

lngiltere, Fransa 'ga borcunu 
tamamen ödedi 

LONDRA, 10 (A.A.) - İngiliz maliye nezaretince bildi
rildiğine göre lngilterenin Fransaya 1931 buhranından beri 
borçlu olduğu 2.500.000.000 İngiliz lirası tamamen iade edil

mitşir. Bu suretle İngilterenin iktısadi buhrana karşı gelmek Ü· 

zere ağuatoı • eylul 1931 tarihinde muhalif memleketlerden ak
dettiği istikrazlar. mezkiir iatikrazlann vadesi henüz huliil etmE 
den. tamamile itfa edilmiş bulunuyor. 

Fransız parlamento
su toplanıyor 

PARIS, 10 A.A. - Reiıicüm
hur M. Lebrun, parllmentoyu 16 
eylulde içtimaa davet eden karar 
nameyi imzalamıftır. Parllmento
ya, rantların tahvili muameleleri
ne mezuniyet veren proje tevdi • 
dilecetkir. Maliye ve bütçe nazır
lan ile hükilmet, bu tahvil muame 
lesinin yapılmaaını memleketin 
menfaatı namına zanıri olduğu 
mütp.leaunda bulunmaktadırlar. . 

Bulgaristamn 
borçları 

SOFYA, 10 A.A. - Maliye na· 
zm., milletler cemiyetinin önümü· 
deki içtimamda Butgaristan'ın 
harpten evvel aktettiği istikrazfo.t 
tediyatı için bahıedilen mühlet ile 
kolaylıldann temdit ve tecdidini 
talep edeceğini beyan etmi~tir. 

Bugün inikat edecek olan nazd' 
lar mecliai, cumartesiye tehir edil 
mittir. 



MILUYET_~ 11 EYLOL 1932 

Gümrük komisyoncuları için yeni ve mühim bir tamim g • 
1 

Ekonomi 

Alman mütehass sın 
ambalaj usulü 

iyi netice verdi •• 

Yumurtalar günlük yumua-ta 
gibi çıkh, 

yalnız topatanlar bozulmuş •• 
Memleketlmialn YB.f mer<>e ve 

Mbseleriai kendi uaulile ambalaj 
)aparak 11 quatoa tarihinde valurla banket eden ambalaj müte 

M. Kühl 1 Eylülde Ham
lıarp yluJ Olmllflar. 

Gele. maltmata nasaraa Ham 
.... Ml'lıııt Jjmenmda Tibtiye 
llrilm...W Ye daha ba"' mütehu... -•tm huzarile milhilrlü bulu· 
nan ambalajlar açdaralt meyYe 
n aebzeler muayene edilmiftir. 
\'apılaa muayenede Kırkaiaç cin
li kavaalarm bozulmadıklan gö
rGlmitdlr. Buna mukabil topatan 
ka.......lannm hepai bozuk çıkmq
br. Dcımatealerln hepal aailam çık 
lllqbr. Yumurta aandıtmdan çı· 
lıanlaa 20 yam-.... hepal 1&1· 
lam ve sfinffik yumurta enafmı 
laaia olarak çılmuftır. O:dlmler 
41. le:uetlerl blras mayhotca ol
..ıda beraber ı,.ı olduiu garül-
916ttir. ihracat ofiainin Halkalı 
alnıat mektebiDd- aldıfı bu yu
-.mta n tlziimler Almanyada feY 
lıal&de belenil:mlttlr • 

Ozüm rekolteal 
ihracat oflalne selen mal\lma

ta nasaran Ese D1JDt•k••mm ba 
-ı.i l1dım rekolteai 50 • 62 bin 
ton olacaktır. Geçen 1enenin Ü· 
•Gm rekolteai 28, evvelki 1enenin 
Q bin toD iclL 

Ese mmtakalUDID her tarafında 
-h·I topla.Dllllftır. Kurutulmak 
için oersllere konulmUftur • 

Vagonlar haZll' 
Bug6nl...S. mer<>e ihracatımız 

arttıtmdan ihracat ofla! Şark ti· 
lllaMliferlerl ldareel nezdinde te· 
tabblbatta bulunarak vason ihti
)acmm teminini latemiıtl. 

fark flmendlferlerl kumpanya
lı 1na mGracaatJ hllonü tallı.ki et
llÜf n ihtf7av nlabetlnde vagonun 
- amade bulundurulacağııu 
Ofla. blldinnlttir. 

Domate• •ervet 
1nembaı mı olayor? 

lnpHsl- aistilmAt .S-tee 
.., ehhl•n Wıras tas koya
tak ...... sl>I. akpm Gzerleri bir 
pup ,.ar katarak limonata gi
bi IÇmelıtedlrler • 

K.abulu .... çeldrd•ll çıkanhmt 
olaa dcımatea u1&reai kahve a)tJ. 
da, ,_eklerde kullanılmakta, it 
tlba qmakla beraber, böbrekler 

BOUA 

( it Bukaomdan almu cetyoldir ) 

10 E7llll 1952 
A1qam Flatlan 
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Ye idrar için faideler temin etmek 
te · olduiuna göre ziraat memle
ketleri için yeni bir 1ervet mem
baı tetkil eylemektedir • 

ltalya bademleri 
ltalyanm 932 Mneal badem re

kolteal evvelki - kadar bere
ketli olınamakla berar aerin ve 
yağmurlu geçen havalarm doğu
mu tehir etmektetn baıka eualı 
bir fena teairi görülmemiftlr. Mah 
aul pek a:ı dökülmüttür. 

1930 Mneainde ltalyanm tek· 
mil badem latihaalltı 1,862,290 
kental tntmuı idi. 1931 Mneainde 
ise müat- bereketaizllk hlaıl ol 
muı ve tekmil rekolte 345040 ken 
taldan ibaret kalnuıtJ. Bu rakam
lar YB.f ve kabuklu mahaulllne ait
tir. Bu aene bunun 1,300,000 kom 
tal raddealnde olacaiı tahmin e
diliyor. 

Paris bor•ası 
P ARiS, 1 O A.A. - Boraanm 9 

eylıil tarihli cel-1, oldukça sö
nük geçıniftlr. Bu aönüklük, di
fer bir takım iptidai maddelerin 
Ye bahuaua kauçuk'un fiabıu dü
fÜren pamuk fiatındaki tenezzÜ· 
liin mucip olduiu heyecandan i
leri selmektedir. T emnvüçler 
ıimdilik pek mahauı değildir. 

Fransa devlet eıhamı, tutulmakta 
dır. Banka kıymetleri Üzerinde 
pek az muamele yaprlmaktadır. 

Gümü, para, zaiftir . 

Dahiliye 
Vekili 
Şükrft Kaya Bey 

de gitti 
Dahiliye Vekili Şükrti Kaya B. •&n Dolmababçe ura:vma side

rek Reiaicümhur Hz. ne arzı veda 
ettikten oonra motörle Haydarpa
ta'Y• geçmif Ye akfam trenile An
kara'ya hareket etmittir. Vekil B. 
lataıyonda Vali, Polis müdürü ve 
diier zevat tarafından teıyl edil
mittir • 

M. Troçki gidiyor 
Şehrimiade bulunmakta olan 

Ruaya sabık Hariciye Komiseri M. 
Troçki'nin tedavi ve İstirahat İçin 
Çekoslovakya'ya gif'eceğini yaz· 
mııtık. 

Haber aldığımıza göre M. 
Troçki, pa1&port muameleai ile 
beraber Çekoalovakya'ya gitmek 
iizere Villyete müracaat etmiftir. 
M. Troçki bu muameleyi ikmal 
ettirince muvakkat bir zaman i
çin Çekoalovakya'ya ridecektir. 

Sanayi birliğinde 
içtima 

Saiırayi blrJiiinden muhtelif 
aanayi tubeleri namına Ankaraya 
ııidecek heyet azau diin ayn, ayrı 
içtima etmitlerdir. Bu ırruplar hfi· 
ldimete arzedU-k olaa kendi 
snıplarma alt t.DeaniyatJ hazır· 
Jamaktadırlar. 

Pazarteai ıiinü birlikte bütün 
gruplar içtima ederek bn temen• 
niyah toplayacalrlarclır. 

Terko• me•eled 
Terk09 tirketlnln 1&tm almma· 

aı ih:ııanıb ile metırul olmak için 
vali n Belediye reiai Muhittin 
Beyin riyuetind• toplanan komia 
yon b,..W. ikinci içtimamı yapa· 
cakbr. Komisyondan tefrilı: edil• 
iki enciimen meuiaini ikmal et· 
mittir • 

Kaahkavak •ayu 

Defte~ /ıkla Komi yoncula Mahkemelerde 
Telaşta.. 1 186 812 k Kaz uç , · , uruş para Memurlan 
Gümrüklere yeni biri hk"" Jd 

1 emir geldi Cezasına M8 Um 0 U Bazı ıuheler arasın-
Güinrük komlıyonculan kanunen da nakiller yapıldı 

yapbklan it \•e muamelib göst ... 
rir bir defter tutınafa mecburdur
lar. 

Bir kısmı komlıyonculann bu tek 
le riayet etmedikleri anl&fılnuıtır. 
Bunun üzerine gümrllk bq müdlir
lüğü dün bütün ailmriiklere bir emir 
vermlttiı. Bu emirde gümrllklercle 
muameleıi ...., komisyonculardan 
defterlerinin talep edilmM! ve del
t• ıröıteremlyen komiayon<:Ulann 
karnel•lnln lıtlrclat edilmeal bildi
rilmektedir. 

Bu emir komlıyoncular ara11ncla 
büyük bir tellı huınle ıretlnniıtir. 

Pollıte 

Sokağın 
Ortasında •• 

Bir berber ağır 
yaralı bulundu 

Evvelki sece Tavuk puannda 
dolapnalrta olan polis Sdlu ef. ile 
bekçi Mnatafa, berber Hüııeyin la
minde birinin yerde yaralı olarak 
yatmakta oldufunu görmiifler n 
kimin ......ıut- _,.,tardır. 

Hüeeyiaı - Bea1 liıaaa YUrdul 
diyebilmlftlr. 

Y ara11 tehlikeli oldufu için 
CerrahpB.fB haıtanesine kaldml
mııtJr. 

Nara atmıılar 
Fahri ve Sezai isimlerinde iki 

kiti Beyoğlunda latikli.l caddeain· 
de 1&rhot olarak nara attıklan ve 
kendilerini ıukuta davet eden po
lia memurlarım dinlemedikleri İ· 
çin yakalanarak haklarında tah
kikata. bqlanmııtır. 

Alacak yüzünden 
Haaköy Kalafat yerinde mav· 

nacı uataaı Mustafa ile Omıan, bir 
alacak yüzünden kavga etmifler 
Muıtafa, Oamaıu batından ağır 
ıurette yaralamııtır. 

Y arab Ba!i.t baataneıine kaldı
nlmıt. carih yakalanmııtır. 

Acem Abba•ın 
ıeriki 

Geçende Boğaz 
içinde muhte
lif hıruzlıklarm• 
dan dolayı yak•· 
!anan ve hudut 
haricine çıkanl
ma11 mukarrer 
bulunan lranlı 
Abba11n teriki ol
duiu anla11lan, 
20 yi miltecaviz aa
lılkalı Muıtafada 
tdtulmuttnr. 

Boğuluyorlardı 
Balatta oturan 20 yaılannda 

Ahmet iııminde bir genç diin 1&at 
4 raddelerinde Floryaya giderek 
denize girmiştir. 

Ahmet yüzmek bilmediiinden 
birdenbire derin bir yere babruf 
ve bağınnaya batlamı9tır. 

Bu aırada orada yüzmekte olan 
polis memurlarmdan lskender e
fendi yetiferek Abmedi boiulmak 
üzere iken kurtarmııtır. 

• Mu,.mba fabrikaaında bekçi 
Vasil dün gece akmtı bumunda 
dol&fll'ken ayafı kayarak denize 
elütmüttür. Vaail yüzme bilmedi
lindan kurtulem•mıı, akmbya 
kapılarak Arnavutköyüne doğru 
gitmiftir. Vasilin feryaduu Serkia 
Kürkçiyan isminde bir sat ititerek 
deni:ııe atlanut. Vasili muhakkak 
bir ölia d- kwtanmtbr . 

Cereyana kapddı . 
Perapalaa oteli önünde yeni 

tramYay rayı clötiY•n ... ı.ı.rcıen 
Mehmedin ayafına elelrtrik telle
ri ..rdarak cereyan geçmif Meh
-t baygm bir halde Beyoğlu hu 
tahoneaine kalcbnlmııtır. 

Sigara kağıdı kaçakçısı on ay 
da hapis yatacak 

Sigara kafıdı kaçakçıbiından 
dolayı dokuzuncu lhti1&1 mahke
mesinde muhakeme edilmekte o
lan Hiiaeyinin muhakemesi İntaç 
edilmittir . 

Hiiaeyin 1 O ay hapse bir milyon 
186 bin 812 kurut para cezan 
vermlye mahk6m edilmiftir • 

Para cezası da var 
Vaııon-lit tirketi memurlanndan 

olup Rayaktan 20,000 tane çak· 
mak lafl getirirken Haydarpafa 
da yakalanan Yuauf ve Kaum .. 
fendllerin muhakemesi dün doku
aunc:a ihti1&a mahkeın .. inde in
taç edilmiıtir , 
Kizım •e Y uıuf efendiler birer 

ay hap1e ve müıtereken yarım 
milyon kurut para ceza11 vermiye 
mahldbn olmuılardır. 

Rakı kaçakçısı 
Bartmda bir düğ-ün evinde da

Yetlilere ka~ak rakı 1&tarken ya
kalanan Ha1&n oflu Ali Rısa mu
hakeme edilmek üzere Bartından 
lstanbula sönderilmiıti . 

Haaan oğlu Ali Rızanm muba· 
kemeai diin dokuzuncu ihtiaa 
-hkemeainde neticelenmit. 6 ay 
hapalne ve 700 kurut para cezası 
tediyeaine mahkıim olmnt Y• der
hal tevkif edilmiftlr. 

Mahkumların 
Çalıştırılması 

Müddeti kamuniyeaini ikmal 

etmılı mabkiımlardan ıalahı hal 
edenlerin hıdematı amme miieaae 
selerinde çalıımalan için müddei 
umumi Kenan veya bat muavin 
Hikmet Beylerin riyasetinde bir 
komisyon teıkil edileceğini yaz· 
mqtık Bu komiıyon ayın on betin 
el gün& hapiaanede içtima edecek 
tir. 

Tahkikat teval 
edilecek 

Tophanede Şakir isminde blrl
alni katletmekten ve Muhittin ı... 
minde birisinin de tatili uzvuna 
sebebiyet vermekten 16 1en• 7 ay 
hapae m.alılı:üm olmUf bulunan 1&· 
bıkalı Piç Alinin nakzan muhake 
meaine d6n afırceza mahkemesin 
de devam edilmittlr. 

Evvelce bqka bir ciiriimden 
dolayı afırceza mahkemesinde 
muhakeme edilirken 21 Yatmda 
olduiuaa ve Türk tabiiyetini haia 
bulundufuna dair bir niifua tedıe 
reai irae etmiıtl. Ali bu Mfer de 
mahkemeye lran tebaaamdan ol
duğuna Ye 14 yapnda bahmduln 
na dair bir pa1&port nrmiftlr. 

Bu iddiaya davacı vekili Nuri 
Bey itiraz etmit Ye maznunun •iır 
ceza mahkemeai doayalarmda nü
fua klğıdmm bulunduğunu ve tJb
bı adli mecliain de Alinin 21 ya
ımda olduiuna dair karar verdi· 
fini aöylemiı ve iddianm reddini 
talep etmittir. 

Muhakeme tenü tabldkat için 
baıka güne bıralolm11tır. 

lzmirin Mesele 
Kurtuluş günü Çıktı _ _,,____ 

Gazi Hz.ne gönderi- Ticaret odası da ka
len tazimat telgrafı rarında ısrar ediyor 

IZMIR, 9. (Gecilımittir) - 9 Ey . . .. 
liıl kurtulut giinü belediye reilll Beb T~~.t odası bır müd~et ... el 
çet Salih Bey tarafından f'!hir na- verdıgı bır kararla huau11 huta
mına Gazi Hazrt"tlerine ve B. M. haneleri de ticari mü .... 1elerden 
Meclisi Relıi Kizmı Pa!a ve Baıve- addederek bunlann Odaya k:•Ydı 
kil ismet ve Büyük Erlcinı Harbiye na batladı. _V~ buna hu_auaı hu 
Reiıi Mü,ir Feni P94alar Hazen. tanele.r 1&hiplen itiraz ettiler. Fa. 
tına ve Fırka umumi katipliğine ta- kat Tıcaret Odaaı d• icra vaaıta· 
zimat telgrafları çekilmiıtir: aile Oda aldabnı bu müeaaeseler-

Gazi Hz. ne çekilen telgrafın ıu- den.almaia baıladı. 
reti ~udnr• Difer taraftan Etıbba odası i-

Biiyilk kudretli. kurtancı Gazi dare heyeti de ~rıembe sfinfi 
Maıtafa Kemel H~etlerine toplandı Ye ~uı~aı '!,aata~nelerle, 

lıtanbul eczahanelerın bcan mu-ler 
Deba v kudretinizi• earetten kur olmadıklanna karar Yerdi. Bu iki 

tulan ı.:W.ıiler, bugün çofgun ve yekdi~ zıt karar tim•i orta
tauın bir heyecanla heykelinizin ı;. ya y~I bır mesele çık!"""aktadır. 
nünde oonauz minnet ve ıükranlan- Dun bu huauata Tıearet oda
IU bir daha ve daha büyii)ı ııcaklık 11nda k~ndiaile göı;uı.tii~üz ali 
ve sevgiler içinde andılar. kadar bır zat d_,tbr ki: . 

Yüksek huzurunuza lzmirlilerin - EtJbba Oda~ V~f oldn 
bu saf ve candan oaygı ve ıevg11erini i';' bu karar hakıkatı ortemez. 
ıunarken dnydupmaz bahtiyarlık !ıcaret ~aı karanın uzun. ".e 

clu mce tetkıkatttan oonra kanunı bır 
IODSUZ r. k'ld • • 8" b • " 

R 
• • te ı e vermıftir. ız u nevı mu-

Belediye eisının ........ ı.rden aidatıannı aımakt• 
nutku devam ediyonız. 

IZMIR, 9 (Gecilımiıtir).- 9 Ey-
141 l:zmirin kurtulut ıriinü Gazi Hey 
keli önünde belediye ..eiai Behçet Sa 
lib B. tarafından hararetli bir nutuk 
irat etıniı. inldlalı<n ,l:ı;n!hi gilzel.,... 
tirdlığini, gençlettir~. aörJedik
ten sonra ezcümle demıttir kı: 

Yeni Türkiye, nı8tekimll Ye çolı 
fedakar hiçbir bvvetlen ydmaz bü
yük o:.tusu ile kültüre verdifi hu
auai ehemmiyet ve loymeti)e, her 
siin biraz daha .,.tan nufuaile inlıi
lip fırkaaınm çok eleler); ..., aanıi
mi batJannm ıriizel idare.ile ılilnya
cla miiıt- bir ~ aabiWdlr. 
Bunt.m loyınet Ye ebwniyetilli ta 
-ınik müdrik obm yeni lzmir ye 
lzmirliJer her p•enkindea daha 
lm-.vetli, daha -· claha yılmaz 
Wr kütle halinde ,...ı. ve n-ta do-
ln Cllmhuritetin ;.eediti ..ıaicle eli 
zel Akdebizin bpı-ıla fedakar bir 
hekçidir. 

Behçet B. nutlnma ıu auretle cle-
yam etmiıtir: 

Heykelinin öniinde, en yükıek " 

!l!!m!!!!!ll!m!99!!!!9!!!!1!11!!!!!!!!11BBI!!!!!!!!!!• 

müttefik bir heyecanla titrediğimiz 
Ey Ulu Gazi ve Aziz kurtancı~. 

Milletinin içinde ebediyen yqaya
cak bir •dm ftr. Türk tarihinde bu 
kadar mukaddes bir ada tesaclilf et
medik. Tarih en efli sahifelerini 
1&na a,..._.tır. Cımı; bq, aziz nr 
lık. Kurtarılıfın Jzmir, can nrdiiin 
millet, talihini ve iWn-W cleiiı 
tlrclitln halkm çnt(Ull tebriklerini 
aoı:-arken hiaaettllimlz bahtiyarlık, 
hndutanzdm. Yıllar akıp sittikçe e
aerleriııia lıiyüldôiiüllü daha çok an
layor ve takdir ediyor ve lfti daha 
çok aeft,.oruz. 

Biitiin dby._ .lele ._.ip mab
Yetmek ı.t.dlji milleti, Jnırtanlm. 

Kurtardılm mlllce ...,.qm ...... 
iman, kudretli rdbe Wr 
meralık ............ p + _. .. 

sizatt ' z' dı a' , ,. ._ -
lıa ..... tıııpnld.ra hatta ,_ .
ae-k düfince ve tasavvurunda bu 
ı--tıo wydan lanlmnyaak .... 
.... lruYfttli - uimlrinlır. 

Kazanç memurlukları araamda yeni 
tebeddülit yapdmıtlır. 1 numaralı 
bzanç -uru Refik B Küçülıpazar 
kazanç--urluiuna, iki numaralı 
kazanç memuru irfan B. Kumkapu 
kazanç memorlufuna, Kumkapı ka
zanç memuru Dlvanyolu kazanç me 
murluiuna, Divanyolu kazanç me
muru Hilmi bey Hocapafll ilri numa 
ralı kazanç memurlıifuna, Kllçiikpa 
zar kazanç memurn Nuri bey H
J>&§& bir numaralı kazanç memurlu
iuna naklen tayin edRmiftir. 

Abnan vergiler 
Yeni mali - bqı olan 1 bazı. 

ran 932 tarihinden fİmdİya kadar 
Eminöni malm6dürlüfiince tahsil 
edilen ..-ı; nıiktandır. 

17.602 1ıina vqiai, 7347 erul 
v•iiıi, Ul.034 paı:-t kazanç nrfl 
al, 80.122 müatalul...,ln kazanç YW· 

iiai, 229 ......... YWji.ı, 321 ... 
yım v...p.i, 142 istilılilı ._.ii-1 cem 
an 122.197 verfi m6kellefi 11118'\'CU· 

dundan 1 haziran tanftinden 1 alua 
tos tarihine kadar 9.340.000 lira ..... 
il taı..ıı edilml,tlr. 

Eytam maap 
Eytam ......mı. mütekalclln maap 

tJnm tedl,...ı 13 afuıtoı aaL ır6nll 
ıılqamı nihayet bulacaktır. 

Fırllada 

Fırka 
Kongresi 
Kongre hazırhklan 

görülüyor 
C. H. fırkası senelik .......... eri 

İçin biitiln t~fıtta hazırldıl. bq 
lamıthr. 

Ocalc kongreleri tetrlnienel lıl
clayetlnde batlayac:ak ve ay aonu
bclar de.ram edecektir. Buı y•lor 
de ldlçülı: ..... ı.ı ... lılrlettirllecektir. 

Blrletme karannı konııreler ..-. 
cektlr. 

T.,.nniııanl ı...mda nahiye kon
ııreleri bqlayacalı ve 15 g6n dire
cektir. T epinieYVelin oon haftalann 
da da kaza kongreleri yapılacaktır. 

1 ki ııenede bir yapılan vı1ayet kon 
sreai seçen -e yapdmadrfmclan 
bu ·- yapılacalcbr. 

Recep B.ln avdeti 
A ........,..ıa tatbikatta bulunuı C. 

H. fırlıuı nmumi kitibi Rec:ey beyin 
bu ay -nnda avdet ebnell lıeklen 
mektedlr . 

Adliyeye verildiler 
Geçenlerde Fesbane fabrikasmda 

vuku bulan hırındılı: etrafmdalıi za. 
bıta t•hlrilaıtı ikmal eclilmiftir. 

Bu huauıte fabrika idareal tanı
fmdan yapdan tahkikat da bitiril
ml9tir. Fabrik& idareal falırika dahi
linde bu itle ali.kadar olması muh
temel bulunan bazı eşha11 tesbit et
miştir. Tahlobt 1!Yra1o ve mevkuf 
bulunan maznunlıır •dliyeye teslim 
edileceklerdir. 

Tayyare postalan
nı tatil 

Manleketinıizle -htelif Anupa 
pbirleri anamda uzun M lerd•
beri tan- ..,..!eri ta1lp .... 
"Cidna'" .., ı ·w ı.a,,. wıww 
firketi bu aym bqmclanlıeri Ml•
lerini tatil etmi9tir. 

Alclap-n malıima&a - "Cid 
... tirW ı '*?L iriW .. ._. 
- Jaıl 1 ...ı.tadır. 

10 uhPlclar talip! 
Behıl~e tahaildubjma talip 

olan 70 kitinin imtihanı diin ya
pıhmfbr. Almacalr tab111dar acle
di I .... 

.•....... ,,,,,,,,,,,.,, .... ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ·······~·············· ................ ,,,, ' ,,,,,,,,,,,,,,,,, 

-4fkl EJ. fareleri tutacakken onlara ziyafet çeldi Reeimli hUrfıye 

· -

• 

-
w~ .... allimler 
• 
içtimaı 

Ecnebi mektepler
deki mual

limler toplanıyor •• 
Ecnebı ve ekalliyet mekteple 

türkçe muallimleri çartamba gü. 
nü öjrleden ıonra Halkevinde feY 
kali.de bir kongre akdedecekler
dir. Kongrede muallimlerin ia
dem, hakkı müktesep meseleleri 
Ye aon kadro 11leri konutulacak· 
tır. Kongrede Maarif Vekaleti~ 
arzedilmek üzere bazı temenniya, 
teabit edilecektir. Ecnebi n ekal
liyet mektepleri türkçe hocalan 
eYYeli. vaziyetlerinin sarih bir ,.. 
kilde tayinini İsteyeceklerdir 

Tehacüme 
Lüzum yok 

Uae •e ortamelrteplere yeni ta
lebe kaydu kabnlü bqlamqtır. 
Fakat bütün mekteplerde bariz 
bir tehacüm vardli-. Bir çok çocuk 
Yelileri Maarif idareaine müraca• 
at ederek çocuklarmın mektebe 
alımnadıklanıu, mektepıiz kaldık 
lanıu bildirmektedirler. 

Halbuki hiç bir çocufun mek• 
tapala kal.mamaaı için tertibat •· 
bnmıt. muflara yeni tubeler ilave 
ediJınittir. Bu hususta çocuk veli
lerinin endiae etmelerine mahal 
yoktar. Ancak mektepler mmta
kalara aynlmııtır .. Bnna da sebep 
bau mekteplere YDku balacalr 
fazla tehacümün önüne seçmek
tir. Binaenaleyh her çocak ancak 
kendi otnrduiu mmtaka•aki mek 
tıebe m6racaat etmelidir. 

Amelt hayat 
mektepleri 

Ameli hayat mekteplerinin bi
Nt ihtisas liseleri haline retirilme 
ai için Maarif Vekiletine yapılan 
müracaat kabul edilıniıtir. Mekte 
bin ihtiaaa lisesi haline getirilme
al için denlerde lazım gelen ta
dilat bu 1ene baflllda yapılacak• 
tır. Mektep lise derecesine çıkan! 
dıktan sonra mezun olanlar yük. 
ııek ticaret •e lkt11&t mektebine 
kabul edileceklerdir . 

Diploma almak • çin 
Göztepe Amerikan kıs koleji 

seçen aene aonunda kapandıiı i
çin bazı dersler tamamile okutu
lamamıfb. Mektebin aon aıruf ta
lebeai pertembe gÜnÜ M•arif ıda
reainde yurt bilgiai dersinden İm· 
tihan verdikten aonra liat!' di lo
malarmı alacaklardır. 

Fazla der• alan 
nnki indirilecek 

-
Orta mektep mnallimlerinin aa

li denlerile beraber fazla olarak 
aldıldan dersler mecmu 28 i te
cavüz etmemek lazımdır. Liae kı· 
aımda İse azami den adedi 25 dir. 
Bazı orta tedrisat hocalarmm 
muhtelif mekteplerde aldıklan 
derslerin bu azami haddi geçliği 
aulqılmı9tır. Muayyen hadden 
fa:ıla derı alan muallimlerin d ra 
1&atleri indirilecektir. 

Fethi Bey Ankaraya 
gitti 

Galataaaray Li-.i Mu urü 
Fethi B. dün akta111ki 1 eni , mek
tebe ait bazı hnM11&t için Maarif 
Veki.letile temas -k Üırıeft An
kara'ya hareket etmittir. Fethi B. 
in melı:tepten istifa etıili rivayeti 
iUn -'-1.P bu auretle de teev 
~t ebnİflİr • 

Ayı ile 
Mücadele 
Ayı öldürüldl, fakat 
üç ağlr yaralı var 
MUŞ - Celigizan ulıiyeeinia 

Germap kö:riinclen üs lıiti tarlalan
m domu:dıınn tamTmnndan mnhafa 
a için pceleyia nöbet bekliyorlar. 

-·· .. -- tarlaya Wiyiilr lılr .,.. r' .... ~ ulıadattan biri .. 
,.. ;a.;.. at"f eclonk bar<>aıu ,... 
yavarlıumt Ye ayımn üzerine hü~ 
ebnittir· F.ı..t yaralı cana....,. c:mt 
çelôpne ıstıralıile lıinleıhire ılilı
- eltma ıılmqtır. ArbcI.,.lıınaa 
imdadına kotan diğer iki tala ta q 
ni akıbete uğramqloırdır. Oç kiti ile 
ayı anaıadeki mücadele ve mn
daldkalarca devam etmiftir. Nn
yet, ayı kafasından alckfı i1rinci ı..
!uula ölmliıtir. FHai ayı ile mi-
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1 ' MILLlYET PAZAR 11 EYLOL 1932 

~ sr:n umdesı cMlLLlYETa tir ,I :~~~tı~tünı::;:ı:~atbı;; id! o•• z dı·ıe dogr" u ~-'~-~"------
11 EYLÜL 1932 müqeri girmedi. Hep hazırdan 

yedik! .. Bütün matualar. !iki- ç z••ıf•• 1 idarehane: Ankara caddeai, 
100 No. 

dasyon, tenzilat, terki ticaret, Dilimizin düzletlirilmeai onları yazı itlerine geçirir • agaDOZ U U 
ilinlarile dolu.. Böyle tebrin Namık Kemalden baılar, Bunun için biz demek isteriz 

Telgraf adreaiı lıt. Milliyet 
Teldon Numaralan: 

1 Başmuharrir ve Müdür: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

1 idare ve Matbaa 21310 
1 l BONE üCRETLERl: 

Türkiye için Hadç için 

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

l 
1 

k . 1 7 Gazi Muatafa Kemalde yü- ki, bilgiçlerin bulduklan bulacak zev ı o ur mu ..•• 
V k b. d d 1 ki celiğini bulur. lan ÖrgÜlere bir dil derneği kar 

a ıa ız e e tenzi at ter Gözümüzü bundan kırlı: elli nımaarn. Elverir ki bu bilgiçler 
ticaret oluyor amma, bura- yıl ilerisine çevirirsek dilimizi yazılannda ve ortaya koydukları 
sı gibi muazzam bir ticaret ve düzleıtirmek istiyenlerin batında işlerde bu örgüleri öz dil kölı:le
sanayi merkezinin çektiği ka- Namık Kemali buluruz • rinden bulup çıkarmağa çaht-
dar çekmiyoruz •• , Bereket ver- Bu öz ve büyük Türk, gönlü- ımlar. Yalnız burada bilgiçlerimi 
• k km nün aönmez ateşinden aldığı bir ze bir yük kalır ki o da dilimiz 

sın i; çe iyoruz. Çünkü ta- ilerleme hızile dilimizi düzleştir- türkçeyi yataklarına doğru iyi 
hammül edemeyiz. mek dileğini ilk önce ortaya koy bilmektir .• 

Bütün tanıdığım. caddeler, du. Bunun için de söz derleme der 

12 14 - 28- ı ı 

mağazalar yine eski halinde... Tanrı aevgiliainin bu işi kolla- n~inin iater kullanılaın, iıter 
Gomon palas, Paramount ftne- yan yazıları ortadadrr . kullanılmaaın türkçe aözleri ta-

b b k 1 O günden beri bir dilek olan §ıyan bir sözlüğü (2) tezelden çı-. •• 

Celen evrak geri veTİlmez -
Müddeti ııeçen nüabalar 10 ku
r;ıtur. Gazete ve matbaaya ait 
.,~ için müdiriyete müracaat 
..dilir. Gazetemiz ilinların me-

I' s'uliyetinl kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eşilköy aakeri rasat merkezin

~ den verilen ınelıimata ııöre bu
' i ün hava elı:aeriyetle açık olacak 
~ve rüzgir ıimali istikametlerden 

i utedil kuvvette eaecelı:tir. 
10-9-932 tarihinde bava tazyiki 'l 762 milimetnı en çolı: aK:aklık 28 

i en az 16 aantigrat kaydedilmit-
tir. , ................ ... 
1------------------~ FELEKTEN 

Seyahat mektupları .. 

Paris ilk 
Nazarda 

Par is 

Dördüncü deEadır gelmeme 
lı.ğmm bu utm tehir beni ilk 
ııuvasalat saatlerimde mutla
ıa afallatır ••• Büyük caddelo-
in otomobil cereyam. ıenit 

ması gi i ir aç güze ve yo-- bu dilimizi düzlettirme akıntısı karmaaı ııerektir. Çünkü yazıcı
ni binalardan batka vaziyet bugün aağdan, soldan aldığı çay nm bilgiçilerin öz dil sözlerinde 

1 
hep eski halde. Şu farkla ki; lar ve derelerle önüne geçilmez varlığı olmazaa aradıkları örgü-
daha az hareket ve daha çok bilyük ve ııönüllerimizi coıturan lerl yabancı dillerden kurmak 

ı durgunluk var... bir rrmak olmuttur . aıkıntıaında kalırlar. 
Kahveler, yalnız. Şanzelize, Bugün bize bu öz dilin düz- Ve sonra derneklerin toplaya· 

gün çetniainj veren Falih Rıfkılar cakları aözleri diriltmek ve on1a 
1 Monparnas, Kliıi gibi yerler de ve daha diğerleri bulunmakla rı ortada dolaftınnak ancak ya. 

dolu, bulvarlar da hemen ho-- beraber, Gazi Muatafa Kemalde zıcı ve bilgiçlerin itidir . 
men bot. yüceliğini bulan bu akıntıya tim· En aon yapılacak İfe gelince, 

1 Para almak ıçm gittiğim di Dolmabahçede bir kurultay deyebiliriz ki, Rerek bir gözcü 
Societe Generale ismindeki mu elile okuma bilgisi çeki düzeni demek, gerek dil devtinne deme 
azzam bankanın ecnebiler da- verilmek için okur yazarlanmız- ği bu bilgiçlerin yazı i,lerinde 

dan bu itle anlayı9 ve bilgileri en çok ileriye gitmit, kendini sev
İresinde 928 de sıra beklemit· ileride olanlar dütündüklerini oöy dirmi,, örgüleri aynca bir bilgi 
tim. Bu defa benden batka bir !emeğe çağnlıyorlar . sözlüğünde toplasın ve ortaya çı-

1 genç daha vardı... Bu ne güzel, ne gönül bezeyi- karam. 
Galeri Lafayet gibi büyük ci bir ittir. Yapılacak itlerde bulunan bi-

Bundan yüreklenerek biz de riai de iıter İstemez geçirilecek 
mağazalann içine girerken, çı- bu it için öteberi bildiklerimizi bir duraklama sırasında yazıcı 
karken ve mağazada gezerken açıkça ortaya koymak İstedik. ve bilgicilerden en düz ve pürüz 
yol bulamazdınız, timdi ferah Dolmabahçe Kurultayının yap süz türkçe okuma işleri yazanla
fuhur girip çıkabilirsiniz.. He- mıt olduğu baaılmıt dilekte deni ra hiç olmazsa yılda bir arma· 
le seyahat eşyası gibi daireler- yor ki "Kurultayda konutulacak gan dağıtılmaaı gerektir ki bü

mevzular Türk dilini menşelerine, yÜk ana dil akıntıaı durmayıp çağ 
de bir iki mütteri ya var. ya ilmi, medeni ihtiyaçlara ve müa- lasın ve Türk bir gün Önce kendi 
yok!... takbel inkitaflara göre tetkik benliğine kavuşsun. 

* * * Dün akşam yemefini otur-
duğum otelin yakininde bir lo
kantada yedim. Önümde masa
ya iki kiti geldi. T alaffuzun
dan birisinio Romen, Sup, Ma
car veya Rua gibi bir millete 
mensup olduğunu anladım. Di
ğeri Fransız idi. Garson, !>et
kir ve takım getirdiği zaman 
sordu: 

- Kanını gördünüz mil? •• 
Garaon cevap verdi: 

- Hayır efendim!. 

Anlatılan adamın kansı da 
o lokantada yemek yiyor. Ger
çek. Pariste evinde yemek pi
tiren aile pek enderdir. Ya çok 
zenginler, ya çok fukaralar •.• 
Üst tarafı her tabakanın keso
sine göre mevcut olan lokan
talarda yerler. 

ve leabit ebnektir., · Heybeliden Muallim 
Biz bundan bu hilııi işinin iki ~ - B. Falıri 

yü:dl olduğunu aıılıyoruz: 
a - Dilimiz Ortaaaya yatak

larında olaa bile derleyeceğlmiz 
öz türkçe MSzlerle yazıp okuma· 
ğa doğnı bir çalıtma ki bu bir 
aöz devıirme ve dil dtizeni işi
dir. 

(2) Luııat kitabı. 

Yeni neşriyat 

Olimpiyat 
27 inci nüıhuı cıkb. 

Son haftanın Balkan °tenia 
vası resimler, izahat v. a. 

İRTİHAL 

tumu-

b - Okuma bilgiai Örgülerini 
( 1) bulacağınıız Öz türkçe sözler 
den yaratarak çıkarmak Gerçek 
bütiln yer yüzüne kendi kurulu§ 
düzeninin temellerini yayan Tür
kün dili bu ikinci dileği de ba9art 
tırabilecek bollukta olduğu su 
götürmez . Harbi umumide Halep menzil mü-

Şu kadar ki bu iki yüzlü itin fetti§İ ?•m":"eli ~ankıuı memurların 
ikincisi birinciai kadar düz değil, dan mutekait Miralay Kemal Bey 
bizi düıündürecek gibidır. 1 geçen perşembe günü vefat etmiı 

Söyle özlüce dütünülece~ oh.~r ve cuma ırünü BeyJerbeyi Küplüce \ 
sa birinci arama ve tarama ıJi hı· ş-h d k br" da d f -'"I · 

k d d d .•• . 'b" b" 1 u e a a ıatanııı c necı mıı-
raz yu an a e ıgımız gı ı ır . M"" eff . 1• 
aöz devçirme işi olup, devıirilen ür. utcv .. a ~ıf~ ha uk ve ~~
bu aö:ıleri kendi değişimize ııöre yanların hurınetını kazanmış eyı hır 
içimize alınalı: ve kullanmaktır. asker idi. Allah rahmet eylesin. 

ddelerin muAli.k aeyrüseferi
ıin intizamı. halkın kaynatma
•I beni ürkütür ve ıonra yavat 
ravaı kendime gelirim.. Bu 
tefer Paria bana vakıa yine bir 
ıersemlik verdi. lakin eskisi 
<adar değil .. Çünkü daha ilk 
ıazarda görülüyor ki. Paris 
ki cihetten durgundur. Birin
:isi mevıim durgmıluk mevsi-
nidir. Eylul batları daha yaz Bizim masa komşusu da ka-

rısile beraber demek bu lokan
ınevsimi sayılır. Faaliyet tam tanın gediklilerinden ..• Bir da-

Halbuki ikinci İş biraz değil 
çok zor ve kanşıktır. Çünkü öz 
dil aözlerinden kurulacak okuma 
bilgisi örgü1erinin yapılması ve 
buıılann yazıcılar ve bilgiçler la· 
rafından elbirliğile kullanılmaaı 

İHTİRA BERATI 
ızile başlamaz. Çünkü unut- kika sonra tık. güzelce, pür 
mamalı ki Paris bir kıt tehri- tuvalet bir mad m içeri girdi .. 
clir .. Bütün büyük ıehirler gi- Rus dediğim adam (kırk bet-
bi.. lik matruş. iriyarı ve çirkin bir 

İkincisi. orada da buhran herif ayağa kalktı. Madamın 
her yerde olduğu gibi fakat bü- elini öptü. Kocası olduğu anla
yük tehrin büyükliğile müte- şılan Fransız da yerini verdi. 
• as ip olarak tesirini göstermit· Kadın Rusun dizinin dibine o-
tir.. turdu, kocası da karşılanna. 

Ben yalnız İstanbula. mah- Ya efendim! Bütün yemek 

güç bir iştir . 
işte biz bu işi bir kaç kitili!< 

dernek çalı,masına değil, gene 
bilgi erlerinin kendi dütünceleri
ne, kendi bulut ve yaradışlarma 
brrakınak iateriz. 

Bilııiçler kendi bildiklerine 
bırakılmazaa yapılacak örgülerin 
bizim kimya örgüleri gibi ölü kal 
maaı korkuau vardır. Çünkü her 
hangi bir bilgi eri kendi buldu
ğu örgüleri kullanmak ister ve 

sus zannettiğim (kiralık apar· esnasında o Rus. o kadına ne 
tıman), (kiralık dükkan). (ki· yapmadı. Matbuat kanunu mü
ralık bina) levhalan Pariste de sait olmalı da size bütün tefer
hem en işlek caddelerinde bir rüatını yazmalıyım. 
!haylı görülür. Bizdeki kadar Kocası karısına soruyor: ( 1) latılah 
değil amma, nazara çarpacak - Bugün öğleden sonra ne 1 ------······---·---·· 

kaaar var. Öteden beri tanıdı- yaptın,. yandığı vesileıile kollarını ve 
ğım Parisli antikacı bir doı- - Ne vazifen senin!. Ceva- ensesini Rusa gösterdi.. Ben 
tum daha Parise gelmeden ev- bmı alıyor. Kadın Rusla sıkı oldukça gezmit görmÜ§ bir ada 
vel yazdığı mektuplarda Fran- fıkı görü~ürken kocası: mım. Böylesine rast gelmedim. 
sız payitahtının büyük bir buh - Dur ben sana bir yemek Bu kadar açık saçık kadın .. 
ran geçirmekte olduğunu ve 1 seçeyim! Hah! Mayonezli İlla- 1 Allah yardımcıları olsun her Ü· 

l'ariıte hayatın adeta ölü man- 1 koz... ı çünün de ... 
zarası arzettiğini yazmıştı. Bu 1 Efendim! Kadın güneşte FELEK 

17 Eyliıl 1927 tarihinde Türkiye-
de istihsal edilen ve qmınaga kar
'' büyük bir metanet ibraz etmeleri 
lizmıgelen sarııılar, tekerlek çenber 
)eri veaair parçaların İmali için u
sule ait 903 numerolu ihtira beratı 
satılık veya iatiınal vadesi devredile 
cektir. Alakadaranın S.S.S. 1661 ru
muzile l atanbul postabaneai 176 nu
merolu kutu adresine tahriren mü-

racaatları. 

1HT1RA BERATI 
11 Eyliıl 1930 tarihinde Türkiye. 

de İstihsal edilen ve ""ticarette kul
lanılan demirler, formalı demirler ve 
3air inıaat ayınlerinin kaynak vası
taaile raptı hakkında uaul" e ait 
1201 numerolu ihtira beratı satılık 

veya istimal müsaadesi devredilecek 
tir. Alıikadaranın "'L.L.L. numero 
1660" rumuzile latanbul poatahane
ai 176 numerolu kutu adresine tah
riren müracaatları. 

Cebbar Efendi ellisini bitir
m.İf, altınıtına merdiven dayamıt 
evcil bir adamdı. Gümrükteki İ· 
tinden tekaüde sevkedilip köıeye 
çekilince bir müddet ne yapacağı 
nı dÜ§Ündü, ıücü kuvveti yerin .. 
de idi. Bot durmaktan hoılanmı· 
yor, kendisini oyalayacak bir it a· 
nyordu. it arıyordu amma, ele 
hizmet ebnek te istemiyordu. Bu 
ya,tan aonra emir kulu olamaz, 
neydüğü belirsiz bir adama ka
vuk sallayamazdı. 

Cebbar Efendinin elinde beş 
on kurut vardı. Bu parayı ger .. 
maye yapıp evinin al tında küçük 
bir dükkan açmak hiç te fena ol
mazdı. Zaten mahallelerinde bak 
kal yoktu, konu komşu yüz para
lık sirke , kırk paralık limon al
mak için üç bet sokak atırı eski 
meyhaneci bozmaıı Ligorun dük .. 
kinına tafınıyorlar, paracıkları 
nı hep onun kesesine döküyorlar
dı. 

Küçük bir dükkan açıp içinde 
iğneden ipliğe kadar her evin ki
li.rına lizon olacak feyleri bulun 
durmak mükemmel bir taaavVlJr 
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du. Belki bu dükkan çok kazan· 
mıyacaktı amma, C .. bbar Efendi 
yi oyalayacaktı. Hem aanki çok 
kazanıp ne olacaktı; bu yattan · 
sonra çok parayı ne yapacaktı. 
BüyÜk başın derdi büyük olur
du. 

- Azacık atun, ağrısız başım, 
diyip üç bet kuruş kazançla kifa 
yet etmek, kaygu•uz, elemsiz bir 
ömür geçirmek daha doğru olur· 
du. 

ihtiyar mütekait dü9ündüğünü 
yaptı, Tavvati Hüseyin ağa ma
hallesindeki evinin altındaki ba
uk tavanlı kömürlüğü dükkana 
tahvil etti ve bir mahalle bakka
lında aranan h~r şeyi dükki.nına 
koydu, 

Dükkanın kapıama: 
- Mü9teriler kannca gibi kay 

nasın, temenniai ile bir de karın
ca duaaı mıhlayıp tezgihının ba· 
şına geçti. 

Meğer mahallenin böyle bir 
dükkana çok ihtiyacı varmış, Ceb 
bar Efendinin dükkanı an ko
vanı gibi iılemeye baıladı. Hem 
Cebbar Efendi ucuz satıyor: 

- Fazlası haramdır, diye yüz 
de ondan yirmiden fazla kar al
mıyordu. Ligora gelince: O üç 
bet mahallede rakipsiz olduğu ;. 
çin senelerden beri yÜzde yüz 
kB.rla mal aatıyor, yÜz paralık, 
beş kuruıluk aksata yapan ma
halleli ise gık bile diyemiyordu. 

Cebbar Efendi ilk ayın karını 
bir hesapladı, tamam 161 lira, 
39 kuruş, 20 para. 

Hiç ıa'1Jlaym ! ... Bu böyle. 
Hesap yalnı§ değil, Cebbar Efen
dinin bet yüz liralık sermayesi 
bir ayda iki defa devredilmiş ve 
bu kadar safi kar bırakmıştı. 

Cebbar Efendi bu itin bu ka
dar karlı olduj:unu bilmiyordu, 
timdi anladı, anladı amma, iş iş- ! 

ten ııeçmif. Altmış aenelik ömrü , 
tebab olup gitmitti. Hiç evvelce ı 
bilaeydi, 8 lira, 20 kuruş maaşla 
tekaüt olmak için 35 sene gümrük 
idare•İnİn küf kokan anbarların 
da ömür geçirir mi idi?• 

Ne denir, Cebbar Efendinin 
batma devlet kutu altmışından 
sonra kondu, ke3e1ine oluk gibi 
para akmaya başladı. Cebbar E- : 
fendi kazancını da sermayeye , 
ilav eediyordu. Git gide dükkan ı 
dar gelmeğe başladı, yandaki ar
sayı alarak ııenişçe bir dükkan 
yaptırdı. Artık ayda ikiyüz, üç 
yüz lira kazanca para bile demi- ! 
yordu. iki üç senede mahallenin ' 
yansını satın aldı, damadını da ~ 
memuriyetinden istifa ettirip ya- , 
runda çalıştrrmaya başladı. Biraz : 
sonra mahallenin muhtarı da ol .. · 
du, ;, bwbütün büyüdü. j 

* * * 

Milliyet'in Edebi Romanı: 89 yü duyan evin hanımı a!ağıya Ekzabert - Benim de irab- 1 rine karıttırılmıt ortalık yeri-
indi. Sert bir sesle sordu: biıhe özüm çarpık değildir... ne bi.r havaneli sokulmut§Ur. 

•• 

Olüler yaşıyorlar mı? 
( F el•efi fantaatique roman) 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi 
- İnanmıyor musunuz. Ha- rini böyle aynen gördüğüne i

yalet dediğiniz bu müthit ha- nanıyoruz. Fakat insan rüyada 
kikatle beni kartı kartıya yalnız hakikate tevafuk eden ve etme
bırakıyorıunuz.. yen her teyİ görebilir. Ve yine 

Bu muhavereyi ıükütla din İnHn uyanık iken rüyaya ben
leyen Abdüllatif Efendi bir ita- zeyen rulıi hadiseler geçirebi
retle karııını suıturarak: lir. Buna fennen: ( Hallucina-

- Peki kızım gördüğüne tionı) derler •. Görülen, ititilen, 
inanıyoruz.. N aııl gördün an- koklanan tatılan teyler hep 
1 t ' vehmen vakidir, Hakikatte a .. , 

Şebamet o manzaranın. i bunların vücudü yoktur ... Sen 
tekrar karşısında canlanmaım- 1 de bizim bu sözlerimize inan .• 
dan korkar bir jeıtle avuçla- ~ Aklından beyhude korkulan 
nnı yüzüne kapayarak: çıkar .. Heyecandan kurtul .. 

- Biribirini öldürdükleri sa- Kızlarını bu ıuretle tatmi-
atteki dehtet ne ise yine öyle ne uğratırlar •• 
göründüler. ı - 4 6 -

- Nasıl, Tarif et.. Evin içinde hercü 
- Ellerinde revolver karşı 1 

kar,ıya namlulan çevirmitlerdi. I' merç 
Gözleri dönmüt- saçları ürper- Ertesi sabah Ane ile Ekza-
miş saldırmaya haz~rlanmıt bi- . bert mutfakta kavgaya tutuş

! r biribirine ıö lemedikle-

- Deminden beri bozuk a- Hanım - İkiniz de doğru Hanım - Neler işitiyorum 
ğızla biribirinize haykırıyorau- özlüsünüz anladık canım.. Ne yarabbbim ••• 
nuz •. Ne ol<lu kuzum? Ortada olmuş onu söyleyiniz... Ekzabert bulaşıklığın üze-
paylatamadığınız bir şey mi Ekzabert - Öyle §eyler ol- rindeki örtüyü kaldırarak: 
var?. muştur ki hopadak söylenmez.. - İtte bakınız efendim ak-

Ekzabert yuzunu perdele- j Ane - Hopadak söylen- j şamdan gıcır gıcır yıkadığım 
miş döküntü saçlardan gözleri- mez zahir .• Mutfağın kirli ta- tabaklardan sekiz taneıi raftan 
ni kurtarmaya uğratarak: kunyeleri iyiıu küpünün ıçın- alınarak tuzla buz edilmittir. 

- He hanımefendi ortada den çıktı •.• Bunu yapan gelip Çünkim ben erteye bulatık bı
öyle kıyak şeyler var ki ne siz , te kendi kabahatini haber verir . rakmam. 
sorunuz nP. biz deyelim... Ka- ı mi? Hanım kırık tabak yığınına 
bahat sırmalı manto olmuı ta ı Ekzabert - Vermez çünkim 1 bakarak: 
kimse sır_tı?a almamış.. . • . b!' iti eden Ayetnin kendisi-
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- Hay_ ~.la zarar neler gö-
Ayte ıki yanına salıverdıgı dır... rüp neler ıtıtıyorum •• 

ellerile bir masum vaziyeti ala- Hanım - Ayte takunyeleri Ayte - Hepai Tannma ma 
rak: niçin küpün içine atam?. l liiındur... Keli.mr. kadime el 

- Bu yakınlarda Ekzabertin ı Ekzabert - Bana garez koy 1 basarım •.• Ben ak9amdan hiç 
aklına bir bozukluk ıeldi.. 

1 

muştur. Beni iftiralamak İçin... hiç bir tabağa el sürmedim.. O 
Ekzabert tel&şla: Ayte - Her teY Tanrıma yıkamış •. Tabaklığa o dizmi9 •• 

- Bozukluk bana değil sa- • malfundur .. Ben bu kadının ne- Ne olduğunu kendinden soru-
na geldi... · sine garez bağlayacağım?.. nuz •... 

Ane - Akıl almaz eşyler Ekzabert - Kim bilir içinde Ekzabert - Ben de müba-
apıyor. Sonra benim üzerime nasıl bir yılan kıvnmlanıyor?. rek İncilimizin üzerine yemin 

atıyor.. Kabahat bir olsa haydi affede- korum ki bu itte hiç bir vebal-i Ekzabert - Bu akıldan dı- lim. Küpü temizleyelim.. ı lığım yoktur... Divane deği-
şan işleri ben ediyorum? Yok- Hanım hayretle: lim, çocuk hiç değilim ki gece-
sa sen?.. - Başka kabahatler de mi den sekiz tabak kırıp ta sabah-

Ayşe - Ya ben ya sen ... var.. leyin bu İşi kim etti deyi ıaşa 
Mutfakta çalıaşn ikimizden baş - HP efendim.. Üç büyük !anayım? ..• 
ka kim var? ok şükür benim · ı delin- Vak'a garabeti nisbetinde 

Çaganoz Zülfü mah:ılle uçarı
larından birisiydi, gün geçmiyor 
du ki yeni bir vak'a yapıp kara
kola dütmeain. Ömrü, günü ce~ 
za mahkemelerinde, hapisane ko
vuılannda geçiyordu. 

Daha mahpusaneden çıkalı 1 
bir hafta olmuıtu, Bayezitte bir 
kahvenin camını, çerçevesini in- j 
dirmiı, yakalanmış, ikametgah i 
ilmühaberi getirmek için 24 aaat· 
lik bir kefaletle tahliye edilmiş
ti • 

Mahalleye gelir gelmez soluğu 1 
Cebbar Efendinin dükkô.nında al· 
dı . 

- Bey baba, dedi, yine başı
mıza bir kaza geldi, aynasızlara 
enselendik, bizim gacoyla geçer
ken biri itmar etti, alimallah kan 
beynime sıçradı, dükki.nın camı· 
nı, çerçevesini aJ aş,ağı ettim. 

Cebbar Efendi bu hayta ma· 
halle çocuğuna biraz nasihat et· 
mek istedi. Fak at o meydan ver
medi: : 

- Kabahatim var mı bey baba 
benim bu i9te? Edebile otursay
dı teres .. Sakalını seveyim bey 
baba, bana bir ikametgah... . 

Cebbar Efendi o günkü aatı· 
şın hesabını yapıyordu, şimdi il
mühaber yazacak vakti yoktu. 

- Ben bu gece yazar mühür
lerim, yarın gel de al, dedi ve Ça
ganoz Zülfüyü savdı. 

Ertesi sabah Çaganoz gelip da· 
yanmıştı, Cebbar Efendi ilmüha
beri yazmıt, fakat evde bırakmış 
tı, dükkanda dehşetli mü.teri 
vardı, bırakamazdı, Zülfüye: 

- ilmühaber evde yavrum! 
Uğra da alıver, dedi. 

Çaganoz hin oğlu hindi, he· 
men aklına hrraızlık geldi. Ceb
bar Efendinin dükkana biti9ik 
evinin kapıaını çalınca: 

- Hanım teyze, dedi, Bey ba
ba cüzdanını İstiyor. 

Cebbar Efendi o gün a9ağıya 
İnecek, tüccardaki veresiyelerini 
silecekti. Onun için akşamdan 
bin iki yüz lirayı cüzdanına yer
leştirmiş, haremine tealim etmiş
ti . 

Cebbar Efendinin haremi Çaga 
nozu tanıyordu, içinde 1200 lira 
bulunan cüzdanı eline teslim ede 
mezdi: 

Bu ç ş ·un' j 

MELEK 
Sinem:ı..;ırH.1 

Mihr essilleri: SILVİA SİD· 
NEY ve RAŞİT RİZA 

Tiyatrosu artistlerinden 
Yaşar ve Kemal Beyler 

ÇANAKKALE 
Şehitlerini ziyaret 

15 EYLÜL 
GÜLCEM A •~ Vl\J>1ırlle 

,,_RA_D_Yı_o ___,j 
Bugünkü program 

lSTANBUL (1200 m.) - 18 Stud 
yo orkestrası, 19,5 Tamburi Refik 
B. ile arkadasları tarafından alatur
ka saz, 21 orkestra, 22 gramofon ile 
neıriyat. 

BELGRAT (429 m.) - 20,5 gra· 
mofon. 20,45 Cello konaeri, 21,40 
şen gece. 

ROMA (441 m.) - 21 haber ve 
plıik, 21,45 Marion Delorm operaaın 
dan paı·çalar, ve diğer eski operalar 
dan bazı havalar. 

PRAC (488 m.) -
konıer. 

20 Sakaifon 

ViYANA (517 m.) - 21 !en g&
ce. 23,15 dana havalan. 

PEŞTE (550 m.) - 20,16 4arlııı 
geceai, 20,45 gramofon pllldan, 
23,30 apor haberlerlnl müteakip çı. 
gan orkestrası. ! 
VARŞOVA (1411 m.) - 21 ha-, 

flf konser, 20,05 muhtelıt havalar, 
23,05 Şopen konseri. 

BERLIN (1635 m.) - 20 yeni 
başlıyanlar için lngilizce dera, 20,45 
İnaan nedir? Mevzuu etrafında bir 
konferana. 21 Königabergten naklen 
(vatan ve deniz) 23,20 Stutgrattan 
~aklen gece muıikiai. 

- Kendiai gelsin alam, dedi. ba .. , 
Çaganoz boş atını§, dolu tut- _ Aldın mı yavrum? Haydi 

mu§tll, deme)< cüzdan evdeydi, allah selamet versin, kurtuluraun 
Çaganoz olduı<u yerde bir yanm · il h ç "tt" " ınşa a ... aganoz gı ı ...• 
sağ yapıp haykırdı: Cebbar Efendi Çaganozu evi 

- Bey baba 1 •• Hanım .teyze ne göndermekle yaptığı müthiş 
vermiyor. hatayı ancak piyaaaya inmek Üze· 

Cebbar Efendinin iı başından re evine uğradığı zaman anladı, 
aşmıştı, bir ilmühaber için i,ini karakola koştu, meseleyi haber 
bırakmaya mecbur kalması da ca verdi, Çaganozu yakalattı amma, 
nını sıktı ve o da bağırarak ha- i paralarına kavuşamadı, Çaganoz 
remine seslendi : ! onları emniyet ettiği birisine teı 

- Veraene yahu ... Beni ora- , lim etmiş, hapiaanede afiyetle ye 
ya kadar yormasan olmaz mı meye hazırlanmıştı .. 
he... . Karakolda mütemadiyen İn· 

Haremi bu kat'i emir kartııın 1 kir etti ve paraları geri verme
da 1200 liralık cüzdanı Çagano- di. Cebbar Efendi 1200 liraya 
za verdi, Çaganoz da soluğu Bey l bir dera almıt oldu ve bir 
babanın kartıaında aldı: 1 daha evine kimseyi gönderip 

- Teşekkür ederim Bey ba- bir şey iatemedi . 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalannızı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
kumpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır. 

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

Suçu biribirinin üzerine atan 
bu iki saf kadının böyle mana
sız bir hıyanet ve cür' etkarlık
lanna pek ihtimal verilemezdi. 
İkisinden biri niçin takunyelo-
ri küpe atsın?. Niçin tencerele
ri çivilesin? Niçin bir yığın ta
bak kırsın? Niçin bulguru pirin 
ce karıttırarak üzerine havan
eli diksin? lki hizmetçinin de 
yararlıklan, doğruluklan mü
cerrepti. Fakat bu tuhaf ziyan 
karWı: ta kendi kendine olamaz 
dı. Buna bir fail veya failler bul 
mak lazımdı, Evin içinde itti
ham edilebilecek kimse buluna 
mıyordu •. 

Aktam beyefendi geldi. Ga
rabet ona da anlatılınca tatıra 
kaldı. Şelıametin rüyeti üzeri
ne bu karmakarıtık hadisenin 
vukuu da çok meraka şayan bir 
ıeydi •. Kızın uğradığı gayrıta
bii hale bersam manası verilo
rek geçildi. Bu ikinci garabete 
bir izah sureti bulmak müşkül
dü •• 

Ertesi sabah iki hizmetçi ka 
dın arasında yine bir kızılca 
kıyamet koptu. Mutfakta kap 
kacak alt üst edilmiş. Her şey 
yerini değiştirmiş. Tatlığa bir 

beş yirmi yumurta bir çamaşır 
leyeninin içine kırılarak üzeri
ne kömür tozu serpilmiş mut· 
fak. kiler, taşlık tarif olunmaz 
bir hercümerçte .• 

Yine iki hizmetçi bu akla 
ııfmaz karıııklığm önünde au
çu biribirinin üzerine atarak 
haykı.tıtırlarken efendile hanım 
a§ağıya inerler •• 

Abdüllatif Efendi hemen 
saç saça baş başa gelmek üze
re bulunan kadınları austura
rak: 

- Durunuz bakalım beyhu
de çekitmeyiniz. Bu kötü taka· 
lan yapan siz def ilsiniz. Ne 
Ayte. ne Ekzabert .•. 

Ekzabert sevinçle: 
- Sağ olasınız efendim ••• 

Ben değilim.. Lakin bu ayAın 
itler kendi kendilerine olur 
hiç? Bunları biz etmiyorsak el 
bette bu evde bir eden Tardır. 
Lakin kimdir? lrabbime çok 
tükür, familyanızın içinde ıer
fot yoktur.. Deli yoktur •. 

( Devamı var ) 

T ASH1H -·Dün ve evvelki 
gün "roman" ilanındaki "Şe
kerleme" kelimesinin doiiruıu .. " 
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Dil kurultayı 

1 
Türk münevveri halka ruhu-

•• nu ifade edemiyordu Uç sergi .__ __ -.--------
Ali, Ömer, Zühtü. Son günler- ~a~at çok zı;n_gmdır.. i§etİ, hayatı derhal değiftirİ· 

de ıan'atm güzel iıaretlerini ve- Fıkır adamı tçın tetkik yol· yor. Fen kudreti mutfaklara 
•en iiç isim. Üçü de birer aergi aç- 1 ları çok dolambaçlı olmuttur. kadar girmiıtir. 
tı. Bir haftada üç aergi. Galataaa- ' ilim ve fen şubeleri hayatı Bizim kürekleri aokaklara 
•ay aergiıi kapanır kapanmaz bu her gün yeni hadiselerle doldu- taşan (kin kadim) fınnlan· 
Iİç arkadaşın gayret ve zahmetli kız L.1.1 
teşebbüslerini alkıtlamamak ka- ruyorlar. mız mak için bir gün .-uer 
bil mi? Bir haftada üç aergi ina- Cemiyetin ruhi temayillleri ken Avrupalı böreğini. ekmeği-
nilmayacak 'ey! pek başka mecralara doğru a- ni elektrik fırınında pitiriveri-

lçin, için çalışan aan'atin bu üç kıyor. yor. 
trıiaali bizde kuvvetli bir varlığın Maitet ve aan'at kalıptan Bir Fransız kadınının mut-
dile gelmeğe ba,ladığını haber ve- k 1 b · · fag" ı son sistem bir ameliyat o-tiyor. Hep•i çalıııyor, hepıi ken- a ı a gırıyor. 
di varlıklarını iıbat ve izah etmek Mevzularımız bizi korkuta- daaı kadar ali.t ve edevat do-
için en mıinasip fıraatları arayor, cak kadar çofc ve ağır. ludur. 
•e buluyor. Güzel! "' "' "' Avrupa kadını elini kirlet. 

Alinin aergiıi Gloryada, Öme· Geçenlerde bir yazımda ede- meden sovanını bile makine ile 
tin aergiıi ıinemanm yanındaki a· h d 
Partımanın birinci katında. Zühtü biyatın bugünkü ayala uygun oğrar. 
de yann heykellerini Alay köı- olması için eski san'at bilgi ve ı llU:n ve fen bütün hayatı 
k· d t hir d ek kanaatlerm· den •ıynlması. da- b"' I y 1 un e e' e ec · h b k 1. l • • ld 
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oy ece sarmıştır. aşayı§ usu Ali, bugünkü neılin kuvve!li b~r a are et ı o maaı zarurı o u . • _. . . 
tenci. Zühtü ,heykelde nadır hu; ğunu söylemiştim. • le:" ~amamıle degışmıştır •. E~-
t•biliyet. Ömer, afif ve fantezı Bir iki gazetede bu fikir et- ki dınler nasıl hayatı. maışetı, 
~•pıyor. Hepsini seviyonım, hep- j 1 
•ini beğeniyorum, hepsini takdir rafında münakaşalar oldu. Biz telakkileri değiştiyorsa yeni 
'<!iyonun, alkıılıyorum.. siyasi ve içtimai bir inkılap ge- fen ve ilim hareketleri de ayni 

Alinin sergiıinin r.,.mi küpdı- çirdiğimiz içi~ evveli. Av~p.a- tesir yapmıştır. Binaenaleyh dü 
~ .. aekiz inaan geldi. Bu ıeki• İn· t l h ed 1 

nm amamı e azm 1 mış. •ünüt ve muhakeme ibreleri 
'anm hepsi Alinin reıimlerinde hatta bayatlamış fikir ve akı- : . . l .. . 1 
tösteııdiği muvaffakiyetin varlık d l • . . l k fı"ki ha ışmdı yepyenı veçhe er goıterı-•e oeliımetiade ittifak etti. Alinin e erını ış eme ve r ya· .. 
'••imlori olgundur. Ali, reaim an- tımıza aşılamak. mecburiyetin- yor. Avrupalının tefekkür ve 
l~ bir reaaamdır. Mesela meıke deyiz. 'ı muhakeme tarzile bir farklının 
li balo. işte yalnız bu tablo, iddia Bundan ba•ka da harpıonu ı tefekkür ve muhakeme tarzın-
11\ızı iabata kiıfi bir tahittir. Renk, ' d ki k 1 k · b d 
tompoziıiyon, ifade her teY mü· başlayan siyasi inkitafları. mi- . a • ay ırı ı ışte un an ae-
'<eınmel. öteki reıimleri de öyle. haniki hareketleri bizim hi.li. lır. 

Ömer, afit yapıyor dedim. Gü- Enderon küfü kokan bilgi ve fi. 
tef fantezileri var: Etkll ve <;tYa- . kir alemimize ııındırcağız. 
" sadele,tirerek çığ renklerm a- . . . 
ıengini anyor. Nilüfere gözyaıı Amenkalı ıkı kadının tayya 
löken papatya, lapanyol tangoau re ile kırk sekiz saat havada kal 
•~nayan gfil gibi mevzuları, onun ., · 1 1 dak" 
•itilize edilmlt deaenlerini, renkli dıkları. Marconı nın ta ya ı 
tağrtlardan ke~ilmit kom.p?ziıi; it odasından, Avuıturalya'nm 
tonlarını begenmemek ıçın hır (Sidney) ethrindeki elektrik-
alıane alamaz. - 1 ·1· "h d" 

Zühtünun yarm açacağı leri yaktıgı. ngı ı:ı:. mu en il· 
1•rgi bir <lefa memleketi- lerinin tayfasını diritnotlarma 
:ııiz.de ilk heyk~I sergisi olmak iti- (Atlantik) enginlerinde telaiz-
•o.rıle ,ayanı dıkkat olduktan ha, • .. 
ita heykellerinde tahalyet ve hu•u le manevra yaptırdıkları bırgun 
1İYet gösteren Zühtilniln san' at de yaşıyoruz Fakat bizim ha-
~liıkkisini izah eden eserleri ihtl- ı . : . · 
)o. etmesi noktai nazarından da vamızda hala hafız efendılerın 
'Yrıca ehemmiyetlidir. gazel sesleri ve tahta muhacir 

Biz~e heyk~ltr~ıi, ,imdiye ka- 1 arabalarının tekerlek gürültüle 
da.r rcıım serg•1erınln kıyı ve bu· 
Caklarında dağınık ve gayet mah rİ duyuluyor. 
dut bir tekilde görünmüştilr .. Züh 
lii lıeykellerlni bir araya toplıyor 
'Ye gözlerimizin önüne seriyor. 
~iihtünün heykellerini mutlaka 
beğeneceğinize kaniim. 

Şimdilik Üç arkadaşımı ayn 
'tr ıt brik ediyorum . 

Lisanımızda bala Şam kasi
delerinin ahengi var ve tayya. 
reyi şenlik günleri bir zinet et
yası gibi seyrediyoruz. 

Biz daha bugün dilimizin a
na hatlarını aramağa çıktık. 

Biz malzemesinde daha zi-
yade semavi ve manevi madde
ler olan şark (culture) ünden 
uzaklaşıyoruz. Hayatımızın ve 
maişetimizin her parçasından 

Arap tesirini. Acem nüfuzunu, 
(Şarklı kafası) dedikleri (men
talite orientale) li sılmek için 
çalışıyoruz. 

Hayatın maddi ihtiyaçları 

bunu bize zahmetsizce VP. sur'· 
atle temin ediyor, Yukarıda de
diğim gibi Am rikanın ıo~ sis
tem makinesi bızim irfan kuv
vetile zaptedemediğimiz Der
sim köylerinde garp medeniye 

tinin hakim ve mutlak bir mü
messili gibi duruyor. Babalan 

çıra ışığı altında (Ahmediye) 
okuyan Malatya gençleri bu
gün sinema perdesi üzerinde 
beynelmilel şöhretlerin san'atı Size aynca if,a edeyim. Daha 

böyle şahıi sergi ac;acak pek çok 
'rkadaf var. Hepimiz bir "galeri" 
btkliyoruz . 

Bu dil üzerinde evvela bir a- nı seyrediyor. 

Elif NACI 

1 •••••• 1 

Ali Sami Beye 
liücum başladı 

yıklama ve ıonra da aşılama a· Burası böyle, görülüyor ki 
meliyeıi yapacağız. Bu müt- i bu memlekette senelerden beri 
kül itten sonra sahip olacağı- edebiyat, fikir hayatı cıiye uka
mız lisanla edebiyat yapacağız. li.lık edenler bu milletin kafa. 
Bizim için bir avantage vardır. sına bir milli fikir ve yahut bir 

Bütün kuvvetimizi Avrupa. ilmi kanaat sokamamışlardır. 
dan alıyoruz. lçanadolu kasaba Edipler. şairler ve mütefekkir-

23 Ağuatoı tarihli Cümhuri larına varıncaya kadar sinema lerle halk arasında kalın bir du 
tet gazeteainde Ali Sami Bey '-'I d "! girmittir, radyo girmiştir, gra- var çeKİ mittir. Bu uvarın ta-

çler acısı" serlavhalı bir yazı h A A ı 
mofon girmittir. Erzincan köy tı ve arcı rap. cem ma ı-~~•rctti. Ali Sami Bey Galata- d h 

.., !erindeki Türk çocukları Ab- ır. Halka itap etmek isteyen 
''•ay sergisi münasebetile yaz dülhak Hi.midi tanımazlar, fa- ediplerimiz bu duvarın arka
dığı bu yazısında resaamlarımı k ı · J Crawford'un aında asırlarca millete ıesleri-
t, ag" ır hücumlar yaptı. Bu hü- at mhese aL"l~an H y'" "ıs 
tıı I ve ya ut ı tan arve ın - ni işittiremediler. 
ın karıııında ressam arımız- 1 l d' y 1 Zaman çok dardır. Tu""rk d b" - ki d kt I mini işitmiş er ır. e on ar gra 

e.ıı ır ço arın an me up ar f d ·-- d'kl · y 1 münevveri her •eyden evvel lı" -'ld k S · 1 d d _. · mo on an ogren ı erı a en- , 1 ırası e erce ecegımız . I ·h· 1 b • tıno şarkısını falsosuz okur ar. sana sa ıp o mak mecburiye-
.ı,11. ınekt~plar~a- r~aamla~ımız (Ford) un makinesi (Sive- tindedir. Bugün elimizdeki dil 

lı Samı Beyın tarız ve hucum rek) dağlarına çıkmıştır. Fa- bizi bu halkla konuşturamıyor. 1lrın 1 reddetmekte ve san'at na kat Cenap Şebabettin Beyin Çemişkezekli Hasan bizim 
llıına kendisine teessüf etmek- (Evrakı eyyam) • Üıküdardan (Köroğlu) nur lisanını bile 
~irler. Ezcümle Güzel San'at öteye geçememiştir. 

1 1 B A . ._ A kavrayamıyor. Ha it Ziya Bey '• Akademisi muallimlerinden ugün merıY.a ve vrupa 
~, H'k t M S ı medeniyeti bir kül halinde te- üstadımızın türkçesi bir orta 
Ilı' sam 

1 
me • ~esaa~ · a- ki.mül etmittir. mektep talebesi için çinceden 

•.ve ressam Elıf Nacı Beyler llim ve fen hareketleri ma- farklı değildir. 
.&.!ı Sami Beyin bu yazısındaki 
~İicumlara mukabele etmekte- l Şu halde bu inkılabı ve Av-
d' l sergiler, gerek ıtanbul, gerek- rupanın her gün yürüyen fen 
it er. Bu hafta sadece Hikmet se Ankarada on altı seneden 

Q ve ilim kudretini bir milli ka-
l eyin cevabından bir nebze beri açılmaktadır. Ve "ne yapa 
"'-h k · · H"km naldan geçirerek halkın ruhu-aetme ııtıyoruz. ı et lım Ali Sami Beyin gönlü olsun 
b na itleyebilmek için evveli. di-l~)': Sergiye resimlerini yetif· diye faaliye.imizi tatil edeme-

limize istiklalini tanıtmak Ji,. 1
1 •eıneyen Namık İsmail ve Çal yiz ya." diyor. 
1 İbrahim Beylerin iıimlerile Şehremanetinin para gönde zımdır. İşte hafta ıonlarında 
~li Sami Beyin isminin bir ara rip reuamlar tarafından payla harekete geçecek olan dil ku
"' Yazılmıt bulunmasına esef tıldığı hakkında Ali Sami Be- rultayı bu mühim ihtiyacı te
l!Q yin ittihamına kartı da Hikmet mine çalışacaktır. İnkılabın fi. 

erek kendisini ressamlar ce- Bey cemiyetin mazbut dosyala 
~e · d b "b" kir cephesinde büyük gökler L ~tın en ir et parçası gı ı rının şahadetini ki.fi bir tekzip 

~~ıp naaıl attığını izah ve mes mahiyetinde addettiğini ve ser açıp Türk gençliğine genit İl'· 
le d Al . S · ·ı k b" · .. · ed"l fan ufukları gösteren Büyük Q sanÜ Ü namına 1 amı gt ere zaten il 1 tr JUn vaz 1 

l ·eYİn cemiyet harici kalması diği için bundan böyle zaten Gazi'mizin bu yolda da bize 
l~umun "bu bünyeyi kangren Ali Sami Beyin eserlerinin ser- rehber olutunu taze bir min
~ kurtarmak için yapılan bir giye kabul edilemeyeceğini ila net ve şükran duyguıile kar91· 
J.ılııeliyat" olduğunu aöylüyor. ve ediyor. Hikmet Bey, Ali Sa- lar ve (Kurultay) a mesaisinde 
İd:~et Bey, Al; Sami Beyin , mi Bey hakkındaki yazısını şu muvaffak olırasını temenni e
tı•larını cerh ve reddedebile- cümle ile bitiriyor: "Aciz insan . 
' olan ~u hakikati ele kayc!e. 1 !ar hiç değilse susmayı bilmeli- deriz. 

ı Mı; ı • ., er_, .. , 

Güzel nedi~? 1 
insanlar; her zamftn şedıt ve 

hlkim tesiri altında kaldıltlan 
bu unsur nıhunun ve oldujımu 
düıünecek kadar fikren yüksel
memit oldukları en eıki zamanlar 
da da bunun cazibesine kapıla
rak sürüklenmiıler, en yüksek 
bir kudrete malik mahreklerden 
daha müeuir bir kuvveti haiz olan 
bu hldiıenin sevk ve icbarile 
ııahnei tarihi oayılmaaı milmkün 
olmayan fevkaladeliklerle dold'lll' 
mutlardır. insanı bırakalım: Gü
zellik hiaainin cezp ve tahrik kuv 
veti olmaluızm ne bir hayvan, 
ne bir nebat, diğer hemcinsinin 
kile tevhidi vücut edemiyeceği 
için bütün zevilbayatın devamı 
nesli gayn mümkün olacaktı. Hay 
vanat ve nebatatta haaaaaiyetin 
ne dereceye kadar inkiıaf ettiği 
ve yahut inceldiği aynca tetkike 
muhtaç bir bahistir. Yalnız ıura-
11 muhakkaktır ki erkeğin diıiye 
müncezip olmaaı bir harekettir 
ki bir kuvvetin, bir mahrekin vü
cudüne lüzum göaterir; itte bu 
mahrek, bu kuvvet, iater yalnız 
difide mevcut, §eyi bir tezahür 
addedilsin, iıter yalnız erkekte 
bulunan ve binaenaleyh ıırf nef
si bir hi.diae farzedilsin, bir tara .. 
fın ve yahut her iki tarafın haz 
ve heyecanını mucip olduğu ci
hetle, gilzellik addolunmak icap 
eder. 

Kablettarihe ait olup ıon za
manlarda meydana çıkanlan bir 
takım eıya ve alat ve edevatın 
ıahadetine nazaran ti. o zaman
lardan beri aüılenmeğe yani cin .. 
ıi cazibesini arttınnaia çalııan 
insan, bu uiurda neler yapma
mıttır ! Güzellik denilen cinıi ca
zibenin kamçuile pür ihtiraa, sev• 
giliıine doğnı ilerliyen inaan; ken 
diıine mani olmak iıteyen ku•
vetleri devinnek için kınnıL ez• 
mİf, yaralamıt, öldürmüş, her ta
rafı kana boyamaktan ve cihanı 
ateşe vermekten çekinmemiıtir. 
Güzelliiin teıirile ihtiyar olun· 
muş fedakarlıklar, kahramanlık
lar büyüklükler, faziletler de yok 
deiildir; fakat aureti kat'iye ve 
mutlakada bütün ıuur aahaıının 
ve binaenaleyh vicdanı ahl&kinin 
inaidat ve felci tamını intaç eden 
bu hia, güzellik hiaai ve Bfk, sa
hibini hedefine ulaıtırmak için, 
yapmaktan ziyade yıkmıf, yqat
maktan ziyade oldürmü,, aaadet
ten ziyade felakeı ve fecaatlerin 
müvcllidi yeganesi olmuştur. 
Şimdi ıadede avdet edelim: 

(Güzel) nedir? _Y ~ kim<; ve 
yahut neye güzel derız. Hakika
ten "şey'i .~ Objectir' ~ir_ güzellik 
var mıdır? Yok.aa hadıae; sırf 
"nefai Subjectif,, bir mahiyeti 
mi haizdir? Bu iki methalif nok
tai nazardan birisini alıp diğerini 
bırakmak muvafık değildir; va
kıaları tetkik ettiğimizde görece
ğiz ki her iki no1!_t":~ na~an~ da 
hakikatte birer buyuk hıBaesı var
dır. tGüzellik) , bunu hisseden 
ıle böyle bulunan ıey veya tahıa 
araıındaki bir rabıtadan, bir mü
nasebetten, bir tefaduldan ibaret 
tir. Burada, ıimdiye kadar (GÜ· 
zel) ve (Güzellik) hakkında söy
lenmit olan fikir ve nazariyele
re bir geçit reaml yaptıracak de
ğiliz; buna hiç l~z~ gö~üyo: 
ruz. Belki bu hadıaeı ruhıyeyı 
kudretiyat nokte.i nazarından izah 
ettikten oonra bununla alakadar 
olan diğer grizi, marazi, ruhi, iç
timai hi.diaelerin izahına geçece
ğiz . . . . 

(Güzel; bizdekı kudretı kendı 
istikametinde tahliye eden her 
ıeydir.) . . . . 

Kudretin; uzvıyetımızın her 
hangi bir noktaamd": ter":küm 
ve ihtiyaıı bizde ın~dd~_elemı, acı 
yı Douleur ph~ıaqu~ ı ve mera
kizi iliyei dimagıyemızde tera
küm v~ ihtibaıı i e manevi e]eıni, 
keder souffrarıce'i tevlit etti
ği gibi kudretin ay':'İ me.rakizi 
i.liyei dimagiyede bır arnelı mi .. 
hani!::ii ruhi tevlit ed~cek ıuret
te tek8süf ve tevettürü ise tefek
kürü huıule getirir; ve tefekkü
rün en yüksek bir ,ekline de "tu
ur namını veriyoruz. 

"Uzviyetimizde .. hu•ule gelen 
kudret· böyle terakum ve tevet-

' h . d -tür edeceği yerde arıce ogru 
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Edebiyat 

Türk dili 
Dil kurultayı bu ay ıonunda top

lanıyor . Kurultay ,bize türkçe olan 
bir dil yapacaktır. Yani harflerin 
ilk çıktığı zamanlar, bir takım mü
ze bekçisi kafalardan ,u itirazlar 
çıkmııtı: 

- Eıki harflerle çıkıruı kıymetli 
asan çocuklarımıza nasıl öğretece
ğiz? Yeni Türk harfleri bütün de
rinliğile memlekete yerleşti. E•ki 
harflerle yazılıp da çocuklarımıza o
lnıtamamaktan dolayı hangi eser i
çin hayıflanıyoruz? .. 

Bu topraklar üzerinde herıey ye
ni hafbyor. Mazimizi ararken kıy
metleri Topkapu ıarayııun kaıvetli 
odalarında değil , Orta Aıyaıun ay
dınlık yaylalarına bat koyarak bu
luyoruz. Arap harfi gibi, Oıımanlı 
türkçesinin de biz~ lüzumu yoktur. 
Medeniyetimizi, özümüzü, kıymetle
rimizi anlamak İçin, bunlann bap.
rıldığı topraklar üzerinde konaJu
lan zengin ve geniş türkçeyi tekrar 
öğreneceğiz. Osmanlı dilini bırakır
ken gözümüz arkada kalmıyacak .. 
Çünkü arkada kalan ve Oımanlı dam 
gaaını la§ıyan bir kıymet yoktur.~ 
manlı ıairinin gazeli bi, sanat eaen 
değil, osmanlıcanın ıihirhaz ,..kla
banlığıdır. Yeni Türk dili, hakiki 
sanat eserini verecektir. Kendimizi 
ancak kendi dilimizle anlatabiliriz. 

Edebiyatı Cedide devrinde Cenap 
Şahabettin B., değil Türk llıgatmın, 
Osmanlı lüııatının bile kabul etme
defi yeni yeni kelimeler or~ya ~or 
mağı bir hü...,.. ııayıyordu. Şımdı,dıl 
kurultayı altı aıırdır lisanımıza dol 
durulan kara çamuru temizliyecek
tir. 

Reşat FEYZi 

cereyan edene bunda~ da .. haz, 
lezzet, zevk, ıevk, Def e, surur, 
infirah velhaaıl maddi veya ruhi 
bir hoılanma - plaiıir des senset 
du aentiment hasıl olur. Eğer bu 
cereyan, ani, keaif ve şedit ise 
duyduğumuz haz da o nisbette 
ani ve tedit, yok cereyan bati ve 
tedrici ise hisıedeceğlıniz inıirah, 
da o suretle bati ve nimi mahıuı 
bir haldedir. Epice kudret tera
kümünü müteakip bunu boıalta
cak bir memba kal'fmnda bulun
duğıımuz zaman huıule gelen 
tahliye ani ve ıedit olduAu halde 
bilakis kudretin kendi kendine 
iıııia' tarzında tahliyesinden te
vellüt eden baz, nim mahıüı bir 
inşirah halindedir -

Glorya sinemasında açılan 
sergi münasebetile birkaç söz 

Muhtelif fırsatlarda son asrın 1 yedinci asıra kadar devam eden 
Avrupadnki .aa.n'at cereyanlarını klisizmin yolunda bugünün icap 
tamim eden müatakil reHamlar · ettirdiği tekamüle doğru yiirümü.f 
ve heykeltratlar birliği bugün tür. 
müeaaislerinden Ali Avni'nin ha- Şimdi hirıatiyanlığa propagan 
zırladığı sergi ile pliıtik aan'a .. 

1 
da yapan dini tasvirler bugünün , 

tın mahiyet ve ehemmiyetini bir san'atki.nnı al8kadar etmiyor; 
kere daha tekrar etmiş oluyor. makine, din telakkileri ve hürri-

On dokuzuncu aırın sonlanna yeti fikir san'atki.ra yalnız idi.
doğru her tarafta bir buhran siklerin teknik anahtarlannı kul
devresi geçiren san'at (Akade· ı !anarak kendisi için, bugünkü be
ınizm) İn temellerine dayanarak şeriyet için çalışmağı, mevzulan
memleketimize girdi. Bidayette nı aamimi ve hayattan intihap et
böyle çürilk bir eaas üzerine ku- meği emrediyor . 
rulmuş olmak bu vadide bekle- Bundan dolayıdır ki: Kübizm 
nilen büyük adımların atılmasına yalnız tenkit etmİ.f olmak için 
mani olmuştur; bu ekoli tedris hüküm verenlerin söyledikleri gi 
eden (Mö•yÖ Valeri ile Möıyö bi mütereddit bir yol deiildir. 
Varniye) nin nihayet Sanayii Ne Arkasında binlerce ııene eYVel, 
fise mektebinde inbilil eden mev ti. Mııırlılar zamanında temeli •
kiini Avrupada tahıilden sonra tılmq köklü bir klasik aan'at 
empreaiyonizmi getirerek burada ' vardır ve bugün kübizm onun 
tamim eden Güze San'atlar Aka- 1 modernize olmu• ıeklidir. 
demi.s.i.nin bugünkü hocaları iıgal San'ati sevenler ve onunla ali .. 
ettiler ki: Bugün ıan'at sahasında 1 kadar olanlar takip ettiği yolla
varlığı inkar edilemeyen hare- ı n da tetkik etmek ve bükümle
ketin i.mili olduklarına fÜphe yok rini çok kıskanç bir ihtimamla 
tur. Fakat Avrupada son aaırda 1 vermek mecburiyetindedirler , 
aan'atın takip ettiği cereyanları Çünkü aan'atkar çalıııyor, di
etüd ederek memleketıne dönen diniyor, tetkik ve tetebbu ediyor; 
genç nesil; modem aan'ati bütün aann İstediği ve icap ettlrdifi eK 
vatandaılanna tanıtmağı bir vazi- ri meydana getiriyor. Fakat mu 
fe bilmiştir • hlt aan'atkarla beraber yükaelme-

(Sezan) m klasik eaaalar Üze- dikçe biribirlerini anlamalanna 
rinde yaptığı inkdapla baılayan imkin olmıyacaktır. 
modem aan'at yine primitif dev- 5 • 9 - 932 
rir ve on dördüncü asırdan on Aril BEDii 

Afiş sergisi 

Bizdeki kudreti tahliye edebi- Ômer Bey ııe sergisinden bir k{J-. 
lecek münebbihten be.hıettik . Fa- v-

kat bu ne demektir? Eğer diğer Ressam Ömer Bey, Glorya ze ~üzel fikirler vermekte-
meaaliki felaefiyenin salikleri gi- . sineması ittisalinde 98 numara dir. Omer Bey İstanbul güzel bi dütünse idik yalnız bu "müneb-
bih" tabiri vasfiıi ile iktifa eder, lı apartımanın birinci katında sanatlar akademisi mezunların 
daha ötelere gitmek lüzumunu bir sergi açmıştır. Ömer Beyin dandır. 
hiaaetmezdik; halbuki kudretiyat sergisinde afiş ve reklam resim Amerikada Landon Skol'
noktai nazarından dütündüğiimüz leri teşhir edilmektedir. Mo- dan muhabere ıuretile dera al. 
de böyle vasfi qualitatif bir ta- dern san'atın sade ve anlayıtlı mrtşır. Ömer Bey, renkli 1-'"'-t. birin hadiseyi bütün mihaniki- .,...._, 
yetile izaha kafi gelmediğini gö- eserlerinden terekküp eden bu . larla yaptığı re.imlerde bilhas
rürüz. Zira "münebbih" ve buna sergideki resimlerin bazıları aa j sa gayet güzel ahenkler yapma 
benzer kelimelerle hadiıeleri iza- hibinin kabiliyeti hakkında bi- ğa muvaffak olmuştur. 
ha çalışmak, kainatta yekdiğe
rinden ayrı birçok ıeyler kabul 
etınek demektir. Halbuki ki.inat; 
birçok şeylerden değil, ancak bir 
ıeyden mütekevvindir, o da 
(madde) ve yahut (kudret) tir. 
imdi namütenahi şekiller altında 
gördüğümüz muhtelif ve mütenev 
vi hadiıat; hep bu bir ıeyin muh
telif akıamı araıındaki tefadul 
farklarından mütevellittir. Naııl 
yekneıak bir kütlei ıaziyeden 
ibaret olan havayı netim.inin muh
telif akaamı araınıdaki ıuhunet 
ve kesafet tefadulları, muhtelif 
rüzgarlan tevlit ediyoraa muhte
lif kelijlfet ve tazyiki haiz kudret 
akaamı arasındaki tefadullar da 
aynile bir takım cereyanlar hasıl 
ediyor ki, biz İnsanlar, şeklen 
ba§ka batka gördüğ-üınüz bu ce
reyanlara "hi.diaat,, namını veri
yoruz.Şu halde ne "münebbih", ne 
"güzel,. , ne de güzeli «hisaeden» 
yoktur; belki fezanın bir tarafın
dan diğer bir tarafına dotru bir 
kudret cereyanı vardır; ve zahirde. 
ki o kadar muaddaliyetine, 
o kadar çetinliğine, o kadar neza 
keline ve derinliğine rağmen, bu 
hadise, bu kadar basittir. 

Konya: Naci FiKRET 

1 

Heykel sergisi 

Zilhtü Bey 
Genç _ san'atkarlarımızdan 

heykeltraş Zühtü Bey yann A
lay köşkünde heykel ve desen. 
!erinden mürekkep bir ıergi a
cıyor. Zühtü Beyin sergiıinde 
teşhir edeceği heykellerden bir Bir büst 
tanesinin fotoğrafını dercediyo 
ruz. Bu piyaniıt Z. B. Hanmıın maada yirmiye yakm heykel 
portresidir. Sergide bundan ve haylı da desen mevcuttur. 

Bir köpeğin tefkatı Bir tecavüz 
Adanada Ell!razı :ı:iilıreviye hatta lZMlR - Bu sabP oaat 11 de 

neai civarında oturan" mobilyacı Tev Adliye binası ilnünde Nafia Hanım 
fik Beyin kedisi dolurduktan bir- isminde 22 :ratıncla ııeas bir kadın 
kaç gün sonra ölınüıtür. Tevfik Fahriye iıminde bir kaclmm tecavü
Beyin komıuıunun köpeği bir ııün züne uğraınıttır. Mütecaviz Nafia 
ökıüz kalanı yavruyU ağzına alarak Hıuumın boyunda uılı duran bir .ı 
kulübesine götünnüt em:zİrmİf, 01111 • • • 

~n hassas bir anne ınuhabbetile bak- tın lirayı kaptığı gıbi kaçı.ya lıatlıo 
mıt ve yavruyu muhakkak bir ölüm 

1 

mıt, zabıta memurlan tarafmclaa :ra
den kurtarmqbr! · kalanmııtrı. Nafia H. ha ani 1-
Köpeğin, diitmanına kartı göıter- l vüz önünde bayılmıfbr 

diği bu ulüvvücenap hayretle karıı- · • 
ıanmııtır Hapsedilecek 

ADANA, - Hizmetçlai Fatmayı 
seyyar şekilde ve latanbul tarafında 1 öldürmekle maznun doktor Riqt>l 
intihap yapılmıştır. Akşam saat 16 . Beyin a.ğ!rcezada mubak-1 hitam . . " -

' 
1 1 

1 



Mason kongresi 
dün dağıldı •• 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Arnavutlukta 

Bir suikast davası 

1 

Tirandan gelen haberlere göre, 
mezkur şehirde büyük alyaai bir da-

----------------lillil--:;;;ıım:ı::mm' 1 Dolmabahre de vanın görülmcoine başlanınıı~r. D~-
~ vanın maznunları tam otuz dort ki-

Murahhaslar dostluğu takviye 
ettiklerinden 

memnunen avdet ediyorlar 

H • • k A t• eohe 1 o•• 1 şiyebaliğolm<>ktadır.Bunlarınekse u ume ın en m 1 ; un yapı an risi. ~rnayutluğun eski ve il~i ge-
• len aılelerınc mensupturlar. Cumlesl içtima Kıral Zogoya karşı suikast tertip et 

gördüg" Ü nokt : Döviz (Başı 1 inci sahifede) :.:~~:n~:ti:i:k .:1:ı:'r"!'~~:~:~~ 
Sait Kemal, Avlonya Belediye reisi 

yapmışlardır. Rasim Kokori, Şürayı Devlet ikinci 
Toplantıya, dünkü nüshamızda reisi Sekerezi, muhtelif avukat,dört 

Eyliilün beJinci günündenberl İs
tanbul' da toplanmakta olan Beynel-

1 nilel Mason ittihadı konovanı dün 
ı ı ;,abah pat dokuz buçukta son içıi-

l ~m yapmış ve bu kapanma cel-
1 aesi olmu§tur. 

, _ Celseyi, ilk lçtimaa riyıuet etmit 
olan Tiirkiye Büyük Maşrıkı Üstadı 
izamı Mustafa Hakkı Bey açmış ve 
muhtelif millet murahbaılarından · 
.Oz ııöylemek istiyenle.-e söz vermİf
tlr . 

(A M. 1.) lcnıi heyeti reisi M. 
Carpentier alınqtır. 

• M. Oırpentier'nln ilk celsede Rel-
sicümhur Ga>:i Hz. ne fransızca bir 
tazim telsnfı çektiğini yazmııtık. 
leni heyet reisi son celsede ııöz ala-

c • rak Gazi Hz. ne çektiği hu telgrafa 
ı selen c.,..ı.. oknmaı, hu münase
' betle duydutu takdir ve hürmet his-

lerini tekrar ve izah eden bir nutuk 
t irat etmiıtir. Bundan sonra ıırasile 

Bulgar, Paraguvay, Fran11z, Lehiı-

1
; tan, Yunan, Yııgosla... murahhaslan
• na aöıı: venniıtlr. 

1 t Bulpr manlıhuı, Türlc'lere ve 
ı ı Tilrk mal"Dlarma kartı Bulpr mil-
i Jetinin ve Bulıar masonlarının hiı-
• bah oettiıti ı..raretU muhabbetten -

ııetmit. Panguvay murahhuı Okya 
-·un 5llı tarafında yqıyan bir mil 
letln A 'l'TUpa milletlerine getirdiği 

• selimi ıilzel lıt.nbul 19brlnde teblii 

1 .emekte bahtiyar oldutunu aöylemit. 
Fnnıız murahhaaı cihanda ııullıan, 

J 
aelametin, yükıek İnsanlık hlılerinln 
iııldtafı- yeni lıir Ytllİle tqkil etim 
bu kano•- veoileslle Türk milleti
nin, Türk ma..,..ı'lfwıun, Türk inla 
libımn yiiluelliiinl yıılmıdan gör
mek m-. elde ettiklerini bildir

i mit. Lehiatan munhhaıı, ayni tak
a ılirab, ayni müphedab naklettikten 
.. -, biitüu Leh milletinin Türk 
i milletine kartı mazi aenelerindenbe
~ ri ne aarıdmaz bir rablta ile merbut 

oldıııldarmı aöylemi1, Lebiatan'm par 
çalanmuı kar§11mda biiyük bir ne-

1 cabetle yegane uyan eden devlet ve 
r ınilletin Türkiye oldufunu anlatarak 

buna dair bir biklye nakletıniı ve 
,, heyecanlı bir aeale buıriln Türk mil-
e leti ve Türk muonlan anumda bu-
1 lundutundan yükııdı: bir iftihar duy
l dutunu tekrarlamııtır. 
: Yunan ve Yuıoılav murahbaılan 

ayni mealde nutuklar İrat ettikten 
~ IODl'll &tadı izam tiiıkçe ıon nutku 
J alSylanit ve bu DUtuk Üstadı Uam 
tı nmavinl Rafit Bey tarafından fnuı
ıı ıuıı:caya mld1 ve tercüme edilmi.ttir. 
d Bu. nutuk, munhlıaılara, yeni in
b kıllp Tlirldy...ım tanıyarak memi&-

btl.m. d&:.ec:eld& bıi ollylilyor' -
tandqlaırma, iizaiade yenilik ve in-

h lııllp ........ - bir -••..ıın .. 
J 11mmı •ötiirmelerinl rica ediyordu. 

t 
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t 
;r 
ı 
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ı 
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Bir :rıı-nlar, elem verid tesirler 
albnde pri ve köhne bırekılmıı olan 
lıir memleketin kıae bir müddet zar 
fında ne ıür'atli, ne feyizli adnnlar 
atarok medeniyet kafilesine katddı
iı ıme bu mıtnkta beyan ve yalmı
.. memleketlerine dönecek olan mn 
rahhulara aelimet ı • •nl edilmit
tir . 

Bu nutku mil-ıdp, celae mutat 
mereıimle kap•nnnqtır. 

Evvelce lıazırlanan proaı aın mu
cibince dün gece Perapalas'te mu
rııhhulara bir veda ziyafeti verilme 
ıi takarrür etınitti. Fakat bezı mu 
rahbular öğledea sonra memleketi.,. 
rine döneceklerinden bu ziyafet öğ
le yemeğine tahvil olunmuıtur. Bu 
veda ziyafetinde ecnebi murahhıu
lar, ref:ikalan ve Türk murabhaslan, 
refikalan v4! bir takım masonlar ha
zır bulunmuştur. 

Bu ziyafetin sonunda M. Karpan
ıiye bir nutuk aöyliyerek Türkiye
de gerek nııuonlardan, gerek bütün 
Türk vatandqlarmdan gördükleri 
dostane kabulden Jı.ıııetmit. timdi 
A vrapalı b....,.ır..lerinin yanında 
mevki alan Türk kadml•nmn ..-i
yetlerini tııkclirlo aıınıq, Türk mil
ı..ti .. ...-- kadehini kalchrwttır. 

Bu -ika Rafit: Bey fnınarzca ce
vap verıniı, ziyafet nihayet bulmuı
tur. 

Belçika ve Y ug<»lavya murahhas
ları dün alqam lııweket ehnİ§lerılir. 
Diğer maralıhaalar, Y- öbür siia 
memleketlerine döneceklerdir. 

TiirkiYe üstadı namı nriideniı 
Muıtafa Halda Beyin, kon...., ka-

ran1e Rei..icümbur Gazi Mustafa 
Kemal Hz. ne bir tazim telgrafı çek 
lifini yazmıı, bu telgrafın ouretinl · 
dercetmittik. ı· 

Bu tezim telgrafına ıu cevap ve- . 
rilmiştir: · 

" Darülfünun kimya müderrlsl 1 

Mustafa Hakkı Beyefendiye C. Tür-
1 

kiye hakkındaki bir temenniyatmızı 1 
havi telgrafınızdan Reisicümhur Hz. , 
nin memnun olduklarını bildiririm e j 
fendim. 

Katibi Umumt: Hikmet 
1 

Beynelmllel mıuon ittihadı icra! 1 

heyeti reisi M. Carpentier'ye gelen 1 

cevap ta ıudur: 
M. Carpentier'ye T okatliyan otell ı 

Beyoğlu 
• 1 

C: Selammızt havi telgrafınıza Re! 
aicümbur Hz. nin t"§ekkürlerini ib
lağ eylerim efendim. 

Riyaseticümhur Umumi k!tibl 
Hikmet 

Murahhasların ihtisasları 
Konven münaaebetile lıtanbul'a 

gelen ve İıtanbul'u gezip Türk bıdkı 
nı gören. Türk inkılabı hakkında fi
kir edinen murahhaslar, memleket
lerine pek iyi intibalarla dönmekte
dirler. Bu intibalannı mubteliE veai
lelerle izhar etmiılerdir. 

Dün öğle üzeri murahhaılar ıere
fine Penıpalıu otelinde bir ziyafet 
verilmiştir. Murahhaslardan bir kıs
mı dün Patria vapuru ve Marıilya 
tarikile -.leketlwine avdet etmit
lerclir. 

Franıız masonlarından M. Grous
ıier dün bize İbtİluabnı §U suretle 
bula .. etmiıtir: 

- lıtanbulda toplanan konvan 
bize Türk masonlarile yakından te
maı ederek aramızdaki dostluk mü
naıebatinl bir kat daha takviye et
mek fıraabnı vennittir. Burada Türk 
doıtlanmız tarafından hüsnü kabul 
gördük; dün Mamıara'da bir gezinti 
yaptık. Vapurla Tllrk maıonlari
le yakından temaa etmek fınabnı el 
de ettik. 

Gayemiz , masonlu'ğun kuvvetini 
artırarak biitün masonları bir te,ki
lat etrafında toplamak ve masonlutu 
temsil edenler arasında itilifı takvi
ye etmektir. Mıuonluk ne siyuet ne 
de din ile metgul olmaz, maksadı in 
aanlan fikren ve menen bazırlıyarak 
kalplerini kazanmak ve zel.a.vetleri
ni iukitaf ettirerek bütün insaniyeti 
tenvir etmelerini temin etmektir. 
Biz obJectif bir tarzda cihanın bü
tün meıelelerinl tetkik etmek ist"" 
rlıı:. Bilhassa, yalnız maddi tereldd
yeta delil, manevi aalaba iıtinat "" 
derek içtimaı tekemmülü tetkik et
mek iıteriz.. İnsanlar üzerinde mu
nkkat fani bu nfifuz delil. bilhıuH 
lnunlar ve milletleri alem,umul bir 
kardetlik içinde hiribirlerıne yak
laıtırmak için ~ bir rabber ol
mağa çalışıyoruz. 

- Konvanda ne gibi müzak.,...t 
cereyan etti? 

- Müzakerat eau itibarile kafi
dir; bununla beraber bezı kııunlar 
aöylenebilir, fakat bunu söylemek 
bana dütmez. Mamafi konvanda 
bazı teşkilat ve hakem meaelerile it 
tigal edildi. Tetkilittan maluat di
ğer memleketlerin de tqkilibmWl 
dahil olma11ru temindir. Şimdiye ka 
der Beynelmilel mason tqkili.bna 
32 millet dahildi, ahiren hu kongre 
de tt!§kilabmıza 3 Cenubi Amerika 
milleti de iltihak etti." 

Yugoslavya murahhası M. Tomiç' 
te gördüğü hüınii lıabulden pek zi
yade miitelıassia olduğunu aöylemit 
tir. 

Yugoslavya'da 
Bomba 

BELGRAT, 10. A.A. - Avala. 
Ajanu bildiriycr: Diiıı gece Mika 
-viç - lvoçiçi hatb üzerinde İfle
yen katardan birinin lok-tili 
albnda küçük bir bomba patlamıt 
ve ebemmiyetaiz baııar yapınııtır. 

Diğer taraftan 7 - 8 eylüJ gece 
ai birkaç meçim! p.hu Buruaani 
jandarma karakoluna bir bomba 
abnıılar ve ayni zamanda taban
ca ile de ateı ebniılerdir. Haaarat 
mühim defildir. 

(Ba~ı 1 inci sahifede) 

Hükumetin buzün en mühim gördüğü ıey döviz iflerinin tan· 
zimldtr. Ba.zı ihtiy,lçlal"ımrz ve borçlarıma vardır ki, bunları öde
mek için döviz. İsler. ihtiyaca kôfi döviz tedarik etmek, günün en 
mühim meselesidi,·. Çünhii bütçe müva:.a;enesi, ticaret müva~enesi, 
nihayet milli paranın ıstikrarı en fOk buna bağlıdır. 

l§İn iyi taralı şudur: Bu mevsim ihracat mevsimidir. ihracat 
mallarımız artık satılmasa ba§ladı. Her gün ihraç ettiğimiz mallann 
mukabilı olwı dolJİz Devlet Bankasına gelmeğe b<J§ladı. Satılmağa 
baflaycm mallanmız arasında fmdık IJe tütün birinci geliyor. 

Yalnız İşın fena bir tarafı vardır: Bu sene mallarımlZln liyatı 
geçen senelere nisoetle pek dii§kündür. Bunun ıöyle bir neticesi 
olabilit: Bu :;ene içinde de geçen sene sattığımız mihdarda malı 

satabileceğiz Fakat .atılan bu mallar mukabilinde hariçten mem
lekete girecek olan döviz a)·ni mikdarı bulmayacaktır. 

Bu o~ılr nasıl l.apatılacak? işte hükumetin üzerinde durduğu 
mesele ve ba:.ı tedbirleıi kap ettiren mühim sebep budur. Zarurete 
karft duruln:az. Dikkat edilecek nokta tedbirlerin yanl14 olmama
sıdır. }' enı bir 1ey lıurncu{:ı:::, diye mevcut ıeyleri yıkmamağa dikkat 
etmek lciz;.ımclır. 

Alınacak idari 
Tedbirler 

(Başı 1 inci sahifede) 
eylemiıtir. 

Geç vakte kadar vekalette ka· 
lan Celal B. orada tetkikatma de· 
vam etmiı, alak:adar şubelerden 
bazı malümat talep eylemiıtir. 

Pazartesi içtimaı 
Salihiyetli mahafilden edindi

ğim mevıuk ma!Uınata göre heyeti 
vekilenin pazarteıi içtimamda, inti
zor hilafına, iktuadi meseleler görü 
ıülecek değildir. Bu içtimada m?
terakim diğer itlerle beraber gil
nün mubim mevıı:ulanndan birinin 
göriifülmeıi mukarrerdir. Bun'!" 
b&rnillerle muzakerabn verdiil 
netice olınaaı ihtimali kuvvetlidir. 

Heyeti vekile yarın (bugün) 
toplanmıyacakbr .. 

iktisadi müesseseler 
Heyeti vekilede ikt11adi vazi

yetin muzakeresine ge)ince; bu 
ancak sanayi heyetinin Ankaraya 
gelmeıi, onlarla cereyan edecek 
mukalemelerin ve diğer baıı:ı tet
kikatın ikmalini müteakip kabil 
olabilecektir. Onun içlndirki heye 
ti vekilenin hafta aonunda ve ge
lecek hafta baımda müteaddit iç
timalar akdine intizar etmek la
znndır. 

Bu içtimalarda memleketin ik
baadi vaziyeti ve tetbik edilmekte 
olan ıistenı ile mevzuat üzerinde 
umumi bir revizyon yapılacak, a• 
bnma81 llıı:ım gelen idari ve kan.u 
ni tedbirler müzakere ve tesblt o
lunacaktır. 

Kanunt tedbirlerin ittihazi mec 
liıin içtimaına talik olunacak id.a 
ri tedbirler ise bir kıımı derhal hır 
kısımı da zamanla tatbik edilecek 
tir 

Vesika ticareti 
MeHlô memleketimiain ahlak 

Mviyuini sukuta uğratan vesika 
ticaretinin kat'i suretle nihayete 
.ermesi ifİn acil radikal tedbirler 
alınacaktır. Mevcut iztirabi tahlil 
edecek, yÜkselen haklı bazı ıikô
yetleri bertaraf edecek yeni bir 
kararnamenin tanzimi de alınacak 
acil tedbirler meyanında zikro
lunabilir. 

Senayicilerin ileri sürdükleri 
metalip burada da ekseriyetle tas
vip olunmaktadır. Zamanla alına· 
cak tedbirler meyanında mutedil 
bir kontenjantonan sistemine gi
dileceği ıimdiden ifade edilebilir. 
Bunun için muhterem vekil Mali
ye Vekaleti, Merkez Bankası ve 
diğer bazı alakadarlarla temaılar 
da bulunarak döviz vaziyetini, 
ihracat vaziyetimizi eaaalı surette 
tetkik ve mütalea edecek, ona ııö
re en bayırlı kararlann ittibazinı 
heyeti vekileye tebliğ edecektir. 

Mecdi Sadrettin 

ismet Paşa iktisat 
velıAletlnde 

ANKARA, 10 (Milliyet)-- Ye
ni lktıeat vekili C.lôl Beyi /amet 
Pı. ve V ekiUer rnakarmntla ziya
ret etmiflerdir. 

Vekiller Anlıarada 

Bir çok 
Mukaveleler 
Feshedilecek 

(Başı J inci sahifede) 
nakkale'ye ve Hamit B. Samaun'a 
nakledilmitlerdir. Yerlerine yeni
leri tayin edilmektedir. 

Bu vesile ile dün bir muharri
rimiz, yeni Vilayet Nafia ıermli
hendisi Cevdet B. le yol itleri bak 
kında görüşmüıtür. Cevdet B. in İ· 
zahatma göre, Vilayetin 5 senelik 
Nafia programı, henüz Dahiliye 
V eklletinin tastikinden •elınemif
tir. Bu program taıtikten gelince, 
şehir meclisince verilen karara 
tevfikan, programa dahil yollar 
3 senede ikmal ve 5 senede bedeli 
tesviye edilmek üzere talibine ve
rilecektir. S •enelik programda 
dahil yolların başlıcaları, Rumeli 
sahili asfalt, Topkapı • Silivri aı
falt, Sur harici asfalt ve kısmen 
parke yolları, Beykoz - Çubuklu 
şoaesi, Derbent yolu ve yeni köp
rülerdir. Bunlar 2 milyon küsur 
liraya çıkabilecektir. 

S senelik program haricinde o
larak elyevm Vilayetçe mütead
dit yollar yaptınlmaktadır. Silihta 
rağa ve Sünnet beton köprüleri 
ikmal ve ahiren münır ve uhura 
kütat edilmi1tir, Anadoluhisarı -
Beykoz ıooeıi, Topkapı - Maltepe 
ve Edirne - Maltepe yollan ikmal 
olurunuıtur. Kısıklı • Dudullu, Şi
le - Agva toseleri ve Kanlıca -
Beykoz ıose ve kaldınmlı yolu 
derdesti inıaadır. Valde bendi -
Büyükdere tose•I yapılmaktadır. 
Bigadoı betonarme köprüsünün 
inşasına devam edilmektedir. 

Bunlardan batka, Topkapı • 
Çekmece, Maltepe • Selamiçepne 
aıfalt yollarının tamiratı mütema 
diyelerine nazaret edilınektedir. 

Bu sene bu yollar haricinde Ha
dnnköy, Yanı viran, Sancaktepe, 
Şile ve Yalova mıntakaları yolla
n da amelei mükellefe va11tesile 
infa ettirilecektir. Amelei mükel
lefe miktarı, geçen sene 8000 kü
sur iken bu sene 4500 olarak tes
bit cdilıniştir. Yolparası 10 lira
dan 6 liraya indirildikten sonra 

·yol mükellefiyetini naklen eda e
denler artmıtbr. Bu •ene amelei 
mükellefeden ilk po•ta 15 teırini
evvelde, 2 inci posta 1 teşriniaani
de, 3 üncü posta 15 tefrinisanide 
ve ilk baha§da da 1 İnci posta 1, 
ikinci poata 15 mayısta ve 3 Üncü 
posta 1 haziranda yukanda yazılı 
yollara sevkedilecek ve her posta 
ıekizer gün müddetle çalıttırıla
caklardır. 

Yüzlerce domuzun 
taarruzu 

IZMIR, - Bu civarda Kilizman
da bahçe Te tarla sahipleri hiç bek
lenilmodl"k bir biclise ile lrartdqb
lar. Vakit gece yarısını bulduktan 
sonra yiizlerce yaban domnıı:u balla 
ra, bahçelere inerek korkunç ıesle.
çıkarmıya, mahıulli mahvetmiye bq 
!adılar. 

Büyük Tayyare Piyangosu 
l 3. cü tertip 2. ci kefide 

ANKARA. 10 (MilliYet) 
Adliye, Milli Müdafaa, Hariciye 
vekillerile Bern aefiri Cemal Hüs
nü Bey bu sabahki trenle tehrimi· 
ze gelmiflerdir. VekiUer lıtaayon 
da yeni lkbaat vekili, diler vekil
ler, vekaletler erkanı tarafından 
karplamnıılanbr. Milli Müdafaa 
vekili lzmitten geçerken Mehmet 
Ali Pap. ve bahriye erkim tara
fından kartılıuımq, aamhnt miiaa
habeler ceroyaa etmiftir. 

Kilizman köylüleri barut yoldutu 
yüzünden domuzları ürkütememiıı
lerdir. Domuzlar aabaha yakın yİne 
geldikleri yoldan dağlara çekilmi,. 
)erdir. Bağ, bahçe sahipleri aehehle
yİn tarlalarına gittikleri zaman bir 
sene emek ıarfederek yeti,tirdiklwi 
mabıullerin yerinde yeller estiğini, 
tarlalann bir toprak derya11ndan 
farkıız oldUğunu görmüşlerdir. Ur
ladan gelen haberlere göre ayni do
muz ıürüıü lıir hafta evvel Urla 
hebçelerine de lııirtok zarar Terınit
tİr. 

Bugün 

tarihin hangi kısım ve fasıllarım ya- doktor ve üç gazeteci vardır. 
zacaklarını bildirdiğimiz zevat işti- Bu suikast te.-tibatınm hazırlıkla-

! rak etmişlerdir. rı iki senedenberi yapdmakta idi.Fa 
Toplantı aktam geç vakte kadar kat Kıra! Zogo hasta olduğu için sui 

devam etmiş ve türklerin medeni- kastçiler ölümünü bekliyor ve cebir 
yete hizmdleri etrafında devlet ha- le İş yapmayı son dakikaya bırakı
yatr, fikir bayab, içtinaai terakkiler, yorlardı. Bu müddet zarfında sui
dil, din, hukuk, aile, örf, adet, ilim- kaat bazırlıklanndan haberdar olan 
lere hizmet tabiiyat, tıp, heyet, ta- Arnavutluk zabıtaaı bu işin elelıaşı
rih, coğrafya, felsefe, gÜzel sanatler, larmı yakalıysarak taoavvurlann 
resim, minyatür nakkaılık, tezyini fiil sahaaına çıkmasına mani olmuı
oanatler beykeltraılık, edebiyat, şiir, tu 
kitabet, musiki, rakis, İktısadi ha- r. 
yat faslından zlraat, bayvancdık, ka 
ra, deniz, hava nakliye vasıtaları, kı
snn ve fasıllarını yazacak olan ze
vat, grup grup toplanararak tez ve 
menşeleri etrafında fikir teati etmiı 
ve mesai tarzlanm göriişmüşlerdir. 

Kurultay toplanıyor 
ISTANBUL, 10. A. A.- T. D. 

T.C. Umumi Katipliğinden: 
Kurultay eylulün 26 ıncı pazarte 

si günü saat 14 te Dolmabahçe ... 
rayında toplanacaktır. 

Kurultayda neler 
konuşulacak? 

lSTANBUL, 10. A. A. - T. D. 
T.C. Umumi Kitiplil!inde: 

Kurultayda konuşulacak bafbee 
mevzular ıunlardır: 

A) Dilin menteleri. 
1 - Türk dilinin eskiliğine ve: 
a) lndo-Europeen ılillerle, 
b) Bütün beyu irldar dilleriyle, 
c) Asiya ve Avrupanın batka dil

leriyle münasebetleri üzerine tetkik
ler. 

2 - Türk dilinin doğrudan doğ
ruya kendi muhit tartları içinde in
kitaflan: 

a) Lehçeleri 
b) tarihi gramerleri "fonetik, tek 

liyat (morfoloji). sentaks" 
d) hertürlü yabancı teairlerden u 

2ak olarak gösterdiği yüksek edebi 
kabiliyet. 

3 - Bu kabiliyetin halk dilinde 
sürmesi ve yazıdilinde ıönmeai 
(halk edebiyatı, divan edebiyab) 

Bunlarda amil olan sebepler; dilin 
yakın mazisinin tetkiki. 

B) Türk dilinin bugÜnkü hali, u
ri ve medeni ihtiyaçları. 

4- Tanzimattan bugüne kadar 
Türk dili ve gösterdiği dei!§iklik
le.-. 

a) Şekliyat (morfoloji). 
b) sentaks 
c) Kelimaler ( vocabulaire 
dJ lstılablar 
S - Türk dilinin asri ve medeni 

lhtiyaçlan nelerdir? 
C) Türk dilinin müstakbel lnkl

taflarL 
6 - Gaye, Türk dilini bugilrıkU. 

ve yannki medeniyeti kemafi ile im 
caklıyahilecek en gÜzel şlvell ve a
henkli bir ifade vaarta11 haline ıretir 
mek olduğuna göre• 

a) Şekliyat 
b) Sentaks 
c) Kelime teşkil' 
d) 1 otılah vaz'ı ,.... 

aahalarmda dilin bütün thtİyaçlaıım 
gidermek, düşünllı tarzını uriletti
recek ve garplılaıtıracak hale getir
melc, yeni vakıaları ifade edecek Y"" 
ni kelimeler teıkilinde önceden ha
zırlanmıt ve teıpit edilmit -.ıar 
ve kaideler hazırlamak. 

Kurultaya 11%11 olmalı lcln 
milracaat edenler 

Mısırda 

Fraunların ölüleri 
Mısır gazetelerinin yazdığına göre 

Üç beı bin senelik mezarlanndan çı
karılıp müzeye ve biraz da orada 
kaldıktan sonra Said Zağlul Paşanın 
türbesine nakledilen Firannlar' ın bu 
rada rahat edemedikleri, rutubetten 
müteeslr olarak bağlarınm çözülıne
l!e yüz tuttuğu anlaşılmıştır. 

Nafia nezareti türbenin rutubeti
n.i izale için tatbiki mümkün çarele
ri arattırmaktadır. 

Murahhas isteniyor 
İstanbul Mmtakası Futbol He

yetinden: 1932-1933 ıeneıi lif maç
ları hakkında görüş!ilmek üzere aa
lihİyeti tammeyİ haiz kulüp murah
haslarının 12-9-1932 pazartesi gÜnU 
akşamı saat 18 de mıntaka merke
zinde hazır bulunmalan rica olunur. 

Radyo ile ders 
Mısırda yerli sermayesi ile "Mı11r 

radyosu~ ismi altında bir istasyon 
tesis edilmiştir. Mısır radyosunun 
en mühim iti yerli halk arasında 

ma'irifin intişarini temin etmek, yer 
il tüccarlara lüzumu olacak maluma 
ta vermektedir. Bunun için konfe
ranslar verilecektir. 

Ankara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
kıtap evi vı kırtas i yecilik 

An1'far1alar cadd~ıi 
l elt>l rJn : 3377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitt'p 

Her nevi kırtasiye e~yası 
ve '11ektcp levazımı 

Her türlü Fotoğraf 
levazımı - makineler 

ve amatör işleri 

Etem Pertev ıtriyah 

Kütahya çinileri 

İSTANBUL, 10. A. A - T. D.T. I · ·· k 
C. Umumi Katipliğinden: ~:u~:~:l~am:e::::k hu::u~~ 

26 eylulde toplanacak olan kurul- daki tecrübesi tarihte emsalsiz
tayda aza olmak arzusu ile müracaat 
eden zevatın isimlerini ne§re devam dir. 
ediyoruz: . .. . Almanlar da ecnebi kelimele-

Ali Canip Bey, Maarıf Müfettışl ri yerine asri Almanca olan keli
A. Hamdi Bey, İstanbul Liman ıir- meler bulmu§lardır. Ancak Os
keti umum müdürü. B. Fahri Bey, manlı Türkleri, farisiden binlerce 
Muallim ve muharrir. Cevdet Kerim kelime aldıkları gibi, lranhların 
Bey, C. H. F. Vilayet idare reiıi. Araplardan aldıklan kelimeleri 
Dr. Hüseyinzade Ali Bey, Tıp Fa- de almı§lardır. Bunun neticesi şu 
kültesi Müderislerjnden. Diyamandı olınu§tur ki sarf türkçe kaldığı 
Keçeoğlu Bey. avukat. Ferit B~y, halde kelimelerin kısmı külliıi ec 
müderiı.Gurdikyan Bey. muallnn. nebi olmuştur . 
lskender Fabrettin Bey, muharrir Sir Denison Rosa, türkçenin 
ve muallim. lsmail Sıtkı Bey, mual- pek zengin olduğunu ıöyledikten 
!im ve avukat. Hırant Bey, muhar- sonra en mühim elet", Mabmudu Kat 
rir. Hüseyin Siyret Bey, muallim. garinİn "di .. aru lugati Türk" ü 
Karaoğuz B .. muharrir, K-1 Tu- olduğunu yazıyor. Bu eserin 1066 
ran B. Isparta meb'usu. M. Boha seneıinde telif edildiğini, 1914 ao 
B. Sabık Dil Encümeni Aza11ndan. nesinde lıtanbulda tabedilcliğini ve 
M. Raif Hakkı Bey, muallim. Naki- 7000 türkçe kelimenin arapça mi.
ye Hanun, Belediye mecliıi Daimi nalannı ihtiva ettiğini bildiriyor. 
Aza.,ndan. Nehizade Hamdi Bey, Bu eaorin yeni Türk lilgatini ha
Trabzon meb'usu. Nurullah Bey,lı zırlamakta -:,ok faydalı olacafmı 
tanbul ilk tedriaet müfettişlerinden. yazdıktan sonra !atin harflerinin 
Omer Cavkaytar Bey, Refik Ahmet kabulü de bunu kolayl8'hracağı
Bey, muallim. Sahir Bey, Muallim.) ili ilave ediyor. 
Salih Zeki Bey, müderris. Selim Nüı 
bet Bey, muaUim ve muharrir. Şem- Makaleaini §Öyle bitiriyor: 
seddin Bey, Sıvaı melı'usu. Şükufe " Türkiyat ülemaaı tarafmdan. 
Nihal Hanım. Şair ve muharrır. Ta- Gazinin hu tecriiı...i allka ile ta-
lat Bey, Çankın meb'usu. kip edilme;idir. lamile bir arada 

Dl•ı t"nkı)AbJmlZ Ve aöylenen diğer inkılaplar naaıl 
O muvaffak olmu- hu da muvaf-

BO~k ikranıiJe 35,000 tira~ır. Dr. Ekner'e madalya 

U Time& '' fak olacaktır. Gazi, başkalarmm 
yardımlarından istifade ebnekle 

D O K T O R Sir Denison Roas, Türk dilini beraber, bir İti kendi elile yap-
tetkik cemiyetinin · meaaisi hak· mak kadar iyi bir uıul olmadığını 

Ayrıca: 15,000, 10,000 Liralık büyük 
ikramiyeler ve 20,000 Liralık bir 

mükafat vardır. 

LA HAYE, 10 A.A. - Beyne! 
milel tayyaroc:ilik federu:ronu mu 
rahhaılarma verilen :ııiyafet esna
amda foderaay- reiai pnna Bi
beaco tarafmduı doldir Eıo.r'e 

f M 1 N Ş Ü K R Ü kında Timeı ıazetesine bir maka takdir edecek kadar büyüktür. 
C..Jıili haıtabklar mütebu1111 , le yazmıftır. Bu makalede Dil En Feıi attıktan, tekkeleri kapattık
Her gÜn öğleden 100110 Jstanbııl ' cümeninin faal!J'etini memnuni- tan, kadınlara hürriyet temin et
Tiirbo Babıili Caddesi No. 10 yetle kartıladığım beyan ettikten tikten ve Arap alfabeıini tebdil 

sonra ezcümle diyor ki: ettikten sonra mensup olduğu 
~~~~T~elE!ıa1211~2~~ıı...~~~.a.:....__:•~•[ia.ziıııin...Iiiidı<...diliıııi....A.r&D.lı&.IL..nııilJli.ııı::iiıll.-'lil.iııı:..dlı..veni ekil ver-

Terkos 
Çoğaldı mı? I 
Şehre gelen su bb: 

parçacık 
daha ·çoğaldı .. 

l'erkos şirketinin şehre fazla 
su vermek maksadı le Ter
kos gölündeki sifonların takvi· 
yesi suretile yapmış olduğu ye
ni tesisat ikmal edilmiş ve düo 
sabah şirket müdürü M. Cas
telnau'nun huzurile tecrübeleri
yapılmışbr. Yapılan tecrübeler. 
matluba muvafık görüldüğün
den tesisatın işletiLınesine baş
larunıtşır. M. Costelman dün 
bize bu hususta şu izahatı ver· 
mitşir: 

- Sifonların takviyesi için 
Manglova ve Uzuncaova'da ya 
pılan tesisat dünden itibaren it 
!emeğe başlamıtşır. Şehrin su 
ihtiyacı. pazar (bugün) günün 
den itibaren 24 saatte İ500 met 
re mikabı fazla su vermek su
retile biraz daha iyi bir eşkilde 
temin edilecektir. Çünkü, su
yun yapılan tecrübelerden son
ra T erkostan şehre gelebilmeal 
için 36 aaat lazımdır. Yeni yap 
tığımız bu tesisat evvelce şeh
rin su ihtiyacının mükemmel 

surette temin için hazırlanmıt 
ve vaktile hükfunete takdim e
dilmit olan programın küçük 

bir kısımdır. Bu sebeple sifonla 
rm takviyesi suretile yaptığı
mız tesisat şehrin su ihtiyacım 

mükemmel temine kafi değil
lir. Bununla beraber su tevzia· 
tında tayanı ehemmiyet bir sa
lah görülecektir. · Şimdiye ka· 

dar su tazyikı gayet zayıf olan 
semtlerin vaziyeti biraz daha 
iyileşmit olacaktır. İhtiyacın 
mükemmel surette temini için 
bükfunete takdim edilmiş olan 
programın tamamen tatbikı li 

zımdır bu İse iki milyon Türk 
liralık bir masraf ihtiyarına bağ 
lıdır. 

Şirketin vaziyeti ne olHralı 
T erkos şirketi imtiyazının 

hülcômetçe satın alınması hak
kında ittihaz edilmit olan kara 
rın bir kanunuıaniden itibaren 
tatbiki lazım gelmektedir. Şir
ket İmtiyazının hitamına daha 

25 sene kalmıtfır. Bu imtiyaz 
hükOmete İntikal edince, Ter
kos, ya belediye tarafından ida 

, re edilecek veya itletilmeai bir 
. tirkete tevdi edilecektir. Ter

: kos İster belediye. ister başka 
bir tirket tarafından idare edil

sin, tehrin su ihtiyacının tama
mentemini için yeni tesisat yap 
mak zaruridir, bundan 40 kü. 

aur sene evvel yapılan tesisatın 
bugünkü ihtiyacı temin etmeai 

: ne imkan yoktur. Bundan 40 ae 
• ne evvel şehirde bu kadar yük

j sek apartımanlar mevcut değil 
di. T erkos suyunu evlerin birin 

ri katma kadar getirmekle ik
tifa edilirdi, fakat şehrin bugün 
kü ihtiyacı ne yükseklikte olur 
sa olsun, binaların her katında 

gece gündüz bol su bulunması
nı amirdir. Bugünkü tesisat bu 

ihtiyacı temin- kabiliyetinden 
pek uzak olciuğundan yeni tesi

sat yapılması lüzumu aitkardır. 
T erkosun, mübayaadan sonra 

ne suretle idare edileceği hak
kında kat'i bir karar ittihaz e
dilmemittir. Bize verilen habe
re göre T erkos şirketinin. bir 

itletici kumpanyası sıfatile. 
T erkosun itletilmeaini deruhte 

etmesi mevzuu bahistir. Dün tir 
ket müdürü M. Castelnau ile 

göriltürken bu noktaya da t&o 
mas ettik. M. Caatelnau bu hu· 
susta hiç bir teY söylemek iste
memit yalnuıı 

- İmtiyazın mübayaası hak 
kında Nafia vekiletile aramız

da •müzakerat cereyan etmekte
dir. Müzakereye devam için bir 

kaç süne kadar An.karaya gide 

ceğim." demekle iktifa etmit· 
tir. 

Yeni Mançuri dev
leti ve Japonya 
TOKIO, 10 A. A. - B8'veldl 

ile hariciye nazın, yeni Mançurl 
devletinin Japonya tarafından taı 
diki keyfiyetine ait muahedeyi im 
,-eratora arzebnİ§lerdir. 

Huıulİ meclu ıimtli bu buauata 
müzakerat icra etmektedir. Verl
lec!ek karar ancak gelecek balta 



Spor 

Balkan tenis 
Şampiyonası 
Bitiyor 
Tarabyada millet

ler çarpıtacak 
Dl\n Balkan tenis şampiyo

nasına F enerbahçe kortlannda 
devam edildi. 

Bugünkü müsabakalar dingi 
maçlarının dömi finalleri idi. 
ilk maç Sedat ile Stelyos ara
sında oynandı. Evvelki gün de 
söylediğimiz Stelyos dün şimdi 
ye kadar sakladığı bütün cevhe 
rini ortaya koyarak çok güzel 
bir oyun çıkardı ve Sedadı 6-4. 
6-4 7-5 yendi. Oyun çok zevkli 
ve heyecanlı oldu. · 

Bunlardan sonra Romen şam 
piyonu Botez He Yunan şampi 
yonu Nicolaides oynadılar. 

Hafta içinde yaptığımız kri
tikte de söylediğimiz gibi Bo
tez'in Singl ,ampiyonasını ka
zanacağı bir daha meydana çık 
tı. Botez hakikaten iyi oyuncu 
olan rakibine faik ve canlı bir 
oyun oynayarak maçı 6-4 6-4 
6-1 kazandı. 

Bugün oynanacak maçlar 
Balkan tenis şampiyonasının 
finalidir. Singl maçı Stelyos · 
Botez arasında oynanacaktır. 
Bu iki kuvvet biribirine o ka
dar yakındır ki bir tanesini öte 
kine faik görmek çok zordur. 
Ancak şahsi kanaatimize göre
Botez'in kazanması daha kuv
vetlidir. 

Duble maçına gelince bu. 
hiç şüphe yok ki günün en ha
raretli maçı olacaktır. Çünkü 
bu maçın finali iki dost millet 
ekibi arasında oynanacaktır. 
Yunanistan - Türkiye. Yunanis 
tan ekibini Nieolaides . Stelyos 
temsil edecektir. Türk renkleri 
ni ise Suat Sedat müdafaa ede
ceklerdir. 

Milletler çarpışıyor 
Karilerimize ·memnuniyetle 

haber veririz ki on günden beri 
misafirimiz bulunan Balkan te 
nis mümessilleri Tarabyada bir 
de milletler maçı yapacaklar
dır. Bu turnuvada her devletin 
singl ve duble mümessilleri di
ğer devletlerle teker teker çar
pışacaklardır. Çon enteresan ol 
duğu kadar da Balkan tenisçi
lerini tanıması dolayısile mü
him olan bu maçların da tafsila 
tını günü gününe vereceğiz. 

Manş denizini geçmek ıç:n 
yeni bir teşebbüs 

MiLLiYET PAZAR 11 EYLÜL 1932 1 

1 İııt. llr. Kum-daalığı Sabaalma kom. ilanları 
432000 !Qlo Ot 28 Eyltll 932 çarıamba saat 14.30 da 

336000 kilo Saman 28 EylUI 932 çar,amba saat 15 te 

800 ton lavamali nkömürü 28 Eylul 932 çarşamba 15.30 da 

336000 kilo Arpa 27 EylUI 932 salı saat 15 te 

213000 kilo Yulaf 27 Eylıi.1 932 salı saat 14.30 da 

Harbiye ve merbutu mıektepler ihtiyacı için yukarda yazılı 
yem ve mahrukat ayn ayrı beş fartnamede hizalarmdaki tarih. 
gün ve saatlerde kapalı zarf suretile satım alınacaktır. Taliplerin 
şartnamelerini görmek için her gün Tophanede Merkez K. satın 
alma komisyonuna müracaatları ve iştirak için de şartnamesi 
veçhile hazırlıyacakları t~klif mektuplarını ıhale gününün muay 
yen vaktinden evvel komisyon riyasetine vermeleri.(54) (4573) 

Fiatlarda tenzilat 
T •11 Çorba S 

ereyag 1 ar: Sebze 10 
Etler: IS - T&tlılar 10 

Zeytin yağlılar 10 kuruştur. 
Muhterem abone mütteri1e· 
nmize % 10 tenzilit. Si ke 
cide An k a r a caddesinoe 
118 No. 

Manastır lokantası 
1 

Sıhibi: Hüseyin oğlu Mürteza 

BONO..-. 
Bonolar, mazbatalar ve deyin il
muhaberi vesair vesikalarla itler 
yapar. Balıkpaıar Maksudiye Han 
No 35. Telefon 23397. Uğurlu 

Zade M. Derviş 

1 3 üncü kolordu ilanla~ ı 
İsparta ve Eğirairdeki kıtaat için aşağıda mikdar, ihale ta

rihi yazılı un kapalı zarfla münakasaya konmuştur. Şartnamesini 
görmek İsteyenlerin her gün komisyonumuza, ihaleye iştirak e
deceklerin vakti muayyeninde İsparta satın alma komisyonuna 
müracaatları. (776) ( 4742) I 
Cinsi Kilo ihale tarihi Gün Saat Mahalli 

1 

Un 62694 2-10-932 Pazar 15 Eğirdir ı 
Un 142537 2-10-932 Pazar 14 İsparta 

.. .. ,. 1 

Manisadaki fırka kıt'alarının ihtiyacı olan aşağıda mevaki 1 

ve mikdarlan gösterilen ekmek kapalızarfla münakasaya konmuş 
tur. ihalesi 29-9-932 perşembe günü saat 15.30 dadır. Evsafı ko-

l misyonumuzda mevcuttur. İhaleye iştirak edeceklerin vakti mu 
ayyeninde Manisada Sa.Al. Kom. na müracaatları. (773) (4739) 

Kırkağaç Kasaba Salihli Menemen Uşak 

Sadıkzade Biraderler 
Vapurları 

Karadeniz Postası 

Sakarya 
Vapuru 11 Eylfil Pazar 
gÜnü alqam ... at 18 de Sirkeci ·' 
rıhtımından hareketle Zonguldak, 

i~ 
lnebolu, Samsun, Ordu, Giresun, 
Trabzon ve Rizeye azimet ve av
det edecektir. 

Fazla tafsilat için Sirkeci Mey
menet hanı alhnda acentahğına 
müracaat. Tele. 22134. 

~ ,, 
Laster Silbermann ve Ş 1 
DOYÇE LEVANT Lin), 

Gülhane hastahanesi ihtiya
cı için 50 çeki odun 15 ton la
ve maden kömürü ayrı ayrı pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. Pazar 
lığı 13 • 9 • 932 sah günü saat 
10 da Tophanede Merkez Ku
mandanlığı satın alma komisyo 
nunda icra kılınacaktır. Talip
lerin izahat almak için her gün 
ve iştirak için de muayyen vak 
tinde komisyonda hazır bulun
maları. (62) (4720) 

komisyonunda icra kılınacaktır 
Taliplerin şartnamelerini gör
ır Qk için komisyona müracaat-
ları ve iştirak için de şartname r MAMA ~, 
si veçhile hazırlayacakları tek-
lif mektuplannı ihale gününün ı Dr. Hakkı Sinasi ı • 
muayyen vaktinde komisyon ri Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır 
yasetine vermeleri. (21

) ( 4364) ı-------------1 

Kile 
000 

18720 
19344 

Kilo Kilo 
0000 000 

14844 18720 

Kilo 
6107 1 inci teş. 932 
5910 2 inci teş. 932 

Hamburg, Brem , Anveu, lstanbu\ : 
ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

avdet muntazam postaları 

Hamburg, Brem, Stetin, Anvers Vt 

Roterdam' dan limanrmıza muvasala 
tı beklenen vapurlar 

Merkez Kumandanlığına 
merbut müessesat ihtiyacı için 

Odun 
Çeki 
1132 
4135 
850 

>? >? >? 

Topçu Atış Mektebi 
Maltepe Lisesi 
Ölçme taburu 

478000 kilo un kapalı zarf su- 6117 . 
retile satın alınacaktır. Müna ! Yukarıda yazılı mahallere ~ı 
kasası 26 Eylul 932 pazartesi zalarındaki mikdarlarda ve bır 
günü saat 15 te Tophanede şartna~~de kapalı zarf s~retile 
Merkez Kumıandanhğı sabn al odun munakasası 18 EylUI 932 
ma komisyonunda ;cra kılına- pazar günü saat 15 te T_?phane 
caktır. Taliplerin şartnamesini de Merkez Kumandanlıgı satm 
görmek için komisyona müraca alma komi~yon~da icra kılı~~ 
atları ve iştirak için de şartna- ~.ktır. ı;a.lıplerı~ şartna~.esını 
mesi veçhile hazırlayacakları gormek ı~ın.kom~s!ona muraca 
teklif mektuplarını ihale günü- atları ve ıştırak ıçın de şartna
nün muayyen vaktinden evvel mes! veçhile hazı~laya~18:~ı 
komisyona riyasetine vermeleri tek\ıf mektuplarını ıhale gunu· 

(46) (4526) nün muayyen vaktinde komis
yon riyasetine vermeleri. 

Odun 
Çeki 
1150 
320 
300 
850 

2620 
Odun 
Çeki 

690 
700 

28 
700 
252 

2370 

ihtiyat Zabit Mektebi 
Asker konağı 
Askeri Matbaa 
Merkez Kumandanlığı 

Eczacı Mekteoi 
ihzari Küçük Za, Mp. 
Levazım Dikim Evi 
Gülhane hastahanesi 
Askeri Müze 

Yukarıda yazılr mahallere hi 
zalarındaki mikdarlarda iki şart 
namede kapalı zaı·f suretile o
dun satın alınacaktır. Münaka
saları 17 Eylul 932 cumartesi 
günü saat 15 te Tophanede Mer 
kez Kumandanlığı satın alma 

1 (20) (4363) 

:ı(. J(. ~· 

Merkez kumandanlığına 
merbut müessesat hayvanatı i-

l çin 3 ton kuru ot ve piyade a
tış mektebi için 150 kilo ,;;ilin
dir yağı ayrı ayrı pazarlıkla sa 
tın alınacaktır. Pazarlığı 14 ey 
lul 932 çarşamba günü saat 10 
da Tophanede merkez kuman
danlığı satın alır.a komisyonun 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
izahat almak için her gün ve pa 
zarlığa iştirak için de muayyen 
vaktinde komisyonda hazır bu
lunmaları. (64) (4746) 

Ordu ihtiyacı için küçük kop 
ça alır.acaktn·. Talip olanlar nü 
ınunelerini 13 Eylul 932 T. salı 
günü saat 12 ye kadar Topha
nede Merkez K. satınalma ko
ımsyonuna getirmeleri. 

(65) (4747) 

Gedikpaşa'da Jandarma 
Satına!ma Komisyonundan: 
Kapalı zarf münakasasına talip zuhur etmeyen nümunesi 

gibi 13250 adet hayvan timar fırça.sı 15-9-932 perşembe günü pa 
zarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin mezkUr günde saat on beş
ten on altıya kadar komisyona müracaatlan. (4630) 

15339 19344 6107 1 inci Ka. 932 
19344 15339 19344 6107 2 inci Ka. 933 

>? >? >? 

1 
İstanbul dördür.ci.1 icra memurlu-

ğundan: lotanbul Hocapaşada kare
ki Hüseyin çelelıi mahallesinde Ah-

Manisadaki kıtaat için 52800 Çatalca müstahke"m mevki 
kilo patı.tes ile 18.200 kilo şe- kıtaatının 3500 kilo kuru soğan 
kere verilen fiat komisyonca ga aleni münakasaya konmuştur. 

balas ahğa çdeşme~i soka~ıfnda 2k-~ nukma li görüldüğünden ihalesi 14-9- ı ihalesi 21-9-932 çarşamba gü-
r ı ane e mutasarru en sa ın ı en b .. .. 15,30 ·· 3 d d Ş 
1 'k t .h h 1 1 H" 932 çarşam a gunu saat nu saat 11, O a ır. artname 

e Y':""'f
1 ad~ekga 1 m~.beu ohan u- dadır. İhaleye iştirak edecekte- yi almak isteyenlerin her gün 

seyın e en ı ızı Kazı anıma: 1 . k . · d M · "h 1 · · k d ki · k 
1 b 1 'h rın va tı muayyenın e amsa ı a eye ıştıra e ece enn va 
stan u taposunun 3-9-930 tan ve d l k · ·· t" · d k · .. .. a satın a ıı:a omısyonuna mu ı muayyenın e omısyona mu 

3821 '."uame.le nurr&ral.ı .mudayene 1 racaatları. (774) (4740) racaatları. (760) (4671) 
sencdılc Şerif beyden ıstikraz eyle- · • "' >? 

diğiniz 5000 liraya birinci derecede ··· * * Hudut taburunun senelik 
· tek · ı d"· · · H da Manisadaki kıtaat için 64479 ıpo ırae ey e ıgııuz ocapaşa mevadı ia4esi olan bulgur, sa-
k ki H.. · ı b' h 11 · d kilo un kapalı zarfla münakasa • are useyın çe e ı ma a esın e deyag", pirinç, sıg"ır eti, koyun 
Abb - · k - d 2 9 ya konmu•tur. ihalesi 1-10-932 as aga çeşmesı so agın a - nu • eti; tuz; şeker; çay, sabun, bi-
maralı !?ayn menkulinizin yu"zde be• cumartesi günü 15,30 dadır. b I 

- ' er, üzüm, kuru fasu ya, no-"ekilet ücreti ve (aizi ile ve paraya Evsafının bir sureti komisyon- h . k . k 
dadır. İhaleye iştirak edecekte- ut, patates; mercıme ; sır e, çevrilmesi talebi le icraen takibe kon 1 t · k ... 

muş olmakla tarafınıza gönderilen rin vakti muayyeninde Manisa saça, zey 10
' uru sogan; ar

da satın alma komisyonuna mü pa; saman; ot, gaz 25 8 932 ödeme emrine cıübaşirinin verdiği d "t'b 20 ·· ··dd ti 
racaatları. (775) (4741 ) en ı ı aren gun mu e e 

meşruhat ile edilen tahkikatta ika- pazarlıkla münakasaya konmuş 
metgahmızın meçhuliyeti anl"§ıldı- • * * tur. İhalesi 15 9 932 pazar 
ğmdan ilan tarihinden itibaren 30 Manisadaki kıtaat hayvana- günü saat 14 dir. Taliplerin yev 
gün içinde iıbu borcun tamamına ve tı için münakasaya konan ve m.i muayyeninde Mardin Sa. 
ya bir kısmı ile faiz ve ücreti veka- aşağıda mevki ve mikdarları AL. KOM. na müracaatları. 
Jete dair bir itirazımz varsa ya biz- gösterilen samana. verilen fiat (756) ( 4610) 
zat veya bir vekili kanuni göndere- komisyonca gali görüldüğün- >? "' "' 

rek dermeyan etmeniz ve işbu müd- den ihalesi 14-9-932 çarıamba . * * * 
detin hitamından 30 ı;:ün sonrada iş günü saat 15,30 dadır. ihaleye Usküdar ciheti kara nakliya 
bu borca bir suı·eti tesviye gösterme iştirak edeceklerin vakti muay / tı aleni münakasasında verilen 
diğiniz takdirde tarihi ilan mebde ol yeninde satın alma komisyonu fiat komisyonca muvafık görül 
mak üzre 60 "!Ün sonra icrai takibe na müracaatları. (777) ( 4743) miyerek bir hafta talik edilmiş 
salahiyet ~elmiş bulunacağın dair o- Kilo tir. ihalesi 12 9 '932 pazartesi 
lan ödeme emri tebliği mekamına 572,500 günü saat il dedir. Şartnameyi 

Manisa samanı 
kaim olmak üzre keyfiyet 932-846 almak isteyenlerin her gün ve 

95,400 Menemen samanı ed 
dosya numaraıile tarafınıza ilanen 289,600 Kasaba sahili münakasaya İştirak eceklerin 
tebliğ olunur. 129,450 U de vakti muayyeninde komis-

şak samanı 
yonumuza müracaatları. (755) 
(4609) f sta.nbul yedinci İcra dairesinden: 1 

AVOLA vapu•u limanımızda . 
ALBANIA vapuru 12 eyliile doğru 

' AQUILA vapuru 16 eyliile doğru. J 

HERAKLEA vapuru 24 Eyliile doğ 
ru. : 
Burgaz, Varna, Köıtence, Kalas ve 

lbrail için limanonızdan hareket 
edecek vapurlar: 

ALBANIA vapuru 12-15 eyliile doğ 
ru. 

HERAKLEA vapuru 24-25 eylule 
dog'ru. 
TINOS vapuru 26.28 eyliıle doğru 
Yakında Hambuı·g, Brem, Anvers 

ve Roterdam limanları için hareket 
edecek vapurlar. 

TESALIA vapuru 17-18 eylule dog 
nı. 

MACEDONIA vapuru 13-14 eylule 
doğru. 

ULM ,•apuru 20-21 eylule doğru. 
Fazla tafsilat icin Galatada Ova

kimyan hanında Laster Silbermann 
ve Şürekisi vapur acentalığına mÜ· 

rac:aat. Telefon: Beyoğlu 44647-6. 

KARADENiZ POST ASI 

SAMSUN 
Vaput"u 13 Eylül 

SALI 
Bir borçt=-.n dolayı mahcuz aynalı 

gardirop ve mermer kon:soJ müsta
mel büfe mü~tamel seç'c:adeki cernan 
dört kalem eşya işbu eylülün on i
kinci pa"Zarteıi günü saat dokuzdan 
itibaren Ayasofya camii karşısında 
Dişçi Atıf beyin hanesinde bilmüza 
yide paraya. çevrileceği il&.n olunur. 

K. O. kıtaatının ihtiyacı ol:ın 
bir senelik 737 ton saman kapa 
lı zarftan bir ay müddetle pa
zarlığa konmuştur. ihalesi 14-
9-932 çarşamba saat 15,30 • 16 
ya kadaı· pazarlık suretile alma 
caktır. Şartnameyi görmek is
tiyenlerin her gün, ihaleye işti
rak edeceklerin vakti muayye
ninde Kom. na müracaatları. 

I günü akıamr Sirkeciden hare!tet 
Kayserideki kolordu ihtiya- le Zonguldak, lnebolu, Ayancık, 

(768) (4714) 

cı için 250 ton kok kömürü ka- ı S Gi 
amsun, "reson, Trabzon, Sür

palı zarfla münakasaya kon-
muştur. İhalesi 12-9-932 pazar- ı 
tesi günü saat 15 tedir. Şartna
meyi almak istiyenlerin her 
gün komisyonumuza ve talip-

1 
!erin vakti muayyeninde Kayse 

1 

ride satınalma komisyonuna ' 

mene ve Rizeyc azimet ve avdette 
ayni iskelelerle Göreleye ve Ün
ye'ye uğrayarak avdet edecektir 

Fazla tafsilat için Sirkeci Y .ı 
kenci. hanındaki acentabğına mü 

racaat. Tel: 21515 

müracaatları. (710) (4295) ::::::::::::::::::::::::; 

------------------------,, ~.t. l .ı<.ı~.t.r Aıı..ı 

A k N f • Merkes acenta: Galat.. Köprtı n ara a ıa bap B. 2362. Şube A. Sirkec; 

8 ••h de ı•"" • d Mllhtırdarnde han Z, !HO. 

aşmu en ıs ıgın en: İZMİR • PiRE - ISKENDE-

RİYE POST ASI 
(ANKARA) 13 Eylül Salı 

11 de. 

LONDRA. 10 (A.A.) -
Tek bacaklı. maruf Amerikalı 
yüzgeç Charles Zibelmann, 
Manş boğazını geçmeğe teşeb
büs ederek dün akşam Douvers 
civarlarında Saint Margaret 
mevkiinden denize girmiştir. 
Mumaileyh. dehşetli tütün tir
yakisi olduğundan beraberinde 
büyük yaprak sigarası stoku ta 
tımaktadır. Amerikalı yüzge
çin refakatinde bir motörle sa· 
hil vapurlarından birisi bulun
maktadır. il 

Merhum 

J stanbul aıliye mahkemesi üçüncü 
hLkak dairesinden: Müddeiye Ul
viye hanımın koca~ı ikametgihı meç 

hu! lbrahim efendi aleyhine ikame 
eylediği fec:hi niki.h ve tazminat da
vasının cereyan eden tahkikatında 
müddei s::ıhitlErinİ dinletmek ve ait 

olduğu ~ufus tnemurluğundan isti
liım ya?ılmak suretile muamele ifa 
ve tahkikat 25 Eylul 932 pazar saat 
14 te talik edilmi§ olduğundan tari
hi ilandan itiharen 5 ff\in zarfında 
itiraz e~ilmediği taktirde H. U. M. 
K. nun 402, 405, 408 İnci maddeleri 
ahkamına tevfikan mahkemeye ka 
bul edilmeyeceğiniz ilin olunur. 

Birinci madde - Bedeli keşfi (21745) lira ve (3) kuruştan 
ibaret olan (Ankara - İstanbul yolundaki) (32) menfez ~aatı 1 

mukavelename tarihinden itibaren 140 gün zarfında ikmal ediı.

1
1 

mek üzere ve kapalı zarf usulile 1-9-932 tarihinden 22-9-932 ta 
rihine kadar 21 gün müddetle münakasaya konulmuştur. ı TRABZON POST ASI 

(KARADENiZ ) 14 Eylül 
çarfamba 18 de. Dönü~te 
rırebolu'ya da uğrayacak
tır. 

._J _İş_ve_İş_ç_i _f' 
Milliyet bu sütunda İf ve İfçİ 1 
dtiyenlere tavu&ut ediyor. lı 
'"' ifÇi üıtiyenler bir mektup- · 
la iş büromu;ıa müracaat et
melidirkr. 

iş arayanlar 
506 - Almanyada yüksek tahsil 

gönnüt ve Bolonya konşervatuva .. 
nndan mezun almanca, fransız:ca, 
İtalyanca, türkçe ve rumca liıanlan
ba vakıf iyi bir aileye mensup bir 
hanım kız piyano dersi vermek ve j 
k., mekteplerinde musiki muallimli-

1 
ği yapmak arzusundadır. Milliyet 
matbaasına müracaaL 

507 - Hususi piyano dersleri. 1 
Tecrübeli bir Madmazel, hanım kız 
lara hu::iuıi piyano dersleri vermek 
arzuıundadır, arzu edenler Milliyet f 
İt büı·oıunda L. rümuzu ile müra- ! 

caatları rica olunur . ı 

508 - Hususi fransızca dersler. 
Şi.hadetnameli ve tecrübeli fransız 
muallimi tali ve idadi kız mektepleri 
talebelerine fransızca dersleri ver
tnek arzusul'\dadır. Milliyet iş büro
sunda M. nımuzu ile müracaatlan 
rica olunur . 

509 - Galatada eeki [!Ümrük so
kak -l6 No. lı berber Sotiri vasrtasi
le H~ydu efendi, odacıl.k, b•kçi!ik. 
Çanıa~ırt...1ld-t, berboer çıraklrğı, otel ' 

Muallim M.:bahat Beyin tercüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen .... 

Ameli Hayat Alimi 

(Her~ert N. ~A~~~N)ıın 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adamlarına tavsiye ederiz 

Tevzi Ma~alli: Milliyet Mat~aası 

ZA Yl - Derununda kamyonetimin 
1933 sicil nüınerolu şoför vesikam 
ile kazanc ve unvan te:ıkerelerimi. ve 
ikı aylik 'tabela makpu~u havi cüz
danımı gayip ettim. Vesika ve tez
keı·elerin yenileı·i alacağımdan zayi

i !erin hükmü yoktur. Nurettin. 

i ZA YI - 1353 sicil numerolu araba 
cılık ehliyetnamemi kaybettim. Ye
nisini alacağımdan eskisini hükmü 
yoktur. Hüseyin. 

ZAYi MÜHÜR - Tatbik mühürü 
mü kaybettim. Yenisini kazdıraca
ğ"ımdan zuhurunda hükmü olmaya
c·ağını ilin eylerim. Mütekait mira
lay: Ahmet HRmdi. 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galatasarayda Kanzük ec

zahaneıi kartısında Sahne so· 
kağında 3 numaralı apartıman
da 2 numara. 

ikinci madde - Münakasaya iktidarı fenni ve itibarı mali
lerini isbat edenler kabul olunur, Bunun için münakasaya dahil 
olmak isteyenlerin: 

A - Bedeli ke,fin yüzde yedi buçuğu olan 1630 lira 88 ku
ruş Vilayet ldarei Hususiyesi hesabına bankaya tevdi ettiklerine I 
C:air makbuz senedini veya Milli Bankalardan birinin teminat 
mektubunu yahut Milli esham mukabili Muhasebei hususiyeden ı 
alınacak ilmühaberi ibraz etmeleri lazımdır. I 

B - Ticaret Odasına mukayyet olduklarına ve itibarı mali-

iZMIR- MERSiN POST ASI 
( İNEBOLU) 14 Eylül çar
~amba 10 da Galata rıh
lımm-la11 kalkar1ar. 

lerine ait bir vesika göstermeleri icap eder. Üsküdar hukuk hakimliğinden: 
C - Y etlerindeki ehliyeti fenniye vesikalarını yevmi ihale- Mehmet Kemal Ef. Bostancıda ye

den en az sekiz gün evvel Vilayet Başmühendisliğine göstererek nikariyede mükim. 928 senesinden 
münakasaya dahil olabileceklerine dair ya bir ehliyetıi feıı.niye beri vazifei zevciyeti ifa etmemek 
vesikası almaları ve yahut ellerindeki vesikanın zirine Jerh ver- maksadı ile hanei zevciyeti terk et
.dirmeleri iktiza eder. \ tiğinizden dolayı bir ay zarfında ha-

Bu üç ıartı tamamen haiz olmayanların münakasaya i!tirak nei zevciyete avdetle evliliğin uhte
nize tahmil ettiği vazifeleri ifa etme !eri •ayanı kabul oJamayacag"ından teklif zarfları açılmıyarak ken 

:r niz lüzumunun ihtarı karınız Ayşe 
dilerine iade edilecektir. hRnım vekili avukat Ali Turhan bey 

Üçüncü madde - Münakasa evrakı ketfiYe ve teraiti mah- tııntfmdan talep edilmekle kanunu 
susaaına tevfikan icra edilecektir. ınedeninin 132 inci madde•i mücibin 

Dördüncü madde - Talipler 661 numaralı nriinakaaa ve ce bir ay zarfında hanei zevciyet• 
ihale kanununun onuncu maddesi mucibince ihzar edecekleri ka- avdetle evliliğin ubtenize tahmil et. 

1 t:iği vazifeleri ifa etmeniz lüzumunurı 
palı zarfı 22-9-932 tarih Ye perşembe günü saat 15 e kadar Vila- ibtarma mütedair 6-6-932 tarihli ka 

1 
yet Daimi Encümeni Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi ede- rar ikametgahınızın meçhuliyeti ha 
ceklerdir. sebile tebliğ edilemediği anla,ılmak 

BeJinci madde - Münakasa 22-9-932 tarih ve perfembc gü la hukuk usulu muhakemeleri kanu-
nü Ankara Vilayeti Daimi Encümeninde yapılacaktır. nun 141 inci maddesi mücibince ila-

Altmcı madde - Evrakı keıfiye ve projeyi görmek veya nen tebliğat İcrasına karar verilmit 
daha ziyade malfunat almak isteyenlerin her gün Ankara Vilaye 1 <>lmal<la kararı mezkurun bir suretı 

1 mahkeme divanl:anesi:ıe talik edi!dı 
J;'nrii...,... ...... ; n.; ..... ; L-alo. ..... ;_ ... -~~ . 

. ..... 
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8 M1LL1YET PAZAR 11 EYLÜL 193:t. 

r~ N ' t Ki • K • 1 • Beher komprime 0,25 gr. Hf kinini havidir. Çok zarif bir şekilde tüpler içinde piyasaya çıkmışar. Soğuk algınlığ ı 
JM eş e 0)0 Ompnme en grip, bış ağrısı, sıtma nöbcılırlnde kinin alacağınız uman daima E. Ncş'et ltlninlcrini isteyiniz. Alman'yanın en meşh u r 

kinin labrlkası olan Zlmmer ~nl ile yapılmıştır. E. Ncş'ct markasına dikbt ediniz. Deposu: Ankara caddesi 88 

Bu, sizi sonderece alakadar eder 

MEKTEPI.ER AÇILIYOR 
Leyb kıs •• erkek talebeye mahaua iç çamqırlarla 
bilcOmle levazımaba ea metla Ye mOatabap çetitlerini 

ihzar eyledijimiz fibi bBtGn mektep ve kolejlerin llnl· 
forma elbiseleri içia lluaual bir daire teıla eyleditimizi 

muhterem llallua asarı ıttılaıaa ars eyleriL 

Üniformalar için hususi fiatlar 

Baker Mağazaları 
Beyoğlu, İstiklil caddeai 

~--------------------------------------------~~' 1 

ilanları 11 
Cinsi Müddeti icarı 1 

1 Evkaf müdiriyeti 

Mahalle ve mevkii No. sı 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

2500 Lira 
Mükafat 

1 KiQiye 750 lira 

250 " 1 
" Sokağı 

Telgraf ı Beyoğlu K&tip Mus
j' taafçelebi. 
1 Beyoğlu Kamerhatun Çakmak 

Oıküdar Atikvalde Ahmet oğlu 

2-4 Apartıma- 934 Mayıs gaye 
nın 3 üncü katı sine kadar 

19-25 Hane 933 " " 

10 
10 

" 
" 

1000 " 
500 " . 

il 
ı. 

1 

l 

1 

: 

1 
l 

1 

l 

1 

1 Hane 934 " " 
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Galata Kemenket Helvacı 
Galata F ermeneciler 
Galata M. Alip Ham Ost ka-

tında 
Babçekapıamda Dör 1 inci ka-
düncü vakıf hanın tında 
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Gedikpaf& Divanyolu Cami 61 Dükkin 934 " " 
Balida mevkilerile cinsleri yazılı olan. yakıf emlak hizalann 

daki müddetlerle kiraya verilmek üzere müzayedeye konmuıtur. 
ihaleleri EylOlün yirmi altıncı pazartesi günü ıaat on beşte yapı 
lacaktır. Taliplerin yevm ve saati mezkura kadar Çemberlitaıta 
Evkaf Müdiriyetinde Akarat kalemine müracaatlan. (4591) 

Tekirdağ Vilayeti Daimi 
Encümeninden : 

22.598 lira 87 lrunq bedeli ketifli Tekirdağ-Muratlı yolunun 
17 +552 kilometroeile 18+ 073 ve 18+ 720 kilomeroları anum
daki üç adet köprünün tamiri 28/ 8/ 932 tarihinden 19/ 9/ 932 ta
rihine kadar 21 gün müddetle ve kapalı zarf usulile münakasaya 
koııulmuttur. 

1 - Şıırtnanıe, kqlfnııme Ye proje ıuretleıi Tekirdağ Yollar 
Bqmüheılılialiğinclen istihsal olunacaktır. 

2 - lhalei kat'iye 19-9-932 cumartesi .unu aaat oo bette 
Daimi Endinwmu icra kıJmacaktır. 

3 - Talipler (661) nume.ralı müzayede. münakasa ve ihale 
kamınıPMJD onunıcu maddesindeki izahat dairesinde tanzim ede
cekleri teklif mektuplanna yUzde yedi buçuk nisbetinde temina
tı muvakkat.eye ait vesaikle intaatta istihadm olunacak Fen me
murunun bir dairei resmiyedeo musaddak vesikaaım lef ederek 
yevmü ihaleden enel Makamı Yiliyete göndermeleri )izandır. 

(4677) 

Yüksek Baytar Mektebi 
Rektörlüğünden: 

"Cerrahi hastalıklar" kitabımn tabiyesi aleni münakasa usu 
lile 14 eylOl 932 çarf&JDba günü ıaat 16 da ihale olunacaktır. Ta
lipler teraiti anlamak üzere mektep idaresine, münakasaya itti· 
rak için de yevmi mezkOrda teminatlarmı hamilen Fındıklıda 
Yükeek Mektepler Muhasibi mes'ullüğünde müteıekkil Müba
bayaat komiıyonuna gelmeleri. (4002) 

Nafia vekaletinden: 
Ulukıtla - Boğazköprü hattının noksan kalmış olan ray fer· 

fiyatı ile İll!aatı kapalı zarfla münakaaaya konulmuıtur. 
Miinakaaa 22/ 9/ 932 tarihine müıadif per§embe stinli ıaat 

15 te Nafia Vekileti müsteıarbk makamında icra edilecektir. 
Münakasa f&rtn&meainin 4 ncü mad"clesinde tasrih edilen iktidar 
ye eyaafı haiz olup ta münakasaya iıtirak edecek olan taliplerin 

1 
Tetrinevvel'de 

Milliyet Matbaası 
• 

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 Klişehaneslnde yapar 

Adres: ANKARA Cad.desı 

MİLLİYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

münakasa Ye ihalit kanwıunun 10 nc:u maddesin.in tarifah daire Dr. ı H s A N s A M ı İstanbul Ticareti Dahiliye 
Gümrüğü Müdürlüğündenı ıinde tanzim edecekleri teklifnamelerile teminatı muyakkate ve 

cari aeneye ait ticaret oda11 vesikalarını ayni gün ve ıaatte mü· İSTAFILOKOK AŞISI 
ıtafilokoldıırdan mütnellit (er-

nakaaa komiıyonu riyaaetine tevdi etmit bulunmalan lizımdır. genlik, kan çıbaru, koltuk altı çı-
T aliplerin bu husutaki ıartnameleri ve teferruatını elli9er banı, arpacık) ve bütün cilt haa-

lira mukabilinde Ankara'da Nafia Vekileti Levazım Müdürlü- talıklanna kartı pek tesirli bir 
ğünden. latanbul'da Haydarpaıa'da Liman itleri Müdürlüğün.- ._. aııdır. Divanyolu No. 189 
den tedarik edebilirler. (4425) : __________ _ 

Güzel San'atlar 
Akademisinden: 

:Akademi, Resim, Heykel, Mimari ve Tezyini San'atlar fU· 
belerile Akademiye mülhak Şark Tezyint San'atlar mektebi tq
rinievvel on bette tedrisata baılayacakbr. Mimari ıubeeine tetri 
nievvel onda yapılacak bir imtihanda muvaffak olan lise ve di
ğer tubelere orta mektep mezunları ve mimari ıubesinden gayrı 
şubelere veya yalnız ate)ye ve konferanslara miıafir talebe kabul 
edilir. 

- Kayıt için tarihi ilandan tqrinievvel ona kadar pazartesi 
ve perfembe günleri idareye müra-.at edilmelidir. 

Adliye 
Vekaletinden: 

Markuı Siklet! Cinai eıya 
1 adet bili 800 Müstamel kamyon f&leli 
2 adet bila 300 Müıtamel kamyon tekerleği 
2 bağ bili 200 Kamyon edtıYatı - ~ 
2 sandık S N Kuluçka makineei 
3 adet bil& Kızıl ağacı 
5 adet bili Kınk kapyon tekerleği 
2 sandık bili 100 Söğüt kömürü 

Y ukanda cins ve ınikdarı gÖlterilen etYa bilmüzayede sa
tılacaktır. Talip olanlann 1-10-932 tarihinden itibaren cımıvte
ei ve salı günleri saat on üçte İstanbul ticareti dahiliye gümrü. 
ğünde satıt komisyonuna müracaatlan ilin olunur. (4732) 

Edirne Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

Mektebimizin Fransızca muallimliğine tayin edilen. Sadiye 
Abdurrahman vf!! Fizik Kimya muallbııliğine tayin edilen Sıdıka 
Raıit Hanımlann yazifeye batlamak üzere idaremize müracaat
ları icra olunur. ( 4738) 

Gedikpaıa'da Jandarma Sabnalma 
Komisyonundan: 

Nümunesi gibi kapalı zarfla münakaaası yapılan 25000 çift 
yün çoraba verilen fiat gali görüldüğünden bu kene pazarlığa 
tahvil olunmuştur. Talip~e:.·in 13 Eylul 932 salı günü aaat on be-

YERLİ MALLARA AİT 
Büyük Bir Satış 

.MemlekC'tİmizde imal v" muhterem İstanbul halkının en.zarı 

takdir ve istifadesine arzedilmekte olan: Kuma,lar, ipekliler, tu
haföye eıyaaı, sahtiyan mamulatı ıtriyat, eldivenler, korıeler, ayak• 
kapıla>, şapkalar, oyuncaklar, kadın ve erkek çorapları, çini ma
mulatı oyma İ§leri, kadın çamaıırlan, erkek levazımatı, el havlula
n ve aaire ... Gibi harikalar Üzerindeki büyük aatı§ halihazırda PA
SAJ KARLAMAN (sabık Bonmarıe) de devam etmektedir. 

Türk aanayiinin terakki ve inkipfı yolunda atılan büyük adını 
la cidden f&Yanı lakdirdir. Buırün, memleketimizde imal edilen 
§eyler, Avrupadakilerle mukayese hatta rekabet edebilecek bir de
recei nefaaettedia. 

Ba§tan aıağı yerli mallarla tethir edilen Paaaj Karlaman'ın 

vitrinlerini :ı.iyaret edenler, gerek malların mükemmeliyet ve nefa· 
setine gerekse fiatleri,.in ehveniyetine hayran kalmaktadırlar. 

Binaenaleyh bu vasi magazalarda binlerce çeıit lüzumlu ve bi
rinci nevi mallar gayet mutedil fiatlarla tedarik edilebilir. 

Pasaj Kar laman müeıaeseainin yegine prenıipi w mal Um oldu· 
ğu veçhıle - çok aatmak için ucuz aatmaktır. 

Bunu da hatırlatırız ki: Pasaj Karlaman (Avrupanm çok bü
yük mağazala•:ı gibi) gayet nazamıba bir surette tertip ve tezyin 
ve lı(• r vatandaş,ın serbee.lç.e girip gezebil~eıine mtişaade edilmiş· 
tir. ............................. , ........... ~ 

Anlaıma Suretile Eşya Satışı 
Azimet sebebile, nıaıf fiat ile 

5 odalı bir aı>artımanın tekmil eıyası, Paalti mamulatından 12 
kişilik mükemmel mahun y_emek oda takımı, me§e ağacından ve 
maroken kohuklu yazı odası, divanlar, yatak oda <l§yaaı, bardak ve 
tabak takımları, mutbak lefernıatı v.ı. v/ s. 

Toptan Alıcılara Mühim Tenzilat 
Hergün yalnız saat 9 - 11 arasmda Ayazpaşa'da 

Apt. 8 No. lu dair.>ıine muracaat. Telefon, B. O. 1396. 
kiralıktır. 

YENİ NESİL 

Muradyan 
apartımaı1 

Kız • Erkek İlkmektep Nehari 

Kayıt muamelesine başlandı. 
Hergün 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir. 

Öcretler çok ehvendir. 
Ca~alo~lunda, Emniyet Sandığı kar~ısın rla Molla Fen• ri 

sokağında No. 34 

ROBERT KOLEC 
Kolec kısmı - Mühendis kısmı 

Sanayi kurları. 
Pazardan batka bar gün ISğleye kadar kayıt yapılır. 

17 Eylülde derslere başlanacaktır. 

1 TİCARET tŞLERl UMUM MUDORLOCONDEN 

1 

Türkiyede Y ancın, Hayat, Nakliyat Iİgorta iılerile çahınıak üzre ka 
nuni hükümll!I' dairesinde tescil edilerek bugün faaliyet halinde buluna 

· ittihadı Milli Türk aigorta ıirketl bu kere müracaatla açacağı acentalığa 
1 ıirket nanuna Hayat ıigorta iılerile mqgul olmak ve bu işlerden doğaca 
1 davalarda bütün mahkemelerde müddei, müddeialeyh ve üçüncü ıahıa sı 
' fatlarile hazır bulunmak Üzre Kannik Aofazadof Efendiyi tayin eylediği 
bildirmiıtir. Keyfiyet ıigorta ıirketlerinln teftiı ve mürakaheıi hakkında 
ki 25 Haziran 927 tarihli kanunun hükümlerine muvafık görülmÜ§ ol 
makla ilan olunur. 

Devlet Demiryollan idaresi ilanları 

Haydarpa§& geçidinde bulunan 188 No. h dükkan aleni m · 
zayede ile ve bir sene müddetle icara verilecektir. Müzayede 1 
9-932 tarihine müeadif Pazar gİlllÜ aaat 15 te yapılacaktır. Ta 

ı liplerin tarihi mezkiırda lıletme müfettiıliğinde hazır bulunma 
ları lizımdır. Bu hususta fazla malômat almak iıteyenler Hay 
darpaıa Gar Müdürlüğüne müracaatla buna müteallik ıartnam 

1 lere 15 kurutluk pul yapııtırarak imza etmeleri ve 200 lira temi 
1 nat akçeeile müzayede gününde ltletıme makamında hazır bulu 
' maları ilin olunur. (4658 

idaremizin bir senelik balıkçı müta.ınba11 ihtiyacımn temin 
mukavele ile bir müteahhide ihale edilecektir.Taliplerin 9eraiti a 
lamak ve muayyen olan güne kadar teklifatta bulunmak üzer 
12-IX-932 pazarteei sUnU öğleye kadar Haydarpafa mağazasm 
müracaatlan ilin olunm. ( 4662 

H. P. claki Şimendifer mektebi talebe&i ihtiyacah için teda 
rik edilip ahiren mektebin seddi dolayıaile bir kııım elde kala 
150 Kg. kadar sade yağ, kuru üzüm, kırmızı biber, ve aaire gibı 
4 kalem erzak bilmüzayede ıatdacakhr. 

Müzayede 15.IX.932 tarihine müsadif perşembe günü eaat 
14 te icra kılınacaktır. Talip olanlarm tayin edilen gün ve saatte 
H. P. mağazasına müracaatlan ilin olunur. (4663) 

İzmit büfesi aleni müzayede ile icara verilecektir. Müzaye
de 20 Eyl\ll tarihine müsadif salı günü aaa~ 15 le yapılacaktır. 
Talipler tarihi mezkiırda Haydarpaıa ltletme Müfettitliğindeıı 
hazır bulunmalıdırlar. Bu hususta fazla mal\lmat almak istiyen
ler Haydarpa,a ve İzmit istasyonlanna müracaatlan ve buna 
müteallik tartnamelere 15 kurutluk pnl yapıflırıp ibzar etmeleri 
ve 40 lira teminat akçeeile müzayede gününde i9letme makamırı 
da hazır bulunmaları ilan olunur, (4702) 

l.tanbul Kız Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Müessesemizde bir orta mektep kısmı açılmııttır. 2 -
Bu kısmın bu sene için birinci ve ikinci sınıflarına talebe alınacalı 
br. 3 - 15 Eylul perıembe aktamına kadar namzet kaydına de
vam edilecektir. Girmek şartlarını öğrenmek isteyenler her gürı 
mektebe müracaat edebilirler. (4466) 

Akademiye mukayyet bilcümle eski Ye yeni talebe on bet 
teşnnievvele kadar idareye müracaat ederek kayıtlannı tecdit et
tirmedikleri takdirde Akademiyle alakaları kesilecek ve tekrar 
kaydedilmek isteyenler yeni kavrt •artlarına tabi tutulacaklar
dır. ( 4724) 

Bilumum icra daireleri ile 
Ayniyat Muhasipleri için tabet 
tirilecek olan (67) kalem evra
lı:ı matbua ve defatirin tabı hu
susu münakasaya çıkanlmıt ol· 
makla şartnamesi veçbile mu
hammin bedelinin o/o 7,5 nisbe 
tinde (265) lira teminatı mu
vakkate akçeeinüı depo edilme
si veya bu miktara ai~ Banka 
mektubunun ibrazı lazım geldi
ğinden taliplerin yevmi ihale o· 
lan 21 Eyliil 932 tarihinde Ve
kalette mütetekkil Mübayaat 
komisyonunda hazır bulunmala 
rı ve şartname ile nümunelerin 
lstanbul Müddeiumumiliği ile 
Vekalette mübayaat komisyo
nundan istenilmesi lüzumu i
lan olunur. ( 4515) şe kadar komisyona müracaatlan. (4731) j J\11LL1YET MATBAASI 


