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Ahmet 
Rasim Bey 

Üç nesil ıazeteciliiimizin 
İiıtadı Ahmet Ruim Bey, dün, 
lıütün memleket münevverleri-
ilin matem duyguları ve kendi-

sini sevenlerden cenazesinde 
lıazır bulunabilenlerin gözya,
ları arasında toprağa tevdi edil 
di. Muharrir Ahmet Rasim, 

tdip Ahmet Rasim, romancı. 
lıikiyeci, lugatçi. tarihçi, üsta
dın sanati meslekin her sabası
Ilı şamildi. Hatti ayni zaman

da sayılı musikitinaslarımızdan 
dı. Fakat Ahmet Rasim her 
!eyden fazla bir gazeteci idi. 
Bütün minasile bir halk gaze

tecisi .•. Gazeteyi halka -yaklat-
tıran, gazeteciliğin lisanını Os
llıanlı edebiyatının girift üslu
bundan kurtarıp ta türkçeleşti
ren Ahmet Rasim Bey idi. Bu
ııun içindir ki Ahmet Rasim 8 .• 
ınemlekette yazıları en çok oku 

i i ilan muharrirdi. 

Ahmet Rasim Beyin gazete
cilik kuvveti. yalnız üslubunda 

la değil, ansiklopedik malumatla 
lrıücehhez olmasında ve gazete 

rn cilik kıymeti olan bir vak'ayı 
havadisi. hadiseyi yahut her 
hangi menkıbeyi takdir etıne
ıinde idi. Ahmet Rasim Bey 

e' 
kadar mütenevvi mevzular h.:C a· 
kında yazı yazmıt muharrir gel 

ılı 
llıemiştir. Gazetecilikte kıyme-

u· ti olan hiç bir ,ey gözünden 
e• kaçmazdı. Hazan herhangi bir 
9) lıahis etrafında görüşürken, üs 

tadın gözleri parlar. Bu, bir ya
lı mevzuu elde ettiğine delalet 

ediyor. Böyle tesadüfen telaf
fuz edilen herhangi bir kelime 
den ertesi gün bir san'at eseri 
Çıkardığı görülürdü .. 

Matbuat Ahmet Rasim Be
Yin ölümü ile en kudretli bir 
rüknünü kaybettiği gibi, mem
leket te bütün minaaile ki.mil 

lıir insan kaybetmit oluyor. Ah 
illet Rasim Beyin bir çok yazı
larından içkiye fazla meclup. 
daima sarhoş olduğu zannedi

lir. Hele "Fuhtu atik" indeki 
tı ınaceralanm okuyanlar. ahlak 
kı lcayıtlarile mukayyet olmadığı 

ııibi bir hiı altında kalabilirler. 
e~ 

0 Gariptir ki Ahmet Raıim Bey, 

11 ekseriya muhatapları üzerinde 
İçkiye olan inhimaki hakkında 
tııübalağalı bir kanaat huıule 
ıetirecek sözler söylemekten te 

n 

• 
a hotlanırdı. Halbuki üstadın bu 
a •usi hayatına vakıf olanlar, va
il tiyetin hiç böyle olmadığını bi

~ lhler. Ahmet Rasim Bey içer-
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i) • Fak at daima itidal dairesin
de. Rakıyı içtiğinden çok fazla 
•ena etmiştir. Fakat rakı hak

kındaki methiyelerinin tek bir 
•atırını müskiratın teıiri altın
~· yazmış değildir. Bir gün bu 
içki bahsi üzerinde görüşürken. 
Üıtat bana demişti ki: 

-"Herkes beni çok rakı içer 
tanneder. Bu kanaatin yerleş
ıneaine sebep kendi yazılarım
dır. Artık bunu tashih edecek 
değilim. Fakat dütünülaün: 
8ir kütüphane dolusu yazı yaz-
dım. Bunların tek bir satırını 
İçkinin tesiri altında bulundu
ğum sırada yazmış değilim." 

Ahmet Rasim Beyin diğer 
lıir hususiyeti de maişetini ta
ll:ıamile ve son günlerine kadar 
kalemile temin et mit olmasıdır. 
~endisine muhtelif zamanlar
da vazifeler teklif edildiği hal
de hiç birini kabul etmemit
lnealekinden ayrılmamıştı. Ab

dülhamit zamanı Ahmet Rasim 
!ley de pekala gazete patronu 
olabilirdi. Fakat o zamanın pat 
rorıluğuna kalemin kendisine 

temin ettiği mütevazı hayatı 
tercih etti. Temiz, kanaatkar, 
f•:ı:iletli ve çalıtkan gazeteci öm 
riiııün ıon günlerini yoksulluk 

!çiııde geçirebilirdi. Eğer cümr 
lıuriyetin kadirtinaahğı imdadı 
lla Yet.itmemit olsaydı •.• Fakat 
~velki gün nihayetlenen uzun 
~rün ıemereli sayine kartı en 
"llyük mükafat. merhumun ai
leıine Gazinin gönderdiği tel
traftır: 

~

• er 
Başvekil; şark seya 

hatine dün çıkh 
ismet Paşa bazı şehirlerde 
esaslı tetkikat yapacak •• 

ANKARA, 23 (Milliyet) - Bat 
vekil lımetPaıa Hz.refakatinde sıhhi 
ye vekili Refik, kalemi mahsus mü
dürü V edit Beylerle umum jandar
ma kumandanı bulunduğu halde sa
at 20 yi 10 geçe hareket eden husu
si bir fttnle şark seyahatine çıkmıı
lardır. 

Baıvekil Paşa, istasyonda vekil
ler, meb'uılar, erkanı aıkeri~e ve 
mülkiye, sefareti..- erkim tarafından 
tqyi eclilmiılerdir. 

lamet Paşa,.istaıyonda kabine ar 
kad&§larile ayn ayrı görüşmüş, bu 
sırada kendisine hayırlı yolculuklar 
temenni eden Rus mütebas11s heyeti 
reiıi M. "Orlof., a iltifatta bulunmuı 
)ardır. Düyunu umumiye i,i için 
yarın akşam Ankaradan hareket e
decek olan Saraçoflu Şükrii Beyle 
de bir müddet ııörütmiq, kendisine 
iyi seyahat ve muvaffaloyetl..- te
menni etmittir. 

Çekoelovak sefiri M. Kober bura 
dairi vazifesi nihayete erdifinden 
Baıvekil P&§aya veda etmit, Paıa da 
teessürlerini beyan ederek sefirin An 
karadaki altı senelik vazifeıini tak
dirle yadetmiıtir. 

Trenin hareketine bir iki dakika 
kala, lımet Pa§B, kendisini tqyi e- ismet Paşa Hz. 
denlere: 

- "Gidenler, kalanlardan daha 1 retinden bahıederek: 
n91'elidirler,. demitler, bundan baş- - Anlcaranın en eüzel mevsimi 
ka, bir ııün evvelki Elmadağı ziya- (Devamı 6 ıncı sahifede) 

Ahmet Rasim dün göz
yaşlarıyla gömüldü 

Bu en dürüst, en namuslu, en 
temiz adanı da kayboldu 

~! 

lJaruşşsfaka mDdilrü Klimi B. merhumun mezarı 
başında nutuk slJylerken 

En eski gazeteci, en kıymetli ar
kadllf ve muharrir Ahmet Rasim 
dün kendisini sevenlerin gözyaşlari
le Allahın rahmetine tevdi edildi. 

Cenaze merasimi cok hazin oldu. 
Tabut merhumun hürmetkirlarınınel 
leri üzerinde adım adım, büyük bir 
ihtiram ve tevkir içinde taşındı. Ce
naze evden alınırken türkçe yapılan 
tezkiyeye yüzlerce ağız cevap ver
di: 

- !yi biliriz, Allah rahmet eyle
sin, kimseyi incitmedi, bizim onda 
hakkımız yok, onun bizde hakkı var. 
Hakkımız varsa hala! olsun! 

arif müdiirü Haydar, muharrir Ah
met Aaım Beylerle esbak Harbiye 
nazın Ferit, meb'us Hakkı Şinasi 
Paşalar, Darünefaka ve deniz liseıi 
talebeleri ve daha bir çok mümtaz 
zevat göze çarpıyordu. 

Cenaze alayı büyük bir huşu için
de Heybeli Deniz lisesi ittisalindeki 
camie geldi. Orada cenaze namazı 
kılındı ve tekrar tabut baslar Üzeri 
ne kaldmlarak kabristana ğötürüldü 
ve Ahmet Rasim dostlanrun gözyaş 
)arı ile ıslanan mezarına tevdi edildi. 
Kabrin başında ilk söz ııöyleyen Ah
met Ihsan Beydi. 

- Ahmet Raıimin ölümü bana 
çok acı ııeldi diye söze başlayan Ah
met Ihsan Bey merhumun 49 senelik 
arkada,ı olduğunu söyledikten sonra 
dedi ki: 

- Ahmet Rasim ile arkadaşlıfı· 
mız daha mahalleden baslar, sonra 
o Darünefakaya, ben Mülkiyeye git 
tim. Daha sonra yazı masa11 başında 
tekrar birleştik. 

Onun dimağı hakikaten bir cihan 
dı, o çok namuslu , çok dürüst, hiç 
bir devirde hiç bir 'eye boyun eğme 
mİ§, matbuat i1eminde ölünceye ka 
dar temiz ka.lmııtır. 

;I 

Tabut gözyaşlarile kaldırılırken 
evden ııelen çığlığı işitmemek, ve bu 
elim aynlığa ağlamamak kabil değil 
di. Tabutun önünde bir polis müfre 
zeıi ridiyor, bu müfrezeyi matbuat 
cemiyetinin, belediyenin, fırkanın, 
Heybeliada spo• kulübünün, gazete 
]erin ve sair müesseselerin ve dostla 
rın gönderdiği çelenkler takip edi
yor, daha arkada da Ahmet Rasime 
son vazifei teşyii yapmak için gel
miş yüzlerce güzidenin batı Üzerin
deki tabut geliyordu. Bu güzideler 
araıında Gazi Hz. namına umumi 
katip Hikmet, Yaver Naşit Beylerle 
Dahiliye vekili ve şehir namına Vali 
ve belediye reisi Muhittin, Kolordu 
kumandanı Şükrü Naili Paşa, Türk 
dili tetkik cemiyeti umumi katibi Ru 
ten Etref. Meb'us lbrahim Alaeddin, 
Ziyaeddin, muharrir hmail Müştak, 
müverrih Ahmet Refik, romancı Hü 

''Değerli babanızın ölümü bü seyİn Rahmi. Ahmet Ihsan, şair Ha
)lik kayıptır. Çok acı duydum." mami zade Ihsan, Halil Nihat, Celal 

.. . Sahir, belediye munı• İni Haınit, Dr. 

Ahmet lhaan Beyden sonra Da
rüşşafaka müdürü Karni Bey kabir 
başında Ahmet Rasimin Darünefaka 
ya giritinden, oradaki hayatından 
hah.etti, onun matbuat sahasındaki 
hizmetlerinden bahsetmeğe imk&n ol 
madığını, bunun icin ciltler yazılma 
sı icap ettiğini söyledi ve sonra me
zar başındaki Darüşşafakalılara hi
tap ederek Ahmet Rasim kadar ne-

Ahmet ŞUKRÜ 1 Esat, Darüşşefaka müdüni Karni, ma ( Deı-amı 6 ıncı sahifede) 

Gazi Hz. 
Reisicümhur Hz. dün 

saat 11,30 da Dolma
biıhçe sarayından hare
ketle Büyük Millet mec 
/isi reisi Kazını Pş. Hz. 
nin Şişlideki evlerine 
giderek bir miiddet kal 
mışlar ı•e oradan To
katlıyan oteline gide
rek iJğle yemeğini ye
nıiflerdir. Gazi Hz •. <;aat 
birde .'>araya aı•det bu
yurmuşlardır. 

Ce. Mac Artbur 
Yarın geliyor 

Ceneral Gazi Hz. 
tarafından 

kabul edilecek 
Ankarayı ziyaret edecek olan A

merika müttehit hükülllletler erkim 
harbiyei umumiye reiıi Ceneral Mac 
Artbur yann saat on bqte Daçya va 
puru ile Köıtenceden ,ehrimize gele 
cektir. Ve evvelce neıredilen resmi 
prosram mucibince meraıimle karJı 
lamıcaktır. Cenerali hükümet namı
na ıehrimizde karıılayacak olan pro 
tokol umum müdürlüğü muavini lb
rabinı Münir, Hariciye memurların-

Ceneral Msc Arthur 

dan Orhan Tahsin ve Ceneralin mih 
mandarbfına tayin edilen Miralay 
Sadık Beyi..- .tebrimize gelınişler ve 
Perapalas oteline inmişlerdir. Muhte 
rem misafirimiz, hükômet namına 
Perapalas otelinde misafir edilecek
tir. Ceneral, otelde bir müddet isti
rahat ettikten sonra vali Muhittin B.• 
ile Kolordu kumandanı Şükrü Naili' 
Pa,ayı makamlannda ziyaret edecek 
tir. 

Ceneral, akşam üzeri, Ankara tre 
nine raptedilecek hususi vaıronla An 
karaya gidecektir. Misafirimiz, Anka 
rada birııün kalacak ve yapılan prog 
ram mucibince şerdine verileccıık zi. 
yafetlerde ve yapılacak geçit resmin 
de hazır bulunduktan sonra akşamki 
trenle lstanbula hareket edecektir. 

Ceneral Mac Artbur ~ehrimizde iki 
gÜn kalacaktır. Bugünler için de ay 
nca bir program yapılmqtır. Bu p
ragranıa ııöre Ceneral 27 eylul saba 
hı tebrimize vaıd olacak ve öğle Üze 
ri Vali Muhiddin Bey tarafından şe 
refine bir öğle ziyafeti verilecektir. 
Bu ziyafet hava müsait olduğu tak
dirde, Büyükada ve Tarabyad•, aksi 
halde Perapalas otelinde .. eritecektir 
Ziyafetten sonra Ceneral, Dolmabah 
çe sarayında Rei&icümhur Hazret1e
ri tarafından kabul buyurulacaktır. 
Ayni günü aktam üzeri de Amerika 
sefareti tarafından bir ziyafet verile
cektir, 28 Eylülde, mi&afirimiz sabah 
leyin müzeleri gezecek ve öğle üzeri 
Amerika gefaretind".! verilecek ziya
fette hazır bulunacak ve öğleden ıon 
ra harp akademisif!~e kolordu ku· 
mandanı Şükrü Naıh Paşa tarafın
dan şerefine çay ziyafeti verilecek
tir. Ceneral o akşam ekspresle şehri
mizden müfarakat edecektir. 

Mukabil 
Ziyaret 
Türk Bahriye tale

besi bir 
seyahat yapacak 
ATINA, 20. - Atina gazetele

ri Türk bahriye metkebi son 11nıf 
talebesinin yakında Adalar deni
zinde bir seyahat yap11.cağnıı, bu 
sırada Atinayı ziyaret edecekleri 
ni haber veriyorlar. Bu haber A
tinada büyük bir memnuniyet u· 
yandırmı, trı. Etnos gazetesi bu 
seyahatt:ın bahsederken diyor ki' 

11 iki hükWnet arasında hasıl 
olan itilaftan &onra verilen bu ka 

(Devamı 6 ıncı sahifede l 

Cenevre 
Yolunda! 

Hariciye Vekili 
Sofyadan geçti 
SOFY A, 23 (A.A.) - Cenev 

reye gitmekte olan Hariciye v~ki 
li Tevfik Rüştü Beyefendi, Sofya 
dan geçmiş ve istasyonda başve-

1 kil M. Muşanof ile Türkiye elçisi 
J Tevfik Kamil bey ve sefaret er-

}.:ftnı tarafından selimlanmış· 
tır . 

Almanya ve Cemiyeti 
akı•am 

CENEVRE, 23 (A.A.) - Guya 
Almanyayi terki teslibat bürosu me 
saisine ittirake ikna İçin Japon mu
rahhas heyeti nezdinde bazı teşeb
büsler yapıldığı hakkındaki rivayet 
gerek Alman ve ııerek Japon resmi 
mahfelleri tarafından tekzip olunmak 
tadır. 

Ali RanaB. 
Dün geldi 
Yarın avdet etme

si muhtemeldir 
inhisarlar ve gümrükler ve

kili Ali Rana 8. dün Ankara
dan fehrimize gelmiştir. 

Vekil B. dün kendisile gö
rü'en bir muharririmize kısaca 
demittir ki: 

- Seyahatim hususi mahi
yettedir. Yeni kararnamenin 
tatbikatile ali.kadar değildir. 
Pazar günü döneceğimi ümit 
ediyorum. 

Agop 
Martayan ef. 
Kurultaya iıtirak 

etmek 
üzere bugün geliyor 

Sofya darülfünunu eski Şark 
liaanlan ve tarihi müderrisi Agop 
Martayan Efendi dil Kurultayı
na ittirak etmek üzere bugün Sof 
yadan tehrimize gelecektir. 

Aııop Martayan Efendi bun
dan evvel Türk dili ve tarihi bak 
kında Ermenice birkaç eser neı
retmitti. Bu eoerlerin hukuku e
aaıiyesi tercüme edilerek kongre 
umumi katipliğine gönderilmit
ti. 

Bu eserler §ayanı dikkat gö
rülmüştür. 

Aııop Martayan Efendi kurul 
taya arzedilmek üzere üç yeni 
tez bazırlamııtır. Bugiin :;araya 
giderek umumi katip Ruşen Et
ref Beyle ııörütecektir. 

Agop Efendi an'asıl lstanbullu 
dur. Gedikpaşa Amerikan mek
tebinden ve Robert College'den 
mezundur. Avrupada tahail et
mit ve Robert College' de mual
limlik etmiıtir. Umumi harpte 
Kafkas ve Filistin cephelerinde 
ihtiyat zabiti olarak bulunımı§
tur. 

Şehrimizdeki Ermeni cemaati 
Aııop Martayan Efendiyi ıureti 
mabsusada kartılayacaktır . 

Diin lrllma olmadı 
Dün cuma oldu ~undan Dil kurul 

tayına haurlık mahiyetinde olmak 
Üzere Dolmabahçe sarayında hiç bir 
içtima olmamıştır. BugÜn saat üçte 
~arayda bir içtima yapı]acaktır. 

RO AN --Falih Rıfkı Beyin 
"Milliyet,, için hazır 
ladığı son tefrika 

•• Türlıç.ede doat bafa, düf
man ayağa balı.ar, derlc:r .•. Ve 
kadın lıarına bakar. lıık kuv· 
ııetini kiloıJatla ölçen yeni ;ı;a· 
man, 11üc:at gÜ,...lliğini kilo ile 
tartıyor. 

LôboratuıJarlar ga:ı muha
rebesini ha~ırlarke,,, spor, in
.anları bir yağ muhar,,be•İne 
lufuflurmuflur. 

Teşrinievvelde 

Tefrikaya 
Başlıyoruz. 

Sürt Meb'usu MAHMUT 

Umumi Neşriyat ve Yazı Müdürü 
ETEM İZZET 

'
!Şekerin yükselmesine 

hiç sebep yoktur 
Piyasada ve yerli fabrika_ 

ların elinde iki bin 
vagona yakın şeker var 

ANKARA, 23 (Telefon) -
Piyasada fekerin azaldığı baba
neıile bazı tacirlerin fiatı yÜk
seltmek hevesinde bulundukları 
Ankarada i,itildi. Hükiimet, te
kerin muvakkat bir müddet için 
ithalini m.,nederken, hem nıemle 
ketin ihtiyacını çok iyi hesap et
miş, hem de memleket menafii .. 
nin icaplarından mülhem bir za .. 
nıret altında hareket ebnittir. 

Bir defa, tüccarm elinde ve 
depolarda mevcut istoklar hariç 
olmak Üzere Alpullu fabrikalan
nın bugünkü mevcudu memleke. 
tin dört aylık ihtiyacma kafidir. 
Bu hesap nazari ve tahmini değil, 
bükiimetln Alpullu ve Uıak şeker 

fabrikalarının anbarlarında tes
bit ettiği miktara ııöredir. 

Bundan batka her iki fabrika 
günde otuz vagona yakın ,eker ia 
tihsaline devam ediyorlar. 

Bu fabrikalann sabt fiatlan 
oomıaldır. Hatta bugüne kadar 
piyasada satılan fiattan da a
şağıdır. Onun için memlekette 
bir şeker buhranı olamaz. Esa-
sen bu memnuiyet şimdilik üç 
aylıkbr, yani kinunuevvel sonu· 
na kadardır. 

Burada hikiın olan kanaate 
ııöre, bazı adamlar 31 mayıs ta
rihinden evvel şeker getiıttikleri 
ni mürettep veaikalarla iddia er;li 

(Devamr 6 ınc:r sahifede) 

Atletl:ım TDrklye birinciliğinden Qç enstanteae 

Türkiye Atletizm birin 
cilikleri başladı 

Himayeietf alin güreş müsa_ 
bakaları da bitti 

Dün Kadı
köy F enerbah 
çe stadında 

Türkiye atle
tizm federas
yonu tarafın

dan tertip edi 
len Türkiye at 
letizm birinci 

likleri yapıl
mıthr Bu mü 
sabakalara h 
tanbul, İzmir. 

1 Ankara, Balı
kesir, Bursa, 

mıntakaları it 
tirak etmitler 
dir. Havanın 
çok güzel ol
maaı sabaya 
bir çok merak 
lılann toplan

masına vesile 
olmuıtu. Sa
at üçte bütün 

Kara Ali -Hüseyin pehlıvanlar gDreştr
ken ( Alttaki Kara Alıdir) 

mıntakaların a~letlerinin İştira ! dan sonra !=evdet ~erim ~ey .ta 
kile Çok beğemlen muntazam rafından hır nutuk ırat edılm11-
bir geçit resmi yapılmıı ve bun (Devamı 6 ıncı sahifede) 
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mizi Geçmişi 
ve Geleceği 

Türk dilinin yaratma kuvveti _,_ 

HARİCİ HABERLER 
Almanya 
Haklıdır 

Gandi'nin 
Orucu 

-- ~-

Çarpışma 
Devam ediyor 

M. Musolini bir Vaz geçirmek için Bir müsademede 
defa daha teşebbüs yapılıyor Bolivyablar-

Dilimizde bol bol mıevcut 1 bu birlikten a'henkçe yekpare f•k • • - J d• d 7 k 
olan lahikalar sayesinde bir a- yeni birer kelime doğar. I rınt SOY e I • PUNA. 23. A. A. - Gandiyi siya an 2 işi öldü 
sıldar. bir çok kelimeler itti- Böylece bir asıldan bir çok PARIS, 23· A. A. - Volff Ajan- " .. orucundan vazgeçirmek Üzre bu- ASSOMPTION 23 A A p 

11ndan: Fran11z gazetelerinden Radi ı ıun öileden ıonra ıerek taraftuln- rage kuv eti · B 'ı· · · k · -1 • ~-
kak ettirmek mümkündür. Mü kelime i•tikak ettirmek imkanı kal . . . .. . 1ı: al h 1 v erı o ıvya aı er erının .,. pzeteaı muhabırlerınden bırıle 11 ve. sere . ey tar an tarafından vücuda getird·kJ · · ı · 300 
rekkep kelime tarzı da ayrı bir vardır. Meael~ "bilittiğimiz- yapbiı bir mülakatta M. Muuolini, kendı nm:dınde bazı müracaatlcrin 1 dalık bir hat ı_ e~ısdıper erı 1 dyar 

h d
. B"' 1 b" ok k d be .,, d l · AI . _,_ . ... k h h h k uzerın e yarm14 ar ır. azne ır. oy ece ır ç e- en n sözün e ası cezır sa- manyayı t .... rar ıililılanmaktan vu uu emen emen mu a kak sa- Bolivyalılarda 72 ki · .. 1 .. 1 ... 

k b 1 d 
· · • l"h yılmaktad 1 n şı o muş uı. 

lime yı:.ratma ve un an kar- ece "bil" dir. Şimdi buna ge- men ıçın yegane çare, umum teı 1 a "!· ASSOMPTION 23 A A _ p 
•ılıkaız mefhumları ifadede len lahikalara bakınız.· tı fili surdte azaltmaktan ibaret ol- Maama!ı~ perhizini kesmezden ev rage kuvvetler· B 'ı· . k. · , •.. a ~ d • .. 1 dik Al vel Ga dıru .. 1 d ·ı . . ı o ıvya as er crının 
kullanmak mümkündür.. İt: fiillerde ortaklık ve kar- ugu~~L aoy e !ed~ ~onra. ?"'n~~ dü ... n ti n sonM gMaun eıD· e ~~dn siır- vücuda getirdikleri siperleri 300 yar 

nın Slliillt&n tecrı ını umumı tertu gu 'ar arın . c on'11 tara. .. dalık bi h t " · d 1 d 
'lllkllllk l

·fade eden Ja·hı"ka l'ha k dd dd tmek ,. fınd k b I" .. beki' • · ı· a uzeron e yarmış ar ır. • tes ı ta mu a eme a e Mİ- an a u unu ıyer.egı umu- ı Bolivyalılarda 72 ki · "I .. t" 
Türk dilinin kelime yarat- ti: geçmiş zaman lahikası, zrm geldiği kanaatinin Versaille• men zannolunmaktadır. Gandi ile bu . n şı 

0 

muı ur. 
ma kuvveti de, başka dillerin ği: rabıt siygası lahikası. muahedeainde kökle,miş bulund .. iı'u ~~auıta bir itilafa vasıl olunabilece- Brezılgada vaziyet 
hiç birinden geri kalmaz. Arap· m;z; tahıa lahikası; nu ilave eylemiştir gı noktn11nda nikbin görünülmekte RIO DE JANEIRO, 23. ~ - A. -

"'(' ı· 1 K f I .. k l dir. Kendisi henüz Amerikan millet- Rio Grande Do Sul 'da vuku bulan 
çanın ı ırr .• i.ım. ma um. ma- den: meful lahikası; on er11ns a muza ere er leri b"t .... ,,,. b" b , k d s2 •-· · ··1m·· ·· 
1 

. . ne ı ap .... ~ı ır eyannameue ıyam esna.sın a ıutı o uıtur. 

üme, malumat; ilim; istilam. leri: rabıt siygası lahikası. C:ENEVRE. 23. A. A. - Tahdıdı oruca karar vermekle ancak SO ıene Federal kuvvetler bu hareketine-
taallüııı. ... ilh" tasriflerioe ba- Görülüyor ki lahikalar· sa- teahbat ko?feranıında ~- !:fen~eı·•on den heri istihaale çalıftığı idealini le ba~Jarından birçoğunu yakalamıt 
yılaı:.lar, hiç merak etmesinler: yesinde b;z bir uıldan pek çok M .Madarıaganın teklifı uzerınc ha 1 tahakkuk ettirmekten bulca bir ga- !ardır. 
Tür~ıçenin de bünyesinde _ kelime çıkarabiliyoruz. v~ ~mbardımanlan m~el'.':si~in tet- ı ye takip etmediğini bildi,.:,,,ektedir. Ar'j·antinde 

kıki hususunu pazarteıı cunune te H . . 
tasrif yolile değil, fakat iJti- İşte türkçenin ittikak sis- hir etmiştir. 11pıshanede zıyaref BUE!liOS_ AIRES, ~· A. A. -;--
kak yolile "bilmek. bilici, bili- tem budur ve bu sistem, ba•ka M Madaria~ bu meoelenin Al- 1 PUNA 23 A A _ M ·ı · M.,.rutıyetçiler mabafılınden çekilen ~ · ·~ , , . . ecuu erın b' ı.· el af I B .1 
nen; bilgi bildirmek; bildirt- lisanların iştikak ve turif sis manya hariç olduğu :,..,Olde müzakere liderleri, muhtelif cemaatlerin mü-

1
; te ; ~ ırr 1i/~vm r~ı :a 

mek. bili~mek, bilittirmek. bil- temlerinden aşağı değildir. sinin mevsimsiz olduğu mütaleaoın- meuilleri ve "dokunulamazlar•· mu- :u d~ abildi ~ ~ d" gemıaı u-
. b'l · J k 'Jh" t T"' k J•h'k 1 'hA da bulunmuttur. rahhaalan arasında bugün yaptlan ' un ugu ~ .. el t~ ır. . 

gıç, ı gıç enme .... ı arzın- ur çe a ı a ar, tarı ı men Büro, ağır topcu kuvvetleri, hü- müzakereden oonra müşteı :k bir he Bunla~dan uçu • ngıltereye aıt olup 
da kelimeden kelin:e çıkarmak şeleri ne olursa olaun, çok zen- cum arabaları, kimyevi ve mikrop yet Gandiyi mevkuf bulunduğu ha- Santos lımanı açıgında bulunmakta-
pek ali mümkündür. gindir. kimisi muttarit. kimisi harpleri hakkında husuıi raporlar ya pishanede ziyaret etmittir. dıE -L· h . . . 

Bir zamanlar "mantık ara- simai olarak kullanılan bu la- pılmaaını iıtemİ!tir Bu müzakerelerden maksat, Gan .,. , cnevı arp ı:emılenrun bu topla 
biye mahsustur" zannederek hikalarla bir kelimenin bütün . M~vcut a.~keri ku_vvetler m~selesi- d~nin .. açlı.~ grevine nj~ayet ~ermeıi- ı ;;:~~ı;:.1~antos hmanına konulan ab-
araptan batkalarının dü•ünce İnce nüans'lannı ifadeye im kin nı bızzat buro tetkık edecektır. nı mumkun kılacak bır tesvıye sure E bi. h . . . ı: ti esası bulmaktan ibarettir. ene arp g~mılerının bu topla-
kabiliyetini bile hiçe sayanlar bulunabilir. Yet,.r ki bu yolda M. Von Neur11/h 'ın bir Gandiyi ziyaret eden bu murahh'ls nışının Santoı lımaı.una .ablokarun 
vardı. Bilgi vadisinde arap bi- çalışmaya karar verilsin. makale.d heyetinin az..11, iki saatlık bir mülft kal~ırılm~a ım~selesıle. alakadar ol-
ricikliği davası iflaa ettikten Meseli "alım. sahm ... " gi· CENEVRE, 23. A A. - Alman kattan sonra, Gandinin nezdinden dugu temın edilmektedır. 
•onra lisan yolunda bu dlavanın bi kelimelerde görülen "ım" la hariciye nazırı M. Von Neuratb ayrıldıkları vakit, fu beyanatta bu- b' ASOMP~l~N,b~ (~j~-) - Har 
son bir yadigarı olarak,ha.rf in hikasını diğer fiillere de teş- "Milletler Cemiyetine yardım tetki- lunmutlardır· ıye nezaretirun ır te ıgıne naza-

klla.bından berı' bı'r çok agı· zlar- ·1 d k " l' ... , b' lalı " iıimli gazeteye gönderdiği bir " Gandi ile. uzun, samimi ve mem- ranaffadlcon_ iı~clabkfuruedilınP_ar~guaylılar 
mı e ere ge ım. gorum, ı- tar ın an ıstır t ''tır yazıda bütün Almanyanın tahdidi nurUyeti mücip bir mülikatta bulun · 

dan şu suali itiliyoruz: lim ..... " gibi kelimeler yapabi- teolihat hususunda mümkün olduğu duk. Yarın sabah kat'i ve nihai bir 
- Artık iftikak kalmıyacak liriz. Fiilden gelen ve fiildeki kadar tahdidat yapılma11 hakkmda itilaf akdederek döneceğimizi ümit Prusya Diyet 

mı? hareketin adını ifade eden :, im- ittifakla iıtediği hukuk müsavatina ediyoruz." 
İştikaksız dil olur mu? Fa- ler silsilesi böylece birden bire dair ehemmiyetli bir müdafaada bu- Bu itilafın tamamlanmasına ait meclisinde 

kat bir d;lin kelimeleri hangi ne kadar artacağını bir düşü- lunmuştur. 1 müzakerelere yarın da devam oluna- BEERLIN, 23 .A. A. _ Pru•-
menşeden gelirse gelsin. i•ti- nünüz. M. Herriot'nun telmihi cakGatır.d. · ı b. 1 ld dil ya hükumetinin sabık başvekili M. 

ı: n ı ı e ar an atma e e e e-
kakları. tasrifleri kendi öz yol- Bu tarzda bir iştikak, zoraki BERLIN , 23. A. A. - Volff ajan , bildiği takdirde M. Mac Donald key Braun'un teşri maıuniyetinin ref'i 
formdan olmak lazımdır. Bü- bir iş t" olmaz. Çünkü halkın sından: Berlindeki siyasi mahafil Al fiyetlen derhal haf.erdar edilecek- hakkında milliyetçi sosyalistler tara
tün Avurpa dillerinde eski Yu- bütün gün yapageldiği bir şey- manyanın teslihatının tahdidi husu- tir. fından 197 muhalif ereye karş1 200 

L 
'l d d l , sondaki teahhütlerinden <?Üya dur- Gandiyi ziyaret edenler arasında reyle reddedilmiştir. 

ran ve P.tin asıı arın an gel- ir. Ha k her zaman yeni ke- d M H · B tal t k ı H'tl · M madığına air olan ve . erıot ta- Ahmetabat bapiıhaneıinden y erav- u ep en ma aa ı erın . 
me bir kelime vardır. Fakat lime:er icat etmektetir. Vakıa f d J d · t 'k'I bah d Braun'a huıusı· bı'r ,i'-'yette bulun-ı-a rn an g eçen er e una arı l e a hapishanesine nakledilmiş olan K« 

yunanca kelime Yunan kaide- bunu şuurlu bir surette yapmı- sedilcn ııizli do•ye hakkında vaki be zevcesi de bulunmakta idi. masına imkan hazırlamaktan ibaret-
ler ine, !itince kelime Latin kai- ' yor, belki nasıl yaptığmı da yanalında hicbir Fran11z devlet ada- 60 saatten beri ac durmakta olan ' tir. 
delerine göre kullanılmaz. Cüm 1 bilmiyor. ıımma tetkik edilince mının timdiye kad~ böyle bir ;rizli Gandi vücutça biraz zaif düşmüş - Al d • • 

d t ld Aı · manya a ıcsız-
lesinin iştikak, tasrif, gramer. · görülüyor ki hallan zevki, di- oıye mevcu 0 U1!1Unu manya- tiır. -. 

k 1 
nın yüzüne kar1ı beyan etmemiş ol- ' Fakat fikren zinde bir halde bulun 1 } d 

senta s kaideleri hangi dil- in en kuvvetli rehberidir. duğunu, eğer mevcutaa bu dosyenin 

1 
maktadır. Oi"1 llı>videı ve kongre- ere yar ım 

de bulunuyorsa o dilin usulle- Bu yolda ilk yapılacak iş. günün bir inde neşri hus_usu.nu!' ~1- nin sabık reisi Vallahbai Patel Gan- 1 BERLIN, 23. A. A. - Volff a-
rine uyar. dilde mevcut bütün lahikaları manya tarafından tam bır suk"? ıle dinin yanında bulunmaktadır jan11ndan: Alman milletini geçen kış 

Dilimizin tarihindeki büyük toplamak, bunların delaletleri- karşJanacağını kaydeylemekted•r. · olduğu gibi bu kı~ ta, zaruret içinde 
inhiraf zaviyesini açan şey, li- ni misallerle tesbit etmek, son- Esasen daha müteveffa Stı-ese- fiilli{ olursa bulunanlar için iane vermeğe davet 

mann'ın hariciye nazırlığı zamanın- PUNA, 23. A .A. - Mecuıilerin li eden mezkUr millete hitaben ne-sr~t 
sanımıza arap. acem kelimele- ra bu lahikaların iatimalini im- ı- .. d F ' · da ve onun Ö umun en ıonra ra..ı.ı- derlerinden Pandi.t Malaviyan mecu tiği bir beyannamede ba,vekil M. 
.-inin giritinden ziyade. bunla- kin müsait olduğu kadar teş· sız parlamento mahafili bu yolda siler, muhtelif cemaatlar ve paryala- von Papen diyor ki: "Geçen sene 
rın ker.di kaidelerini beraber mile çalıtmaktır. Eıki dil en- müphem iddialarda bulunmuşlardır. rın liderleri ara11nda bir itilaf husu- bu uğurda gerek nakden, gerek ay
getirmeleri olmuıtur. cümeni de bir aralık bu yolda İtalyan mura/ıhas heyell le geleceğini ümit ettirecek kuvvetli nen 1~ milyon altın marktan fazla 

Meseli "Arabi izafet terki· bir etüt hazırlamağa ba1Jamıt- •ebepler mevcut olduğunu söylemiş teberruatta bulunulmuttur. 
bi yalnız iki arabi kelime ara- tı. Bu yokldaki faaliyeti yeni- Cenevıede tir. iktisadi buhramn met'um neticele 

CENEVRE, 23. A .A. - Cerniye Bu takdirde Gandi açlık ırevine ri elin mahsüs olmakla beraber buh 
!ında, farisi izafet ve sıfat ter- den canlandırmak ıa·zımdır. ek' 1 ı 1 ti Akvam meclisi nezdind ı ta yan nihayet verebilecektir. ranın en mühim noktasının atJatı -
kipleri yalnız arabi ve farisi Türkçede lihikalar daima murahhas heyeti buraya vaSll olmuı mıı olduğuna dair günden güne kuv 

.. ·.:.~·- {' ;~,-·i' 11 · .-...... ~-· 

1 
Celal B. salı •• •• gunu geliyor 
ANKARA. 23 (Milliyet) - İktısat Vekili Celal Bey sal 

günü lstanbulda bulunacaktır.Celal B.in lstanbulda bir hafta kı 
dar kalacağı tahmin edilmektedir. 

Şükrü ve Nurullah Esat B.f er 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Düyunu umumiye meselesinin 

son şekli hallini bir mukaveleye raptetmek üzere Parise gidecek 

olan Sııtaçoğlu Şükrü B. yarın akşam, Nurullah Esat Bey de pa 

zartesi günü şehrimizden hareket edeceklerdir. 

Adanada bir kız lisesi açılıyoi 
ANKARA, 23 (Milliyet} - Adanada kapanan Amerikan 

kız lisesi yerini!. Maarif vekaleti bir kız lisesi açmağa karar ver 

miştir. Lisenin masrafı mahallinde temin olunacaktır. Muallim 

ler vekalet tarafından gönderilecektir. 

Rus mutahassıslarına ziyaf.et 
ANKARA, 23 (Milliyet) - İktısat vekili Celil B~y şehri 

mizdeki Rus mütehassısları şerefine yarın, köşkünde bir öğ:e 

ziyafeti verecek, bu ziyafette Rus sefiri de bulunacaktır. 

Uç elçinin daveti meselesi 
ANKARA, 23 (Milliyet) - Elçilerimızden "ücünün An· 

karaya davet edildikleri hakkında yapılan b.azı neyiyat etrafın 

da burada müsbet bir malumat yoktur. 

ltalga kıralı Trablusa gidiyor 
ROMA, 23 (A.A.} - İtalya kralı Trablusta idin Eritre 

müstemlekesini ziyaret iç.in eylulün 25 inde bir zırhlıy;ı raki· 
ben hareket edecektir. Müşarünileyhin refakatinde l::ahr" J • n• 
zırı da bulunacaktır. 

Devrekte açılacak ilk panayır 
ZONGULDAK, 23 (A.A.} - Devrek kaza merkezinde ilk 

defa olarak eylfolün 24 ünde büyük bir panayir açılacakt ı r . Zon
guldaktan ve civar vilayet ve kasabalardan bir çok taci ~ ler pana· 
yira iştirak etmek İçin gelmeğe başlamışlardır. Panayırın çok 
kalabalık oiacağı tahmin edilmektedir. 

Macaristanda kabine buhranı 
BUDAPEŞTE. 23 (A.A.) - Hükumet na;bi , s"p•et d am 

lariyle iatişarelerine ar.cak pazartesi giiı:ü bq 'ayanl·. r B;na n 
aleyh kabine buhranının halli için Ö:!Ürn ü'zde!-i !-afta yı b k: , ek 
lazımdır. 

Balkan parlamentolar 
konferansı 

BÜKREŞ. 23 (A.A.) - Balkan parlamentolar konferansı 
19 - 23 teşrinievvel tarihlerinde toplanacaktır. Ron:any~ gn.: u 
ruznameyi tesbit etmiş ve beş Balkan devletinin milli gı cpla r ına 
davetiyeleri göndermiştir. 

Prusya tasarruf 
Sandıkları 

B~ynelmilel petrol 
konferansı bitti 

J..elimeler arasnıda olabilir" de- kelimenin arkasına gelir. Ara- tur. Paryaların intllıap vaziyeti vetlenen bir kanaat Almanları sar-
yince arap ve acem kelimeleri- bide, fariside ve Avrupa lisan- ·- BOMBAY, 23. A. A. - Punadaki mııtır. BERLIN, 23 (A.A.) - Wolff PARIS, 23 (A.A.) - BeJ·nel · 
ne Türk kelimelerinin haiz ol- larmda kullanılan "ön lahika- mecJisinde ı huıusi menbalardan gelen telgraf- Alman kabinesi Alman iktisadiya- Ajansından: Prusya tasarruf san milel petrol konferansı mesaiJiıw 
'lladıg- ı bir imtiyaz verilmi• o- lar" bizde yoktur. Bu yolda Fransız \arda bildirildiğine !fÖTe, Paryalar il tını elyevm dalmış olduğu uyuşuk- dıklarına ait para muameleleri nihayet vermi, tir. Matbuata verı 

• , f 1 larm · tihal: ı luktsn ıilkip uyandırmak için bu ik mali buhran ba~ladığ .. günden he 1 b' · 
!ur. yalnız bir misal görüyoruz: PARIS, 23 (A.A.) - Reisi- J nı ına men•?P 0 .an · ın. , ti ... -l!iyatım elyevm dalmı• olduğu ri ilk defa olarak ağurtos içinde en ır teblığd e temmuz itilif-

K 1 
., cümhLr M. Lebreun, cumartesi huıuaunda~ı ~azıye~ın~ daır bulu. .,. lannı esas itibarile taadik etnıe k· 

'' eza ik bir ke:imenin ni- Sapsarı, masmavi, bambaş· .. .. at 
10 

da Ramboulled'de ı nan mecutı lıderlerı ıle Paryaların uyuıukluktan silkip uyandırmak ;_ tevdiat ile geri çekilen paralar a-

h t
. ""'' ' '( k · be k 'lb 'b' k 1 d' 'l gunu sa da da · · b 'kti' d. t 'd d' "it ra>ınd• tam bı'r tevazu"n mevc"t le beraber bazı izahat ve tadi .. aye ıne ı gehrı ere nıs t a ..... ı .. gı ı uvvet en ırı • toplanan nazırlar meclisine riya- mümessilleri tarafın n tasvı!' e çın u ı sa ıya a yeru en ın. - - - lat talebinde bulunan Romen mu 

yapılır." Diye bir ka;de kondu- mit sıfatların başına gelen mü- set edecektir. dile nitilif projesini ~andi de eaas mek imkanım vermek üzre bir ta- olduğunu gÖ>termiştir. Tasarruf 

h ld b d 
't'ba ·ı k b 1 tmi•tır kım tedbirler almıştır sandtlı:larından geri alınan para- rahhas heyetinin 20 eylülde l C· 

ğu a e unu türkçe ve hatta ekkideler... M. Herriot'nun Cenevre e ı ı ne a u e ' . Kabine bu tedhirl~den daha ıele- lar mevduattan ancak altı mil- niden reiı olan 1\1. Osiceann'a w 
farisi kelimelere tatbik edemi- Dilimizin tabii tekamülü, Fransız murahhas heyeti tarafın Ke!jmir'de ı•azigel cek aylar zarfında ıelamet verici ne yon mark kadar fazla bulunmak beynelmilel gurup mümcs>illcri-

yerek. yalnız arap kelı'melen'n- asıl la.hikalarla temı'n edı'lebı'le- dan ittihaz edilen hareket tarzı · ı h 1 1 • k 1 ne mülaki oldu,._-,u bı"ldı'rı'lm-kt-· hakkında iuhat vermeai muhte· KEŞMiR, 23. A. A. - izciler haf tıce er ası o acagını uvvet e zan- tadır . , , 
de kullanmak bir kapitülasyon- cegi için, fkrimizce, aynca ön meldir. ıaıının tes':di esnasında yap ılan bir netmektedir. dir · 

d l
·h'k 1 · d"I h el'f Yunan Yugoslavya Yapılması iaten.il t!n tn.vzih ı- T 

ur. a ı a ar ıca ı e uğraşmağa PARIS, 23 (A.A.) - M. Her- alay münasebetile mu t 1 cemaat- Londrada -
S.imdi türkçede kullanılıp mahal ve lüzum yoktur. Lisan riot bugün Başvekalet dair<"sinde ler efradı araımda vuku bulan bir • • "l f ,ılıklı bir u•hş.na daire!indc lı>· . . . . , 50 k d ... Ot b.. • tıcaret ıtı a ·ı kikatle,mi•t ir. Ro:nanya mu '"-

duran arap ve acem kelimeleri gibi iç.timai müesseselere veı-ile M. George• Bonnet'yi Cem1yctı çarpıtma netıcesınce a ar ,;.ım- O US grevı ' 
Ak M 

· t h'ı'kat ko s<nin yaralandıg-ı söylenmektedir. ATINA, 23. A A. - Yuna"n . Yu hu heyeti Romanya hükı'." m•. inin 
misyonu azaaından cen~ral Clau- Birçok dükkiinlı\r yağma cdilmi~- LOo ' ORA, 23 (A.A.) - Rea- goslavya hukümetleri arasında kar- memleket dahiFnJe icap ed,..n arasında, halk diline kadar in- cek reform hareketlerinde, baş- vamın an'i urı a "' • ı 

mi§ olar.. herkesin bildiği ke- ka dillerin var;ığından ziyade del'i maliye encümeni reisi M. tir. Şimdi sükün hüküm sürmekte- mi suretle bild irildiğine göre, ş1lıklı mübadele eaasına mÜ;tenit 0 • tedbirleri alır alml\z mer'iyet 
limeler tabii gene duracaktır. o dilin kendi tabii istidatları Malvy'yi kabul etmi•tir . dir. Londra'da itleyen otobüs mü•- !arak yapılan itilaf imzalanmıştır. • mevkiine girecek olan bu itilafru• 
Diğerlerinin yerine mümkün göz önünde tutulmak icap eder. - -•·-- -- tahdiminlerinin murahhulann ı meyi kat'i surette t selik .,tıniıı• 

ld k d T İ Alman borçları dan mürekkep olarak toplanan Berlı"nde bı"ra tir. 
o uğu a ar ürk asıllı keli- ştikak yolu çok geniş ve · E t urundak • mecıi. patronıar tarafından ileri 
me bulmağa çalışacağız. Bu faydalı neticeler verebilmekle CHATTANOOGA, 23 (A gyp vap 1 

sürülen şartlan 32 muhalif reye lstihsalatı 
kelimeler icinde halkın bilme- beraber, bi.zim için tek yol da A.) - Reiıicümhur mu:ı.vini M. / alf ınlar karşı 38 rey ile kabul etmiıtir. 
di<ji, kullanmadığı kelimeler değildir. Türkçenin bir de ter- • Curtis burada söylediği bi, nu- PL YMOUTH, :>3. A. A. - Harp Bu teklifler, ücretlerde her 

J 
·ı· 1 hl J ki k b l" d tukta borçların ilgasına r.1uar1z h"ll · ki 1 h · b' t ·ı· t 1 h k y:ı nız ı ım ıstı a arı i e yeni p a i ıyeti var ır. esnasında fTanırı; sıa ı erı açı arın ang• ır enzı • yapı ması a ~ 

olduğunu beyan etmi,tir · d k' 1 1 kında bir maddeyi havi olmamak 
keşiflere ait isimler olabilir. Di- Bizde mürekkep kelimeler da batan Egypl vapurun a ı a tuna 

Lı d G 
1 k kl t A f r la beraber, aervislerin sür'atle ya 

ğer lerini mutlaka halkın bildi- az deg- liair. Hele yer ı'sı'ml•rı'n· oy eorge rı çı ann~ a meıgu · .' ıg 
10 

n_a: ı b"I · · · ı ı ' namındakı 1 tal yan tahl11ıye gemısı pı a ı mesı ıçın ça ışan şart arın-
ği veya kolayca uyuşabileceği de dilimizin mürekkep kelime- ı;ıÖyleyor 

14 
ünciı altun. hamulcsile buraya va- da bazı değişiklikler icrasım !a-

yolda seçmemiz lazımdır. ler yapmaktaki kuvveti kendi- • sil olmutlur zammün etmektedir. 
Gerek ntılah koymak, ge- ni pek iyi gösterir: Böğürde- CaLd?Nl?dRfl: 23. A_ .!'-· b.- Nokrth Şimdiye kadar mauuk gemiden ı Yarın yapılma ı kararlaştm-

k 
. .. fh ıgan a ırat etbgı ır nutu la , 60 b" 1 .1• 1- 1 '--ymetinde al- lan grev, demek oluyor ki artık 

re yenı v,. n: cerret me um- len kalesi, Rumelihisarı iske- LI G h'·k - t' 'k · d- ın ngı ız ıra 1 
,... 

1 k 1
. ek . . nyd eorge u ume ın ı tısa ı ve 

1 
k I 1 vuku bulmayacaktır. 

ara e ıme verm ıçın, yalnız lesi, Devebağırtan yokuşu gibi bahı,.uı zirai ıiyasetini tenkit ~de- un cı arı mış ır. 
tarihte veya halk dilinde mev- kelimelere bakınız. Bunlar hep rek bu siyasetin iııizlik mesele•inde Fransada Sıhbatı koruma 
cut kelimeler elbette yetemez. iki veya üç kelirreden yapılmış büyük muvaffakiyetler elde etmiş o- Kongresi 
Her yerde olduğu gibi. bizim m. kk .• 1 d ··ı 'd' ? 1· lan M. Muasolininin bu husu•taki Manevralar 
d ed 

~-re ep 1 ~1~ e.r, e~ı mı .ır · hattı hareketine taban tabana zıt ol MARSILYA, 23 (A.A.) -
e bir kelim en ona bag·tı bir Turk d b 1-h k MAILLY LE CAMP 23 A A çe e ınncı ısmıne a ı il duğunu beyan eylemi,tir. • · · · Akdeniz memleketleri sıhhati ko 

çok kelimeler ittikak ettiremez. gelmeyen izafet terkiplerinde 
1 

Şampanya mıntakasında yapılan as- ruma heynelınilel lı:ongreai maa-
Böylece bir fikir etrafındaki az mürekkep kelime olmak kabi- talyada yeni de- keri talimlerin ilk •afhaaının son gü rif nazırı M. de Monzie'nin ri-
çok farklı düşüncelere ayrı ay- !iyeli pek ziyadedir. Bun:ar, • il ı"nşaatı nü hava işleri nazın ~- ~ai~ev; ~a yaııetinde toplanmııtır . 

· · 1 . ı· d .. hh b" . m ryo ar zır oldug·u halde geçnuttır. . a1n Dr. George Stephanopo Yu-
rı 15tm er vennemız azım ır. muta as ır feye !Sim olur ol-
B ROMA, 23. A. A. - Salahiyettar leve, manevn sahası üzerinde yapı- nan profesörleri, Dr. Combiesco 

unun için de iki yolumuz var· maz, hemen mürekkep kelı'me ı h k ı · d "' dd ı· makam tarafından neşrolunan bir is- an are et enn evam mu e ınce Romanya, Profesör Hüaamettin 
dır: • haline gelirler. Bazı sıfat ter- •- ·ı d la mı•tır Bu hareket B T tatestil nazaran !.OD 10 sene zarfın ıuııyyare 1 e 0 1 .,. · _ • ey ürkiye, Dr. Tiomir Sminitch 

1- İttikak, kiplerinde de bu kabiliyet var- da in,a edilen yeni demiryollar i~in ler m.otörlü cü_zütaml_ar~n tefevvuk Yugoılavya, Profesör Rigardo 
2 - Terkip. dır. 11 milyar 447 milyon liret aarfedil- 1 ve ruçhanını go~te~~ışt~r. fh Jorge Portekiz hükiimetleri namı 
İştikak yolunda türkçenin Bundan başka, dog·rudan mittir. Bu hareketlenn ıkinkcı sa aaı pa- na beyanatta bulunmuşlardır. 

b 
zartesi günü h:lşlayaca trr · S 

ta ii sistemi. kelimeye lahika- doğruya iki veya daha ziyade ·-·········································-······- ' Romada Macar I _ tresa kararları 
!ar ilii.ve etmektir. Türçede ke- kelimeyi yanyana getirerek mü vastıası elde iken türkcenin fa- I STRESA, 23. A. A. _ ltalyan mu 
limeler ekseriyetle tek heceli rekkep yapmağ a da daima im- kirliğinden bahsetme , O:ilimi- seyyahları rahhas heyeti reisi M. de Micheliı 
cezirle rden gelir. Bu cezirlere kan b~labiliriz. zi tanımamak ve lı: e l'di aczimi- iktisadi konferans tarafından ha=I~ 
bir, iki, i.ıç .• ilh, istenildiği ka- Bir taraftıın zengin lıir' lteli- zi litana yükletmek demek o- ROM.\. Z3. A. A. - Macar scy- r.an projeyi tasvip ettiğini ve bunun 

d l
•h'k · ı· _ .J •ı b'I' B L • yahlannı t8fıyan ilk tren buraya va bütün hükümetlerce kabul olunaca-

ar a ı a ı ve <-u! e ı ır. u me naznesı. dioer ta1· ft n b:iy- lur 
l

"h"l l l • eı! olmuştur. Seyyahlar hevecanlı ":'•:-d~n ümit"".- cldır)pım aoylemi,. 
a 1 a ar cezir er birlesirler ve le kı.ıvvetlı iki kelime var;ıtma !'.,.:ıhim NECMi bir sureıte kabul etı'' ·i1l r<lir ı;. 

BERLIN, 23. A. A. - Volff aj"n 
sından: Berlinde bira istihıaIAtı 
1931 senesinde, 1930 senesine naza
ran yüzde 25 nisbetinde azalmıştır. 

Etkıya elinde 
MUKDEN, 23. A. A. - istenilen 

Necat fidyeai bugün verilmediği tak 
dirde burunlarının kesilmesi ile teh
dit edilen Pavley, Conkran'ın, P .. eı
han'ın 30 mil tarkında, kendilerine 
İyi bir surette muamele eden etkiya 
tarafından muhafaza edilen bir köy
lü kulübesinde bulunduklan bildiril 
mittir. 

Layipzig fotograf 
• • 

sergısı 

LAYIPZIG, 23 (A.A.) 
Wolff Ajansından: Şimdiye ka
dar tertip edilen fotoğraf sergi
lerinin en büyÜğü yarın açılacak· 
trr . 

Bu sergiye, Avrupanın muhte 
lif memleketlf!'rinden ve cenubi 
Amerilı:adan gelmiş 2SOO motôr 1 
fut~afçı iştirak edecektir . 

Fotoğraf makinesinin icat edil 1 
diği tarihten beri geçirdiği tekA· 
mül aafha1aı·ını gJıtermek Üzere 
husuşi bir şube de vücuda vetiril 
mİ$lİr. 

Lut çölünde 
OtomobH 

LAYlPZIG, 23 (A.A.) - Bu· 
günlerde lranda bir ıeynhat ,,..ap~ 
makta olan cofrafya i.liınl ..: i.n 
den Suradil 5?.uer, Lut ç.i_\1 -İilÜ 
otomobille geçmf!'fe hazırlandığı· 
nı bildirmiştir. Bu teşebhus mu· 
vaffakıyetle n"ticelcndi ıh takdir· 
de ufak bir motör sa.katlığını t 
muhakkak bir ölüme seb.,J,iy.•t 
verdiği bu çölde yapılmıf ilk şe• 
yahat mahiyetini alacaktır. 

lsviçrede komünist 
Memurlar 

BERNE, 23. A. A. - Maliye na 
zırı komünist te,kilitma mensup n1c 
murların azlini pek yakında hük~ .. 
metten İsteyeceğini bildirmiştir. 

Haftalık mesai 
CENEVRE, 23 (A.A.) - Bef 

nelmilel meaai büroau idare heye" 
ti bir hafta zarfındaki çalışın• 

müddetinin beynelmil 1 itilaflar 
akdi auretile azaltılması m.:lselcsİ 
ni tetkik etmek üzere yakınd~ 
toplanacak meaai konferanıııdlJ 
ait hazırlıkları ya;>mak için se11t 
aonundan evvel bir irth:-a akdiott 

karar vermistir 
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uring k öp, Seyyah Celbi için E emmiyet e Ça ... ~lııııılo'ıyor •• 
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Eczacılar isimlerini v11•uette .Beıedtgede lstanhul Nasıl Eğleniyor? 
iskandaki inşaat 

farmakolog yaptı ar Suiistimal Amelesi Son baharın ilk günü boğaziçi •.• 

Dünkü kongrede müzakere 
edilen en mühim madde bu idi 

Yeniden bir kaç 
kişi isticvap edildi 
lıkan dairesinde meydana çıkan

lan suiistimal dolayiıile tevkif edilen 
memurlar hakkındaki evrak, henüz 
adliyeye verilmemiıtir. Evrak mü
fetti,likte bulunmaktadır. 

Belediyece bir 
talimat

name hazırlanıyor 

Şaire: '' Kurbanın olam geçti boğaz seyri za. 
manı ••• ,, dedirten günler gelmeden acele edelim, 

Türkiye Eczacıları ve Farma• 
•oloklan dün Halkevinde aenelik 
l.ongrelerini aktetmiılerdir •. 

Konııreye lıtanbuldaki bütün 
ukeri ecsacılarla eczahane aahi
bi olan, memurluk yapan bütün 
eczacılar ittirak etmiılerdir. 

Anadolada bulunan eczacılar 
da lıtanbuldaki arkadatlarrnın 
l.onırrede kendi namlanna rey 
•ermeie ve fikir beyan etmeğe 
tevkil etmiılerdi. 

Koııare riyaaetine muallim ec 
:tacı Eaat bey aeçildikten aonra, 
t11znam.e mucibince evveli. idare 
raporu okunmuıtur. 

Kabul edilen rapordan aonra, 
laeaaplar tetkik edilmi, ve mu va
fJk görülmüttür. . 

Anadolunun muhtelif tarafla
rındaki meılekdaılardan gelen 
ırıektuplar, tekliflerler okun
duktan .anr' nizamnamenin bir 
tnaddeoinin taclili müzakeresine 
ııeçilmiıtir. (Türkiye • Eczacıla· 
tt - farmakologları birliği) <>'!.· 
ını altında faaliyette bulunan ce
ıniyetin iamının deği9tirilmeıi 
1Devzuu bahisti. 

Bunun için bir de takrir veril 
lllİfti. Takrir okunduktan sonra 
birçok eczacılar aöz aldılar. 

Evveli söz alan eczacı Ferit 
lhaan bey dedi ki: 

- Ben eczahane sahibiyim. 
lımim eczacı, bu imıi iıtemiyo
)'orum, ıikayetçiyim. F annakolog 
çok iyi. Ancak hükümetin reı· 
bıen bunu kabul etmesi lazım. 
Esasen idare heyeti bu ismi değif 
tirecektir. Beni burada kendi 
l.endimlze farmakolog deoek hü
lrWnet yine bizi (eczacı) diye 
Çağıracak .. Ben iatemiye iıtemiye 
•endime eczacı diyorum. Bu ar· 
bk resmen deiitmeli .. Biz kendi 
kendimize isim vereceiimlze hü
kümet bize bir iaim takım . ., 

Bundan sonra idare heyetin-
den Hasan Bey aöz aldı, dedi 
l.i : 
' - Eskiden alıtmış olan ağız
lar bugün na1ıl cerrahı unutarak, 

Ekonomi 

Bari sergisi 
Kapandı 

Sergiye 4379 tacir 
ittirak etmittir 

BARI, 23. A. A. - Üçüncü tark 
llııııayiri buııün kapanmıtlır• Panayır 
ırıüdiri Panayire ııöıterdikleri alaka· 
dan dola11 M. Muısolinye ve ecnebi 
ıaıurahhaalarla tacirlere tetekkür et
likten aoon. panayİre 4379 tacirin İf 
liralı ettifinl bildirmittlr. 

Bulgaristan ne 
kadar yu

murta ihraçetti 
Sofya muhabirimizden: Bul· 

lariatan bu aene aekiz ay zarfm· 
da 390,488,009 Leva kıymetinde 
13,448,985 kilo yumurta ihı·aç 
etmiştir. Geçen aene iae ayni 
llylar zarfmda Bulgaristan 563, 
597,641 leva kıymetinde 16,585, 
'459 kilo yumurta ihraç etmiş idi. 
&u sene Bulgari.tanın yalnız Al· 
l>ıanyaya olan yumurta ithalatın· 
•d yüzde kırk bir tenezzül var· 
dır. Son zamanlarda ltalyanm 
da yumurta gümrüğünü yükaelt
bıeıi sebeblle Bulgariıtanın şimdi 
llınumİyetle bütün yumurtalarını 
illan ltalyaya da yumurta ihraca 
lı hemen dunnuf gibidir. 

Bulgari•tamn bu 
seneki tütünü 

operatör diyorsa, biz de kendi ken
dimize bunu illn etmeliyiz. E:aa
sen doktorlar da böyle deiil mİ· 
dir? Hükfunet doktoru tanımıyor 
fakat tabipler kendi kendilerine 
(doktor) dedikleri için her yer
de böyle anılıyor. Biz de böyle 
yapacağız., 

Nihayet takrir sahiplerinden 
o1an bir eczacı söz ·aldı : 

- Dava vekili • avukat, veya 
tabip • doktor kelimesi ile farma
kolog • eczacı arasında gülünçlük 
itibarile fark yoktur .. Bu gülünç 
vaziyetten kurtubnalıyız .. 

Doktoralan olanlara (dok-
tor) ünvanı verildiği halde bi
zim tabiplerimiz kendilerine na· 
111 doktoralarını vermeden dok· 
tor diyorlarsa, biz de farmakolog 
diyerek herkese bunu tanıtmalı
yız.,, 

Bunun üzerine müzakere kifi 
görülmiq, ve takrir reye kona.· 
rak ittifakla (Türkiye eczacıla
rı - farmakologları birliği) ismi 
(Türk farmakolog birliği) ola· 
rak tesbit edilmiftir . 

Eczacıları alakadar eden ta
rife, prakende satış meıelesi hak 
kında tetkikatta bulunmaia yeni 
idare heyeti memur edilmif ve İn 
tihaba batlanmıştır. 

Yeni idare heyeti fU zevattan 
teşekkül etmiştir: 

Depocular encümenine; Ali 
Rıza, Memduh, Necip, Cemal, 
Kazım Beyler , 

Eczan..?ler encümenine; Ziya 
Nuri, Hüseyin Hüsnü, Ali Ke .. 
mal, Feyzi, Nail Halit Beyler , 

Li.borotuvarlar encümenine; 
Mustafa Nail, ismet, Hulusi, Ce
mal Hayri Beyler, 

Muavinler encümenine; Ha
ıan, Hamdi, Zihni, Sadettin, Ha
lit Beyler. 

Memurlar encümenine; Sa]i. .. 
hattin, Muzaffer, Memduh, Tev
fik, Halim Beyler. 

Encümenlerin seçecekleri bi· 
rer murahhas idare heyetini ettkil 
edecektir. 

Mahkemelerde 

Kadın 
Yankesici 

Yedi ay hapse 
mahkum oldu 

Maruf kadın yankeıicilerin
den Hayriye isminde biriai ge
çenlerde tramvayda Şerife ha
nnn İsminde bir kadının çarşafı· 
nı keserek çantasını atırmıt ve ya 
kalanmıştı . 

Üçüncü ceza mahkemesinde 
yapılan muhakeme neticesinde 
Hayriyenin cünnü ıabit olmu~ 
kendisi altı ay müddetle hapıe 
mahkıim edilmittir. Kendioinin 
evvelce de diğer bir cürümden 
dola11 bir ay mahkıimiyeti daha 
varmış, bu mahkômiyet te il8ve 
edilerek 7 ay hapsini ikmal et
mek üzere hapisaneye gönderil
miştir. 

Hayriye 6 ay da emniyeti umu 
miye nezareti altmda bulunduru· 
lacaktır. 

Edirneden gönde
rilen katil 

Yeniden daha bir kaç kiti iıticvap 
altına almmıtlardır. Tahkikat ta
mamile bitirilip maznunlann hepai 
meydana çıkanldıktan ıonnı evrak 
müddeiumumiliğe yerilecektir. 

İstanbula 
Ait tablolar 

-----
Nis'e gönderilip 
teıhir edilecek 

Turing Klüh idare heyeti ressam 
lanmızın lıtanbul manzalarmı taa
vir eden tablolarına Niı'e gönderip 
orada teşhir ve aatılınaaına delalet 
etmeğe kanır venniıtir. 

Klüb idare heyeti son içtimaında 
Boğaziçinin Y eniköy ve Sanycr 
mıntıkalarının daha cazip bir hale 
ııetirilmesi itile ınetırul olmak üze
re mütetebbis bir heyet tetkiline ka 
rar vermiştir. Bu heyet o civar mu
teberanı ile emlak sahiplerinden mü 
rekkep olacak ve Boiaziçine seyyah 
celbi için, o taraflann bir kat claha 
giizellettirilmcai için yapdmaoı ta
zım gelen ! eyleri dütünecek ve bun 
!arın tatbiki için liznn ııelen teıeb
büste bulunacaktır. 

Elektrikle müte
harrik vagonlar 
Kafkaıya'da Suram geçidin

deki Stalin - Mokta iataayonlan 
arasında elektrikle işleyecek va· 
gonlann hareket tecrübeleri ya .. 

pılmıı ve tecrübeler muvaffakı
yetle neticelenmittir. 

ltalya sabık hari
ciye müstetarı 
İtalya sabık Hariciye müs

t~arı ve meb'uau M. Fani refi 
kaıile birlikte tenezzüh için şeh 
rimize gelmiştir. 

Bir günlük kömür 
istihsali 

lıtatiıtiklere göre, Ruıyada 
bir günde vasati 14 bin ton kö
mür iıtihaal edilmektedir • 

M. Anderson 
Muhtelit mübadele komiıyo 

nu bitaraf azasından M. Ander 

son dün akıamki ekspresle Ce 

nevreye gitmittir. M. Ander
son Daıııimarkanm. Cemiyeti 
Akvam nezdinde murahhası ol 
duğundan Cemiyeti Akvam he 

yeti umumiyesinin 26 eylulde 
yapılacak toplanıtında buluna
caktır. 

Eski kin 

1 nıaat itlerinde kullanılan amele
nin ehliyetleri, ihtiaaılan hakkında 
malUınat yoktur. Belediye bunu na
zarı dikkate alarak İnşaat uıta. kalfa 
ve itçileri hakkında bir talimatname 
hazırlamağa baılamıttır. 

Talimatname mucı1>ince bu eanaf
tan her biri cemiyetlerioıe kaydede
rek hüviyet cüzdanı almağa mecbur 
tutulacaktır. Hüviyet cüzdanmı ha
mil olmıyanlar intaat itlerinde çalı~ 
tınlmıyacaklardır. 

Bundan baıka küçük aaııatlan 
türk tebaama inhisar ettiren ka
nun ecnebilerin intaat itlel'lnde 
çalışmasını menediyor. Fakat bu 
na rağmen inıaat ve taınirat it· 
!erinde birçok ecnebil"r çahıı
yor. Hüviyet varakaaı verildikten 
sonra ecaebi itçilerin çalıtmalan 
na imkan bırakılmayacal:tır. 

Yeniden ağaç 
dikilecek 

Belediye, hu ıene şehir içinde ye
niden bir çok ağaç yeti,tirmeie. bot 
çıplak sahalara ağaç dikmeie karar 
vennittir. 

Bunun için elde mevcut tahaiaat 
niıbetinde ağaç fidanı salın alınacak 
lıtanbulun ağaçsız olan caddelerine 
dikilecektir. 

Bundan ba,ka mevcut bazı biiyiik 
ağaçlıtnn bakmıarzlık yiizünden ku
ruduklan göriı1üyor. Mevcut ağaçla
n muhafaza makaaclile bunlann ku
rumu! dallan temizlenecek, kökleri
ne bakılacaktır. Belediye ağaçlan ko 
rumak ve aia~ yetittirmek için ciddi 
bir gayet ıarfedecektir. 

Unkapanı köprüsü 
tekrar açılıyor 
Yapılan keıfe göre Unkaı>anı 

köprüsünde mevcut yirmi duba· 
dan dördu biç bir ite yaramıya• 
cak derecede tamamile çürümiif
lerdir . 

Bunların yerlerine yeni duba
lar inşa edilecektir. Diğer on al
tı duba da aynca tamir edilecek· 
tir. Dubalardan lııı§olıa köprünün 
üıtündeki ahşap kıınn da demir 
saç olarak inıa edilecektir. Bu ta 
mir için yüz yirmi bin llra aarfel· 
mek icap etmektedir. Dubalar, 
Balat atelyesinde tamir edilecek
lerdir. Bir dubanın nihayet on bin 
liraya mal olacaiı anlatılıyor. 

Unkapanı köprüıünün tamiri· 
ne batlanmak için 932 bütçesinin 
tasdik edi'erek belediyeye teblilt 
edilmesi bekleniyor. Unkapanı 
köprüsünün tamiri için 932 bütçe 
sinde yol inşaatı için tahaia edilen 
faııllarda bazı miinakaleler yap· 
mak lazım gelecektir. 

Himayeietfal 
yardımları 

Himayei Etfal Cemiyeti Umumi 
merkezinin, dört aylık may11, hazi
ran, temmuz, ağuıtoı faaliyet hula
sası şudur: 

Muayene ve tedavi edilen çocuk, 
gebe ve emzikli ana adedi: 3943. 

Fakır ve emzikli kadmlara ücret
aiz olarak tevzi edilen ıüt miktan: 
308 kilo 875 gııun. 

Dişleri muayene ve tedavi edilen 
çocuk adedi: 1488. 

Umumi merkez banyo dairelerinde 
meccanen yikanan çocuk ve emzikli 
ana adedi: 4562. 

Umumi merkez idaresindeki çocuk 
loahçeainden iıtifade eden çocuk ade 
di: 17647 dır. 

Umumi merkeze merbut "Kref'' 
le 28, ve Anakucaimda 147 çocuk 

Takvim ne söyleyor? -İki yeşil dağ parçası arasında l~ci
vert bjr şerit gibi uzanan boğaz denizi ... - Bala tın Kuzgun-

1
1 

cuğa taşınışı .. - Dainiz Y eniköy (karyesinde) ikamet J 
ederim! - Çengelköy, Kanlıca, Çubuklu ve Paşabahçe ... 

Takvimden yaprak kopar
mayı sevmem. Bilirim ki her 
koparılan payrak. kaç forma ol 
duğu bilinmeyen ömür kitabın 
dan bir sahifedir. Fakat bu sa
bah, naaılaa. adeta farkında ol· 
mayarak elimi takvime doğru 
uzattım. Sararmıt bir çınar 
yaprağı gibi avucumun içinde 
bıtırdayan kağıt parçasında fU 
nu okudum: 

23 EYLÜL 
Sonbahann baılangıcı •• 

Dünyada sonu olmayan §ey 
yoktur. Bir gün. bizim de so
numuz gelecek. Hayatımızda 
en çok iz bırakan vak' alar. hep 
sonunculardır. Son aşk. son 
hatıra, son söz, son ayrılık.. Ba 
hann da sonuncusu. bence bü· 
tün mevsimlerin güzelidir. Ta
biat, kavurucu yazdan kurtara 
bildiği zerrelerle. yeni bir ba
har yaratmağa çalışır. Bu ba
har, sahici bahar kadar ömürlü 
olmasa da yine kıştan sayıl· 
maz. 

Dikkat etmiyor musunuz? 
Çemenler, tekrar yeşeriyor •• 
Kır çiçeklerinin biraz •oluk. 
biraz renkıb:. fakat yine çi
çek manzarası alarak. turada 
burada açıldıklannı görüyoruz. 
Sanki bir iklimden başka bir 
iklime düştük. 

Güneş o güneş değil. .. De
niz, o deniz değil.. 

Araaıra. sabahları. sırtımız
da hafif bir ürperti ile uyanı· 
yoruz. Rüzgar, bize artık yazın 
kokusunu getirmiyor .• 

Bugün. nedense. içimde de
rin bir hüzün var. Kendimi din 
lenıek. ihtiyacındayım. Kendi
ni dinlemek için bir tek çare 
vardır. Şehrin gürültüsünden 
uzaklaşmak. .. 

Ben de öyle yaptım. Hemen 
Köprüye inip bir Şirketi bayri. 
ye vapuruna atladım. Boğazın 
ıılcılan yürekleri ıenitletici bir 
hassa11 olduğuna itikadım var
dır. lki yetil dağ parçaaı ara
sında lacivert bir ıerit gibi u· 
zanan Boğazdenizi baml en 
neş'eaiz günlerimde, aradığun 
teselliyi verir. 

Boğaza açılırken bana öyle 
gelir ki uzun bir mahpusluk 
hayatından yeni çıkmıt ve bir 
çendere içinden kurtulmuıum. 

sene kıt fazla olacak? 
Ben sordum: 

- Nereden 
cam? 

Güldü: 

anladınız bo-

bahçe safası yaparmış. 
Ben sordum: 

- Çengelköyü ismi nereden 
kalmış acaba? 

- Sahilde bir gemi demırı 
- Tecrübeme istinaden söy- 'varmış. Büyük bir çapa ... Sa-

lüyorum. Kocayemişi bol oldu bilde evler yapılmağa başlan· 
ğu seneler. kıt sürekli olur. dıktan sonra bu çengel şel:lin-

Ve izahat verdi: deki demirden dolayı buraya 
- Dainiz kıt- yaz Yeniköy Çengelköy adını vermişler. Bi· 

(kariyesinde) ikamet ederim. zanslılar, Çengelköyde, tövbe
Bu ıene. bizim y eniköyün dağ ka r kıztara mahsus mar. stıı
ları kocayemitinden görünmü· lar yapmışlardı. Hafriyat ya-

y Ali h. h 
pılsa. belki enkazına rı:.st gdİ· 

or. a encamını ayret- • d. 
• 1 nırı. 

ıın .... 

Karıımızdaki genç atıldı: 
- Koca yemişi Y eniköyün 

eski adıdır! 
Hoca. bönbön gencin yüzü

ne baktı: 

- Ne buyurduğunuzu anla
yamadım!. 

Genç, bilgiçlik tasladı: 

- Bizanslılar zamanında. 
Y eniköye Komarodes denilir· 
di. Komarodeı. yunancada ko
cayemişi demektir! .. 

Hoca. yutkunarak sordu: 
- Binaen ala zalik? •• 
Ben araya girdim: 

- Yani. beyefendi, demek 
istiyorlar ki, kocayemi,inin 
fazla olması kıtın sürekli ola· 
lacağma delalet etmez. Ma
dem ki Yenik<>, dağlan. koca
yemiıle doludur ••. Hoca sustu. 
Biz, gençle komqmağa daldık. 
Paşabahçede oturuyonnuı: 

- Ah. diyor. hiç olmazsa 
bir ay daha JU havalar mlisait 
gitse ••• Zaten bu sene sayfiyeye 
çok geç gittik. Kıt birden bas
tmrsa, Boğazın tadına doyama 
dan döneceğiz! 

Daha böyle şuradan bura
dan konuşurken, vapur da Çen 
gelköyüne yanaınuştı. 

Laf olsun diye; abldım: 
- Ne de çabuk geldik Çen· 

gelköyüne ••• 
Genç. dudak altnıdan gül· 

dü: 
- Konuımağa daldık ta OD· 

dan ••• 

Sonra Çengelköyünli met
hetmeğe başladı: 

- Mevsiminde gelip salata· 

Bu genç, Çengelköyden Pa 
tabahçeye kadar bütün aahil 
köyleri hakknıda yer yer bana 
izahat verdi: 

- lıte Kanlıca.. Merhum 
Şeyhülislam Bahai Ef. nin bu 
koyda bir yalısı vardı vaktile .. 

Hala, Bahai Efendi koyu diye 
anılır .. Köprülülerin eski yalı· 
sının harabesini göruyo~ musu 
nuz? 

- Çubuklu da vaktile uy ku
suzlar manastırı ile meşhurdı:, 

Bu manastırda, 300 den fazla 
papas. gözlerine uyku gi rır. e
den, geceli gündüzlii ibad t e
derlerdi. 

Paşabahçeye yakl s ırk 
şunları anlattı: 

- Burasının iıim babası. sad 
ra.zam Hezarpare Ahmet Pap· 
dır. Ahmet Pata sahildo büyük 
bir yalı yaptırmıştı. Bu yalının 
ucu bucağı bulunmaz bahçeleri 
vardı. Paşabahçe aôı oradan 
kalmadır ... 

Genç. Paşabahçede indikten 
sonra, konuşacak kimse bula

madım. Vapurda aşağı yUke.rı 
dolaııyorum. 

Beykozda bir aralık çıkıp 
avdet için bilet aldım. ayni a· 
purla bu sefer Rumeli sah":,lini 
takip ederek dönüyoruz. 'Köp

rüye geldiğim zaman. büyiık 
lnr yükten kurtul mu~ · bi 
içimde bir ferahlık hiesedıyo
rum. 

Şair Nedim'e: 

"Kurbanın olam geçti Bo-
ğaz seyri zamanı .• , 

lığı burada yemeli ..• Çengelkö- Mısramı söyleten demi r 
yün bahçeleri, bir zamanlar yaklaşıyor. Boğazdan. isti fade 
pek mqhurmuf. Dördüncü etmekte acele edelim ... 
Murat, buraya sık ıık gelip ı M. SALAHADDiN 

•• 
Uzüm 

Boğazın hele sabah bati. 
bilseniz ne ömür oluyor. Sis
lerin perde perde dağılışı ara· 
smda ııüneşin yer yer yaldız· 
ladığı denizde en ufak bir pü· 
rüz yok. İçine biç bir sevda 
kurdunun girmediği saf, ma· 
sum genç kız kalpleri ıibi •.• 
Güneş. yükıeldikçe ufuk genlt 
leyor. İlkin bir iıkele ilerisini 

Kendiıinde akıl hastalığı oldu ııörebiliyorduk, gitgide. bütün 
ğunu iddia ettiği için Edimeden 

bakılmaktadır. Haftası 
Kış 
Temsilleri 

Boğazı. kucaklayoruz •. 
tebrimiz Tıbbı Adli miieaaeaeıine N f • i orveç se ır Vapurun mübalağasız. dört Bulgan"standa her Daru··1bedayı· 1 teş-
gönderilen Uzunköprülü katil Nu 
ri bir hafta evvel Tıbbı Adli Birbirlerine dit bileyen hu iki tw Sofyaya gı"tti te üç yolcusu muıevi... b- l b" • • Id ı lik · derbal ka Arkadatım• kulağıma eg"il· sene oy e ır rınıeve e 

--
müeaseaeainden kaçarken düt· ı çı vgaya tutuımutlar, Norveç ıefıri M. Bentzon müş ve. m~~telif yerlerinden ya- boğuımıya batlamııtardır. Kavgadan Sofyaya gı·tmittir. Sefir lO T .... di: hafta geçirilecek temsillere batlı yor 
ralandıgı ıçın hastaneye nakledil mağlup olarak çıkacağını anlıyan -s - Göç ediyorlar•• D · Sofya muhabirimizden: Fiat- • · K ·ı N · h rinievvelde ıehrimize avdet e K" l ? Sofya muhabirimiz yazıyor: ariılbedayi bir teşrinievvelde 

ı.. d'. k"' 
1 
..... d b mıftı. ·~~ un .••taneden çık Enneni cebindeki bıçağını çekerek k - mı er, nereye Ziraat nHaretinin yardımı ile temaillerine batlıyacaktır. Darül-

" l'ln uı un ugun en u sene e mu•ahed d b' . 1 mec1· "' decektir. O zamana adar sefa _ Anlamadın m•- canun .• "Ulgariıtanda g--n sen-e na· mıf, v • eaı e ıtmış o - Meh ın göğaüne aaplamıt ve bir M K ~ Bulgariıtanda üzümü ve Üzüm bedayide yapılan bazı hazırlıklaı· 
-,,_. _, d • · · T bb Adl'd --'d ret katiplerinden · rogb • B ı t K • >11ran çok az tütün ekilmiıtlr. ugu ıçın. 1 •1 ı en jandar ikinci .., mt yapmıya hazırlanırken a a m uzguncuga taımııı. tiraıını reklam etmek gayeaile dolayıaile bu sene temıillcre bir 

Bütün mahsulün ancak 18 mil ~~ya l~•1 ';"'. edılerek Edirneye Mehmedin kanlar içinde yere 11kıl- Hensen maılıdıatgüzar sıfatile Doğru İmit. Osküdardan bir üzüm merkea komiteai teıkil ay tehirle batlanacağı yazılrnıı 
>on kilo olabileceği tahmin edil ııonderılmıttir · dığını görmüttür. Etraftan koşuf&D sefaret işlerine bakacaktır. aonra. hepsinde bir hazırlık.. olunmuttur· Makaat Bulgar hal· iae de bu haber doğru değild!r. 
~ektedir. Yeni mahıul nevi iti· ----··-··---··---·--- !ar olmut, Enneni yakalanacağlnı Vapur, Kuzguncuğa yanatın· kını diğer medeni milletler gibi Darülbedayi idaresi bir tqri-
arie ceçen senenin hemen he· yon kental daha azdır. Bulgan·a anlayınca kaçmııtır. Y aralınm Çen- lsmı" de~•-n ca bir taneai kabnadı. Bütün kendi İıtilıaal ettiii fakat çok düı nievvelde temsillere batlanmak İ· 

ıaıen ayni olacaktır. 1931 sene- 5~ •inin bütün tütün mahsulü köylü tan harice zaten ancak bu mik- berli tat eczahaneıinde ilk müdavatı ağırlıklarile iskeleye çıkarken kün fiatla ıattıiı üzüme ve ıiraya çin her türlü hazırlıklan ik 1 
t•rafmdan -tılmıştır. Ancak tarda buiday satabildiği için yapılmıf. Sonra Cerrahpapya kaldı nahiyeler fU iki mısraı hatırladım: daba ziyade alııtırmakbr. Bu ko- ile meşğuldür. Bu seneki ilk tcm-
~or kop, Koşkuvak, ve Petriç bu ıene Bulgaristan harice buğ- nlmııtrr. A I .1• f . Ak ki miteye Ziraat, Maarif ve Sıhhiye .ıil Seniha Bedri hanımın Alınan• 
la~aflannda aatılmamış daha 2 day aatamıyacaktır. Hatta bu nta ya vı aye ının se • Beylerbeyi eğerçi mahalll Nezaretleri ile darülfünun, dok· cadan adapte ettiii "Y cdiköyün 
llıılyon kilo kadar tütün kalmıt· seneki mahıulün dahili istihlake Ş" d d kazasına bağlı Y qilköy nahiye torlar birllii ve içki aleyhtarlıiı Zeynebi" iımi,nde bir piyestir. 
tıl\ir. Bunun da sebebi sahiplerinin kif t tm' ğ. d .. 

1 
. ışe eposun a sintn adı (Cevizli) ye. Merkezı· kibar olur, teıkilatlan dahildir. Komite 25 Bundan sonra Musahip zade Ce· 

_ aye e ıyece ı e soy enıyor. K • k.b f k ccardan daha yüksek fiat iste- yangın Kınkkaleye nakledilmit olan uzguncugun ·ı an a at eylG.1 ile 2 tetrinievvel haftasını ili beyin "Pazartesi, Perıembc" 
Ilı • Bu noksanlık bu sene Bulgaria- -"-d l · · d b. · · ·ı d 1 eaındndir. y aho.ihan nahiyesinin adı (Kı- UG111 ar o ur. Bulgariıtanda üzlim va tira haf· ıımın " ır pıyeıı tem•ı e i ecek 

So 1 d B 1 • t tanda pek fazla olan kuraklık, Pa.abahçede inhiıar idaresine ait • ' tir d n zaman ar a u garıa an- -. nkkaleye" tebdil edilmiKtİr. tau olarak illn etmİftir. Bu hafta · 
- tıitün fiatlannda oldukça has kasırga ve dolulardan ileri gel- İapirto fabrikaaınm tite deposundan • Sağ yanımda beyaz sakallı f d kt J d t 1 b 1 T" t kt b" 
• bir tereffü görülmektedir. mittir. yangın çıkmıf, atet, deponun bir lcıa zar m a me ep er e a e e er, ' ıya ro me e 1 

mile bir çok şişeler yandıktan sonra A l bir hocafendi oturuyor. Solum· üzümün ve şiranın faydalan hak- l 
llulgaristanın hu Kıbrısta tahdidat aöndürütmüıtür. EML KMSIAH PLERINE da şalvarlı bir adam ... Karıım· kında müteaddit konferanslar ve 

1 
mezun arı 

S 
VE MARLARA da beyaz eldivenlerini elinden rilecck, halk~ meccani . ser.gi!er Darülbedayide teaia edilen Ti 

""'nek" b g~ d Kıbrıs Tu-rkiyed ·d k h Yangını aönclürürken itfaiye çavut B ·1 Gaz Ş'--'- ti. h d b tt r t h · ~ 1 U ayı , en gı ece ma - cyog u ..... e er nevi hiç çıkarmayan bir genç.. ve mo em ır aure e şı a IS ı - yatro ve Artıat mektebinden bu 
ıulata yeniden agır· gümrük resmı· !arından Mebmet çavu! da batından fi li · · k ı 1 k b b" · k d d.i · k k 1 il I GAZ teıiıatııu eıki ıatlarından yüz Ne dersiniz, yolda üçü ile de sa ıçın ura ar açı aca ve e- sene ın a ın, ı erı er e o -

.. 
. u sene Bulgaristanın bufday koymuıtur. Son zamanlarda Mersin yara anmıttır yannameler dag-ıtılacaktır. ilk ser mak üzere dört ki•i mezun olmuı 
lihıali 13 milyon 652 000 k d K b k ıı· ı· y d da b 1 de 30 noksanına deruhte eder. ahbap olduk. Sözü ilk ac.an ho- y '-l . en- en ı nsa, ü ıyet ı buğday sev- ang.ının, . epo. nun yanın u u- gi Varnada açılmış, ve halk_. tara- tur. Yeni artiı.tler, kadro müsait 

Llm~::>ilr-- r.P~Pn~•n••VA nr,.-..Lıı....ı ............. ı.....s......:... .......... ~·~...:~-:...ı,.....Jl.._~....:=--...:ı.;:.:.::..:.;.;.A.:.:..;::.,::::.:.:::...::..:;.:.:;....ı......ı..ııııı;iıı~iı;i.ıı..::iln!'.k!crttt:_J:!!i.İ!Jl,ı;ııırt.Jb.J...c.ı1-<J.ı.U.:.----~~~~~~J..:.:.~:.:::::.:;.::..;;:::.::::.:.~:..:.::.:.::.::;.::..JL.:~_;,,.::.:..:~~~:.....;;,;:.:~;...;;::.;:;::.::...~ ....... 
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LLIYET CUMARTESİ 24 EY L 

~ 8 " 

;lli11ıy~t 
rişimizde gonınuyor ... 

Mesela: Silahların tahdidi 
meselesi ... Bütün dünya silah
ların tahdidini istiyor ... Ne ala 
fikir .. Amma beride Japonya
Mançuride silah oyunu oyna-

( İktisadi bahisler )"\ 

Asrı;'umdeai «MILLtı'ET• ti •· 

24 EYLÜL 1932 
idarehane: Ankara caddesi, 

100 No. 
Telgraf adreai: !at. Milliyet 

Telefon Numaraları: 

Ba§muharrir ve Müdü<: 24318 
Yazı işleri Müdürlüğü 24319 

idare ve Matbaa 24310 

ABONE ÜCRETLERi: 
Türkiye için Hariç içın 

L. K. L K. 
3 aylıiı 4- s --
6 " 

7 50 14 -

12 .. 14 - 28 - -

Gelen evrak ııeri verilmez -
Müddeti seçen nüabalar 10 ku
ruıtur. Gazete ve matbaaya ait 
i,ler için müdiriyet• müracaat 
edillr. Gazetemiz ilinJarm m~ 
s'uliyetini kabul etmez. 

------
"Işık,, 

' yor .. Cenubi Amerikada da iki Dünya iptidai maddeler fi- 1 !el konferanstaki mali pusele-
cümhuriyet boğazlaşıyor .. hal- atında yavaş ve muntazam bir rin doğurduğu güneş arada bir 
ya 100000 kişilik bir manev- yükselit var_ Bundan iki ay ev· serpilen iğbirar bulutlarına rağ 

'ı ra. Fransa 50000 kitilik bir ve! 27,5 İngiliz lirasına kadar men dünya siyaset ve iktısat 
manevra, Almanya 50000 kişi- düten elektrolitik bakır fia- ufkunda parlayor. Bunun piai-

1 lik bir manevra yaparken Ce- tı 41,5 sterline kadar tekrar kolojik tesirini dünya ticaret 
nevrede silahların tahdidi gö- yükseldi. Dokuz lngiliz lirası- hayatında aramak. beklemek 

1 rüşülüyor... na inen kurşun fiatı 15 İngiliz doğrudur. Fakat düşünelim: 
' Günde kim bilir beheri 4-0-50 lirasını aştı_ Bu fiat düşütleri- Dünkü inbitatta "Depresion" 
İngiliz kağıdı alan ve hünerleri nin son haddi esnasında Ame- tesir yalnız hakiki esbaba mı 
konferanslarda lif etmekten rikada Deily Express gazetesi istinat ediyordu? .. İtimat nok

: ileri gitmeyen politika esnafla- mütehassısları nezdinde yaptı· aanlığ, bedbini, tereddüt. fazla 
rının bu işi bitireceklerine inan tı bir tetkikten aldığı netice: ihtiyat buhranın amilleri meya 
mak çocuklaşmakta olduğumu- "Önümüzdeki bir sene zarfın- nında değil idi? Bu sebeple bu 

! za delalet .. tmez mi?. da -her hangi bir fevkaladelik artma keyfiyeti yalnız ruhi te-
Tuhd;d~ ı..~lihat kongresi olmadıiı takdirde-- maden fi. sir ile de olsa mıemnumyetle 

1! ne beni aza yapsalar bu mese- atlarında hissedilir bir artma kartılamak lazımdır. Nihayet 
j lenin hayatımın sor.una kadar beklenemezdi. Hatta son za- şunu ilave edelim ki: dünkü 
bitmemesine çalışırım .. Hiç bir manlarda bu mütaleayı Milli- fiat düşüklüğü gayritabii bu
teY yapmadan İsviçrenin en gü yet'in sahifelerine geçirirken günkü yükseliş tabiiliğe doğru 
zel otellerinde, en güzel yemek ufak bir hayret ve tereddüt gös bir yürüyüştür. Evet. harpten 
ler ve güzel daktilolarla Yat•· terıniş, acaba daha ne kadar ve evvelki bir ton bakırın vasati 

1 
mak ne nimettir. Ne saadettir.. kaç madenin istihsal masrafı fiatı "59", kurşunun "13,5", 1-------------- bu satış tartına tahammül ede- çinkonun "20.28" altın İngiliz 

BUGÜNKÜ HAVA I
·, Cennete gitmek d;ye buna bilir. demittik. İşte bugün or- lira&ı idi. Görülüyor ki, bu İp· 

YepıkÖJ' ukeri rasat mer· derler... ta yerde bir hakikat var, bütün tidai maddelerin kıtılma key-
keainden verilen aıalfunata na ı Ayda bir, bir İçtima yapıla- bu tahminler hilafına cevher fi fiyeti, hayat ibresinin normale 
zaran buıiin hava açık ve aa- 1 cak, hava komisyonunun bir atları artıyor. Aradaki ufak ak müteveccih olmasından. başka 
kin olarak devam edecektir- ayda hazırladığı raporu oku- samalara rağmen yükseli§ ağır bir tey delildir. Binaenaleyh: 

nacak, bu raporda tayyarele- fakat muntazam... A•a"'-daki Bu""tün •u mlky••a ve mu··talea-Dünldi tazyik neılmi 765 , '" , -
milimetredir. rin ıebirlerin meskun aksamı- . tablo eski ve yeni fiat seyrini !ardan alınacak netice: Bu u-

na 10 kilodan ağır bomba at- çok açık gösteriyor: mumi fiat yükseli,inin ha'-iki En fa:ala hararet 23, en az K 
maması yazılıdır. Bu mühim 

12 santiıırattır. 

Haftanın yazısı 

Çocuklaşıyoruz! 
Dünya mı tersine dönüyor. 

biz mi tenine dönüyoruz bil
miyorum amma. in1anlarda bir 
tersine gidi.§ olduğunu pek ala 
görüyorum •.. 

Bu tenine gidit benim gi
bi yatı. olmaya baılayan adam· 
lar için pek mes'ut bir gidiş
tir ... 

- Efendim, böyle mecazlr. 
iatiareli satırlarla size anlat
mak İstediğim teY ıudur. Yaş
lı insanlar çocuklafıyor. çncuk 
lar da yatlı İnsan çetnisi arze
diyor ... 

Tanıdığım ailelerden bazı
larının ufak. iki, üç, dört yaş
larında çocukları var. Bunlar 
la oturup görütmek yaılılar 
için adeta bir zevk teşkil edi
yor. Bu çocuklar her türlü giz
li mülahazaları idrak etmeye
rek insana açıktan açığa öyle 
sualler soruyor ki; bazan ce
vap vermek çok güç oluyor. 

Buna mukabil biz yani ol
gun yaşlılar da çocuklaşmaya 
başlıyoruz. Bunun bir çok ala
metleri var._ Mesela: .Avrupa· 
da bugünlerde çok taammüm 
ı>den (yo-yo) ismindeki topaç 
ile oynamıyan adam kalmadı; 
Fransız Batvekili M.(Herıiot) 
ya kadar. Herkesin elinde bu 
ipli topaçlar, oynar durur. Es
kiden böyle bir eşy yapanı gör 
seler deli olduğuna hükmeder
lerdi .. Daha sonra. benim genç 
liğimde ~ocuk kıhğıdır di
ye- giymek istemediğim kı
sa pantalonlar timdi herkesin 
bacaklannda. Büyük adama 
şimdi. çocuktan fazla oyun düt 
künü ... 

Hele çocuklattığımızın en 
bariz misali her §eye ınanıve· 

mesele uzun uzadıya görüşüle-
cek ve kararlar verilecek. Kara 
komisyonu 24 lük topların 
namlularını 20 santim kısalt
maya taraftar ... E bu da çok 
mühim bir iftir .. Kolay kolay 
halledilmez ... 

Deniz komisyonu, tahtelba· 
birlerin periskoplarına ilitiyor. 
Denizden ancak bir buçuk met 
re yukarı çıkabilmesini istiyor. 
Bu da derin bir mesele .. 

Bunları düşünmek, görüş
mek, karar vermek veya verme 
mek ne mühimdir! 

Dünyada bu tahdidi tesli
hat teşebbüsü kadar garip ve 
alaylı şeye pek az tesadüf e
dilir. Gazetelere nazaran tah
didi teslihat konferansı topla
nılalıberi dünya silahlarında 
yüzde 10--20 tezayüt kayde
dilmiş ... Tıpkı karagöz oyunun 
da yahudinln: 

- Salla derim, sallama! .. 
Sallama derim. salla! 

Dediğine benzeyor.. Hep 
tahdidi teslihattan bahsediyor, 
gorutuyoruz.. Lakin öte ta· 
rafta herkes silahını bileyor ve 
arttırıyor ... Hele Almanya açık 
tan açığa silhlarını arttıraca
ğını söylüyor .. 

Bütün bunlara rağmen bu 
konferans tam bir intizamla 
neticesiz müzakerelerine ve Ü· 

mitsiz teşebbüslerine devam et 
mektedir. 

Şimdi bunu böyle söylerken, 
beni de oraya töyle lS-20 
liatti daha az İngiliz lirası 
yevmiye ile bir şey tayin etse
ler, ben de bu konferansın dün· 
yada en insani ve en muvaffak 
bir toplanma olduğunu bağıra 
bağıra söylerim ve siz de fÜp
besiz inanırsınız ... 

Dedim ya! Çocuklatıyoruz .. 
Eskiden misafirlik oynayan ço 
cuk:lar gibi, biz de konferansçı· 
lık oynayoruz .. 

FELEK 

Cinsi · 1930 1931 1.7.1932 1.8.1932 1.9.1932 9.9.1932 
nihayeti nihayeti 

Ton Ton Ton Ton Ton Ton 
1 sterlin 1 sterlin laterlin lıtedin lıterlin !sterlin 

Bakn- B. S. 46 1/2 381/ 8 255/8 261/ 2 35 1/4 36 

Kurıun 15 15 3/ 8 9 11/16 101/ 4 127/8 13 1/8 

Çinko 132/4 14 5/16 11 7/16 12 1/4 15 15 9/16 

Kalay 120 1/ 2 144 1/ 4 129 1311/4 153 156 

Nikel 175 245 232 1/2 2321/ 2 240 2421/2 

CIVa ıite•İ 22 5/ 8 191/4 

Acaba bu artma keyfiyeti 
spekülasyon veya ruhi tesirle 
mi? Yoksa hakikat mi? .. Ka
naatimizce spekülasyon değil
dir. Çünkü timdiye kadar bor
sa kapılarında elde edilen tec
rübelere nazaran spekülasyon 
tesirile fiat artmalarında hare
ket mıevzit olur. Halbuki bu ar· 
ht keyfiyeti bütün dünyada ve 
umumidir. Spekülasyan.tarda 
cebri tazyikler. batta baş dön
dürücü sür'atler görülür: Bu 
defa bilakis mahsus fakat mü
teenni bir terakki... Vakıa buh
ranın yıpratıcı senelerinin tesi
rile iktıaadt bedbinliğe uğrayan 
lar şu mütaleayı yürütüyorlar: 
Amerikada krize mani olmak 
için geniş bir kredi sahası aç
b; İfte bu para bolluğu -bat· 
ka istimal mahalleri de kalma
dığından- bugünkü spekülas
yona ve binnetice umumi bir 
aı's oritlk.klerbir 

fiat yükselmesine sebep oldu, 
deniyor. Eğer bu mütalea ha
kikat ise, beşer için cidden fe
lkettir. Zira. böyle şümüllü bir 
spekülasyonun aksi tesiri çok 
acıklı netice verir. Böyle kor
kulu bir rüyayı dütünmek ... 
Hayır. hayır; abestri. Esasen 
biraz evvel söylendiğimiz gi
bi elde mevcut imareler, bunun 
aksini müeyyettir. Acaba bu 
yükseliş ruhi bir tesir, yoksa 
hakiki bir ihtiyaç mahsulü 
mü? Evet, ruhi bir tesir ihti
mali de vardır. Son beynelmi 

12 93/4 91/2 95/8 

olması ihtimalini kuvvetlendi
rir. Hatta garp matbuabnda bu 
vaziyetlerden keşif yapanlara. 
1934 senesi ortalarında tama
men eski normal hayata kavu
tulacağım iddia edenlere bile 
tesadüf ediliyo. Maamafih; bu 
faraziyeler hakikat olsa bile 
1934 - 1935 ile 1912 - 1913 se 
neleri arasında rejim ve şekil 
farkları olacağı muhakkak de
nebilir. 

İptidai maddeler kuvvetle
nirken Türkiyenin vaziyeti ve 
vazifesi nedir? Senelerden beri 
atıl kalmasında buhran kadar 
kendi teseyyüp ve kabahatleri
mizin tesiri olan madenlerimiz 
canlanmayacak mı? Ana yurdu 
muzun gömülü hazinelerinden 
istifade zamanı geldiğine şüp
he yoktur. Madenlerimizin dur 
gunluğu, gerilemesi sebepleri 
de tamamen tahakkuk etmiş
tir; bu sebep ve maniaları orta 
dan kaldıracak Türk maden ve 
madenciliğini inkişaf ettirecek. 
bütün eskiliği yıkacak bir prog 
rama ihtiyaç vardır. Zaman böy 
le şuurlu ve azimli çalıtmanm 
faydalı neticesini verecek mahi 
yet arzediyor. Yeni İktısat ve
kilimizin mazisindeki muvaffa
kıyetleri düşünerek Türk ma
denlerinin İstikbalinde •tıklar 
görmek hayal değildir. Bunu 
başarabilmek için onda her fey 
var: Hatta "Büyük Şefin" bera 
tı bile: (Radikal tedbirlerL) 

Sadreddin Enver 
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•• 
Olüm döşeğinde 

- Fransızcadan -
Doktorlar Boussel'i kurtar

mak için her ümidi kaybetmiş
lerdi. Hasta, son kuvvetlerinin 
artık tükenmesini bekleyordu. 
Biliyordu ki, kurtulş yoktu. 

- Elli seneden beri ilk defa 
dinleniyorum. dedi. 

Dünyada çok az insan onun 
kadar müteşebbis, daima hare
ket ve faaliyet halinde ve ayni 
zamanda otoriter olabilirdi. 
Daha bir kaç gün evvel altmış 
altı yatına rağmen riyaset et
tiği bütün cemiyetlere nezaret 
ediyordu. 

Şehrin bütün edebi, iktısa
di ve spor cemiyetleri mukad
deratlarının idaresini, İt gör
dükleri için. ona bırakımtlardı. 
Bu cemiyetlere para da verme
miş değildi, fakat verdiği para 
nın bir kaç mislini çıkarmıştı. 
Muhtelif cemiyetlerin azaları, 
Bouasel kendilerinden hiç fikir 
danitmadığı . için, ona kin tut
mayorlar da değildi. 

Bir defa bu adamın müstah
demine karşı bariz bir nefreti 
vardı. Yalnız iş hesap bahsine 
geldiği zaman. hiç bir cemiyet 
onu reis intihap ettiğine piş
man değildi. 

Artık karanlıkta. onun ye
rine geçmek isteyenlerin göl
geleri kımıldanmağa başladı
lar. Umumiyetle reisin yerine 
geçenler ikinci reislerdir. 

Boussel İşgal ettiği mevkiin 
ehemmiyetini ve öldükten son
ra bırakacağı boşluğu biliyor
du. Acaba vefatından sonra 
hakkında neler. neler söyleye
ceklerdi?. Kendisini gömecek
ler, mezarının üstünde nutuk
lar söyleyeceklerdi. Fakat ce
vap veermiyecek vaziyette o
lan bir insana karşı neler. ne
ler söylenmez_ 

Bu düşünce ile Boussel oğ
lunu çağırdı. Dedi ki: 

- Bugün bütün cemiyetler
deki ikinci reisleri gidip görür
sün ve aynen kendilerine şöyle 
söylersin: "Babam sizden rica 
ediyor. Ölürse mezarında söy
leyeceğiniz nutukları. evveli 
bir kere kendisine okuyunuz. 
Eğer bu nutuk şimdiden yazıl
mışsa derhal geliniz. Eğer ya
zılmamışsa mümkün olduğu 
kadar sür'atle yazınız ve geli
niz.'' 

Ölüm halinde olan bir ada
mın son arzularını yerine getir 
mek bir vazifedir. Onun için 
ikinci reisler derhal emre itaat 
ettiler. 

İlk gelen tarihi abideler ce
miyeti ikinci reisi idi. 

Yaşlıca bir adam! Titreye
rek yaklaştı : 

- Aziz reisim, dedi, niçin 
bu kadar endişe ediyorsunuz. 
Vücudünüz bir meşe gibi sağ
lamdır. iyileşirsiniz. 

Fakat İnatçı Boussel kısa 
kesti: 

- Haydi haydi canım. dedi, 
bana şimdi masal okuma .. Nu
tuk yanında mı? 

- Evet bir iki not yazdım. 
-Oku! 

Emir, emirdi. Tarihi abide
ler cemiyeti ikinci reisi cebin
den nutkunu çıkardı ve reise 
uzattı: 

- Hayır. hayır, siz okuyu
nuz. Hem mezarımm başında 
nasıl okuyacaksanız, öyle oku
yunuz. Eğer arasıra gözünüze 
yaş gelirse, sesiniz titrerse, on· 
ları da yapınız. 

İkinci reis bir çaresini bulup 
kaçmak istedi, fakat mümkün 
mü? 

Elinde kağıt iki adım geri
ledi, gözlüğünü düzeltti, ve 
nutkunu okumağa başladı: 

"Aziz reisim, 

"Size derin bir heyecan için
de veda ediyoruz. Sizinle bera
ber çalıfan bütün arkadatlar 
namnıa. en samimi teessürleri
mizi ve en derin minnetlerimi
zin hatırasını getirdim. 

- Bravo! Devam et! 
"Siz tarihi abideler husu

sunda münevver bir amıatördü
düz, şimdiye kadar ketfedilen 
tarihi abidelerin hiç birine ya
bancı kalmadınız. Arkadaşları
nızın vakıfane mütalealarını 
nasıl dikkatle dinlerdiniz. lcap 
eden hafriyat için kaç defa si
zin cömertliğinize müracaat et 
tik ve hepsini kabul ettiniz. A
ziz reisim. hıçkırıklar daha faz 
la söylememe mani oluyor. 
Yattığın yer nur olsun!" 

Boussel nutku dikkatle din
ledi ve düşündü. İkinci reis 
dedi ki: 

- Nutuk iyi değil mi? 
- Bu nutukta sen benim le-

himde değil, aleyhimde bulunu 
yorsun. 

- Allah Allah, nasıl? 

- Elbette ... Ben münevver 
bir amatör imişim. Münevver 
am•törlerin ne olduğunu her
kes bilir. Bunların hepsi de 
gösteriş adamlarıdır. Sonra 
ben başkalarının mütalealarını 
dikkatle dinlermişim. O ne de
mek o? Halbuki ben hiç kimse 
nin mütaleasını dinlemedim. 
Başkalarının vikıfane mütale
asını dinlediğimi söylersen, her 
kes benim cehaletime verir. 

- Oh, affedersiniz. Dünya
da böyle bir şey aklıma gelmez. 

- Evveli "münevver ama· 
tör" kelimıeleri yerine "yüksek 
ihatalı" kelimelerini koyunuz. 

- Başüstüne! 

- Sonra "başkalarının vakı-
fane mütalealarrnı dikkatle din 
leyoı"du" cümlesi yerine: "Bat 
kalarına son derece vikıfane 
mütalealar dermeyan ediyor
dunuz" cümlesini koyunuz .. 

- Baş üstüne! 
Bu tadilatı yaparsanız, nu

tuk iyidir, şimdi gidebilirsi
nız. 

İkinci hatip mütekabil mu
avenet cemiyetinin ikinci reisi 
idi. Okuduğu nutuk şu suretle 
hulasa edilebilirdi: 

"Siz belki biraz haşin idi-

Milliyet'in Edebi Romanı: 102 selam Efendiyi görmeye gidi- du. Bu dünyadan öbürüne ge- dı. Fayda vermedi. Şerir ruh- yanar mumlarla çevirdi. Ve ü-
yorum... çeceklerini haber verdikleri Şe- lar Şehameti kendi malikinele- zerine güzel kokulu çiçekler 

- Nafile gitmeyiniz? hameti bu iki akur rakip arala- rine almışlar bu sevgili zevce- yığdı. Cenaze odasına kardeti 
- Niçin? rında nasıl payla,acaklardı? yi genç eşinden ve yavrusun- Turhandan başka kimseyi sok-
- Sizlere ömür... Bu anlaşılmaz rekabet dava- dan ebediyyen ayırmıtlardı. mıyordu. Bir gece böyle geçti. 

Mahmur Hanım bu kuacık 11 faniyetten ebediyete mi İnti- Orhanda bir delirme tehevvü İki gece böyle geçti. Üçüncüsü 
sözün manasını birden bire kav kal ediyordu? rü batgösterdi. Havaya yum hulul etti. 

Yazan: HÜSEYİN RAHMi rayamayarak: Uykuları arasında hazin bir ruk sıkarak gökreyordu: Cenazenin matemzede ve-
1 - Nedemek isteyorsunuz? sesin ihtizazı kulaklarını gı- - Ölümle Şehameti benden lileri: 

- Her batılı İmanla kabul felaket ilk defa evimizin içinde - Cenazesini dün kaldırdı- cıkladı. Uyandılar. Sersemce ayıramazsınız. Dünya ve ah- - Müslüman ölüsü böyle 
ede ede bu derekeye düştünüz. vuku buluyor... Ruhun. cin- lar... birer kafa ile dinlediler. Süp- rette ebediyyen o benimdir. günlerce evde kalmaz .. 

... 
Olüler yaşıyorlar mı? 

( F euJi lantıutique roman) 

- Ruh var mı? Yok mu da- nin ne olduğunu bilmeyen in- Bu meş'um haber Hanıme- han ağlayordu, annesi hemen Siz daima hüsran cehennemin- ltirazile kıyameti koparı-
yı bey? sanlar onların şerlerinden ma- fendinin beyninde bir yıldırım , beşiğe eğildi. Masumu yerinde de kalacaksınız. Hayatıma yorlardı .. Fakat Orhan elinde 

- Yok ... Yok ... Y'ok.. Hep suniyetle yatayorlar .. Bu gizli tesiri yaptı... Şehyin ölümü bulamadı. Boğazlanmaya götü- kast tehdidinizden korkmıyo- revolverle ölünün odasının ka
efsane, hep dübara, hep diri- kuvveti siz kendi evhamınızla, Talat Beyin attığı kurşunun rülen bir kuzucağızın, İstim- rum. Şimdi nöbet bende. Siz pısında bekleyerek: 
!erin şeytanlıklanndan fışkıran kendi seyaletinizle kendi mü- neticesi olması ihtimali kadının dadına andırır bir ağlama. Bu çağırmadan ben geleceğim. - Her kim içeriye girmek 
mefsedetler. talealarınızla, kendi temrinleri dimağında bir alev gibi parla- şikayetli sesin arkasnıdan koş· Köşkün içi muharremin o- cür'etine kalkarsa anamı baba-

- Ya bunlar nedir? nizle yarattınız. dı. Hep bu şeametlerin büyük tular. Sofada kundak kendi nundaki Valde hanı manzara- mı tanımam üzerine atef ede-
- Kendi ruhiyatmızdan doğ " "" " ölüye edilen hakaretten ileri kendine uçan bir balon gibi ha- sını aldı, Sine döverek bağrışa rim. 

durduğunuz şeytanlar.. diyo- Hangi manevi yetin himme- geldiğini düşündü. Fakat bu vada harınan çeviriyordu.. çağrışa ağlaşıyorlardı. Tebdidile duvarları çınla-
rum sana... tine sarılacağını bilmeyen ha- da .nasıl olurdu? Ölü babaya sı· Yılanın ağzından yavrusu- Orhan kan çanağına dön- tıyor ve kanlı dönük gözleri 

- Tehditlerinden korkma- nımefendi yine bir otomobil kılan kurşunun d;ri oğlu yara- nu kurtarmaya atılan bir kar- müş kırınızı gözlerinden sızan sözünü ikadan çekinmeyeceği-
yalım mı? getirterek Battal zadeden is- laması ... Anlaşılmaz muamma. tal gibi Şehamet bir ürperti ha- damlalar arasında yine haykı- ni anlatıyordu. 

- Asli.... timdaaa koşmak istedi. Araba Hanımefendi tutulduğu te- !inde adeta kanatlandı.Ve uçtu. rıyordu: Nihayet dördüncü gece cin-
- Ya karımı. beni öldürür- Nuhkuyusu semtinden geçer- *'\ .ürün baygınlıkları içinde Kundağa sarıldı. Kucağında - Bu ölüm başka ölümlere netine hükmedilen çocuğun bil' 

lene'! ken yine o mahut kocakarıya köşke döndü. Süphanla beraber yere düştü. benzemez. Bu emsalsiz bir şe- takriple elinden sil?.hı alınaı·ak 
- Öldürürlerse bu cinayet tesadüf ettiler. Kendilerini tanı " " "" Çocuk ağla yordu. Fakat anne- badettir. Bu cenaze çok müs- odaya girildi. Asıl şimd'i en 

onlardan değil yine sizden ken· yan kadın otonun arkasından Bir gece tahammül olunmaz sinin sesi kesilmişti. Nefesi b;. tesna merasimle kalkacaktır. büyük hayretle herkesin benzi 
eli kendinizden gelmiş olacak- yırtıla yırtıla bağırıyordu: ü:tüntüler içinde bitap düşen le duyulmayordu. Beyhude na- Bedbaht koca yatak odası- sarardı. Döşek bomboştu. Ce-
tır ... Hiç bir aile nezdinde di· - Hanımefendimiz nereye? karı koca biraz dalar gibi ol- bızlarını aradılar. Hic bir dare· nı siyah panularla kaplayarak naze ortadan kaybolmuştu. 

, 
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Mevsimin en büyük filmlerinden 
birini göreceksiniz: 

ADALAR 
ŞARKISI 

(La Rumba d' Amour) 

Yakan bir aşk Macerası 
Misilsiz derecede güzel bir mevzu 
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LA WRENS TİBBETT 
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ELHAMRA 
SİNEMASI 

En çok sevilen artiıt 

MARY GLORY 
ile Margueritte MORENO'yu 

DAKTİLONUN 
İZDİVACI 

filminde takdim edecektiı·. 

DARÜLBEDAYI MÜDÜRLü
CüNDEN: 

lstanbul şehir ti• 
yatrosu kıt temsill....I 
ne tefrİnevvelin biri.a 

ci cumaerteai gÜnil 
akıamı Seniha Bedn 
Hanım tarafından 

nakledilen "YEDi KÖYÜN ZEY
NEB!~ isimli piyesle baılayacaktır. 

irtihal 
Harbiye nezareti mütaabbit

lerinden merhum llyas Beyin re
fikası tehrimiz tüccarlarından 
İlyas Bey zade Recep Beyin vali 
desi ve istihkam binbaııltğmdan 
mütekait Hamdi Beyin kain vali
deleri hanımefendi irtihal etmit 
tir . 

Cenazesi bugÜn Kızılto~ı·akta 
ki hanelerinden saat 10 da kal
dınlacaktır, cenabı hak rahmet 
eyle&İn. 

-··························-··················-·-
niz. Fakat kalbiniz o kadar iyi 
idi ki ... 

Bouısel bu ikinci hatibe da
ha fena içerledi: 

- Ben haşin bir adamdın-., 
öyle mi? Demek sen beni ha
ıin buluyordun. Eğer yeni baş 
tan i!in başına geçmek müm
kün olsa, vallahi daha çok ha
şin olurdum. Hepiniz tenbel
siniz, bir şeye yaramazsınız_ 

Üstelik fe küstahsınız. O cüm
leyi şöyle değiştiriniz: "Siz 
çok iyi kalpli idiniz. Onun için 
sevimli bir tabiatınız vardı." 

Boussel bu suretle sıra ile 
mezarnıda söylenecek sekiz 
nutku dinledi ve hepsini de 
icap ettiği eşkilde tashih etti. 

Nutuklar bitince oğlu yanı
na geldi: 

- Nasıl babacığım, şimdi 
memnun musun? 

- Evet oğlum, teşekkür e • 
derim. 

Her halde o kadar memnun 
değildi ki vasiyetnamesini al
dı ve şu cümleleri ilave etti: 
"Mezarnmı. ne çiçek, ne çelenk 
gönderilmemesini, ve ne de nu· 
tuk söylenmemesini arzu ede-. " rım. 

- Ruhlar göke kaldırdılar .. 
- Aman yarabbi... Nasıl~ 

kaldırdılar?. 
- Melek alayı merasimle 

götürdüler ... 
T alit Bey bir haşaş çiçeği 

kızartısile haykırıyordu: 
- Göke ölü uctuğunu Haz

reti İsa efsanesinden sonra 
ikinci defa senden işitiyoruz 
Orhan ... 

- Efsane değil hakikat ... 
- Hakikat, hiç bir zaman 

bu okuduğunuz kitaplardaki 
kadar iftiraya uğramamıştır .. 

- Şehametin arkasından 
ben de uçacağım o zaman ina
nırsınız ... 

- Melekler alayına karışa· 
caksın demek? .. 

- Hayırlı ruhların elle
rinden kapmak için terirler 
Şehametin cesedine hücum edi 
yorlar.. Hayırhahlara yardıma 
uçacağım .. 

- Zavallı divane zaten mü
vazeneden eksik aklın vardt o· 
nu da büsbütün kaybettin .. Ce
sedi uçuran melekleri gördün 

··? mu. 
riler ölülerin bu derece müt- Hanımefendi arabayı dur- muşlardı. En derin uykularda ban hissedilmedi. Derhal üc , frenklerin birince biı· Ölü ı~e oldu? 

~~--h~i~ ~ahakkümleri . a~tına. gİ;:.r.:m.;.:e:..·_d:,u:,r:.;t:.a:.;.r;:,ak::..;ce:.:;v.:a!:p.v;_e;:,r:.;d:.:i.:.: __ __,~L:;b.::il:::e:..o:.n::.:.:la:.:r.::ın:;..:f.;:e.;,:la:;;ko;e;,;t,;e...;.in;,:t;;,;i,;z,;ar;.,.;;e;..· ..ı...;d:.;i>;,;.rt.:...d:.o:.k::.t;;,;o;.:-r_:.b.:.:ir.:d:.;:e:.;;n:,_ç;ı;a:.ğ=ı;ı::.r.:.:ıl:.:do;:ı~:...ı.:-c::h:.::a::m= b:.:.r.::.e..:m=o:..rt:,:u;;;a;;;i,_re;;.,:.h:;;a;,;,li;,;,n;;;e;,,,;,;k,;oo._- ..__S=u:::a;.;li;.;n.;;;e..:m=e.-cn;,;,u=n_,k,.,o,.,c.,a,_,.u,._,c.,e.;.·..ı...-------•(D .. e,.v .. •.,m .. ı_v .. a._r __ 
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Douglans 
Fairbanks 

Douglaı Fairbankı'm asıl 
iamiı:ri çok kimseler bilmez. A
ııl ismi Ulmann'dır. 29 mayıs 
1883 te Amerikada Coloradb 
hükUnıeti dahilinde Denverd'
de doğmuttur. Jobn iıminde 
büyük bir kardeşi vardı. Altı 
•ene evvel vefat etti. Ortanca 
kardqi film acentesidir. Doug 
las' ın baba11 ise bir Jeker fab-

''Sarışın mabude,, filminde Marlene 
Dietrich ile bir ihtilaf çıkmıştı .. 

Şimdi de bir mesele 
kumpanyanın mı, 

çıktı: Film için senaryo intihabı 
yoksa rejisörün mü hakkıdır? 

' rikasının müdürü idi. 

Kiiçük Doug daha iki yaşın 
da iken o kadar hafif uykuıu 
"Varmış ki. çocuğu uyandırmak 
İçin evde çıt çıkmazmıt. 

Üç buçuk yaşında iken, bir 
gün babası kendisini Denverd 
civarında bir maden ocağına 
götürmüş. Bir ambarın önün
den geçiyorlarmıt· Douglas'ın 
daha o zamandan şeytani fi. 
kirleri canl-.nmağa başlamış. 
liemen ambarın tepesine çık
mak iıteınit ve hakikaten uğra 
Şa uğraşa da ambarın tepesine 
Çıkmıt. Fakat inerken nasıl ol 
muş, olmut• yuvarlanarak düş
müş ve yaralanmış .. Doug bi-
li. bu yarasının izlerini taşır. 

O zamanlar Amerikada al
lın arayıcılar faaliyet halinde i 
diler. Onların haşin hayatı 
I>oug üzerinde derin bir t~sir 
bıraktı. Sonra mektebe gönder 
diler. 

Douglaı sınıfının en tenbel 
ta!ebesi olduğunu saklamaz. 
8u, zeksının kıtlığından değil, 
oğretilen teylere alaka göster
memesindendi. O daha beş ya
şında iken bilhaua evde kar
deş lerile tiyatro sahneleri ku
rar ve akıllarına göre piyesler 
1.ıydurarak oynarlardı, 

Douglas'ın babuı oğlunu 

bir maden ocağı itinin başına 

( 

• 

&eçirmek isteyordu. Douglas'ı Madge Eı,ans'ın mest eden bir bakış• 
DPnverd'deki ali mektebi bitir Marlene Dietrich'in son çe- Yon Stemberg müdürlerin ilan edildi. 
dikten sonra madencilik mek- virdiği f;ımlerden "Sanşın ma bu itirazlarına karşı fikirlerini Bu defa da Marlene çevir
tebine gönderdi. bude" nin senaryosu Yon anlattı, onları iknaa çalıttı. Mu miyeceğini söyledi. Çünkü Mar 

O tarihlerde büyük Ameri- Sternberg ile Marleoe beraber vaffak olamadı. Fakat senar- lene her şeyi Yon Sternberg'e 
k yazmışlardır. Bir rejisör, biri yoda talep edilen tadilatı da medyundur. Kendisini bulan, 
an artistlerinden Fredirick mümessil, senaryoda mütabık yapmadı. Onun fikrince yapıla meydana çıkaran. bütün dünya 

Vard şöhretin baliaı.nda dola- bulunuyorlardı. Tam film veç- cak tadilat senaryoyu manasız ya tanıtan odur. Bütün muvaf
şıyordu. Douglaı bu adamın rilmeğe batlanacağı sırada Pa- ve gülünç bırakacaktı. Lakin fakıyetlerini ona medyundur. 
klasik piyeslerini seyrederken. ramount'un müdürleri bu ka· Paramount ısrar etti. Ya iste- Binaenaleyh bu filmi ondan 
hirden bire kendi isti'!admm dar ırayri ahlaki, fikirleri mih- nilen tadilat yapılacak. yahut başkas ıile çeviremez. 
tıerede tecelli edebileceğini an verinden çıkaracak bir film çe- film çevrilmeyecek. Stern· Hollyvood' da bir münaka
ladı ve bir gün Richlieu piye- virmek doğru olmadığını söyle berg'e üç gün mühlet verdiler. ıadır aldı. iKmi stüdyo müdür-

diler. Bir kabare şantözü, çocu Yon Stemberg dedi ki: Hiç lerine kimi de artistle rejisöre 
•İnde Fredirick Vard ile bera- ğu doğduktna sonr aayni haya bir kanun bir rejisörü fena bul- hak veriyorlardı. Fakat ekseri
her oynadı. O genç yatında rol tı takip edebilir mi? Çocuğu duğu bir senaryoyu çevirmeğe yet Marlene'in lehine idt 
Ierinde muvaffak olmut görün doğduktan sonra bu kadının es- mecbur tutamaz. Grand Hotel filminin ilk defa 
llıeyordu. Sonra Nevyorkta ki hayata nedamet etmesi da- Şapkasını giydi. valiizni ka gösterilemeği gece, tiyatronun 
~anrattan tiyatrosuna girdi aa mantıki değil mi? Bir ana- pattı ve Nevyorka aitti. Stüdyo önüne yığılan halk Marlene'i 
(1902). Dört sene sonra doğ- nm kabare şantözlüğüne neda- ise rejisörden yüz bin dolar za- alkışladı ve kendüıini teşci et-
d met etmesi senaryonun lazımı rar v" ziyan istedi ve Marlene ti. Her taraftan bağırıyorlardı: 
uğu Denver •ehrine 0 eldi, O· D • 1 

T • gayrimüfariki olmak kadar ta- ietrich in tadilat yapılarak se- - Bravo Mar ene. sıkı tut! 
tada temsiller verdi. Douglas'- bii olması lazım gelen ne var· naryoyu bir batka müdürle, Sakın karanndan dönme! Da
'.tı §öhreti 1907 senesinde Bi- dır? Richard Wallace ile çevireceği vayı kazanacaksın. Biz hepi
Jou tiyatrosunda verdiği temıil 

1

. 
lerden sonra batlar. Ondan son 
taki bütün piyeslerinde Doug
laı aranmağa ve alkıtlanınağa 1 

ba,ladı. Douglaı bu ıuretle 
•ahne hayatnıda uzun müddet 
ke.lnııt ve ancak ondan sonra
dır ki sinellHlya geçmi,tir. 

lfollyvot'da 
Yaz tatili 

Paramount rejiıörlerinden 
~aıc Marcin Japonya ve Çinde 
hptığı seyahatten Holly
"Vood'a avdet etmittir. 

Sllvia Sidney tatil ıeyahati 

1 
~ Yeni çıkmıthr. 

Richard Arlen kendi yatile 
~eksikaya gitmek niyetinde
dir. 

Clive Brook piposunun du
ltı.11nlarile havada gayet güzel 
".•lkalar yapabildiği için kendi 
•~ne bir filmde bat rol veril::niş 
tır. 

1 miz seninle beraberiz 

1 
O sırada yanında bulunan 

kocaaı Rudolph Seiber bir kaç 
kelime ile halkı teskin etmek 
iıtedi. Fakat halk polis kordo· 
nunu kolayca yararak, mabu
delerinin yanına kacfar vardı
ı...r ve kendisini omuzda tat•· 
mak istediler. Bu nahif, zayıf 
vücudün. rejisörüne sadık kal
mak için dünyanın en kuvvetli 
bir firmasına kartı meydan o
kuması. hatta karriyerini ve is
tikbalini tehlikeye atması, hal
kın üzerinde derin bir tesir bı
rakmıttı. 

Mütea'kıp günler dedikodu 
aldı, yürüdü. Diyorlardı ki: 
Paramount bunları ayırmak is 
teyor. Çünkü bütün filmleri bi· 
ribirine benzeyormuf. Bu se
bepten haylı tenkitler oluyor
muş. 

Rudolph Sieber de: 
- Niçin ayırıyorsunuz? Di

ye soruyordu. İkisi birlikte şim 
diye kadar muvaffak oldular. 
İkisini ayıracağınıza, bir de bu 
filmi tecrübe ediniz. 

Hayır! Muharebe devam e
diyor. Araya diplomasi de gi
riyor. Mesela Marlene'in koca
sına daha yüksek teklifler vaki 
oluyor. Fakat Sieber bilhassa 
bu hadiseden sonra tekliflerin 
hiç birini kabul etmeyor. Artık 
ne Yon Sternberg, ne de Mar
lene haftalıklarını almayorlar. 
Fakat aktris ayak direyor. 

Sternberg diyor ki: 
- Eğer Marlene beni haklı 

bulmazsa, tabii beni müdafaa 
etmez. 

Marlene de diyor ki: 
- Sternberg haklı olsun. 

' olmasın. ben daima kendisile 
beraber bulunacağım. Bugün 
haklıdır ve emsalsiz rejisör
dür. Eğer kocam beni ilk defa 
buldu, bana tiyatroyu ve ta
ııanniyi öğretti ise Hollyvood' • 
da ben Sternbreg sayesinde mu 
vafak oldum ve kazandım. 

Fakat bu ısrar karşısında 
bazn da Marlene'in aleyhine 
sesler yükselmeyor değildi. 
Marlene bunlara şöyle cevap 
veriyordu: 

- Ben Hollyvood'da her za
man mes'ut olmadım. tik gel
diğim zaman o kadar yalnız
dım ki .. Kimseyi tanımayor
dum. Lisanı o kadar İyi bilme
yordum ve her şey bana bura
da acaip görünüyordu. Fakat 
Stemberg beni yalnız bırakma 
dı. beni bekleyen nevresteni
den kurtardı. Avrupada bulu
nan kocamdan ve kızım Marya 
dan uzakta idim. Beni tiyatro
ya götürür, lokantaya götürür, 
can sıkıntılarıma mani olurdu. 

Lisan bilen artistler 
Bu bilgileri sebebile uzun 
müddet işsiz kalmayorlar 

Hollyvot'da amerikanllJf}mış iki fransız artisti: 
Llly Dam/ta ve Adolphe Menjou 

Sesli film dünya piyasasın- barile tabiaten lisan kumku
dan bir çok §ayanı dikkat ar- masıdırlar. Bunların en iyi mi
t.i.stleri alıp götürdü. isim söy- sallerinden biri Adolphe Men
lemeğe hacet yok. Hemen her- jou'dur. Ailesinde Franuz bu. 
kes beyaz perdede artık görme lunduğu için, daha küçük yaş
diğimiz r.e kadar artistin ismi- J ta fransızcayı konuşuyordu. U 
ni VP rollerini hatırlayor. murni harpte İtalyan ordusun-

Sesl; filmin en başlıca icap· da hizmet ettiği için İtalyanca· 
!arından biri konuşmasını ve oy yı bilir. Almanca ve İspanyolca 
namasını bilmektir. Bu sebep- ya da vakıftır. Tabii bu kadar 
tendir ki, sesli film daha ziya- lisan bildiği içindir ki uzun 
de sahne art•stlerinin işine ya- müddet angajmansız kalmayor. 
ramıştır. Fakat yalnız bu kada Son defa Amerikada üç, İngil
rı da kafi gelmeyor. Mesela bir terede iki film çevirdi. Şimdi 
komediyenin yalnız kendi lisa- de fransızca bir film çevirmek 
nını bilmesi işini yürütmesine üzeredir. 
müsait değildir. Daha bir kaç Geçenlerde Pariste Sacha 
lisan bilen artist için vaziyet Guitry ile haaneye çıkacağına 
daha müsaittir. Yani her birisi dair bir rivayet dolatmıştı. Fa
lisan kumkuması olmak mec- kat Adolphe diyor ki: 
buriyetindedirler. Sesli filmden - Ben ıinemada kendime 
sonra bir çokları geceyi gündü- mevki yapabilmek için çok ça
ze katarak lisan tahıil ettiler. lıttım. Bu mevkiimi bir gece 
Meseli Alman yıldızları Lilian içinde terlikeye koymak itime 
Harvey fransızca bilmeyordu. gelmez. Çünkü eğer Pariate 
Şimdi mükemmelen konuşu- sahneye yıkar da, muvaffak o· 
yor. F rancoise Roaay'ın de in- lamazaam, batıllHl gelecek bu
gilizcesi olgunlattı. dur. Anlatılıyor ki Adolphe 

Bazı artistler var ki aldıkla- Menjou'nun sahneye çıkması 
rı terbiye ve doğu§ tarzları iti- artık varit değildir. 

Fakat bugün kocam da yanım
da, kızım da yanımda.. Her 
ıey eski vaziyette değil.. Ma
amafih bili.hara ben yine Al
manyaya dönmek Ye orada ya. 
ıamak emelindeyim. Benim bu 
rada Sternberg ile beraber kal-

maklığım kadar tabii bir fey o

lamaz. Onunla çevirdiğim bü
tün filmler muvaffakıyet ka 
zannıadı mı? Ben burada ben
den çok güzel ve benim kadar 
kabiliyetli bir çok yıldızlar ııö
rüyorum. fakat muvaffak ola
mayorlar. Çünkü ,ahıiyetlerini 
tebarüz ettirebilecek bir reji
sörleri yoktur. Benim de ihti
mal ki §&hıiyetlmi tebarüz et
tiremiyecek tanımadığım bir 
rejiıörle film çevirerek neden 
karriyerimi tehlikeye atayım?. 

Herkes bu lhtillfı.n nasıl 
halledileceğini merak ederken, 
nihayet neticeye •anldı. Stern
berıı Nevyorlctan geldi ve Pa
ramount ıahipleri ile kıaa bir 
müzakeerden sonra filmin çeT· 

rilmeğe ba9lanacağmı ilin et
ti. Diyor ldı 

- Ben davamın kazanaca
ğımıza emin bulm:ıuyordum. O 
kadar emin idim ki. battl Mar
lene'i hareketıizlife mahkUm 
etmeği ıöze alarak mücadele
ye devam edecektim. 

Avukatlara nazaran, mali 
bir itilafa bir seneden evvel va
rılamıyacaktı. Bu müddet zar
fında Marlene'i film çevirmek
ten menedebilir nlldim? 

George Bancroft üç sinema 
11111 sahibidir. 

~eGe.r~ Cooper ~ak'.nda He.len 

'Ja11ınmı.y bir çok sİllema yıldızları daha düne )ladar ismi bile duyulmaya11, köşe ve bucak tiyatrolarında, yahut müzik höl/erde 
çalışaıı aft-ıade nrtislleı dl. Günün birinde yeni sPııarfJO.\una miimessll arayaıı bir re,/lsör bu nıiizlh höllerıien birine giriyor ııe oynayan 
arli~f/ertlen bir lanı·si nazarı dikkııtint c •/betli mi, f'(}er artistin hakikateıı sa11'af ı•e Jıabl/i1Jetl vars;ı, daha birinci filminde yıldız 
paye.wrıe nırz11nr. 1 ı .. !ımlı şöhret ı•e .~erl'f'i lwpı11w da bu .~uretle acılll'eriyıır. Yuharıki resim meşhur Hol Poach komedi artiıttleri11den 

Bu kadar mknakatalara yol 
açan "Sarı9ın mabude" yi bu 
sene lıtanbulda da glSrmelı 
mümkün olacaktır. zannediyo
ruz. lhtilif y .i.ı:ünden Marlene 
bir kaç haftalıklarını alamadı. 
lar amma. kendilerine de iyi 
bir reklam oldu. Şimdi bir me
sele daha çıkıyor. Senaryo in
tihabı risönin m. panya· •· • • : · • ~ 11 r. ta birisi ile eı•len ·; e 

1 • 
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Aksayı Şarktaki 
beyaz Ruslar 

Bir Japon gazetesinin verdiği 
şayanı dikkat malumat 

"Pravda., gazetesi Tokyoda 

1 
besi vardır, Ilı. hedef Siberyayı 

müntefir Kokumin gazetesinden elde ebnektir . 
~klen Beyaz Rus tetkilatı ve ı Bundan ıonra Ruı İmparator-
planlan hakkında ıu mahimab 
vermektedir: 

Beyaz Rua teıkilatının son gün 
!erdeki faaliyeti Japon polis u
lmumi müdürlüğilnün nazan dik
katini celbetmektedir • 

Yeni Mançuri hükümetinin 
~eteklriilündeaı itibaren Beyaz 
Ruslar Akaayı Şarkta harekete 
seçmek üzere hazırhia başla.DUf 
lardır. Japon polis umum müdü
rii tarafından elde edilen malıl· 
~ata göre, Beyaz Rualar Sovyet 
Ruayaya hücum etmek maksadile 
,.azırlanmaktadırlar. Sovyet a
~eyhtan olan bu teıkilatın ıian ı 
t'Din İçin, Çar •e vatan için bir
ıletmek,, tir. Bu t.,.kilatın merke
ı-i Paristedir. Beyaz Rua birliii 
IAksayı Şarka büyük bir ehemmi
jyet atfebnektedir. 
1 Bu teıkili.tın Harbin, Şanghay 
ve Japonya'da ıoheleri vardır. 

~
apooya'daki tubelere Ceneral 

Vinokorof tarafmdan idare edil
mektedir. 
i ( Miiatakil Siberya ittifakı) frr 
'kası da bu teşkilatla birlikte ça
!lışmaktadır. Bu fırka Ceneral Si
!monof tarafından idare olunuyor. 
Beyaz Rua te,kilatınm Tokyo şu 
beai reiai, Kokunen gazetesi mu· 
habirine vaki olan beyanatında, 
teşkilatın makoadının Komüniz
mi ortadan kaldırmak ve yerine 
Grandük Kirill iclareainde bir im
paratorluk letkil etmek olduğu
nu aöylemiftir. Bütün talimat Pa 
rls merkezinden gönderilmekte· 
dir. Pekinde toplanan Beyaz 
Rus kongreainde Ceneral Horvat 
umum reialiğe intihap olnnmu,
tur. A•keri i,ler Ceneral Sitrih 
larafmdan idare edilmektedir. 
Te kiliıtm Aksayı Şarkta kırk ~u-

Kaybolan 
Kadın 

Parasına tamaan 
öldürüldü mü? 
İZMlR 22 - İzmir zabıtası i· 

ki haftadan beri esrarenıiz bir 
b&disenin tahkikıle meıiuldiir. 

Göztepenin dağ kıammdaki 
evlerden birinde Pembe Hanım is 
minde, 32 yatlarında dul ve zen
gin bir hanım ikamet etmektedir. 
Senelerden beri münzevi bir ha· 
yat geçiren bu hanımın görültü
den hotlanmadığı, alb seneden be 
ri .. hre inmediği aöylenmektedir. 

Pembe H. yaz cünleri sahalı 
erkenden yatağmdaıı kalkar, ôğ
leye 'kadar ev iflerile metiiul o
lur; öğleden aonra eline örtüsünü 
alarak Göztepe dağğmdaki bir te 
peye çıkar, orada hava karannca 
ya kadar otururmuı. Kqm ePm
be Hannnın evden çıktığını hiç 
gören olmazm.ıf. 

Bundan bir müddet evvel, 23 
ağğuıtosta Pembe Hanımın kom
tular ızabıtaya yaptıklar ıbir ih
barda kadıncağrzm tegayyüp et
tiğini haber vermiılerdir. Bu ih
bar üzerine zabıta derhal tahki
kata girişmiıtir . 

Pembe Hanmım hapishanede 
bulunan lamail Hakkı efendi is
mindeki karde,i iae zabıtaya ver 
diği ifadede: "Haberim yok, ben 
hapishaneye girerken kardeıimi 
Bahri Efendi isminde bir arkada
ıımm himayesine terkettim" de
miıtir. 

Zabıta malıimat almak Üzere 
Bahri Ef.yi aramı,, fakat bulama 
mış. 23 ağustosta lzmirden harice 
rittiiini teshil etmiştir. 

Yapılan arafbrma neticesinde 
aBhri ef-di Aydında bulunarak 
buraya getirilmlftİr. Fakat Bah
ri efendi Pembe hanımı eyep :za 
mandır görmediğini söylemittir. 
Kadıncafazın paraırna tamaan 
öldürGldiifii zannedilmektedir. 
Çünkü evinde para namına bir 
teY bulunmanııtbr •• 

Yeni tayyareler 
ANKARA. 23 - Trabzon 

tapu müdürü Faiz Bey Tekir 
dağına. Tekirdağ müdürü Sab.. 
ri Bey Çanakkaleye, Çanakka 
le müdürü Münir Bey Trabzo
oa tayin edildiler. Afyon evkaf 
müdürlüğüne Mersin müdürü 
Mazlum. Merıine Niğde müdü 
rli Sadık, Samsuna Marat mü
fürü Refik, Maraşa İstanbul 
'.ll~sisat müfettiti Ali Hilmi, 
'lığdeye sabık İzmir batkiitibi 
~ükrü Beyler tayin edildiler. 
Jandarma miralayı Aziz Bey ta 
ebi üzerine tekaüt edilmiştir. 

l\ialiye Vekili 
ANKARA, 23 - Maliye ve

:ili Abdülhalik Beyin yakında 
t n •l · 

luğu !etkiline başlanacaktır. Be
yaz Rus teıkilatı Mançuri bükii· 
metinin tetkilinden memnundur. 

Çünkü bu vaziyet Siberyada 
ayrı bir bükümet !etkilini teshil 
etmektedir. Beyaz Rus tetkilitr· 
run bu pllnlanrun tahakkukuna 
Japon askeri dairelerinin yardnn 
etmekte olduklan ıüpheıizdir. 

Sovyet Rusyada 
devlet emlAki 

Demiryollarile ve vapurlarla 
nakledilmekte olan emtia ve eı
yarun , kooperatiflere ve halk 
müeueaelerine ait olan malların 
çalınmakta olduğu hakkında bir 
çok şikayetler vaki olduğundan, 
devlet emlakinin muhafazası 
hakkında merkez icra komiteai 
tarafmdan üç maddelik bir karar 
i.sdar edilmiıtir. Kararda devlet 
emvalinin mukaddea ve masun ol 
duğu beyan edilmekte ve devlet 
malını çalanlarm tiddetli suret
te tecziye edilecekleri bildiril
mektedir. 

Rusyada iki büyük 
kanal 

Sovyet Rusya'da iki büyük ka 
nal kazılmaktadır. Bu kanallar· 
dan biri Baltık denizile Bahri Eh 
yaz, diğeri Volga ile Moskova ça• 
yı arasındadır. 

Baltık ile Bahri Ebyaz biribiri 
ne raptedecek olan kr.nalm haf
rile 126 bin amele meıguldür. 
Volga - Mo•kova çayı arasında 
hafredilecek kanal on iki mmta
kaya tefrik edilmiştir. Şimdilik 
5 İnci mıntal<anm hafrine baflan 
mıştır. 

6 numerolu vapurda 
Dün iki vapur itçisi arasında bir 

cerh vak'aıı olmuştur: 
Haliç 9irketinin 6 numaralı vapu 

ru saat 14 te Eyüpten kalkarak köp 
rüye gelmek üzere olduğu bir ııra~ 
da gemici l lhami ile Remzi, bir it 
meoelesinden kavgaya tutuımu,\ar. 
dır. 

Önce ağız kavgasile bqlayan mü 
naztıa az sonra büyilmüş ve neticede 
llhami, Remzinin yüzüne ve ağzına 
attığı yumruklarla Remzinin ağzın
dan kan gelmesine ve dişinin kırıl
ma&ına sebebiyet vermiıtir. 

Vapurun diğer memurlan bu iki 
kavgacıyı güçlükle ayırmışlaı·dır. 
Tahkikat yapılmaktadır. 

Duvardan aşağı 
Eğrikapıda oturan çnnacı 

Mustafa efendinin 6 yaşındaki 
oğlu Kemal, kale civannda oy
narken duvardan düşerek tehli
keli surette yaralanmıtbr. 

Kaçak içki 
inhisarlar takibat müdürlüğünce 

alınan haber Üzerinde Fatihte Salih 
efendinin evinde mutfak içinde gizli 
bir rakı fabrikası ve bütün tefeı rua 
tı tam ve lmkırdan mamul 50 kilo 
hacmı istiabisinde bir rakı kazanı, 
rakı taşımağa mahıuı huıuıi kaplar, 
fazla miktarda kaçllk rakı ve külli
yetli Üzlİm cibresi bulunmuştur. 

Bunlar inhisarlar takibat müdürlü 
ğü memurları tarafından müsadere 
edilmit ve suçlu Salih efendi tevkif 
edilerek alakadar polis ı.ıcrkezi tara 
fından ihtisaa malıkemesine tevdi .,.. 
dilmek Üzere adliyeye teslim edilmit 
tir • 

Barıtmak isterken 
Beyoilunda oturan Nebahat 

hanımla doıtu Rıza bundan bir 
müddet evvel komtulan madam 
Maryamla kavga etmitler, arala· 
n açılmıttır . 

EYVelki gece Rıza ile Neba
hat her nedenae madam Maryan 
la banşmaya karar vermişler ve 
ikisi birden kadının evine gibnit· 
!erdir. 

Rıza kapıyı çalmıt. açılmatı 
için bir müddet beklemiı, fakat 
kapı açılmamıştır. 

Rıza ile Nebahat evde kimse 
olup olmadığını anlamak Üzere 
baılarnu kaldırıp pencerelere ba 
karlarken tepelerinden a~iı bir 
kova bulaşık suyu dökülmü.
tür . 

lkiıinin de üstleri başlan ber· 
bat olmuıtur. Rıza banşmak Üze 
re ı<eldiği halde kendisine hu şe
kilde muaıflele yapılruasmdan 
hiddetlenerek evin ca.mtaıını, çer 
çevelerini parçalatrt!.$lll'. Bu au
retle madam Maryamla yeniden 
kavara batlamıştır. 

Poliser yetişerek kavganın bü 
yümesine mani olmuştur. Üç kaT 
gacı yakalarunıılardır. 

Direğe çarpan 
otomobil 

Dün Sultanahmetten Sirkeci
ye gitmekte olan 2375 numaralı 
otomobil elektrik dirf'ğine çarp-
mı~. direği devirmiştir. Şoför/ 

~ . . . . . . ' 

MiLLiYET CUMARTESi 24 EYLÜL 1932 

Birinci Sahifeden Geçen Yazılar 
Şekerin 
Yükselmesine 
Sebep yok 

Türkiye Atletizm birincilikleri 
. (Başı I ine'. .<ahifede) ·· I Bundan sonra Ahmet ile Ka j ile Asri spor mağlup 

tır. Cevdet Beyın nutkunu mu ra Ali baş için tutuştular ve Ka tur. 
teakıp müsabakalara batlan- ra Ali kündeye getirdiği rakibi y l k } "b.. .. 

olmuş-

mıttır. neticele~ ş.unlardır: nin pes etmesi üzerine galip gel 1 m~z U U u .. nu .. D 
(Ba1ı ı inci sahifede) 110 met m 1 k d. b ld B ı den z t h 

. . re ama r oşu: 1 ve a•ı a ı. u güre• er ya- 1 enezzu u yorlar. Son zamanlarda bu suret S d İ ' ' 
le getirtilmit ve getirtilecek te· •1 ı?cı • e at ( ~.tanbul 17·1 5 pılnken başaltı için Uzunköprü Haliç Feneri Yılmaz kulü-
ker talibi o kadar çoğalnıı! ki, 2 ıncı Saım (lzmır) lü Hüseyin pehlivan ile Koç bünün deniz tenezzühü dün Ha 
timdiye kadar intizam dahilinde 100 metre: . Ahmet güreıtiler, ancak bun- !iç şirketinin 16 numaralı vapu 
yürüyen döviz vaziyetini boza- 1 inci Semih (İstanbul) lar da yenişemedikleri için bera rile yapılmı•tır. 
cak bir mahiyet almıştır. işte hü 10 4 5 T·· ki k 1 ' 

• ur ye re orunu ega e bere ilin edildiler ve mükafatı Kulu··p azası ve davetlı.lerı' kiimeti bu karara sevkeden sebep · · 2 • · F (İ bul) 
bu döviz ihtiyacı ve döviz müva- etmııtır. mcı uat atan yarı yarıya kazandılar. dün sabah saat 9 da Fenerden 
zenetidir. 3 üncü Ali Rıza (Ankara) Neticede: vapurla hareket etmitler. va-

Filhakika alabildiğine mem- Gülle atma: Bat Kara Ali pur köprüden de davetlileri al-
lekete aokulan teker mukabili dö- 1 inci Naili (lstanbul) 2 inci Yenilen Dramalı Ahmet. dıktan sonra Bog· azda bı·r ge-
vızı hükiimet nereden bulacak? N. · (İ · ) 

ıyazı zmır Bat altı: Koç Ahmet ve U- zinti yapılmı,tır. Haber aldığıma göre, A,,,..,pa 800 
run ıeker istihoal eden bazı mem metre: zunköprülü Hüseyin. Bundan sonra Çubukluya 
leketlerinde takas esaaınn müste- 1 inci Besim (İstanbul) 2.06. Büyük orta: Gönenli Hamdi, çıkılmış ve burada akşama ka-
nii ..,ker ithali teklifleri gelmiı· 1/5. 2 inci Şevki (Ankara) 3 Yenilen: Manisalı Ômer. dar ağlenildikten sonra gece 
tir. Bunlar ithal edecekleri şeker üncü Muhsin (İstanbul) Bu Küçük orta: Karamürselli avdet edilmi•tir. 
mukabilinde memleketimizin ·· b kad '71: •• bak h ' 

musa a a .uya muıa a a Hilmi. Yenilen Arabacı Hüse· Fener Yılmazın tenezzu··hu·· mahsulatını satın alacaklardır. · · k ) k 05 5 1 
. k rıcı a ara • 41 i e rekor yı·ndı·r. çok guz·· el olmu•tur. Döviz mÜ"l'azeneaı no taun- T 

dan mühim olan bu teklifler ik- yapmıştır. Amavutköy sahasında mutat Al 1 
tiaat vekaleti tarafından tetkike- Yüksek atlama: atletizm müsabakaları gaynfe- hnordu zmir 
dilmektedir. 1 inci Haydar (İstanbul) dere ecnebi kulüpleri arasında Şampiyonu oldu 

En salahiyettar bir zat bana 1.80 2 inci Cihat (İzmir) 1. 76 yapılmıştır. İZMIR, 23 ( • •.) _ Bugu··n Al-
dedi ki: "Şeker fiatının yüksdme 10 000 ft.A 

sine ve teker üzerinde ihtikara · metre: Y" k.. k sancak •tadyomunda nuntaka şam-
meydan vermiyeceği>:. Fiatm 1 inci Remzi (İıtanbul) uzme Ve ure piyonluğu için Altmordu ile lzmir 
yükaelmeaine .ebep yoktur, piya- 34.09.415 2inci Ahmet (İzmir) Mukavemet spor takımlan kartıla,ıdar. Stad-
oada ve yerli fabrikaların elinde 3 üncü Naci (İstanbul) Yom senenin en heyecanlı müsabaka 
iki bin vagona yakın 1eker var- 4 x 400 bayrak koşusu: Müsabakası sıru seyretmek için gelen meraklılar 
dır. En küçük bir fiat tereffüü 1 inci İstanbul takımr (Ra- lstanbul mmtakası denizcilik la dolmuıtu. Hakem altaydan Fch-
ka ... ısmda takibata gidilecektir. S . z· B . ) 3 41 heyeti tarafından teı·tip edilen mi Beydi. 
Memleketin menfa..tleri ile oyun gıp. amı. ıya, esım • • Oyuna 16,30 da ba,landı. Çok 

4 5 2 • • Ank 3 1 Anadolufeneri • Büyilkdeer lido-oynamak istiyenlerin kimler ola- I • ıncı ara. üncü z- seri bir oy Jnla ilk hücumu y&pan su mukavemet yüzme müaabakaıı 
bileceğini timdiden bilmek güç mir 4 üncü Balıkesir 5 inci Bur ile Yenimahalle _ Salacık iskeleai Altınordulular topu lzmir spor kale 
değildir. sa. aruında kürek mukavemet yanşı sine kadar sürdüler. Bu canlılık 12 

Tacirlerimizden kendi m~rfa- İstanbulun rekoru yeni Tür dün yapıldı. Havanın fevkalade İnci dakikada ilk semeresini verdi. 
atleri kadar, devletin de menfaat kiye rekorudur. sert ve bilhaaaa Kaı-adenizin ya- Ve Altmordu ilk golü yapmağa. go 
\erini dütünmeleri, halkı ve efki- kın kıammda dalgalarm yüksek lü lzmir spor ağlarma takmağa mu-
n umumiyeyi tenvirde vatani va- Dü k.. .. olmasmdan dolayi hakem heyeti vaffak oldular. Bu gol sürekli alkıı-
zifeleri olan gazetelerimizin de n u gureş ba,langıç yerini tebdil ederek yü lan davet etti. 
bu gibi meaeleleri yalnız mahdut Mu-sabakalan zücüleri Poyraz burnundan hare· Bu golün tesiriyle harekete ge-
alit.kadar ve ınenfaatdarlardan de- ket ettirmittir. çen lzmir sporlular bir müddet Al-
ğil, ciddi ve salahiyet!..- malii- Dün Taksim stadyomunda Yüzme mukavemet müsabaka- tınordu kalesini sıkıştırdılar ve teh-
mat membalarmdan dinliyerek H. · tf 1 · · · .. sına l2 isi erkek ve üçü hanım likeli anlar yarattısalar da acel<>cilik 
ona göre neşriyat yapmalar! bu ımayeıe a cemıyetınm gu• olmak Üzere l5 kiti ittirak ettir- yüzünden birkaç muhakkak gol ka-
yük. ·-k vazı.felerm· ,·0 bı·r ı·cabı- reş müsabakaları büyük bir çırdılar v · t h h d 

~ mitti. Fakat, bunlardan ancak se · azıye emen emen ev-
dır. Esasen şeker, çay, ve k'lhve halk kitlesi huzurunda yapıldı. kiiz müsahakayi ikmal edebilınit re sonlarına kadar bu şekilde devam 
ithalatmın bir elden idaresi hak- Müsabakalar oldukça mühim diğf>rleri muhtelife meııaflerde ediyordu. Devrenin nibayetlerinde 
kında bir kanun vardır ve mer'i- ol mu§ ve başı gene Kara Ali müsabakadan çekilmek mecburi- Altunordular İzmirsporun tazyi-
yeıtedir. hl. k t S t b. yetinde kalmı,!ardır. kından kendilerini kurtararak o-

Bu kanun ahkam• ını de'-i•tir- pe ıvan azanmış ır. aa ır- .. . b. h 1 ktul 
" ' d b h Jk d J Hedefe vit.sil olan yedi yüzücü· yunu musavı ır a e so ar ve 

mek kl.msenı·n eım· de delr.t"ldir.,, en iti aren a sta yoma ge d 1 O Altu d 1 h. . 
~ aün rekorları ıunlardır: evre • nor u e ıne nı· 

Al il • ketı• mu,: miş ve sabırsızlıkla güreşleri 1 inci Cihat (Beykoz) 2 ııaat, hayet buldu. Pu u şır - beklemı· •lerdı·r. İlk mu··sabaka- lk. · d b ı d , 05 d. 48 saniye. ıncı evre at ıı ığı zaman 
dürü diyor ki lar evvelki günden kalan bü- 2 inci Mile ETa Alter 2 saat, 18 Altunordu yine büyük gayret sar 

Alpullu şirketi müdürü Hay yük orta ve baş e.ltı güreşleri d .23 saniye. fettiiğ ve elde ettiği galibiyet va-
ld 3 üncü Talat (Beykoz) 2 saat, ziyetini kaybebnemeğe çalıftığı 

ri B. bu hususta diyor ki: o u. ·· ··ı·· d B k b"I İ · 25 d. 34 saniye. gonı uyor u. una mu a ı zmır 
- Alpullu fabrikası 2000 va Evvelki günden düne kalmış 4 üncü Osman 2 saat, 29 d. 47 spor sa bugün kendisinden bekle 

gona yakın mal imal edecektir. olan Uzunköprülü Hüseyin ve saniye. nilen oyunu hiç te gösteremiyor
Uoak fabrikası da 800 vagon Coban Mahmut müsabakası 5 inci Nure&din Ejder 2 saat, du. 16 ıncı dakikada Altunordu 
•eker çıkaracaktır. Eldeki he Çok güzel olmuş ve Hüseyin ra 39 d. 21 saniye. ikinci golü de atmaağ muvaffak 
~ k.b ·ı d. B 6 ıncı Mile lnge Bihrmann 2 olduğu zaman lzmirspor büsbü-saplara göre. sene nihayetine ı ini ters paça ı e yen ı. u .. k b. . . 

.saat 51 d. 35 saniye. tün a aayan ır vazıyete eırmi, ... 
kadar mevcut stoklarla ve yerli müsabaka ba~ altı müsabakası 7 inci Hikmet Melih (Fener- ti. 
şekerimizle, memleket ihtiyacı· idi. Bundan ha,ka başaltına bahçe) 2 a. 58 d. 35 s. Bir aralık Altunordu aleyhine 
nı temin edebileceğiz. Koç Ahmet ile rakibi Mehmet 8 inci Christa Bihnnann 3 s.08 bir pen altı oldu. Fakat lzmirspor 

Bu vaziyet kartısında piyasa Ali güreştiler. neticede Koç ra d. 27 s. hu kat'i fırsattan dahi istifade e-
- x 1 1 Yenimahalle ile Üsküdar Sala- demedi. Bundan bir müddet son-

da •eker fiatlerinin artmasında kibine faz a >ham e y&ptığı için Al d d 
x cık iskelesi arasında yapılmak Ü· ra tunor u a ayni suretle bir 

hiç bir sebep yoktur. Alpullu galip ilin edildi. Büyük orta i- zere tertip olunan kürek mukave penaltı kaçırdı. 
fabrikası, tüccara ve küçük es- Çin evvelki günden ka~an Yeni met müsabakasına Beykoz, Gala- Devrenin sonlarına doğru hiç 
nafa ucuz mal vererek ihtikarın ci Mehmet ile Gönenlı Ahmet tasaray, Beylerbeyi kulüpleri işti- olmazsa bir sayı çıkartmak için 
önünü almak için her türlü ted 1 tutu,tular. Yenici Mehmet ra- rak etmiş ve üç çifte futaluda, gayrete gelen İzmirsporlular ye-
biri ittihaz etmİ•tİr." kibine nazaran daha usta fakat Beykoz rekiplerinden ;oo metre gane gollerini kaydetmeğe muvaf 

' N k. ilerde olarak birinci ve Beylerbe- fak oldular. Bir müddet aonra o-

Mukabil 
Ziyaret 

( Ba~ı l inci sahifede) 
rar, Yunan efkan umumiyeainde 
derin bir memnuniyet uyandırı
yor. Çünkü Yunanlıb.r bu ziyaret 
leri Türk • Yunan itiliflanııı tal· 
bik için en mükemmel ve en ame 
li bir tedbir olarak ad ve telaki 
ediyorlar. 

Çünki, daimi temas ve müteka
bil tanı,ma kadar iki milleti yP.k
diğerine sevdirecek ve mütekabiJ 
hünneti telkin edecek hiç bir va
stıa yoktur. 

İki memleketin aaekri talebesi 
arasında bu temaaın letmili fev
kalade bir ehemmiyeti h..izdir. 
Çünkü bu ziyaret, iki milletin ar
tık aralannda hiç bir harp çıkım· 
yacağına kani olduklannı göste
rir. Türk ve Yunan milletleri. an 
cak kendi hürriyetlerini müştere 
ken müdafaa için harbe giri~ebi
lirler." 

Bu seyahat vaki oluraa, Yunan 
b bahriye talebesi de ayni tekil
de bir ziyaret yapacaklardır. 

Başvekil Pş. 
Seyahate çıktı 

( Ba§ı 1 İDci sahifede) 
baıladı.Dün Elmadaiından Ankarayı 
ıeyrettim, ne güzel ıörünüyordu,, 
demişlerdir. 

Teıyie gelenlerin hayırlı seyahat 
temennileri arasında tren hareket et 
mittir. 

daha ihtiyar idi. ete ım mü- yi ikinci Galatasaray üçüncü gel yun 2-1 Altunordunun galibiyeti
aabakanm neticesini de ihtiyar mişlerdir. yle neticelendi. Bu sureti., Altun
lığı dolayısile kaybetti. Gönen Beykozlu kürekçiler bu mesafe ordu 28 puvana malik olarak İz
li Hamdi bir oyun esnasında ra yi bir saat 12 dakika, 55 saniye mir §ampiyonluğunu kuanmış ol-
kibini kaldırdı ve kündeye geti de katetmişlerdir · du. 

· iki çifte futaya yalnız Beykoz =============== rirıı.en Yenici pes ettı. iştirak etmif ve ayn imesafeyi bir 
Ayni zamanda Kireçburun- saat 21 dakika ve 8 saniyede ka 

lu Mehmet Ali ile Manisalı Ô- tetmiştir. 
mer güreştiler, ancak Mehmet d d 
Aliyi sıtma tuttuğu için rakibi- Asri spor yur un a 
ne peı etti. Bundan sonra bü- Asri ıpor yurdu bir kaç 
yük orta pehlivanlığı için Gö • haftadan beri tertip ettiği boks 
nenli Hamdi ile Manisalı Ömer maçlarına dün gene Çen 

RADYO 1 
Bugünkü Proğram 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 or

kestra, 19,5 alaturka konser, 21 or
kestra, 22 gı·amofon. tutuştular ve Gönenli Hamdi berlitaşta Anadolu aile 

rakibinin pes etmesi üzerine bü bahçesinde devam etmittir. BOKREŞ (394 m.) _ 20 kuvar-
yük orta pehlivanı oldu. Günün Kendi azalan arasından dört tet, 20,45 Romanya muaikisi. 
en heyecanlı müsabakaları o- çift kartılaştıktan sonra bok 
lan bat pehlivanlar müsabaka- ıör K. Nazar efendi Kalos e-. 
sı geldi Başa altı pehlivan çık· fendi ile bir gösteri, maçı yap 
tı. Kara Ali, T ekirdailı Hüse- mıttır. 
yi~. Molla Arif, Cemal Manisa Bundan maada Asri spor 
lı Rifat; Pomak Ahmet. Yalnız yurduna iltihak etmiş olan es· 
bu pehlivanlar ortaya çıkıp ta ki ve kıymetli boksörlerden 
halka takdim edilirken eCmal meşhur San İıtavri ile kıymet 
pehlivan birkaç söz söyledi, ez li boksörlerden Andon efendi 
cümle dedi ki: bir gösterit yapmıtlar ve ha 

"Ben Ankarada Türkiye baş kem de yinıe Asri spor yurduna 
pehlivanlığı yapıldığı zaman· İ· yeni iltihak eden eski boksör· 
kinci oldum. Binaenaleyh tim- lerden Kiço efendi bulunmut
di Kara Ali ile ilk defa güreş- tur. 
mek benim hakkımdır. Ben Ka Futbolde iyi bir mevki alan 
ra Ali ile güreşmek isterim." Asri spor yurdu bu faaliyetine 

Lakin hakem heyeti Cemal devamla yakında boks hususun 
pehlivanı dinlemedi ve kur'a da da muvaffakıyet ihzar ede-
çekti. Kur'a neticesinde Kare. cektir. 
Ali Tekirdağlı Hüseyin pehli- Asri spor yurdu, Kadirga 
vana düstü. sahalarında Y ~dikule Kazlı 

BELGRAT (429 m.) -20,30 
gramofon, 20,40 Morano İ1111indeki 
opera. 

ROMA (441m.)-21.25 Samson 
Oper&IL 

PRAC (488 m.) -21 Straus kon 
ıeri, 22 neıe veren ....ter. 

ViYANA (517 m.) - 20,35 Arien 
ıarkılan, 21,05 Lın perde isminde bir 
komedi.. 

PEŞTE (550 m.) - 20,30 Macar 
milli prkılan, 22 Buda1>"9te konae
ri. 

VARŞOVA (1411 m.) - 20,35 
muhtelif, 21 hafif eaerlw, 20,05 kon 
aer, 23,05 Şapen konaeri. 

BERLIN (16311 m.) - 20 yeni 
batlıyan)ar için İngıli:zçe ders, 20,25 
konferans, 21 Hamblll'I' ile Bremen 
den naklen iki konaer. 

Ahmet Rasim 
Bey gömüldü 
. (Başı 1 inci oahiferle) 

cıp, onun kadar dürüst, onun l.ı;adar 
metin ahlak sahibi olmalarını ta \"St c 
etti ve: 

- Kimbilir aranızda kaç tc-ne 
Ahmet Rasiın, Salih Zeki, M'!bmet 
Emin, lsmail Safa ıaklıclır? dedi. 

Kimi Beyi müteakip Refik Ah
met Bey Matbuat cemiy~ti na.mma 
bir nutuk sôyledi. 

Refik Ahmet Bey nutkund.ı ez
cümle dedi ki: 
-" Bu mülhit ölümle matbu

at ailesinin bağnnda açılan çö
küntüyü anlatmak da bana dü
§Üyor. 

Ahmet Rasim yarım asırlık bir 
muharrirdi, lıtanbulda çıkan ga
zeteferin en ilklerinden itibaren 
hemen hepsinde çalıımııtı. Haya• 
tının son senelerine kadar da bu 
didinme böylece devam etti.Mem 
leketimizde yalnız kalemil~ geçi
nen tek tük istisnalardan biri .. 
Onun bu mazhariyetindeki ... bep 
sadece harikulade kuvvetli görü
tü, gördüklerini pek canlı olarak 
sakayıp kağıt üstünde daha ilk 
günündek igibi tazelikle yaşatığı 
mıdır? Bu yüksek ve ~t\n'atknra· 
ne mütahede ve tesbifo1 bu mu
vaff akiyette hiç fÜphesiz tesırı 
vardır, fakat bana öyle gdiyor 
ki bu emsalsiz muvaffakiyetin ve 
Ahmet Raıimi yarım aıı'I kucak
loyan büyük bir kari kütlc>inin 
büyük sevgisinin sebebini daha 
ziyade onun bir lstanbııl muharri 
ri olmasında aramalıyız. lstanbul 
muharriri ... Ahmet Ra~;m y.1.rrtn 
asrı bu güzel fehri gezip dola,tı, 
bu gnzel şehrin hayatını ve tahas 
süsünü yaşadı, lstanbu1un Ye af .. 
tanbullunun bütün hususiyetleri
ni, en İnce ve hiıli noktalar~ ka
dar gördü, bu mü.şahecJ~ onun a .. 
deaesinden geçerken bir kat da
ha güzelle~i, bize Ahmet I<ui
min yazılannda yarım a&Jr kendi
mizi bulup sevdik. 

Ahmet Raoim halkın M;inden 
çıkmıı, halkın derdini, ihtiya
cını, ıabrabını kendi etinde, "inir 
\erinde, kanında duyup yafamış 
bir adamdır, onun içindir ki yazı· 
cıhğında dıı halkın muhaıTİrİ ol· 
mayı tercih etti~ Mevzularını bi
zim hayabmızdan aldı, biizm dili 
mizi konufup bize hitap el ti O
nu bunun içindir ki bize en Y• kın 
bulduk ve serdik. 

İstanbul mektupları yazdı, bu 
aatırlarnı arasından eşhrin dört 
kö§e bucağına ait en samimi man 
zaralar görülür .E,kiıli zaınnn 
batlığı altındaki yazılar ımqruti
yetten aonraki gündelik y~ayıf 
tarihimizin en canlı sa .. ~Jarıdır. 
fotoğrafileridir. 

Şarkıları ve beotelcri var ki bü 
tün tehrin dilindedir. İstanhııllu 
atkıru, elemini hala bu lst:ınbul 
muharririnin nağmelerindeki lntlı 
hassasiyete tevdi ediyor. Öz f>de
biyatm halkın malı, halkın haya
tı ve halkın yaıayış ve duyuşunu' 
aynas ıolduğu fikri gün geçli! Ç<' 

zihinlerde yer ediyor. Ahmet ... 
ıimin eserlerine bu gÖ•le bak.ılın 
ca onlann büyük kıymeti d; ha 
iyi anla4ılaca k, Ahmet Rasim in e· 
debiyabıruzdak ie,ıi7 yÜk•ck yeri 
daha vuzuhla belli olacak. 

Edebiyata hizmeti büyük olan 
Ahmet Rasim, ömrünün birçok &e 
nelerini de ilme ı.rennitti. Tarih 
ve dil hakkındaki tetkikleri, ki. 
tapları yıllarca bu m mlcket co
cuklarının kanlarına ı&dt oldu. 

Ey bu aziz Olünün mezarı ba· 
tında toplananlar !Size bildiğiniz 
..,yleri aöyleyip bildi~iniz Ahmet 
Rasimi tanılmıya çalışır.ak fazla 
bir ceht olur. 

Matbuat cemiyetinin bai:rında 
koca çöküntü bırakarak göçen a
dam kim di, .özlerim bu suale ce· 
va polsun diye değildir, matbuat 
ailesinin kaybettiği tevin buylİk
lüğünü, felaketimizin büyüklüğü
nü bir kere daha hatrılayıp yaş
lanmak için bunları aöyledim. 

Bey baba, toprağın altından 
baıını kaldır, oğullarını yürekle 
rinde yaktığın büyük ıatırap ate
§İnİ gör. Hele oğullarının ara:an
da bıraktığm hiçbir zaman Jol
dunılamıyacak olan büyük ve 
korkunç boşluğu gör." 

Herkes ağlayarak Ahmet Rısimi 
e'bedi ıükünuna bıraktılar, muzlarip 
ve perİ§&n bir halde mezardan ayni 
dılar. 

Elektriğe dikkat 
Kartalda çimento fabrikasında 

çalışan Ali Rıza efendi, elektrik 
cereyanına kapılarak düşmÜf ve 
muhtelif yerlerinden yaralanmı~
tır . 

Tetkik edilecek 
Şehirler 

Moll; Arif - Cemal pehlivan j çeşme kulübü ile 1 ve 2 inci ta 
Manisalı Rifat - Pomak Ahmet kımlar arasında maç İcra et· 
le karşılaştılar. Kara Ali rakibi miş neticede Asri spor yurdu
Tekirdağlı Hüıeyin pehlivan i· nun 2 inci takımı sıfıra karşı İTTİHADI MİLLi 

ANKARA, 23. A. ,\. - Başve· 1 b' d kik k k 1 !" l . • 
kil Paf& Hazretleri, Fevzip&f& ta e ır saat otuz üç a a ır 6 sayı i e ga ıp ge mıttır. 
rikiyle Msraı, Gaziayıntap, Urfa saniye güreati ve rakibini ters 1 inci takımlar arasında İc- 1 
ve Diyarıbekiri ziya;·ct ederek paçadan ka;ığa çevirirken raki ra edilen maçta Kazlıçeşme ku ı 
ıetkikatta bulunacaklar, Elaziz bi pes etti. Molla Arif ile Ce lüzü, Kumkapı Vefanın bir j 
Üzerinden inti~ap daireler~ olan I mal pehlivan biribirile yenişe- şubesi olmak hasebile takımını 
Mala~yayı .. t~9rıf edecekl.,rdır. mediler ve müsabaka harici ol- Kumkapı Vefanın 1 İnci oyun- j 

Muşarunıleyh orada Frat neh j d I . . . . .. 
1 

k · 1 
üzerinde Kömürhan ınevkiin- u ar. Manısalı Rıfat ıle Pomak cuhrındım 8 kışı ı e ta vıye e-

- • • ...,·· ır: • ' lıa n l!'etirmi tir. ; 

TORK SiGORTA ŞlRKETl 
Harik ve hayat üzerine sigorta muamelesi 

ic: ' eyleriz. 
Sigortalarr halk için müsait şeraiti havidir. 

Merkezi idaresi: Galatada Ünyon Hanmda 
ı_Acentası bulunmayan şehirlerde acenta aranmaktadır. 

Tel; Beyoğlu : 4887 



1 
Gör Hekım ı 1 

,~~:~es~r D~:rı ~S~,~ r, 
......... liiC:l .......... 

U.o k tor 

Hafız Cemal 
Dahiliye hastalıkları 

mütehassısı 
Cumadan rr.aada her~Ün öğleden 

sonra ıaat ( 2,30 dan 5e; kadar 1 ı. 
tanbulda Divanyolunda 116 ~uma
ralı husuıi dairesinde dahili haıta
lıklan nıuayene ve tedavi eder. Te· 
lefon: lıtanbul 22398. 

Güzel seslilere .• 
Darülbedayi müdürlüğünden: 

l - Da,ülbedayide teşkil edile
cek ltoro heyetine girmek isteyen 
:;,c..r.lcri müsait hevesk.Br bey ve ha
nımlara her gün sabahları saat on
dan on İkiye kadar müessesemize 
müracaatla kaydolmaları. 

2 - Talebe denlerine batlanmıJ 
tır. Geçen ıene devam eden hannnlar 
la bu ıene yeniden sirmek: isteyen 
vücutları danıa müsait hanımların 
da, cumadan madaa her sün ondan 
on ikiye kadar müracaatları ilan olu 
nur. 

Milliyet· Matb 
HER NEVİ 

Mecmua 
Mektep Kitapları 

ROMAN 

Duvar 4fişleri 
Mektupluk Kağıt -
Zarf - Kartvizit -

Fenni Kitaplar 'fatura - El ilanları 
TABEDİLIR 

1 Devie 1 Demiryoliar1 idaresi ilanla~ 
H:ıttm Dil"skeleai - Vezirhan lasrnınm tamiratı münasebe 

le ana hat yolcu ve muhtelif katarlanmızrn ve dolayısile H. Pa 
Banliyö katarlarımızdan bazılarının vakti hareketlerinde tadil· 
icra edilmiştir. 2ô 91932 tarihinden itibaren tadilata uğriyan k 
tarlarımızın takip ehecekleri vakti hareket saatleri aşağıda go 
terilmiştir. 

Haydarpaşa - Eskişehir ksımı 

2 No. Anadolu Sür'at katan 
j her fÜn 
Köprüden H. 16 10 (v•pur) 

H.Paşadan H. 17 40 
1 Eskişehire M. 2 38 
4 No. lı Toros sür'at katan 
Cumartesi. çartamba ııilialeri 
Köprüden H. 9 35 (vaıxır) 

1 No. Anadolu Sür'at kate 
her gün 

EıkitehirdenH. 1 50 
H.Pqaya M. 10 25 
Köprüye M. 10 SS (v•p< 

3. No. lı Toros Sür'at kata 
Pazartesi, Pertembe günle 
EskiıehirdenH. 11 37 
H.Paşaya M. 19 20 

! 

Büyük Tayyare Piyangosu 
3. cü keşide Defteri kebir, Yevmiye ve 

Kasa defterleri mevcuttur 

H.Paşadan H. 10 15 
Eskişehire M. ı8 24 
8 No. lı Adana muhtelit ka
tarı Cuma, Pazaı·, Pazartesi, 

Köprüye M. 19 55 <••pu ~ 
7 No. lı Adana muhtelit ki 
tan Cuma, Cumartesi. PazJ 11 Te,rinievvel 1932 dedh. 

Büyüt itraıniye ı 00,000 tirauırl Salı, Per~embe günleri 
Köprüden H. 9 10 (vapur) 

H.Pa!a<lan H. ıo 15 
Eskişehire M. 2ı 17 

Salı Çarşamba günleri 
EskişehirdenH. 8 30 
H.Paşaya M. 18 S5 
Köprüye M. 19 35 (vapu Ayrıca: 2 5.000, 15.000, 10.000 liralık 

büyük ikramiyeler ve 20,000 
Liralık bir mükafat vard:r. 

• Her Müesseseye Elverİşlidir. • 
• 

Adapazarı - Arifiye kısmı 

119 111 117 12ı 113 123 12 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesint;ta yapar. her 

ııün 
Adapaz:ır rl. 2.45 
Arif; ye i\1. 3.05 

Adres: ANKARA Caddesi 

her 

ıün 
6.20 
6.40 

her her 
gün gün 

13.00 14.10 
13.20 14.30 

Pazartesi her hı 

Perş°embe gün gü 
15.40 20.50 23.4 
16.00 21.10 24.0 

MİLLİYET Kitap Kısmı 1 lat. Mr. Kumanda u~ı Satınalma. kom d~-ı';ln 1 . 
432000 kilo Ot 28 eylôl 932 Çartamba saat 14,30 da 
336000 " Saman " " " " • " ıs· te 

800 Ton li.vamarin " " " " " lS.30 da Telefon: 24310 - 24319 - 24318 
kömürü ! 

110 120 
her her 
gün gün 

Arifiye hareket 0.25 3.25. 
Adapazarı M. 0.45 3.55 

122 114 
her her 

118 
heı· 

gün gün gün 
6.55 13.32 14.50 
7.15 13.S2 15.10 

124 
Pazartesi 

11 
he 

Perşembe gıi 

16,18 21 :ı 

16.33 21.5 
- . 

~36000 kilo Arpa 27 / " " - Salı " ıs te · 

213000 " Yulaf " " " " " 114,30 da 
1A d 1 D · lu Şirketi ve Haydarpa- ISTANBUL TRAMVAY 

----- - Haydarpaşa - Pendik kısmı 

Harbiye ve merbutu mektepler ihtiyacı için yukarda yazılı na .0 u e~ıryo. . .. · . • ŞİRKETİ Köprü 
yem ve mahrukat ayrı ayrı beş şa_rtnamede hizalarındaki. tari_h, aa Lımanı Şırketı Tahvılatı Hamıllerıne İ LA- N 

Y- Hlydarpaşa . .1. gün ve saatlerde kapalı zarf suretıle satın alınacaktır. Talıplerın e A 

şartnamelerini görmek için her gün Tophanede Merkez K. sabo ı L A N IST~NBUL TRAl\-1- Haydarpa~a H. 
alma komisyonuna müracaatları ve iştirak için de şartnamesi 1 VAY ŞiRKETi, 1918 se- Kızı!toprak 

'eçhile hazırlıyacaklan teklif mektuplarım ihale gününün muay . 
1 

ş· k f b". . t f t h ·ı·t 
86 

nesinde ihraç edilmiş olan Feneryolu 
yen vaktinden evvef komisyon riyasetine vermeleri (54) ( 4573) Anadolu Demıryo u ır e 1 ır7c~ er •r a. vı ~ ını; ve 1 yüzde bes faizli "TRAM- Göztepe 

,. ,. " ikinci tertip tahvili.tının 78 numara ı upo~ arı ıle ay .arp~şa j VA Y"tah ·ı~ t · t 29 Erenköy 

1 d 1 Liman Sirketi tahvili.tının 61 numaralı kuponlarının tedıyesıl'.e 1 vı a ına a~ . nu S d" 
Merkez Kumandanlığına Merkez kuman an ığı satına!- - . .. . M k B k G 1 t d maralı ve I T esrınıevvel ua ıye 

:nerbut müeasesat ihtiyacı için ma komisyonunda icra kılına- lstanbulda Türkıye Cumhurıyet er ez an ası ve a a a a . . · . Bostancı 
· f • · ı · d T · · 1932 tarıhinde munkazı 478000 kilo un kapalı zarf ıure caktır. Taliplerin kesfini gör- Doyçe Bank und Diskonto Geze,şa tın gışe erın e 1 eşrınıev- ı K" "k 1 

• - ku b d 1· . . b "h ' uçu ya ı tile satın alınacaktır. Münaka mek için her gün ve pazarlığa vel ı932 tarihinden itibaren başlanacaktır. (S002) P?~ e e ının ış U tarı 

1 

M it 
saaı 26 eylul 932 pazartesi gü· ittirak için de muayyen vaktin TÜRKiYE CÜMHURIYET DOYÇE BANK UNO DlS- ten ıtıbaren Osmanlı Ban- K a ere 
nü saat ıs te Tophanede Mer- de komisyonda hazır bulunma 1 MERKEZ BANKASI KONTO GEZELŞAFT kası Galata Merkezi gişele y arta 
kez Kumandanlığı satın almak !arı. ~93) (5004) 1 İST ANBUL ŞUBESi 1ST ANBUL ŞUBESi ı rinde mezkUr Banka vauta p un;.~ M 
komisyonunda icra kılınacak- • "' ·1 d' d'l - · · en 1 • 

T Y 1 f 

1 
sı e te ıye e ı ecegını mez-tır. Taliplerin tartnameaini gör 10 on u a ı 

mek için komisyona müracaat- ıo Ton Saman 3 üncü kolordu ilanları kUr tahvilat hamillerine i- Pendik H. 

lan ve iştirak için de şartname 10 Ton Kuru ot L-------------------------- lan ile kespi şeref eyler. Yunus 
si veçhile hazırlıyacakları tek- Süvari Binicilik mektebi ihti Müdiriyet 

Manisadaki fırka kıt'aların ihtiyacı olan aşağıda mevaki ve Kartal lif mektuplarını ihale gününün yacı için yukarıda yazılı üç ka-
muayyen vaktinden evvel ko- lem yem ayrı ayrı paz

0

arlıkla mikdarları gösterilen ekmek kapalı zarfla münakasaya konmuı- Maltepe 
misyon riyasetir.e vermeleri. satın alınacaktır. Pazarlrkları tur. lbaleıi 29-9-932 perşembe günü saat 15.30 dadır. Evsafı Deniz Levazım Küçükyalı 

H. 

(46) (4S26) 26 .91932pazartesi günü saatlO komisyonumuzda mevcuttur. İhaleye iştirak edeceklerin vakti Salınalma Bostancı 
"" ,. ,. da Tophanede Merkez Kuman- muayyenindeManisada Al.Sa.Kom.na m\iracaatları(773) (4739) Komisyonundan Suadiye 

danlığı satınalma komisyonun Kırkag"aç Kasaba Sahili Menemen U•ak Erenköy H arbiye mektebinde mev- d · k ı kt T ı· 1 · • 10 T d k.. ·· ·· a •cra ı ınaca ır. a ıp erın Kı"lo Kilo Kilo Kilo on ma en omuru Gözte~ 
cut 6 büyük, 2 küçük kazan ve · ah im k · ·n h ·· 420 Kı"lo gaz yag"ı ,... ız ata a ıçı er gun ve 00000 00000 00000 6107 l inci t--932 

19 
8 47 
8 5-0 
8 54 
9 03 
9 10 
9 13 
9 17 
9 22 
9 26 

3 orta kazan pazarlılc:la tamir 1 - • · k · · d ·• 1600 K"I be · Feneryolu pazar ıga iftira ıçın e muay- . 18720 14844 18720 5910 2 inci teş-932 ı o nzın 
ettirilecektir. Paıarlıg" ı 26-9- kt- d 1 · d h 340 Kı"lo makine yag" ı Kızrltoprak 9 31 yen va m e <omııyon a azır 19344 l5339 19344 6ı07 ı inci Ki..932 
932 pazartesi giinü saat 10 da b lu 1 (92) (5003) 5 T makı"n - H d M 9 38 

9 29 

u oma ar~ y ~ 19344 15339 19344 6107 2 inçi Ki..933 °0 e yagı ay arpaşa · 'Tophanede Merkez Kumandan ~ ~ ~ 500 Kilo çay • H d H 9 """' 
d • " ,. ay arpafa . "'""' lığr Satmalma Komisyonun a T h --'- k • f Yukarıda cins ve mı'kdarları 

op ano::ae as en ırına tes- İsparta ve Eg"irdirdeki kıtaat için aşağıda mikdar, ihale ta· Köprü M. ıo 05 

22 katar 34 katar 
10 ()() 17 30 
10 20 
10 25 
10 33 
ıo 37 
10 42 
10 47 
ıo 50 
ıo 55 
10 58 
11 05 
11 14 
11 18 
11 21 

21 
10 04 
10 07 
10 11 
10 20 

10 30 
10 34 
10 39 
10 43 
10 46 
10 48 
ıo ss 
11 03 
11 2Q 

lO 45 
17 45 
17 58 
18 02 
18 07 
18 ı2 
18 15 
18 20 
ı8 23 
18 30 
18 39 
ı8 43 
18 46 

23 
10 42 
10 45 
10 49 
10 58 
--
11 08 
11 12 
ıı 17 
11 2ı 

11 24 
ll 26 
11 33 
11 38 
11 55 

3i 3!! 
17 42 19 03 
ı 7 45 19 06 
17 49 19 10 
17 58 19 20 

ı8 08 ı9 30 
18 12 19 35 
ı8 17 19 41 
18 21 19 45 
ı8 24 19 4tl 
18 26 ı9 51 
ı8 33 19 58 
ı8 38 20 03 
18 55 20 20 icra kılmacaktır. Taliplerin iza lim edilmek şartile 75000 kilo · yazılı eşyanın pazarl!kla müba 

hat almak için her gün ve pa- ve peşin para ile tuz pazarlıkla riiıi yazıl_ı un kapal_ı :ı:arfla ~ünaka~aya konp:ıuş~ur. Şart~~esini yaası mukarrerdir. İtasına talip 
zarlığa ittirak için de muayyen satın alınacaktır. Pazarlığı 24/ görmek ısteyenlenn l.er gun komısyonumuu. ıhaleye '.'tırak e- olacakların 26 Eylul 932 tarihi 
'· aktinde komisyonda hazır bu- 91932 cumartesi günü saat ıo deceklerin vakti muayyeninde Isparta satın alma komısyonuna ne müsadif pazartesi günü sa-
lunmalan. (90) (4959) ' (776) (4742) 14 16 k d K da Topnanede Merkez Kuman . müracaatları. • at ten saat ya a ar a-

danlığı satın alma komisyonun j Cin•İ Kilo Jhale tarihi Gün Saat Mahalli aımpaşada Deniz Levazım Sa 
Tophanede Merkez Kuman

danlığı binasının bazı aksamı 
pa:ı:arlıkla tamir ettirilecektir. 
Pazarlığı 26 19 932 pazartesi 
~ünü saat ıo da Tophanede 

da icra kılınacaktır. Taliplerin · Un• 62694 2 10 '1932 Pazar ıS Eğirdir tınalma komisyonuna müraca-

Değitiklik yalnız Haydarpaşa • Eskişehir kısmında olup di
ğer kısımlarda halen tatbik edilen vakti hareket tar:feleri 26 Ey· 
lulden sonra da aynen tatbik olunacaktır. Ana hat trenlerinin ara 
istasyonlardan vakti l:iareketleri istasyonların :Jan tahtalamll 
yazılmıttır. Keyfiyet muhterem halka ilan olunur. · (4973) 

izahat almak için her gün pa Un 142537 2/10· 1932 Pazar 14 Isparta atları. (4999) 
zarlığa ittirak için de muayyen + "" ... _ _ - -- 1 
vaktinde. komisyonda hazır bu 
lunmaları. 

Merhum 
Muallim Ma:bahat Beyin t~rcüme 
ettiği ve matbaamızda tabedilen 

A 

Ameli Hayat Alimi 

(Herbe~ N. GASSON)un 
İDEAL BÜRO 

ve 

Yeni Müşteri 
Bulmak San' atı 

Eserleri gayet güzel bir 
şekilde intişar etmiştir. 

Bütün iş adam1arına tavsiye ederiz 

Tevzi a~alli: Milliyet Mat~aası 
< Ö'l e i en ücreti alınmn. 

Burdurdaki kıtaat hayvanatı tı satın alınacaktır. Komis
için 183,87S kilo kuru ot kspa· yon Dolmabahçede hayvan re
lı zarfla münakasaya konmuş- virinde 11-9-932 tarihinden iti 
tur. İhalesi ıa ıo;932 pazar baren vazifeye başlayacaktır. 
günü saat ı6 dadır. Şartnamesi Taliıılerin evsafı almak ve bay 

Haydarpafa geçitte bulunan 182, 184. ı86 dükkanlar akni 
müzayede ile İcara verilecektir. Müzayede 9-10-932 tarihine ıııu. 

1 sadif pazar günü saat on bette yapılacaktır. Talip.er tarihim~
kürda Haydarpaıa İtletme MüfettiŞliğinde hazır bulunma~ıdır
lar. Bu husust~ fazla malumat almak isteyenler Hayd~rpaşa gar 

1 ni görmek isteyenlerin her gün vanatını gö&termek iizere her 
ihaleye ittirak edeceklerin vak haftanın pazar VP salı günleri 
ti muayyeninde Burdurda Top saat 9,30 dan 12 Ye kadar ko
çu Alayı Satınalma komisyonu misyonumuza müracaatları 

Ankara'nın en büyük 

Kitap, gazete ve 

Kırtasiye mağazası 

AKBA 
Kıtap evi ve kırtas•ıecılik 

1 müdürlüğüne müracaatla buna müteallik şartnamelere 15 kurllŞ· 
luk pul yapıttmp ihzar etmeleri ve iki yüz lira teminat akçesib 
müzayede gününde lıletme makamında hazır bulunmaları ilan 
olunur. (4974) 

na müracaatları. (813) ( 4986) (749) ( 4579) 
"' "' * ,,. ~ • J 

An1.rartalar cadclt-ıi 

J K. O. ve 1 inci fırka kıt'ala- Davutpaıadaki K.O. To_PÇU 
·ı rı icin ı 1400 kilo yapıncak üzü 

1 

Tb.mevcut arpa kırma makine-
ırü pazarlıkla alınacaktır. Jha- si ve su tulumbası ve motörün 

j lesi 24-9-932 cumartesi günü . tamiri pazarlıkla _münakasaya 
saat ı6,30 dadır. ihaleye iştirak konmuştur. fhalesı 24-9-932 cu 

1 edeceklerin vakti muayyeninde marteai günü saat 17 dedir. Ta 
komisyonumuza müracaatları. mire muhtaç motörü görmek is 

Tc:cıun: J377 

Her lisanda gazete 
mecmua ve kitap 

Haydarpata kömür tahmil ve tahliyesinin kapalı zarfla 
münakasaaı 8 Birinci Teırin 932 cumartesi günü saat ıs te 

ı idare merkezinde yapılacaktır. Tafsilat Ankara ve Haydarpaşa 
1 veznelerinde beşer liraya satılmakta olan ~artnamelerde yazı
l Her nevi kırtasiye e~yası 

ve mektep levazımı 
1 lıdır. (4825) 

(806) (4919) teyenlerin Davutpaşaya ve şe- Tekirdağ Vilayt:ti Daimi Encümeninden: 
• • • raitini almak istiyenlerin her 

Manisadaki kıt'at için 64.479 j g_Ün. ve ihal~ye iştirak ~decekle 22.598 lira 87 kuru'? bedtli k~şifli Tekirdağ - Muratlı yolu-
' kilo un kapalı zarfla münakasa rın de vaktı muayyenınde ko- ı nun 17 552 kilometresile 18 073 ve 18 720 kilometreleri ara 
ya konmu,tur. İhalesi 1-10- 1 misyonumuza müracaatları. sındaki üç adet köprüniin tamiri münakasası kapalı zarf usulile 
932 cumartesi günü ıS.30 da- (80) (4920) 25 Eylul 932 tarihine kadar temdit edilmiştir. 
dır. Evsafının bir sureti komis 4 

"' "" S 
l - . artname. keşifname ve proje suretleri Tekirdağ Yollar yondadır. İhaleye i,tirak ede- 1. irci fırka lut' atı hayvanatı 

ceklerin vakti muayyeninde için (14) ton saman pazarlıkla Başmühendisliğinden istihsal olunacaktır. 
Manisada satın alma komisyo- münakasaya konmuştur. İhale D 0 k t 0 r 2 - lhalei kat'iye 25 Eylul 932 pazar günü saat 15 te Daimi 
nuna müracaatları (775) si 24-9-932 cumartesi saat (16) R kJ H kkı Encümence icra kılınacaktır. 
( 4741) dadır. Şartnameyi görmek iste USÇU U a 3 - Talipler (66ı) numaralı müzayede. münakasa ve ihale 

"' "' "' yenlerin her gün, pazarlığa it- Galataaarayda Kanzük ec- kanununun ıo ncu maddesindeki izahat dairesin<İe tanzim ede-
111. K.O. namına pazarlık tiri.k edeceklerin vakti muayye zabaneıi karımnda Sahne 00• cekleri teklif mektuplarına <fr 7,S niabetinde teminatı muvakka· 

suretile dört ili. yedi yatların- ninde komisyona müracaatları. kağmda 3 numaralı apartıman· 
b. k k h (816) (5008) da ı numara._ Tel-'on 4 .4354 teye ait ve&aikle intaalta istihdam olunacak ve (20000) liralık da ıne ve oşum ayvana- "' 

-----------~------------- ·-----------ıı betonarme köprü inşa etmiş bulunması lazım gelen Fen memu

Dr. TAŞÇIY AN 1 Dr. HORHORUNİ 

l
}?~;o, l\'lehmet Rifat 

Zührevi ve bevli baatahklar. 
Eminönü, Köprübaşı Re~adive cad

desi, Hüseyin efendi han. 

Zührevi ve Bevli hastalıkl&r p1 ,, DmılfunJntı'dan mezun. 
tedavihaoeıi - Beyoğlu Mulen- ( 1 1·,, ı 1· fır lllr ım~n '\;., -
ruj yanında Zamba!t sokak No.41 liı ___________ .. 

runun bir dairei resmiyeden musaddak vesikasını leffedcrek yev 
mi ihaleden evvel makamı vilayete göndermeleri lıizımdır.(4969) 

MiLLİYET MATBAASI 



1 

lstanbul ve Trakya $eker Fabrikaları 
TÜRK A ONİM ŞiRKETİN 

Alpullu pker fabrikasının lstanbul depolanndan kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp şekerleri 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere sahlır. 

Kristal toz,,kilo u36,1s- uv küp,ki osu 381/2-S dıkta kup,ki osu391/ı kurustur. 
T&.fl'adan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisl hamule senedi mukabilinde 

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

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

Ri MOBİLYAM GAZASI N 66 
Milli bir müessese olan Rıza Paşa yokuşundaki asri mobilya mai azamı muhterem müşterilerimden gördüğü nı 

O rağbete binaen yo~uıuo altba~ındaki_ 66 numaraya nakled!p be~~es.çe muıa_ddak ~lan .. :ı:araf~t v~ m~t~netio~ 

mllteaddit aalon ve ıalamanjelerle muhtelif ( desenlerde ) her keseye eıverifli kübik 
vaaire ve .. ıre gayet ehven olup bir :ı:iyaret iddiamızı ispata kifidir. 

• bir kat daha takvıyet. vererek vası aalonlanmızda teıhır ettigımı ve asrı z~vkın butüo mceliklerını camı 
yatak odaları yazıhane ve teferruatı lngiliz ( o,•ert ) markalı ve yerli karyolaların envaı hezaren 1andaliyelerle kuma,, tnl 

Yent 

Asrı Paketleri 
bulabillrslniz. 

Cepte ta,ımak fçfn hem daha 

kolay, hem daha temizdir. 
Bu yenl ambalAj sizi kıymeti cit· 

' mayan ba,ka mamulat almaktan 

Asp 1 R r N 20 ... 2 ıab ı eıır. am baıtııar tçınde EB 
korur. 

-- - ner yerde bulunur. 

Yüksek Deniz Ticaret Mekte. 
binin kayıt ve kabul şartlan 

Mektep leyli ve meccanidir. Tahsil derecesi yükıekttir. Ga
yMi tüccar gemilerine kaptan ve makinist yetİ§tİrmektir. Me
:ı:unlar için bir hizmeti mecburiye yoktur. Ali ve tali olmak üzere 
tahsil müddeti dart aenedir. Kayıt muamelesi l Eylulden ı T. 
evvele kadar devam eder. Ali birinci sınıfa lise me:ı:unları ti.li bi
rinci ıımfa bet aınıflı aan' at mektebi me:ı:unları ile lise dokuzu ik 
mal edenler veya o derecede tahsil ııördüğü alelusul lastik edil
mit olanlar kabul olunur. Ali birinci ımıfa gireceklerin asğari 18 
aııam; 21 ve tilt birinci aıntfa gireceklerin asgari 15 azami 18 
yqmda olmalan li.zmıdır. Kabul muamelesi muayenei sıhhiye

den ve talipler fazla olduiluna göre yapılacak musabakadan ve 
not.erlikten muaaddak taahhütname verdikten ıonra keapi kat'iy
yet eder. T llfl'&dan geleceklerin Yükaek deniz ticaret mektebine 
slrmek ttsere hanııi tarihte memleketlerinden hareket ettiklerini 
müt'ir bir maıı:batayı beraberlerin~ getirmeleri muktazidir. Ta
liplerin iıtidalarma nüfuı cüzdanlarını, atı tehadetnamelerini, 
mektep ıehadetname veya tasdiknamelerini, polisçe musaddak 
hüınühal ilmühaberlerini, dört adet vesikalık fotoğraflarını ve 
velilerinin muva:ı::ı:ah adrea ve im:ı:alarmı raptederek Ortaköyde 
çrrağan sarayı ittiaalindeki mektep müdürlüğüne müracaat eyle. 
meleri veya taahhütlü mektup ile göndermeleri ve 1. T. evvelde 
mektepte yapılacak muayenei 11hhiyede bi:ı:zat hazır hulunmalan 
lazımdır. (4192) 

Nafıa Vekiletinden: 
15 makas takımı için mukta:ı:i (585) adet meıe makas tra

versi paıı:arlıkla mübayaa edilecektir. Pazarhk 1-10-932 tarihine 
müıadif cumartesi günü aaat 15 de Nafia Vekaleti Satmalma ko
misyonunda icra edilecektir. Pa:ı:arlığa iıtirak edecek talipler 
cari seneye ait Ticaret Odaıı vesikası ve 198 liralık teminatı mu 
vakkatelerile birlikte komisyona müracaat edebilirler. Taliplerin 
hu husustaki tartnameyi görmek ü:ı:ere lıtanbulda Haydarpqa
da Tesellüm ve muayene memurluğuna, Ankarada Nafia veka· 
leti Levazım Müdürlüğüne müracaat etmeleri. (4822) 

lstanbul Sıhhi müesseseler Mubayaa 
Komisyonu Riyasetinden: 

Mayıs l 933 nihayetine kadar akliye hastahanesi için lazım o
lan 9000 kilo ve sanatoryoma 4000 kilo Tıp talebe yrdu için 2000 

kilo ve kuduz tedavi müessesesi için 600 kilo (süt) 271 9 932 
ıalı günü saat 14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Pastörize için 
de pazarlığa İ§tirak edilebilir. ( 4967) 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Kişiye 750 lira 
1 

" 
250 

" 10 " 1000 " 10 " 500 
" 

Kur'a 

t 
Teırinevvel'de 

Çekiliyor 
. . 

Leıl.~::.~~~·· İnkılap Liseleri Ana, İlk, Orta 
Lise kıaımları 

Miieaaiai: NEBİZADE HAMDI 
Resmi dero pro~ramlarını tamamen mbık <der. lngilı 1. ct ' e Fran< zca tcdrisaıı ecnebi mekteplerine kat"ıyycn 
ihtiyaç bırakmıyacak derecededir. Çok kıym eıl i ve güzide mual li mlcrden mürekkep bır talim heyetine malik· 

tir. Anı ve babalar yavrularını lnkıllp l.i<elerine ıam bir emniyet vt huzuru kalp ile teslim edebilirler. 
Lise mezunu gençlerin hayat sıba'1ıda hemen bir iş edine bilmeleri için bu sene meccani olarakl 

TiCARET VE BANKACILIK KURSLARI 
isteyenlere mufassal izahname gönderilir. ( Eski 

civarında Çifte Saraylar ) Telefoıı 200i9 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Müdürlüğünden: yavrularınızı 

22/ Eylul 932 tarihinde kayıt mur.meleai aihayet bulacak 
olan talebenin müsabaka İmtihanları Eylülün 28 inci çarşamba 1 

günü aaat 9 da Mühendis Mektebinde icra edileceği cihetle mec- ı 
cani leyli olmak istiyen talebelerin bu anda mektepte bulunma- 1 
ları lü:ı:umu ilin olunur. ( 4862) 1 

- --------------.. Kız n erkek - Leyli ve Nebarı 

istiklal Lisesi 
İLK, ORTA VE LiSE KISIMLARINI HA VlDlR. 

Bütün ımıfları mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESiNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

Her gü •aat 10 dan 18 e kadar müracaat olunabilir, 

ŞEHZADEF AŞI POLİS MERKEZİ ARKASINDA 
.. ________ Telefon: 22534 ---------· 

lstanbul Liseler Alım Satım 
Komisyonundan: 

Ankara'da Akşam San'at mektebi için satın alınacak ders le
vazımı 18-10-932 tarihine müsadif salı günü saat 16 da ihale e
dilmek ü:ı:ere kapalı zarf usulile mevkii münakasaya konul· 
muttur. Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul Erkek lise
si kalemine ve fazla tafsilat alacakların da İstanbul San'at mek 
tebi müdürlüğüne müracaatları. (4849} 

ile besleyinfz. 
Gürbüz, kuvvetli 

olur. 
Çabuk yürür. 
Neş'eli büyür. 

Deposu: Bahçekapı 

Salih Necati 

Dr. A. KUTiEL 
Cilt ve zührevi hastalıklar tedaviba. 
nesi K.araköy Börekçi fınnı 11ra11n
da 34. 

Nafıa Vekileti Satınalma 
Komisyonundan: 

Ulukışla . Niğde hatb ü:ı:erinde 42 inci kilometrede ki.in tal 
ocağından ihraç edilecek (15000) metre mik'ap balast kapal 
zarf usulile münakasaya konulmuıtur. 

Münakasa 11/ 10/ 932 tarihine müaadif salı günü saat 15 tı 
Ankara' da Nafia Vekaletinde icra edilecektir. 

Münakaaaya İftİrak edeceklerin teklif mektuplan ve 18~j 
liralık muvakkat teminatlarile cari seneye ait ticaret odası veıı· 
kalanın ayni gün ve saatte komiıyona vermeleri lazımdır. 

Ttliplerin münakaaa ıartnameaini Ankara'da Nafia Vekale
ti Levazım Müdürlüğünden lıtanbul'da Haydarpa§a Liman itle·ı 
ri müdürlüğünden tedarik edebilirler. ( 48841 

Leyli ve Nehari <il( 

Kız F eyziati Li esi Erkek 
Boiaziçl • Arnavutkay - Çifte Saraylarda 

Ana 11nıfı - bk kııım - Orta ve Liae sınıfları 
'<ayıt için her ııGıı mektebe mllracaat edilebilir. 

Telefon: Bebek 210 

Yüksek Baytar ektebi 
· Kabul Şartlarıı 

1 - Yüksek Baytar mektebi leyli ve meccanidir. 
2 - Y alnı:ı: liae mezunları kabul olunur. 
3 - Talipler ataiıda yazılı vesaiki iatidalarına raptederelı 

İatanbul'da bulunanlar Selimiyede Yüksek Baytar mektebi Rek· 
törlüğüne. tatradakiler mahalli Baytar Müdürlüklerine müracaat 
etmelidirler. 

A) Türkiye Cümhuriyeti tab'aamdan olduğunu natık hüvİ· 
yet cüzdanı. 

B) Her türlü haatahktan aalim olduğuna dair ıılıhat raporu. 
C) Lise şehadetnamesi. 
D) Ahval ve ahlakı ıahaiyeıi mazbut olduğunu natık polis· 

ten musaddak hüsnühal varakaıı. 
E) Terki tahsil ettiği veya mektepten ihraç edildiği vey• 

mektebi ikmalden sonra memurin kanununun maddei mahsusu• 
mucibince hükfunetin göstereceği mahallerde muayyen müddei 
hizmetten istinkaf ettiği takdirde hükumetçe yapılan masarifı 
maa faizi ni:ı:ami tediyeye mebur olduğu hakkında noterden mu· 
saddak kefaletname senedi. 

F) Dört adet vesika fotoğrafı. 
4 - Kabul ıeraitini haiz olanlann taıradan talip olanlarııı 

yol maarafi hükumet tarafından teaviye olunacaktır. (Bunun içiıı 
taliplerin yaptıklan maarafı göaterlr evrakı müıbiteyi ibraz el 
meleri lazımdır) • 

5 - Muavenete muhtaç talebeye cep harçlığı verilir. ( 4996) 

lstanbul ithalat 
Gümrüğü Müdürlüğünden: 

---~ 
Adet 

1 

1 

1 

o 

Kap 
Sandık 

Sandık 

Mar. 
AP 

AD 

Sandık A. D 

Sandık 'AD 

No. Kilo 
7 42 

(5 
(5 

1 (1 
(1 
(1 

Cinsi eşya 
Cam etya 
Amonyak likit 
Asit kloridrik 
Asit Dselik 
Asit sül furuk 
Asit mitrik 

(1 'Aıit Agzalik 

2 

3 

(1 Amunyüm Klorit 
;<s Kalsyom Klarit 
( 
(1 '.Amanyün Korlonaf 
(1 '.Amanyüm Akralat 

0.250 Süt kostik 

(6 
(1 
(0.115 
( 

Metil aray 
Zuruf §İşe-6 
Zuruf Teneke-1 
Ağaç kaba eşya 

Yukarıdaki efya 5/ 9/932 tarihinden itibaren yırmı gtİ~ 
müddetle müzayedeye konmu§tur. 24/ 9/ 932 tarihinde cumarte~• 
günü ihalei kat'iyesi icra kılınacağından fazla izahat almak istir 
yenler her gün öğleden sonra İstanbul ldhali.t Gümrüğü satıt 
komisyonuna müracaatları ilin olunur ( 4594) 


