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Kayseri ve Nazillide Pamuk mensucat fabrikaları tesis ediliyor •• 
•,,.. ~ . . . ' . . . ~ '" . 

Son kararlar bilhassa 
emniyet kıri

zinin önüne geçmiştir 
Hem sanayiciler, hem müstah

siller korunuyor ve hu esas 
her kararda hakim bulunuyor 

Son kararlar - lktısadi tedbirler üzerinde 
bir tahlil -Makine mi, toprak nıı? 

ANKARA, (Telefonla: Baı- temin eden bu uaulü kaldırma
muharririmizden)- Heyeti ve- ğe taraftar oldular. Çünkü Av
kilemi7.in son içtimalarında mü rupaya yapılan tekliflerde iıtik 
him kararlar alınmıtlır. Bu ka· rar kalmamıtlır. Bazı heaap11z 
rarlar. muhitte ve bazı itler üze- ve zayıf tacirler. aırf, vesika ti
rinde biriken şüphe ve emniyet- caretinin karına iıtinat ederek 
sizliğ i g idermiştir. Bundan baş- Hamburga pek düşük fiyatlar 
ka öyle basit tedbirler var ki, teklif etmitlerdir. Bu teklifle
devlete hiç bir ağırlık yükletmi- rin, meıeli üzümün dütmeıin
yor, htzineye dokunmuyor, yal- de büyük tesiri olmutlur. Yok
nız alakadarlara ka.laylık veri· sa lzmirde, üzüm fiyatını bey
yor. H ükümet, bu gibi tedbir- nelmilel rekabet kırmamıttır.» 
leri de aramaktan, bu teci'birleri Bütün bu cihetler dütünü
bulunca da tatbikten geri kal- !ünce, vesika usulünlin ilgasın
mayacaktır. Bu araştırmada e· da yalnız müstehliklerin düşü· 
gas; nazariyelere bağlanmak nülmediği anlaşılır. Bu uıulü 
deği l, pra tik sahadan ayrılma· müdafaa edenler diyorlar ki: 
maktır. «Fabrikatörler. ufak bir prim 

Sanayiimize kolaylık göste- verecekler. Kendi mamul mad
rildi ~i do ğrudur. Fakat bu ko· delerinin alıcısı olan müstahsil
laylık l ar. hiç bir zaman norma- lere bu suretle biraz yardım ede 
lin ve zaruretin hududunu geç- cekler. Bu yardım, köylünün İş· 
mit degildir. Hele müstahailin, tira kabiliyetini arttıracak. Bu 
tarlacı a çalı ş anların aleyhinde suretle de fabrikatörlerin satı
bir hareket olduğu asla dütü- tı çoğalacak.. » Tatbikatın te
nülemez. E n nihayet aanayiimi- cellilerini görmeden ve duyma· 
zi korumak mecburiyeti de var- dan böyle düıünmek mümkün
dır. Çünkü bunları kurmak için dür. Fakat filiyattaki tesirleri 
devletçe. halkça biıyük fedakar- anlaşıldıktan sonra hatalı yol
lıklar göze aldık. Yeni doğan da ıarar etmek elbette doğru ol
ve inkiş af yolunu tutan bir ese- mazdı. 

ri körletmek yoluna elbette gi- Bir de tU nokta var: fdhalit 
ı·emeyiz. k 

emtiaımın ontenjanda biraz 
Sanayi politikasında dütünü- genit tutulması, yalnız milstelı

len şey; fabrikalarımızın reka- liklerin menfaatine değildir. 
bet yüzünden biribirini kırma- Müıtahsjllerin de bunda büyük 
larına meydan vermemektir. menfaati vardır. Biz, iti daima 
Hükümetin, teşvik ve teshilitı. kendi cephemizden, bir taraflı 
ınemleket ihtiyacının icap ettir- olarak mütalea ediyoruz. Türk 
diği mikdardan öteye geçemez. ihracal mallannı aabn alan 
Girişeceğimiz sanayi itlerinde memleketleri düıünmüyoruz. 
yalnız memleketimizin ihtiyacı- Halbuki bunları gücendirme
nı düşünüyoruz. Bu sabada ih- mek. onlan mukabil tedbirler al 
racatı ve batka memleketlerin mağa mecbur etmemekte lizım 
enıai mahsulitile hariçte re· d'ır. Nasıl ki bugün bize müıkü
i< nl,eti bugünkü terait içinde lit çıkaran, mallarımızı aatın 
d.ı.:,ünemeyiz. almayan, memleketimize döviz 

Hükumetin sanayi politika- vermeyen memleketlere kartı 
•ında düşündüğü esaslı bir nok- bir tedbir almak zaruretini biı
ta daha: Sanayide muhtaç oldu- ıediyoruz. Herhalde bu iti kar
iıumuz iptidai maddeler, eğer tılıklı teeaaürler ve münasebet
ınemleket dahilinde tedarik e- ler düıünülerek idareye çalıf
dilebiliyorsa. bunu kullanmak malıyız. 
ınecl>uriyeti olmalıdır. Mevad
dı iptidaiyesi memlekette mev- Her işin yalnız tek cepheden 
cut olmayanlara tabii bir ıey mütalea edilmemeıi zarureti. 
denemez. Bu münasebetle yeni bİ;ıe bile bile bazı zaruret ve za
bir tetkik ve karar mevzuu or· rarları bile kabul ettiriyor. Baş
laya çıkıyor: ka bir yazımızda da ifade etti· 

Türkiyede hangi sanayii kur ğimiz gibi, bugün yerli olsun, 
trıak ve korumak doğru olur? ecnebi olıuıı. bazı tacirler. mem 
l::.lbette bunun da kat'i olarak leketten mal çıkarabilirler ve 
leıbit ve ifade edileceği gün u- bu mal mukabili olan dövizi 
lak değildir. memlekete getirmeden hariçte 

Vesika usulünün kaldırılma· bırakabilirler. Bu ıuretle para 
•ı sanki müstahsiller ve ihra- kaçakçılığına, döviz kaçırmaaı· 
catçılar aleyhinde bir karar i- na karşı açık bir kapı duruyor. 
ın· "b" b d"ll d Bu, böyledir. Fakat buna karıı 
1 ~ gı 

1 azı 1 er e ve yazı· •ı"ddetlı" bir tedbir almak çok 
arda imalar var. Halbuki bu • 

karar, müıtahaillerin de lehin- mütküldür. ihracatımızı müte
~dir. Bir defa ıunu bilmeli ki, essir edebilir. mukabil tedbirle· 
•erilecek prim. tarlalara. tarla- ri davet edebilir. Onun içindir 
~~ çalıtanlara kadar gitmiyor. ki, bu zarureti kaydederken itin 
vesika ticaretinden en çok ti· mütkülitını ve nezaketini de 
~ayet edenler, ciddi ihracatçı· ıöylemekten geri kalmamış
ardır. En büyük ihracat mer- tık. 

9 şeker taciri Müddei 
umumiliğe verildi 

Şeker fazlasile vardır. Fiatlar 
ihtikar kastile yükseltiliyor 
Mürakabede daha tedit ve müessir 

olmak lazım •• 

Dokuz şeker tacirini 
Müddeiumumiliğe ı•eren 

Ticaret miidiirii Muhsin B. 

Ticaret müdürü Muhsin Bey 
ve alikadar komiaerlerJc m em ur · 
lar dün piyaaada büyük b;r tef
tiş yapmışlardır. Muhtelif mınta
kalarda ve bir kaç koldan yapı
lan bu tefli§ netiçesinde şeker ve 
kahveyi hiç bir sebep yokken 
yüksek fiatle satan veya fazla 
vermek istemeyen bir çok müeı
aeae sahipleri Ticaret müdürlijğü 

tarafmdan 1913 numaralı ikbaa
diyatı koruma kanunu hükümle
rine muhalif hareket ebnek töh
metile cümhuriyet müddei umumi 
lijine tevdi edilmittir. Bu mile•· 
aete sahipleri ıunlardırı Mehmet 
Baki Şerif zade, Hakkı, Muılafa 
ve Mahmut türekiaı, Filip Boyacı 
yan, Abbas Ahrancani, Mehmet 
Nur, Trakyalılar pazan sahibi 
Hllaeyin, Savantur oğlu ve ıüre
kiaı. 

Ticaret müdürlüğü fiat yük
aelmeainde topdanmlllra dair he
nüz kat'i bir delil elde edememiş· 
tir. Maamafih vaziyet ehemmiyet 
le ve yakından takip edilmekte
dir. Bir çok bakkallar teker ve 
kahve bulamamak endişesile yüz 
dirhem veya yanm okkadan faz
la teker aabnamaktadırlar. Tlca· 
ret müdürlüğü böyle manaaız ha
rekette bulunanlan da mahkeme
ye verecektir. 

Fiat tereffüünde mutavas&ıt 
tüccarın mühim rol oynadıkları 
anlaşılmaktadır. Bunlar bir malı 
çekmekte ve ellerinde aaklıyarak 
piyasaya çıkarmamaktadırlar. Bu 
ıuretle piyasada şeker ve kahve 
azlığı baş göstermektedir. 

Alpullu şeker fabrikasııun la
tanbuldaki depolarmd 1>llyiik ŞC· 
ker stoku mevçuttur. Fabrika fa 
aliyet devresinde olduğu için her 
ırün külliyetli şeker gelnıektedir. 

500 bin liralık seccade 
ve hırka nerede? 

. 
Tetkikat bitti, bunların mü_ 

zede olmadığı anlaşıldı 
Konyadan gönderilen bu hırka ve secca

de bi yere mi ablcb, çalındı mı? 
Dünkü akşam gazetelerinden 

biriıi Muhiddini Arabiye ait bir 
hırkayla bir ıeccadenin Sadret. 
tini Kunevt türbeıinden Türk 
ve iılim aaan 1DÖZ•İne neklr
dilirken kaybolduğunu ve bu 
e§yanm milyonlar değerinde ol 
duğunu yazıyordu. Bu huıuıta 
Müzeler müdürü Aziz Beyle 
Türk ve lalim aaari müzesi mü 
dürü lbnülemin Mahmut Ke. 
mal Beye müracaat ederek key 
fiyeti tahkik ettik. Aziz Bey de 
diki: 

- Bundan yirmi ıene evvel 
Konyada Sadrettini Kunevi kil 
tüphaneıinden bu ıöylediğmiz 
eserleri Evkaf nezareti o zaman 
Evkaf müzesi olan şimdiki 
Türk ve lalim asan müzesine 
gönderilmek üzere aldırmışbr. 
Fakat bizim müzede yaptığımız 
tahkikat ve tetkikat neticesinde 
bu eaerlerin müzeye getirilmedi 
ği anlatılmıttır. Bizim bu huıuı 
ta tahkikatımız bitmittir. Tlirk 
ve lalim asan müzeaine ne hır 
ka, ne de ıeccade gelmemiştir. 

Alikadarlann tahmin ettiği 
ne göre, o zaman Evkaf neza· 
reli bu hırka ile seccadeyi mü
sait bir türbe veya cami teber
rükitı meyanına ili.ve etmit ola 

Aziz Beg 
caktır. Henüz Evkafa müraca· 
at viki olmadığı için Evkaf te
berrlikit meyanında bir tetkik 
yapmıt değildir. Bir ihtimal de 
bu eıerlerin o zaman 
Muhid<lini Arabinin türbeıine 
gönderilmit ve orada kalmıt bu 
lunmaıdır. Fakat bu ihtimal 
çok müıteb'attir. Topkap1 aa
rayı müzeıi müdürü Tahain B. 
bu hırkayla e.eccade hakkında 
fU malumatı vennittir: 

- Müzemizde böyle bir aec
cade ve hırka yoktur. Yalnız ea 

(Devamı 6 ınçı sahifede) 

~ezimiz olan lzmirden gelen ve itin hülisaaı şu: lımet Paıa 
~ itlerde çok alakadar ve sali hükumeti, iktısadi meseleleri- korumaktır. Umumi yaziyeti· suıi müesseseler ve bütün va-

Gazi Hz. ~ ''Bengin iltuta olurta çı~ 
R i i •. h H d"" T.. k b d . e s cum ur z. un 

motörle Boğazirinde bir sen ur ll un. ,, 
tenezziihte bulunmuş- • 
/ar ve saraya avdet et
mişlerdir. 

Maarif vekili 
Geliyor 

Muallimlerin maaı
ları munta

zaman verilecektir 

Reşit Galip Bey 

ANKARA, 24 (Milliyet) -
Maarif vekili Dr. Retit Galip 
Bey bu akşamki trenle latanbu 
la hareket etmittir. Vekil Bey 
lstanbulda dil kurultayına İ§fİ· 
rak edecektir. Ayni trenle ku
rultaya ittirak edecek olan aza 
lann bazıları hareket etmitler
dir. 

Maarif vekilinin bt•ganatı 

ANKARA. 24 (A.A.) - Ma 
arif vekili Dr. Reşit Galip Bey 

(Dııvırmı 6 ıncı sahİiedıı) 

Yeni 
Fabrikalar 
Pamuklu mensucat 

Yeni fabrikalar Kagıerl 

ve Nazillide teılı edilecek 
ANKARA, 24 (Milliyet) -

Ruı mütehaaaıalarııun tetkikabn· 
dan aonra biri Nazilli, diğeri 
Kayaeride olmak üzere iki pa· 
muldu menaucat fabrikaaı tesisi 
kararlqmıfbr. Planlar hazırlan· 
maktadır. 

Nazillide boyalı İplikten p&• 

muldu menıucat yapılacak, Kay
aeride kaput bezleri dokuaacak· 
br, Kayaeri fabrikaaDUn pamuk
lari Adanadan tedarik edilecek
tir. 

Baama ıibi İnce mallar için de 
ücilncü fabrika kurulacaktir. Ye
ri henüz takarrür ebnemiştir. Fab 
rikalar için müteha1111 amele ye-

( Devamı 6 ınçı sahifede) 

ROMAN 
Falih Rıfkı Beyin 

"Milliyet,, için hazır 
ladığı •on tefrika 

Muharrir diyor ki: 
"Eğer kitabıma eıki 

usulde bir isim takmak 
isteseydim, 

ROMAN 

Yahut bugünkil cemi-
11ete bir nazar 

derdim.,, 

Manası: '' Eg Türk milleti 1 sen 
ebedi bir impara

torluğu muhafaza edeceksin .. ,, 

Agop Marta yan Ef. dün Sof yadan geldi 
ve Türk dili hakkında 

pyanı dikkat beyanatta bulundu •. 
Dil kurul

tayında bu· 
lunmak üzere 
tehrimize ge
leceilni yazdı 
lımız ıark li
ıanlan müte
ha1111ı A· 
gop Mar • 
tayan Ef. dün 
ıabab konvan 
ıiyonel treni· 
le Sofya'dan 
şehrimize gel 
mittir. Agop 
Martayan Ef. 
bir muharriri 
mize §U beya 
natta bulun
muştur: « -
Sofyadan ku
rultaya itti • 
rak etmek ü
zere geliyo -
rum. Türk Dl 
li T etkık Ce
miyeti tarahn 
dan neşredi
len programa 
göre bazı tet
kik eserleri 
hazırladım . 

Bunlan kurul 
taya arzedec.e 

Agop Martagan Ef. refika. ile birlikte 
Sirkeci istasyonunda .. 

ğim. Benim kanaatimce Türk 
dilinin kökleri gayet zengindir 
ve Türk dili, medeni bir mille
tin bütün düıiincelerini kendi 
öz teklile. yabancı dillerin yar
dtlDIDa hacet kalmadan ifadeye 
kafidir. Fikirlerimi kurultaya 
etrafile arzedeceğim için timdi 
lik fazla bir teY aöylemeği doğ 
ru bulmuyorum." 

Agop Beyin tetkikatı 
Öfrendiğimize göre Agop 

Martayan Ef. nin hazırladığı 
tezler ıunlardır: 

)n .:ı ı; ıt ı .. ~ıt rt 'tn •n>ın. ~tHr 

ilk TDrA gazısı. Manası ı•e 
aaıl okun111u aerlevhamız-

da izah edilmiştir. 

1 - Türle ve Alp dilleri ara 
ıındaki rabıtalar. 2 - Türle ve 
Suner dillerinin benzer noktala 
n. 3 - Hindu - Avrupat diller-

(Devamı 6 ıncı ssbilı.de) 

l)'ettar olan bir zat dedi ki: miz üzerinde çok dikkatli ve miz iyidir. Hele döviz vaziye- tandaılar elele vererek bu bü-
- «Veıika uıulü büsbütün çok haaaaı davranıyor. Müstah timiz çok iyidir. Vatandatlann yük mücadeleden de en kuvvet- Teırinievvelde 

lera bir netice verınittir. Bir silleri de. müatehlikleri de ko- emniyet ve mesaisini ihlal ede- li ve muzaffer çıkmağa çalışma Tefrikaya Başvekil De vekiller ElmadaiJında: ismet Pş. gold~ 
~a formalite yüzünden ihra- ruyacak tedbirleri mütemadi- cek gayritabii hiç bir tey yok- ı lıyız. 
Cilt güçletmittir. En büyük ib- yen arayor. Onun gayeıi, umu- tur. Gazinin dediği gibi, bütün Siirt Meb'uau \ Baılıyoruz. lıilglUlerle konuşugor, fen memurlarından hHfrlgat 
t~at tacirleri, kendilerine prim~~m~u~n~,~m~e~m~l~e~k~e~ti~n'.._~m~e=n~f~a~a~ti~n~i~d~e~v~l~et:.!m:u~··e~a~s~e:•:e~le~r~i,_b~u~··t~iı~·n~h~u~-~;_------~M~A~H~M~U~T~~~~~~~~~~~~~~~'.._------_:ha::lı~lı:ı~n:d:a:_~luı:::h:a:l_:a:l~ı!11:o~r~ •• :_ ________ _ 
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HARİÇTEN ALDIÔIMIZ TEL-GRAFLAR 

Almanlar taleplerinde 
ısrar ediyorlar 

Gandhi82 
Saattir aç! 

• 
lngiliz kabinesinde 

sarsıntı başladı 
Düyunu umumiye iti

lafının kat'i şekli · Eğer ölürse vaziyet 
ne olacak? 

fngiliz ve Alman hariciye na. ..!~~~ ~d~:ı;ı..S:dö~~e:= Herhert Samuel ve arkadaşları Saracoğlu Şükrü 8. 
zırları Cenevrede görüştüler ~:~~~':.a~~;;;e;: kabineden çekiliyorlar zamanda mukavelenin 

kısa bir 

1 BERLIN, 24 (A.A.) - Al- j lifler serdetmiştir. Siyasi maha çık tutmakta mütlrilit çekmektedir. Dün ırelen ajana tela;rafları fn- taa;yir etmek iatemiyeceği mulıak • d•ı ..., • • •• J 
d 1 1 1 ka · h Gandhi'nin aihhi vaziyetine binaen cilterede bir aene evvel Mac Do- kaktır. IIDZa e 1 ecegını SOY eyor 1 manyanın tah idi tes ibat me- fi , bu mü i tın ıcrası uauaun Hint liderleri ile "Dokunulamazlar" 

1 Selesl.ne mu··teallı·k olan va~yetı· da mu··nhasıran han·ciye nazırı- - h .. ka ~ bi nald'ın riyaaeti alımda tetkil edi- Şu halde iatifa edf'<:ek nazor a 
..... rueaaıı enuz t 1 ıurette leı t e- len milli hükUmetin ıarıılmakta rın yerine baıkalarının getirilme .. 

ni atiaeki tekilde hülisa etmek nın önayak olmuş olduğunu e- di~emit olan anlatma proıesının olduiunu bildirmekte3ir. Milli hü si meaeleai ile avam kamaraımda 
mümkündür: Almanlar, Alman hemmiyetle kaydetmektedir. "Dokunulama.zlar• a ait maddeai 1 kUınet son intihabattan sonra tef ki liberallerin ittihaz .,,Jecckleri 

· tt•h t · old " ka hakkında Mahatma ile ırörütmek Ü kil edilmitli. lnailiz Hraanun ıuku hatlı hareket meaelesi mevzuu yanm 
1 

.'. az e m. '' ~gu - ""oklai nazarda deg"i•ikllk al ı 1 Y la h · ban · • 
ld - d ,.., v zere e ace e eravo apıs eaı- tu Üzerine Mac Donald bütün bah-lacaktır. rardan rucu etmış o uguna a -

de Y ok! ne &'İlmİtlerdir. Candhi'nin telkinah fıraklann ittirakile bir hükUmet Birinci meaele, ihtimal "Samu-
' 

ir ecnebi memleketler i--a e- ·· · b ·· '- •· · ·ıo• b u1·· 
r- uzerıne ucun aat ı ıb n.rn ua u !etkilini terviç etmit ve amele fır- el taraftarlan" yerine «Simon ta-

l~ dilmiş olan haberlerin doğru ol BERLfN, 24 (A.A.) - muhtemel aayılmaktador. kası lideritı bu kararını kabul et raftarları» nin cetirilme.ile hal-
fYadığını beyan etmektedirler. Wolff Ajansından: Seriinin si- Gandhl {J/Ürse.. meyince mecliı dağıtılarak intiha- lonulanacak ve bu suretle fırka-
Cenevredeki Alman heyeti ma- yasi mahafili, Almanyanın tes- bat yapılmıftı. Bu intihabatta mu lar arasındaki muvazene muhafa-

1 hafili. Almanyanın son zaman- Iihat sahasında hukuk müsavatı NEV-YORK, 24. A. A. - Hindia hafazaki.rlar kahir muvaffakıyet za edilecek ve milli hükWııetin ik 
1 d tan teşrii mecliai sabık reisi Patel. kazandılar. Liberal fırka üç ku· tidar mevkiinde kalması meşru o-larda UÇ .• u··ncu·· bir dev etin mü a m ı~·nde yenı·den bı·r tefeb b ı ı K d. ·Can 

ese c•l - uraya va11 o mutlur. en ısı - ma ayrıldı. Biri, Loyd Ceorge'un lacaktır. 
• halesini istemit olduğu haberi- büste bulunmuş olduğuna dair eli lehinde bir propaıranda turneai riyasetinde muhalefette kaldı. ikinci meaele, atideki şekilde 

ni bilhassa tekzip etmekte ve olan haberlerin musanna oldu- yapmak için a;eldifi ve reiaicümbur Sir John Simon ve !ir Hobert halledilecektir: 
Almanyanın hukuk müsaıratı ğunu beyan etmektedir. Alman namzedi M. Rooavelet'e mülaki ol- S.muel'in riyaaetindeki iki hizbi Ayrılan hizip, hemen muhale
meaeleaindeki hattı hareketin- ma kümidinde f.ulunduiunu beyan de hükUınete ittirak ettileı·. Ame fet srralanna ceçmiyecektir. Fa
de hiç bir değifiklik hisıl olma yanın bu mesele hakkındaki ederek Gandbi, öldüğü takdirde Hin le frrkaamdan çok ufak bir züm- kat ileride Samuel tafrafltarl.~rı ile 

hattı hareketi. Alman bükiime 1 ·ı · k re eski liderleri Mac Donalda' aa "Lloyd Ceora;e tara tar arı gru· mıs. olduğunu beyan ve tekit ey diatan'ın nırı tere ıçin artı J&Yanı f k b ... .::ı. 
tinin son beyanatından beri biç 1 dık kaldı. Diğerleri muhalefette punun ve amele ır. aaı ~7~ 

lemektedirler. itimat bir müatem eke olaımyacajmı kaldılar. Binaenaleyh milli lıiiku· hizbinin birl"f"Ceklen tabının o· 
bir suretle deği,memittir. ilave eylemittir. met fÖyle letekkül etmitti: lunmaktadır. Bu suretle hükürne-Almanyanm hukuk müsava

trna dair olan talebi is'af edil
mediği takdirde, yeniden lahdi 
ıli teslihat konferaıı.amm mesa
i•ine iştirak etmesinin m.üm
Lün olamayacağı teyit edilmek 
tedir. Binaenaleyh, Almanya, 
1 ahdidi teslihat konferanamm 

ukuk müsavatı meselesini mü 
akere ve bu bapta bir karar it
ihaz etmeğe salahiyettar olup 
•lmadığı meselesinde alacağı 
ıir vaziyet yoktur. 

iki nazır arasında 

CENEVRE, 24 (A.A.) -
l ngiltere hariciye nazın Sir 
John Simon. dün Alman heye

tinin ikamet etmekte olduğu 
binada Alman hariciye nazın 
M. Fon Neuratb'ı ziyaret et-

it tir. Mülakat takriben iki sa
ıı t devam etmit ve iyi malumat 

alan bir membadan alınan bir 
habere göre mevzuu bahis tah
didi teslibat meselesinin heyeti 
mec'muaaı ve bilhassa Alman
yanın hukuk müsavatma dair 
olan metalibatı teşkil eylemit
tir. Her iki taraf ta müsbet tek 

Çellk ml!'}ferleı·ln genç Gandhi lylleşlgor 1 - Mubafazaki.rlar. 2- Mac te kartı bir koaliayon teşekkül e· 

azası POONA, 24. A. A. - Gandi, kn !~nf~:.1-:::, :~~':; z':,,';'~'. 1~ ~ dec~~~:~tlt bazı tahiıler, sonba· 
BERLIN, 24 (A.A.) - Ha men liderlerin kendiıine ıretirmit ol Sir John Simon'un libarelleri ve lıar nihayetinde yeni İntihal>at ic· 

vas muhabirinden: Çelik Miğ- duldarr İyi haberler dolayisile biraz Sir Herbert Samuel'in liberalleri. rasr ihtimalini derpiş etmektedir-
iyil-meır· e yu··z tutmuf, aeç vakte ka b ild. • · ·· b 1 F k t h f k" 1 rın p•r fer genç azaları. müdafaa ordu- ·• • Ha er ver ıgıne ıroro, u ao- er. a a mu a aza ar a , ~ 
dar keııdiaini ziyaret edenlerle ırö- nuncu ziimre Ottava'da kabul edi li.mentoda büyük bir ekıeriyete 

su tarafından Erfurt bavaliıin- rüımüıtür. len ıriimriik bimayeai yüzünden aahip olmaları ve diğer taraftan 
de yapılan müteaddit manevra yarın aabahleyin tam bir itili.f el hükürnetten ayrılmağa karar ver nazari olarak, "Samuel taraftarla 
!arda hazır bulunmuşlardır. Çe de edilerek M. Mac Donald'a bildi- mi~tir. Eğer bu tahakkuk ederse, n• yerine cSimon taraftarlan• nın 
lik Miğfer te,kilitınm naşiri ef rilmes muhtemeldir. eaaaen "milli" denemeyecek dere kaim olmaamın milli kabineyi teş· 

cede diğer fırkalan içine alama- kil eden fırkaların temerküzünü karı, bu münasebetle yazdığı 1 Mac Donald beklegor yan hükürnet daha az milli ve da tahrip etmeainin mümkün bulun-
bir makalede askeri manzarala- POONA, 24. A. A. _ Aktedilen ha ziyade muhafazakar olacak- mamaaı dolay11ile buna ~~va_ffe.· 
rın genç unsurlarda uyandırdı- itilif teraiti M. Mac Donald tara- tır. l kat etmeleri muhtemel degrldır. 
ğı heyecandan istifade için Er- fından tasvip edildikten sonra, vaz istifa ('arşambaya / M. Thoma.•'ın beyanatı 
furt mmtakasındaki bütün genç geçecektir. LONDRA, 

24 
A.A. _ Çar,am LONDRA, 24 A.~. - ~ew. -

menauplarm bir araya toplattı- TOONA, 24. A. A. - Gandinin ba a;iinü bir kabine buhranı zu· Zeland Society'de verılen b~r. ~ı
rılarak biri mavi ve diğer de bugün açlık grevinden feragat etme bur edecektir. Meğerki, bir muci- yafette M. Thomas, Ottav_a !tılaf-
kırmızı taraf olmak üzere iki ıi ihtimaline dair olan ümit muhtelif ze zuhur ede. !arından bahaederek d~nııştır kı: 
kısma aynld'ıkları ve bunlara mecuai ve ··dokunulamazlar• sınıfla- Filvaki Sir Herbert Samuel, "B~ i~ili.flarm. tanlzdım_ ved tea· 

rına ensupliderlerin nihai bir itilif 28 eylt.il tarihinde aktoJunacak vidine ıştırak etınıf O • u~u~J. an, milli orduya imtisalen bir gece b ı h kk d ke dunı ıtıznr elde edemiyerek kat'i bir tesviye kabine içtimaında gerek kendiai- un ar a ın. a . n .. ' k 
muharebesi yaptırılması karar auretinin elde edilmeaine ihtimal ve- nin ırerek liberal arkadaşlarının etmek mecburıyetınde g~,-meme 
altına almdığmı yazmaktadır. ·ıd ... b. d ·· k 1 istifaarnı tevdi edeceğini M. Mac te olduğumu beyan edefrrm

1
. 

1
. 

rı .'gı ır ıı~a aL~~za .. era .' yarına ld' b.ld' . 1· Ben ana vatanımın n:z a a ı-M. Yon Panen Şarki tehır etmelen ha""" uzerıne suya Dona e ı ırmıf ır . • ki •tth ed·ı 
düımüttür. İ Liberallerden makaa.t "Samuel cenap~ık &Österme • ı .' ;m ! 

Prusyaga gidiyor . .. .. I iatler" olup milli hükumete tama meainı onun 1914 seneaın " yenı 
BERLİN 24 (A.A.)- Wolf kLıderhlerı· sadat b211,301 dak hen82uz m~- , men sadik .kalan "Simon grubu" baımda mevki al~ıt olanlhara kkar 

za ere a ın e u un ar en oaa d • d d d 
1
, bayağı bir zihnıyetle are et 

Ajansından: Başvekil M . Yon aç durduktan sonra Candinin mah- olmLa.bıgı mi ey ani a o"t·t ·u·ı · f etmek istemeaine tercih ederim. 
P h d h 1. · · 'b · d ·na ___ ,.k ı era nazır ar, ava ı a -

apen u ut ava ısının ı tıya suı derece e zaı mıı ve ser""""' 1 "Ad . . 1.1. f ·t·ıa· fı" nı Eg· er Ottavada ıarfolunan me· . .. • başl ld • armın emı ı r a ı • • im I catının mahallinde tetkik et araz'.. ır1°•!e':""'e!!'ekül" tl aırut~ b~f.' daha ziyade temdit etmeğe mÜaa· aai, akamete mahkumk of 111 ° -
mek üzere Şarki Prusya ya git- ~~ bgobez e~ı~ıalmuıl da a aça 1 e •· ade bahıolmıyacak olan fili bir saydi, cihan iktı•.a! 0~. eıkü·a.~sın1a mittir. gı a rını DUf ar rr. vaziyet jhdas etmekte olduğu mü- yanaımak bizim ıçın mum n o a 

Bunun üzerine liderler kendisini taleaamda bulunmaktadırlar. mazdı. . . 

Fransanın Türkiyeye karşı 
likaydisinden şikayet 

ırörmek ve mütkiilata bais olan ve Vazi etin değiımesi için muha Önümüzdeki ırünl.,rın bı~e ne 
itilafın elde edilesini teabhüre uğra- fazakalann oııava'da ittihaz o- gibi .'eyler saklamakta oldugunu 
tan anyı umumiyeye müracaat me· lunan mulır:arrerattan feragat et.. bilmayo~. .. . . . 
aeleainde Gandinin reyini almak iz- 1 · · tmektedir Fakat Benun soylıyebıleceklerun, 

ha . h . me en ıcap e · b" ı ı, a relı re alelacele Y eravda pıa anesıne muhafazaki.r fırka, Otta va itili.f bundan ır sene e~eal an . -
ıritmi9lerdir. larnu İmperatorluk noktai naza- bertik e!m~ ol~~ ıde .. ve azım-

Gandi, liderleri kııloul etmİf, onlan dan asgari bir netice olduğu ürhk zılınıyetirun ~uıı;un de ba-

lstanbuldan geçen bir Fran•ızın •Özleri 
dinlemiş ve bazı telkinatta bulun- ~~inde olup bu aacari neticeyi na rehberlik edeceiıdır. 
mak surette münazüünfib mesele 
hakkında mütaleaaını söylemittir. 

Pariste teşekkül eden Fran 
ce - Orient ~miyeti tarafından 

tertip edilen seyahate iıtirak e
den Fr&Mızlar dün akşam Yu
naniatana ıitmitlerdir. Bu aeya 
hate ittirak ederek tebrimize 
gelenler arasında Fransız mali 
yecilerinden M. Y oaepb Micha 
ud ve fabrikatör M. Pfister bu
lunmaktadır. Fransız dostlan
mız şehrimizin tayanı temata 
yeı-lerini gezdikleri ııibi F rance 
- Orient cemiyetinin fdırimiz
deki turizm kısmı mümeuili 
Fuat Bey ile birlikte Bunaya 
ıitmiıler ve İznik gölüne kadar 
bir tenezzüh yapmıtlardır. M. 
Micbaud Türkiye ile Fransa a
rasında iktısadi ve ticari müna 
sebatın inkifafma pek ziyade , 
taraftardır. Fakat Fransız rica 
linin ıimdiye kadar bu mühim 
noktayı ihmal ettikleri kanaa
tindedir. M. Michaud dün hare 
kelinden evvel bize bu huıusta 
dedi ki: 

Şimdi artık kuponlar ihtilafı da 
balledildiğindea F ranaız aerma 
yesi Türkiyeye ııelmeğe batla
yacaktır. Fransada, iktısadt va
ziyet her tarafta olduğu ııibi. ~ 

Şikliyetçl Fransız ortada 

' 

Liderler 40 dakika ırörüttükten 
sonra Gandinin telkinatı hakkında 
nribııkeratta bulunmak üzre Mahııt 
manan yanından ayrılmışlar ve bi
raz sonra da müzakeratı yarına tehir 
etmiflerdir. 

Vazget;lrlmek için 
POONA, 24. A.A. - Bua;ün ya

pılan müzakerat esnasında ıneaısi 
amıfları ile "dolı:unulamazlar'0 ara• 
amda yeni bir noktai nazar ihtilifr 
tabaddüs etmittir. 

Meoded- Gandiye malumat no
rilmİ!tir. Mumaileyh, aç dunrıaia 
hitam Yermek için müzakerelerin me 
aut bir neticeye iktiran etmeaini hek 
!emektedir. 

Müzakerelerin yakında bir itilifa 
münc« olmasına dair olan ümitler 
bua;ün daha zaiftir. 
Şimdi bildirildiğine söre aon da

kikada Paryalar sınıhna tealluku o
lan intihap meselelerinde aon dakika 
da bir itilif hasıl olmuttur. 

Candinin doktoru miimaileybin 
pek zaif olduğunu ve hemen aç dur
maktan vazgeçmediği takdirde iyi
leımesi ümidinin pek az olduiunıa 
beyan etmistir. 

POONA, 24. A A. - Bütün ü
mitler hilafına olarak mecusilerle 
"dolı:unulamazlar" aramdaki nihai 
itilaf p<ojesinin yann akşam Gancli

yi değildir. Bilhassa Fransa bu ye tevdii mümkün değildir. 
ııün dünyanm bankeri olmak- Fırkalar reisleri araamdaki müza-

kerelere bütün ırün devam edilmi9ae 
tan çıkmı,tır. Bugün Fransada de nihai bir itilif elde edilmeai müm 
görülen senret hep aldatıcı. &&b kün olmanuttır. 
tedir. Parlak nutuklara bakma Bir mülikat eanaaında Maha
yrruz; bu nutukların altını kazı lngilterenin ayn intihabat plimm 

islilıat pli.runm tatbikine ena;el lef
yacak olursanız hakiki vaziyeti kil etmekte olduiu ıeklindeki kanaa 
görmüt olununuz. Anadoluda tini tekrar etmittir. 
da bir teY nazarı dikkatimi cel Mümaileyh, aç durma karannın si 
betti; 0 da oracia Fransız bulun yasi bir manevra telakki edilmemesi 

Lytton'un raporundan 
mesele çıkacak mı? 

Japonlar Cemiyeti akvamda 
müzakerenin tehirini istediler 

CENEVRE, 24 (A.A.) - ı meseleyi takibe me~ur 3 aza ~e 
Milletler Cemiyeti konseyinin bir r.apo;törden m':'rekkep b~r 
içtima denesi. dün M. de Vale komıte ıbdas etmest tem~ı-

mn riyaseti altında açılmıttır. sinde bulunmuttur. Mumaıley~ M. Yen ile M. de Valera aruın demittir ki. b~t~n dünya, cemt 
da noktai nazar teatisil'i müte- yet azasından. ıkı devle~ ar~sın
akıp konsey. Japonyanm Lyt- d.a s~lbu. t~?·~ eden bıç bır va 
to raporuna ait müzakeratm zıyetın bızı bıgane bıra~~ama_k 
t hi ·n matuf olan talebini ta olduğunu öğrenmelıdı. Sır 
c':mı~rt:si günü tetkik etmeğe Jbon Simon ~le _M. Paul Bon-
k Vermi~tir Müteakıben cour. bu teklıflerı tamamen tas 

arar , · k ld ki ·· 1 
konseyin bundan evvelki reisi vi!I etm~ te o u an~ soy e-

ANKARA, 24 (Milliyet) -
Saracoğlu Şükrii B. bugün lstan
bula hareket etmittir. Şükrü B. 
iatasyonda samimi bir surette te.'?
yi edilmittir. Saracoğlu Şükrii B. 
lstanbulda dört ırün kalacaktır .. 
Nurullah Esat B. de bugünlerde 
hareket edecek, Şükrü B. ye ilti
hak edecektir. 

Pamte anlaşma kat'i ,et.lini 
alınca itiJifnamenin tanziminde 
çalıımak Üzere halen Romadl\ bu· 
lunan Maliye Vekaleti nakit i.Jleri 
müdürü Sım B. ile hariciye Ve· 
ki.leti orta elçilik müatesarlann
dan Feridun Cemal B. de Pariae 
gideceklerdir . 

Nihayet iki aya kadar itili.fna 
menin imzalanabileceği tahmjn e-

dilm~ktedir. 

Şiikrii B. hareketinden evvel 
§U beyanatta bulunmu~tuı·: 

"Düyunu umumiye himilleri 
mecliıi ile cereyan etmi~ o13n mü• 
zakerat neticesinde takarrür eden 
itili.flann kat'i ıeklini teabit İçin 
gidiyorum. 

Mü..zakeı·atın uzun AÜrmiyccc{!i
ni kua bir zamanda mukavelenin 
imza edileceğini tahmin ediyo
rum. Elde edilmiş ve edilecek neti 
celerin her iki taraf için olduğu 
kadar iki memleket münaaebati 
üzerinde hayırlı teıir husule geti
receiini ümit etmekteyim. Fran-
11z mahafilinden akaedea haber· 
ler de bu ümidi teyit ede:.· mahiyet 
tedir." 

Yeni kararname ve kontenjan 
listesi garın neşrediliyor 

ANK..\RA, 24 (Milliyet) - Son iktısadi kararnameler ali 
tasdika iktiran etmiştir, Kararname ve merbutu kontenjan liste
leri Resmi gazetenin pazartesi ıünkü nüshasında neşredilecek~ir. 
Yeni kararname mucibince muamele vergisi n:akbuzları üzerıne 
banka ~arın taliplere her gün verecekleri dövizlere ait olmak üze 
re tan.,im edeckleri bonoları. kambiyo mürakipliklerine bildirme 
ğe mecburdurlar. 

Bulgarlar Balkan birliği kon( e
ransının tehirini istediler 
SOFYA, 24 (A.A.) - Bulgar Ajansı bildiriyor: Bükreşte 

toplanacak olan Üçüncü Balkan Birliği Konferansının tehiri için 
Bulgar milli grupu tarafından vaki olan talep hakkıncia. alınan 
malumda göre b . ı talep Romanya. Yugoslavya, ve Yunanıstanda 
ikinci Balkan konferansı kararlarının ve bilhassa ekalliyetler hu
susunda milli gruplar arasında müzakerede bulunulmasına dair 
olan kararın henüz tatbik edilmemiş olmasından ileri yapılmıştır. 
Nim r.,smi La Bulgari gaze~si bir evvelki konferans kararları 
tatbik ediimeden diğer bir konferansa iştirakin manasız olduğu-
nu yazmaktadır. . . _. . 

Not : Dünkü tarihle Romen Aıansından alıp neşrettıgımız 
bir haloere naz~ran Balkan Birliğinin Romen milli grupu bu İçti
ma devresine ait ruznameyi teabit ederek beş Balkan devletinin 
milli gruplarına gönderdiği davetiye ile üçüncü Balkan B~rl~ği 
konferansım 19 dıın 23 le9rinievvele kadar devam edecek bır ıç
timaa çağırnıı' bulunmaktadır. Bulgar Ajansının bahsettiği kon 
feransın tehiri teşebbüsü bu davetten evveldir. 

Kurultay müzakeratıdinlenecek 
ISTANBUL, 24. A. A. - 26 eylul pazartesi a;ünü aaat 14 le toplana

cak olan büyük dil Kurultayı müzakerelerinin clialenebilmeai için ıehrin 
muhtelif yerlerine radyo tesisatı yapdmıtlır. Batlıcalarr ıunlardır: 

1 - latanbul'da Halkni merkezi. 
2 - Şehzade batında Letafet apartımanında Cümburiyet Halk fırka 

salonu. .. 
3 - Betiktq'ta Akaretler'de Cümburiyet Halk Fırkası merke"'-
4 - Beyoilu'l'da Cümburiyet Halk fırka11 kaza merkezi. 
5 - Bakır köyünde ,, ,. " ,, ,. 
6 - Üsküdar'da Cümburiyet Halk fırlı.aaı merkezi. 
7 - Sarıyar' da 
8 - Yetil köyde " .. 

,, Kaza merkeı.i . 

" 
,, Merkezi 

9 - Kaıım Pqa'da " ,. ,, Nabiye merkezi 
10 - Eyüp'te ,. ,. " ,, ,. 
11 - KIZll Toprak'ta ,, .., ,, ,, " 
12 - Büyük Ada'da ., ., ., Merlcez:İ 

13 - Beykoz'da lakele civarında Merkezi. 
14 - Şehreminin'de Topkapı gençler mahfeli. 
15 - Fatih'te Haliç id..,..n kliillü merkezi. 

Bu yerlerde bulunarak müzakereleri dinleyiniz. 
SiNOP, 24. (Milliyet) - Türk dili kurultayı için Halk evi aalonundakİ 

radyo tesisatı ikmal edilmiıtir. 

Tiftik _ cemiyetinin • • 
mesaısı 

ANKARA, 24 A.A. - Türki· 
ye tiftik cemiyeti reiai Yozcat 
mebuau Süleyman Srrn Bey cemi
yetin meıaiıi etrafında bir muhar 
ririmize fU malUmab vemıiıtir: 

"Lale.han iatasyonu civarmda
ki cemiyete ait çiftliğin yapılmak 
ta olan ııiimune ağılının in~tı 
önümüzdeki ilk baharda bitecek· 
tir. Bir mütehaaus heyet marifeti
le eaki Ankara evaafını haiz da· 
mu:lık tiftik keçileri aatın alına
cak ve bili.hare halkın elindeki 
bu çins bayYanatla mübadele e
dilmek suretile tiftiklerimizin ısla 
hına çalıırlacaktır. Cemiyet bun
dan başka Ankarada tiftik imala
tı için bir fabrika yaptmnakta· 
dır. 

Çok yakında inıa~I ve l~aiaatı 
ikmal edilecek olan bu fabrıkada 

her nevi tiftik İmali.tına ba,lanr· 
'..ıcaktır. Bu meyanda tiftikten 
fapka imali için yapılan tecriib" 
ler müıbet netice verdiginden bu• 
nun da imaline batlanılAcaktır. 
Evvelce Ankarada tiftikten yapıl 
makta olan el itlerinin de ihya" 
düıünülmüı ve yapılan l~ebbü• 
üzerine Maarif vekiletimizce kı~ 
mekteplerinde ve enstitülerd.: bu 
seneden itibaren ders pro,rramla
nna bu cina el itleri de ilive olu~ 
muftur. 

Tiftikle yapağının imtizacı t ... 
riibeleri müabet neticeler verdi· 
ğind- yapılan tetebbiialer üzeri· 
ne bu aeneden itibaren menaucal 
fabrikalarımızda hükUınet heaa· 
hına yapılacak kumaılara muar 
yen niabeıte tiftik kan!lırılma•• 
takarrür et:mittir. 

- T ürkiyeden ııayet iyi inti 
balar:a aynlıyoruz. Cemiyetimi 
zin gayesi Şarkta Franunm 

nüfuzunu arthrm.ak. Türkiye i
le iktısadi. ticari ve barsi müna 
sebatı takviye etmektir. Fakat 

bu noktaya, Fransız ricalinin 
hayatile ehemmiyet vermedik
lerini görüyoruz. Fakat Fransız 

sefiri Conte de Cbambnın'un 
bu noktayı çok iyi takdir ettiği 
ni gördük. Conte de Cbaınbnın 
vaziyeti müdrik bir zat olduğun 
t.'an bu sabada muvaffakıyet 

göstermiş ve hiç bir tarafı İn
citmeden borçlar meselesinin 

halli icin müsait bir zemin ba
zırlam;ştır. İktısadi sabada iki 
meır.Jeketi 

lazım geldiğini beyan etmiş ve de
mamasıdrr. Anadolu' da ÜÇ Fran miştir ki: 

sız gördüm. Bunlardan biri Bur Bu, ruhi bir gayrettir. Beıeriyetin 
sula otelcilik ediyor. Halbuki heyeti mecmuaaının hayir ve men
burada daha fazla F ranaız bulu faali namına milyonlarca insanı men 

. . . ' I 1 fur bir dini esaretten tahlis etmek-
nabılırdı. Bu da Fransa nın bu ten ibaret olan idealimin arkaamdan 
hususta gösteraiği likaydiyi ko,muş olduğu 50 senenin bir neti-

M. Matos, Boliırya ile Paraıu- mıtlerdır. Konse~, muteakıb~~ 
ay arasında zuhur etmİf olan müzak~re v~ ?>unak.aı~ya lu
ihtilif üzerine bu iki memle- zum gormeksı~ın . ~aımı afy~ 
ket nezdinde Milletler cemiyeti merkezi komitesının mesaıaı 
misakı mucibince giri,miş ol- b._1<kında Yugosla.vy~ murabba 
duklan tearbürleri hatırlatmak sı tar~fmd~n verılmıt ?lan. ~
üzere vaki olan tetebbüslerin- p?r ıle. Mı1Uetdler kcdeedim~fe!ının 
den babseylemi.ştir. M. Matos, hımayesı atın. a a . mı~ o
buncian batka ihtilafın hakem lan mukavelenuı tasdık .. ve ·~
usulüne müracaat auretile halle z.a~ı ba~da ha!ya mumeuı
dilmesini talep etmit v~ musli- lının ve~~t oldugu raporu ka; 
hane vesait haricinde bır takım bul etmıştır. M. Paul Boncour 
usullerle yapılacak arazi tadili un ~e~lifi ü~erine. beynelmilel 
tını katiyen tanımayacaklannı te!~ki m~~aı k~ısyonun~n m.e 
beyan eylemif olan Vatington- aaame mu~eal~ık. rapor ttıfak ı· 
daki bitaraflar komitesi ile ec- I~ kabul edılmııtır. Ko?&ey, ~Cf 
nebi Amerikanın 19 cümhuriye kıla~ tarafında~ manevı t~bdıdi 
tinin sarfetmiş olduklan mesai teslıhata ve Çınde terbıye ve 
yi de ehemmiyetle kaydeylemit tahsilin .is\ibına müteallik. bu- cümenlerde teferrüata ait bazı 
tir. M. Matos. konseyden kiti- suaatta ıbraz ol.una~ mesaıden mülahazalarda bulunmak bak
b. umumi tarafından iki tarafa dolayı memnumyet ızhar eyle- kmı muhafaza eylemiştir. M. 
d~ tebliğ edilecek olan resmi miştir. M. Fon Neuratb,. Bon- Fon Neuratb, konseye Millet
bir beyanname ile bu mesaiye cour raporunu kabul etmış an- ler cemiyeti iktısadi komitesi
müzaheret etmesini talep eyle- cak önümüzdeki heyeti umumi nin mesaisine müteallik kısa bir 

Cemiyet bu mahaüliimüzün bil 
gibi tedbirlerle memleket dahilin• 
de çoğaltılmaaı ıslah ve sarfını 

temin ettikten sonra ihracı m~" 
leıi ile de uğratacak ve bunun •
çin mütehaasıslardan miireklı:eP 

bir heyet marifetiyle Avrupad• 
tetki.katta bulunarak ıhracatıf 
cemiyet vaaıtaıiyle yapılmaaınıtı 
temini çarelerini araıtıracaktır• • a. kon.se in ye timaında salahiyettar en- rapor kabul ettirmiştir • ...... llİlllİ .... __________________ ~ 
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Gümrük Tarif el erinde Tadilat Dil Yapdacak? .. 
Ekonomi 

• 
ispanyanın döviz 

vermediği söyleniyor 

08mrUkte 

Tarifede 
Tadilat mı? 

Ortada böyle bir 
pyia var • 1 

Of• Jkt t v k A 1 ti d b Son günlerde iktisadi mehafilde 
ıs, ısa e a e n en u gümrük tarifesi üzerinde bazı tadi-

. lat yapdacağı kuvvetle söylenmek-

hUSUSta teşeb t~~ir. Hatta daha ileri ~dil~ek _tadi 
• litın §u veya bu kısmılar uzennde 

b•. tt b 1 1 ı·stedı· yapılacağı da ilave edilmektedir. Ma usa a u unu masını mafi alikadar makamatta tarifede ta 
dilat yapılacağı veya böyle bir feye 
liizfun ıı:nrüldüğüne dair hiç bir maDün piyasada bir haber çıktı: lı

l>anya Türkiye e,ya11 için döviz ver 
bıiyor. 

"Türkiyeden ispanyaya ııevk ve 
;:ı_r~ edilecek mallar için hpanyol 
""'1kalarının iki gündenberi döviz 
~•rmeclilderi dün artık piyaoada ya
nlını_Jtı. Bu suretle memleketimiz. 
den lapanyaya yapılan ihracat hü
l'İik bir mani kıır§mnda kalmakta 
j• durmaktadır. lıpanya aon zaman 
"1"da ihraç eşyamız için batlıca bir 
~reç olmuıtu. Bilha11a yumurta
..,.ıınızın birinci alıcı11 ispanya idi. 

Dün bu haberin gelme•ile ihracat 
•fisi lktıaat vekaletine vaziyeti bileli 
terek bu maniin iıcllen izalesi için 
leıebbüaatta bulunulmaımı istemi§
tlr. 

Mısırda gümrüğe 
zam 

Ofise gelen mıılıimata nazaran, 
'-tıaır hiildlmeti bütün ithalat etyuı 
~ne gümrük reomlne yÜzde l 
"-m yaplJU!tır. 

Mersinden pamuk 
ihracatı 

Merıln Ticaret oda&1nın raporuna 
lııuaran bu mmtakanın 1931-32 dev 
t .. inde bir ıenelik deniz yollle hariç 
:"';mleketlere pamuk ihracab 8135 
ue.ıya, aair Türk l.imanlanna ihracab 
~2 balya, Çukw-ova fabrikalarında 
"llUanılan pamuk 11000 balya men
•ucat aanayil haricinde kulJanılan 
~ balyadır. Mevcut otok da 5000 
""'yadır. Bu mmtakanm 1929 rekol 
leai 147-149 bin balya, 1930 rekol
leıi 117-119 bin balya, 931 rekolte
oi 100-110 bin balya idi. 1931-32 
devresinde ihraç edilen 9043 balya 
l>ıımufun kıymeti S.376.375 liralık
lır. 

Yunanistan konten
janı değiştiriyor 

Yunaniıtanda 15 te,rinisaniden 
&anra. kontenjan siıtem.inin teınanıen 
ıleğiıtirilıneıi kuvvetle muhtemel gö 
lillmektedir. Yunan bük.Unıetinin 
kontenjantnıan •İstemi yerine mecbu 
'1 eşya mübadelesi ıisteminl ikame 
edeceği tllylenmektedir. 

Yunanistana hay
van ihracatı 

Gelen malUmata nazaran Yunanio 
lıına ıevkedilen hayvanab bakariye
>e evvelce vazedilen kontenjan kal
dırıimııtır. 

iş kanunu tetkikatı 
Ticaret oda11nda İş kanunu proje-
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Iİnİ ikinci defa tetkik eden komisyon 
da mesaisini bitirmiı ve raporunu 
bazırlanuıtır. Oda meclisi çarşamba 
gÜnü toplanarak bu raporu tetkik 
edecektir. 

Teşviki sanayi kanu 
nundaki tadilat 

Ticaret odası lktıaat velQletinden 
teşviki sanayi kanunu üzerinde ya
pılmakta olan tadilat hakkında ma
lumat i•temiştir. Oda bu malumatı, 
bu buıuıta alakadarların fikir ve 
mutalaalannı almak için İstemekte
dir. 

lsviçrede tahdidat 
Ofiıe gelen malfunata nazaran, ls

vi~re bükGmeti 26 kanunuevvel 931 
de vazedilen ithali.t takyidatım 933 
ıenesi 21 kinunuevveline kadar tem 
elit elmİ§tİr. 

Bariden dönüş 
Bari prk sanayi panayınna işti

rak eden tüccarlaronız bugün avdet 
edeceklerdir. Sergiye ihracat ofisi 
namına ııfden Akli Bey de avdet et
mektedir. 

Bari serııisinde bu sene t"!hir e
dilen türk eıya11 çok takdir eclilmiı 
lir. 

Mayi mahrukat 
Kömürden mayi mahrukat istihsa

li aanayü aon zamanlarda bir çok 
memleketlerde süratle inkipfa haş
lamııtır. Benzin ve mazut memleke
timizde çok kullanıldığından ve bu 
yüzden harice mühim miktarda para 

çıktığından yerli kömürlerimizden 
mayi mahrukat i•tihoali için te§eb
büsler Yardrr. 

Ticaret odası bu itteki masrafa 
ve saireye dair Almanyadan malu
mat iıtemiıtir. 

Navlun fiatları 
Ticaret odası navlun fiatleri üze

rinde tetkikat yapmaktadır. Odanın 
bu mühim tetkikatı bilhassa ihraç eş 
yamızm ecnebi memleketlere ve dabi 
li ticaret maddelerinin son piyasaya 
olan maliyet fiatinin tenzili noktai 
nazarından vaki olmaktadır. Bu tel 
kikat kara ve deniz bütün vesaiti nnk 
liyeoln navlunları üzerinde yapılmak 
tadır. 

Ticaret odaoı bu tetkikat esnasın
da bir çok şayanı dikkat noktalara 
tesadüf etmektedir. Bu meyanda faz 
la müvasebatı ticarlyede bulunduğu
muz bazı limanlara yapılan seferle
rin navlun ücretlerinin kumpanyalv 
tarafından yükseltildiği alaıılmı şt<r. 
Marsilyaya sefer yapan vapur kum
panyalan aralannda anlaıarak nav
lıınları 8 liradan 12 liraya çıJrarmıı 
!ardır. 

Filistine sevkoluna
cak hayvanlar 

ISTANBUL, 24. A. A. - ihracat 
ofiainden tebliğ edilmiıtir. 

" Türkiye'den Filistin'e ıevk ve 
ihraç olunacak hayvanatın karanti
na muamelesi hakkında alikadarla
nn ofiaten malGmat almaları." 

Bahriyelileri. 
mizin ziyareti 

Yunan ataşenava
linin bir arzusu 
Bahriye talebemizin Hami· 

diye kruvazörü ile yakında Pi· 
reyi ve oradan Atinayı ziyaret 
edecekleri baklanda Atinacl'an 
gelen haberler üzerine dün şeh 
rimiz alakadar mahafilinde tah 
kikat yaptık. Deniz Lisesine 
yaptığımız müracaata. bu hu
susta mektepte resmi malumat 
olmadığı cevabı verildi. Aldl:ğı 
mız malumata göre, Yunan se
fareti ataşenavali, Bahriye mek 
teplilerimizin Yunanistanı ve 
Yunan Bahriye talebelerini zi
yaret etmesi için alakadar mer 
ciimiz nezdinde bir arzu izhar 
etmi§tir. Atinadan gelen haber 
lerin bu arzucfan galat olduğu 
anlatılmaktadır. 

liimat yoktur. Mamafi tarifede dahi 
li sanayii himaye için bazı tadilat 
yapılmasma ihtimal verilmektedir. 

Ticaret odası bu şayialar üzerine 
dün böyle bir şey olup olmadığım, 
varsa hangi esaslar dahilinde ve han 
gi kısımlarda tadilat yapılacağını lk 
tiıat vekaletinden sormuştur. 

Memlekette 

Cessur bir 
Jandarma 

Tek başına bir 
haydut 

çetesini dağıttı 
MARDİN, 23 - Bir jandarma 

neferimiz Diyanbekir ile Mardin 
arasında tek batına bir haydut 
çetesini temizlemiştir. Sabık Var· 
tu kaymakamı ıehrimizden jan
darma neferi Düzceli Mehmet 
oğlu Ahmet Efendinin muhafaza
sı altında Diyarbekir ihtisas Mah
kemesine oevkediliyordu. lkisi de 
bir otomobile binmiılerdi. Fakat 
Diyanbekire üç saat mesafede o· 
tomobllin önüne bir haydut çete
ıi çıkını§, derhal yaylım ateşe baş 
laınıflardır. Haydutların kurşunu 

§Oför Mustafa efendiyi öldürmiq, 
şoför muavini de ağır surette ya
ralanmıştır. Bu sırada hiç soğuk 

kanlılığını kaybetıniyen jandar
ma Ahmet efendi, hemen yere at
lamış ve pusu kurarak haydutlara 
ateş etmeye haşlamıştrr. Jandarma 
haydutlardan ikisini öldürmüş, di
ğerlerinin de peıine dü,mü~ ve di
ğer haydutlar Ahmet Efendinin 
bu cesareti karşıamda firardan 
başka çare bulamamışlar, kaçmış 
!ardır. Jandarma Ahmet efendi 
tekrar otomobilin başına gelmiı 

ve otomobili kendioi idare etmek 
suretile mevkuf kaymakarnr Di
yan bekire götürıniye muvaffak 
olmutlur. Firari şerirler takip e· 
dilmektedir. 

Kaza kurşunu 
Malatyadan yazılıyor: - Şeh 

rimizde Aslan Bey mahallesinde 
oturan Püıer oğlu İbrahimin on 
yaşındaki çocuğu bir kunduracı 

dükkamnda çıraklık yapmakta
dır. Ayni dükkanda çıraklık ya
pan Gedik oğlu Vehap isminde 
biri tabancasını temizlerken silah 
birdenbire ate§ almış, çıkan kur
§Un lbrahimin oğlun:ı ioabet et· 
miş ve çocukcağız derhal ölmiif
tür. 

Hırsız üfürükçü 
Tekirdağından yazılıyor: iki 

gün eV\l'e] lnecik nahiyesinde bir 
hıroızlık oldu. iki Çingene kadım 
hasta olan bir knylü kadını ziya· 
rete gelmişler. Ha.11ta kadını oku 
yup üfliyerek iyi etmiye yelten
mitlerdir. 

Kadına iyice teselli verirken 
diğer bir Çingene karm da eve 
girerek köylü kadının bir kaç li
ra parasını çalmııtır. Sonra.dan 
farkına varan köylü kadın kara
kola haber vermİ§ ve Çingene ka 
dmlar ıyake.lanare.k hapishaneye 
teılim edilmitlerdir. 

Trabzon baro 
reisliği 

Trabzon 23 - Trabzon baro 
intihabatı yapılmıı, reisliğe Avu
kat Faik Ahmet bey seçilmiştir. 

Et alhkuruş 
Biti isten yazılıyor: Şehl'İmizde 

meyvenin en bol za.manmdayiz. 
Buradan civar kasabalara meb
zul miktarda y aı meyve ihraç e· 
diliyor. Kağm arabalan durma· 
dan kavun, karpuz ye zahire ta· 
şıyor. Üzüm ve a.rmu t ihracı da 
bollqmıştır. Yirmi gün kadar kıı 
mevaimine gireceğimiz için her .. 
kes meyvelerden bol bol istifade 
etmektedir. Son zamanlarda bal 
ihracatı da artmı,tır. 

Buradaki et ucuzluğu memle
ketin hiç bir tarafında yoktur. 
Sığır etinin okkaaı altı kuruşa &a• 

tılıyor. 

Maarifte Mahkemelerde Belediyede 

Maarifte yeni Sahte • Telefondan 
Çıkanlar 

Memurelerin tasfi- , 
Kadrolar Damga 

itfaiyede 
Yıldönümü 

ye•inde Ekalliyetmektepleril iskambil kağıdı 
tarafgirlik oldu mu? ilk kısmın kadro•u kaçakçılığı mı ? 

Onuncu sene mü
nasebetile 

merasim yapılacak Kadıköy ve Beyoğlu telefon yann tebliğ ediliyor 
tesisatının da otomatik hale if E nebi elr.alli k 1 • il'-

- .. · h elif 1 c ve yetme tepen "' 
ragı uzerıne. mu t santra • kumdan türkçe muallimlerinin kad-
lerde çalışan 70 e yakın memu ro•u yann maarif müdüriyetine teb
renin açıkta kaldrkları yazılmıt liğ edilecektir. Şimdiye kadar lise 
tı, ve ortamekteplerle ilk kıımı da ihtl 
Dün bu mıneurelerden bir gnıp va eden orta d~edeki mekteplerin 
matbaamıza müracaatla duy- kadrolan ıı:elnııttir. 
d ki t 1

" .. k d ' l • L _ llk kısımlarda da açığa çıkarılan 
u an ees uru, en ı erme Dil muallimler vardır 

zı gazetele~in y~zdığı gibi altı Aldığımız malu.;...ta göre çıkan
t•r aylık nısbetınde tazminat lan muallimlerin itirazlannı tetkik 
verilmiş olmadığını, tirl<etin i~in velı:ilet buradaki umumi müfet
eaki memureleri olduklan hal· titlere bazı esasllll' aöndermlttir. 

de bazı Ermeni mtistademlerin ilk tedrisat kadrosu 
hizmetlerinde ipka ve ten:ih e- lstanbul ilk tedri.a.t muallimleri· 
dil diklerini İzah ettiler. Bu me- nin kadroları dün maarif müclürlö
murelerin hukuk ve m.enafiinin iünde kendileri?e tebliğ edilmiştir. 
ne dereceye '-ad•• t -. t 1800 letanbul ilk mektep mualli-

1< ~ emın ve a • · · d . ti • d .. 
ki d ' ld'•· • ··- k .. mı ıçın e vazıye en egııen 345 

p e ı ıgını ogrenme uzere muallim vardır 
şirket nezdindeki hükfunet Baş · 
komiseri Fuat Beyi aradık. Fu- Ticaret lisesi mezun
at Bey mezun bulunuyordu. l 
Maamafih haurzlığa uğradıkla arı imtihanı 
rmdan bahisle açıkta kalan me Galatasaray lisesi ticaret kısmı ve 
murelerden henüz komiserliğe ticaret lisesi mezunlarının dün im
hiç bir şikayet ve müracaat va- tihanma b8§lanmıştır. imtihana 100 
ki olmamıştır. Böyle bir müra- kişi iştirak etmiştir .Muvaffak olan
ca at olursa şirketin dahili nİ· lar yüksek iktisat ve ticaret mektebi 

zamnamesine muhalif bir mua· 
mele olup olmadığı komiserlik 
çe tahkik edilecektir. Ayni me
seleyi oirket ne2:dinde de tahkik 
ettik. Söylendiğine göre. otoma 
tik tesisat hasebile açıkta kalan 
larla ipka edilenlerin hizmet 
müddetleri. ehliyet, devam ve 
saireleri tetkik edilmiş, en kı· 
demli ve ehliyetli olanlar seçil 
miştir. Ayni vaziyette olan me
murelerden de kadro dolayısile 
açıkta kalanlar olmuştur. Bun
lara da hizmet müddetlerine nia 
betle taz1n;i~at verilmittir. Şir
ket mahafılınde her hangi bir 
suretle tarafgirlik yapılmış ol· 
ması varit addedilm'*nektedir. 

Denizde 
Yangın 

Motör mü, vapur mu 
anlaşılamadı 

ZONGULDAK, 23 - Evvelki 
akşam oaat 17 raddelerinde de
nizde yirmi mil açıkta ke.if bir 
duman görülmüştür. Bundan iki 
ıaat evvel limanımızdan kalkan 
Gerze, Sebat, Şule vapurlarından 
birinin bir kazaya uğrarnalart ih· · 
timaJine binaen duman istikame• 
tine iki romorkör gönderilmiştir. 

Romorkörler üç saat kadar 
gittikten sonra dumana yaklaşa
rak vaktin gece olması dolayroile 
yanmakta olan gemi veya vapu
run bir iki mil kadar etrafında 
dolaşmıılar ve herhangi bir tehli
keye ma;-uz kalmamak ınakeadile 
ateşe fazla sokulamamışlardır. 

Yanan cismin civarında l<ütük 
ve kereate parçalarına tesadüf e· 
dilmiştir. Romorkörler gece geç 
vakit Zonguldağa avdet ettikleri 
zaman bu haber şehre derhal ya
yılmış ve büyük bir heyecan tevlit 
etmiştir. 

Bu vak'adan iki saat evvel li· 
manımızdan be.J"eket eden Gerze 
vapuruna ceviz kiltüğü tahmil e
dildiği öğrenilmiştir. Romorkör 
kaptanlan ateıi oldukça uzaktan 
ıı:ördükleri için yanan cianıin va• 
pur mu, yoksa motör mü olduğu. 
nu kuvvetle tahmin edememekle 
beraber yüksekten alevli ve dağı· 
nık surette düşen tl"} parçalan 
bunun yanmakta olan bir motor 
veya gemi olması olduğu biuini 
verdiğini söylediler. 

Buradan kalkan Vllpurların hiç 
brnde kereste mevcut olmadığı 
chetle bu geminin bir kaç gün ev• 
vel Bartmdan kereıte ve Filyoa
tan da ceviz kütüğü yükleyen Nl
metihüda ismindeki motör olduğu 
zannolunuyor. 

Romorkörler kaza mahalline 
bir saat kadar düdük çalarak do
laşmıtlarsa da yanan geminin tay 
falarma tesadüf edememi,lerdir. 
Bunlarm denizin müıait olması 
dolayıaile sandallanna binerek 
sabile çıkmı§ olmalan muhtemel
dir. 

Adliyede it saatları 
Adliyede bir tetrinievvelden 

itibaren mesai saatleri değişmek
tedir. 

Bu tarihten itibaren Adliye 
devairinde it, aaat 9 da. başlıya• 
cak, 12 iye kadar deve.m edecek, 
12 den 13 e kadar payd03 yapıla 
cak, 13 ten aaat 17 e kadar tek· 
ırar ise devam olunacakbr. 

ne kabul edileceklerdir. 

Gazi mükafatı 
Cümburiyet ve demokrasi hakkın 

da en güzel eser yazana verilmek 
Üzere darülfünun emaneti tarafın
dan tertip edilen Gazi Mustafa Ke
mal mükafatı muıabakaS?na gönde
rile neserlerin tetkikine dün de hu
susi komisyon tarafmdan devam e
d_ilmittir. Komisyon yarın tekrar iç
tıma ederek tetkikatma devam e
decektir. 

Hadisenin 
Aslı! 

Gece yarısı apartı
man önünde 

bağıranlar kimdi? 
Dünkü gazetelerden birinde 

hufasatan §Öyle bir haber vardı: 
"Lalelide Sadık Bey apartıma

mna otomobille iki meçhul adam 
gelmiş, kapıyı hızlı hızlı çalmış· 
!ardır. 

Bu apartımanda Vali muavjni 
Ali Rıza Beyle Darülfünun ruhi· 
yat müderrisi Mustafa Şekip B. 
oturmaktadır. Diğer katlar boş· 
tur. 

iki meçhul adam Bedri Beyi 
iıtediklerini, Bedri B. uyuyor de
nince, Şekip Beyi merkeze götür .. 
mek için geldiklerini söylemi,ler· 
dir. Apartıman kapısınrn bir ara· 
lık açılmasından istifade eden a· 
damlar Şekip Beyin dairesinin Ö· 

nüne gelmişler ve Şekip Beyi gö
türmek iatemitJerdir. Bu aralık 

Ali Rıza Beyin refikası Hanıme· 

fendi telefonla polis merkezine 
haber vermi§, polisler gelip bu 
meçhul adamları alıp götürmüş
lerdir. Bunların iki karmanyolacı 
olduklan söylenmektedir." 

Meseleyi dün Vali muavini A· 
li Rıza Beyden sorduk ... Ali Rıza 
Bey dedi ki: 

- Eyhilün on dokuzuncu pa
zarteai ııünü saat 23 raddelerinde 
oturduiumuz apartıman katının 
altındaki dairede oturan müder
ria Şekip Beyi görmeğe iki ıalnı 
gelmiı, Şekip B. gece yansı hüvi· 
yetlerini tanımadığı bu ziyaretçi· 
!ere görüpneii kabul etmemiıtir. 
O sırada balkonda bulunan mu· 
uı.aileyhe karıı afai'ıdan yiikaek 
sesle İçeriye almmalannda iırar 
eden hu adamlarm gayri tabii 
vaziyetlerinden endiıe eden refi. 
kam telefonla polisi haberdar el· 
lifinden, gelen polis ınemurlan 
gece yan" huzur ve ıükilnu ilıli.l 
eden bu adamlan karakola götür 
müşlerdir. 

Meıele bundan ibarettir ve hA 
disede bizim ba§kaca hiç bir all 
ka ve münasebetimiz yoktur. 

Aldığunız malUınata göre bnn 
lar bilahare ıerbest hırakılmııtw. 

Avukat Muzaffer B. 
Milliyetin eoki yazı heyetinden 

ve kıymetli arkadaılanmızdan 
Ankara ticaret mahkemesi hakim 
liğini ve icra rİfaseti batmuavİn· 
lifini ifa etmiı bulunan Muzaffer 
Bey avukatlık mesleğine intisap 
etıniıtir. Muzaffer Bey aon va.zi
feoi olan hazine vekaleti ile bir
likte latanbul'da avukatlılı: ede
cektir. Muvaffakivet dileri7 

İstanbul Dokuzuncu adli ihti
sas mahkemeai dün §Ayam dikkat 
bir kaçakçılık ve sahtekarlık da· 
vaaınm rüyetine bll§l&ml§tır. 

DavllllilJ maznunlan Hüseyin 
oğlu Hüseyin İNninde bir adamla 
evvelce katilden ve kaçakçılrktan 
mahkôm Celaldir. 

Bunlar Anadolu hioarında kah 
veci Abdullaha iskanbil kağıdı 
satarken yakalanmışlardır. Elle· 
rindeki iskambil kağıtları üzerin· 
deki damganın sıthle olduğu an· 
!atılmıştır. 

Dünkü muhakemede Celil bu 
kağıtlan Beyoğlunda bir Yahudi· 
den aatrn aldığım ve üzerindeki 
damgaların aabte olduğunu bilme 
diğini söylemiştir . 

Muhakeme maznunların sahı· 
ka•ırun istilB.mı ..-e ıabit celbi için 
muhakeme batka gÜne bırakılmıı 
tır. 

Norlur aleyhinde 
dava 

Norlur ııazetesi müddei umu
miliğe gazete ııöndermediği için 
ıtleyhine dava ikame edilmi§tir. 

Bu dava ikinci ceza mahkeme 
sinde rüyet edilmektedir. 

Fırka 
Kongreleri 

Ocak kongreleri ay 
başında başlayor 

C. H. fırkası kongreleri bu 
ay başında başlıyor. T eşriniev
velin birinde ocak kongreleri 
başlayacak ve 15 gün devam e
decektir. Ocak kongrelerini mil 
teakıp nahiye kongreleri batla 
yacak ve ay sonunda bitecektir. 
T eşrini11ani başında kaza kon· 
greleri yapılacak ve 15 gün aü 
recektir. Vilayet kongresi iki 
senede bir yapıldığı için bu se
ne vilayet kongresi de yapıla
caktır. Vilayet kongresi bir haf 
ta sürecek ve kazalardan gelen 
kongre zabıtları. ocak ihtiyaç· 
ları tetkik ve tesbit edilecektir. 

Talebe birliğinde 
Milli Türk talebe birliği umumi 

katipliğinden: Mili T. T. Birliği ida
re heyetinden istifa eden Hukuk fa
külteıi murahhası yerine nkamname 
mucibince ikinci namzet arkada§ ıı:el 
miştir. 

Bir vapur oturdu 
lta)ya bandıralı Arscni vapu· 

ru Karadenize çıkmak üzere Bo
ğazdan geçerken Y eniköy önle· 
rinde karaya oturmuştur. Gemi, 
kaptanın çalışması neticesinde 
kurtulmuı, yoluna devam etmiı· 
tir. 

itfaiyenin belediyeye devrinin o
nuncu yd dönümü münasebetile bu
gün öğleden sonra Fatih itfaiye mü 
dürlüiünde merasim yapılacaktır. 
Merasimde vali ve belediye reisi 
Muhittin B. de hazır bulunacaktır. 

İnhisar/arda 

Tadilat 
Projesi 

Bugün heyeti umumi 
yede görüşülecek 

Tütün İnhisarı kanununda 
tadilat icrasına memur kongre 

heyeti umumiyeıi, bugün topla 

narak encümence tesbit edilen 

esaslan müzakere edecektir. Bu 

içtimaa. İnhisarlar umum mü

dürü Hüsnü Bey İstanbulda bu 

lunmadığmdan vekili ve mua· 

vinlerinden Mithat Bey riyaset 

edecektir. Şehrimizde bulunan 

Gümrük ve İnhisarlar vekili Ra 

na Beyin de bugünkü kongre 

içtimamda hazır bulunması 
muhtemeldir. 

VtlAgette 
• 
iskan 
İşi 
Dün de bazı kimse
lerin ifadesi alındı 

İskan idaresindeki sui isti
mal tahkikabna devam olun

maktadır. Mülkiye müfettişi bu 
meselenin tahkikatı neticesi ola 
rak dün bazı kimselerin ifade
lerini almıştır. 

Nazif Bey 
Maliye vekaleti varidat u

mum müdür muavini Nazif B. 
tehrimize gelmiş ve dün defter 
dar Mu8tafa Beyi ziyaret et.:ıiş 
tir. 

Atletizm federasyo
nu reisi istifa mı etti? 

Haber aldığımıza o,:öre Atle
tizm federasyonu reisi Bur h ane t .. 
tin B. ahvalı sıhhiyesi dolnı·ıs il c 

federasyondan istifa etmiş '"' 
İstifanamesini Türkiye idman Ce
miyetleri merkezi umumisi rıya
&etİne yollamıştır. 

Ceneral Mac Arthur 
bugün geliyor 

Ceneral bu akşamki trenle 
Ankaraya gidecek 

Amerika Müttehit hükumetle- j ru harbiye reisliğine terfi etmit ve 
ri Umum Erkanı Harbiye reisi Ce- bu aıfatla Franaa'da muhtelif hiz. 
neral Douglu Mac Arthur bugün metlerde hulunmu,tur. Ceneral 
yaverile birlikte -at 15 te Daçya Mac Arthur, 42 inci fırka liva ku· 
vapurile Köotence'den ıebrimize mandanlığma tayin .,dilıniş, mÜ· 
gelecek ve merıuimle ka!'fılan&• tareke Hllaamda ve mütarekeden 
caktır. Ceaeral Mac Arthur ak· aonra ayni vazifeyi uhdesinde mu 
ıamki trenle Aıık.ara'yıı. gidecek• hafaza elmi§tir. Ceneral Mac Ar· 
tir. thtır, 1920 de orduda daimi bir 
Caneralın tercilmeihalt vazifeye tayin ve 1925 te riitl>eaı 

fenkliğe terli edilmiıtir. Ceneral Douıılu Mac Arthur, 
Amerika'nm Arkanaaı hikümeti 
dahilinde Little Rock Barrackı 
tehrinde 26 ki.nunuaani 1880 ııe
neainda doğmuıtur. Ceneral 1903 
aeneıinde Weıtpoint' da tahlilini 
bitirdikten aonra iıtihkam zabiti 
olarak Pilipin adalannda bir kı· 
taya memur edilmittir. Bundan 
aonra muhtelif va:r.ifelen tayin e• 
dilen Ceneral Mac Arthur, Amerl 
ka müttehit bülıtlimetleri dabilln· 
de birçok yerlerde Ya Meksika'· 
nin Verakril:r. tehrlnde bulunmuf· 
tur. 

Umumi harp çıktığı zaman Ce
nera.I istihkam hinbaaı&J idi; Har· 
bin ilini üzerine çabuk terfi ede· 
rek 1917 de piyade miralıı.yhğına 
ve muteakiben 42 inci hrka erka 

Ceneral bundan aonra orduda 
müh.im vazifelerde bulunmuftur. 
Ezcümle Weıt point de Askeri a
kademisi levazım reisliğini, Fili. 
pin adalan ile birçok kolordular 
kumandanlıklarını ifa etmiş v• 
nihayet Ceneral rüthe&ile Ameri
ka ordulan ıımum erkani harbiye 
reisliğine tayin edilmiştir. 

Ceneral Mac Arthur, Amerika 
da ceneral rütbesini haiz yekinl' 
zabit olduğu gibi, erkanı harbiy• 
reialifi makamını iıgal eden en 
genç zahittir; Bugün 52 yaşında
dır. 

Ceneral, harpte iki defa yara• 
lanmıı, Amerika ve ecnebi devle! 
ler tarafından ni§Anlarla taltif e· 
dilmiotir • 

! 
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Gelen evrak geri verilmez -

Müddeti geçen nüıbalar 10 ku
ruştur. Gazete ve mat'-aya ait 
i1Jer için müdiriyet~ müracaat 
edilil" Gazcteıniz ilUların me
ş'uliyetini kabul etmez. 

BUGÜNKÜ HAVA 
Y eıilköy askeri rasat merkezin-

! 
den aldığımız malUmata göre bu
gün hava ekseriyetle açıktır . Rüz

gAr hafif kuvvette ~imali İıtika· 

metlerden esecektir. Dün en faz-

' a ıcak 25, en az 11 idi. 

lfm:L~ 
Hamallar 
Meselesi 

lstanbulda arasıra patlak 
veren bir hammallar meselesi 
vardır. Bu mesele Ticaret oda
sından valiye kadar derece de
ı·ece salahiyettar adamlarımızı 
itgal eder. Ben bilhassa bu se
ferki Avrupa seyahatimde gör 
düm ki; hammallar meselesi, 
sık sık önümüze çıkan bu me
se' r b"r hamına! meselesi de
ğil bir yol meselesidir. Neden?. 

Evvelen şuradan başlaya
yım: lıtanbul hammallan dün
yada "meraklı bir şey" ( Curio
site) teşkil eder. Avrupa ve A
merikada yük nakliyatını adam 
b r deıj il , hatta hayvanlar bile 
y apmaz . Sırtında yük olan hay 

v ana yalnız bir kere Vi,ide 
rast • • dim. O da toprak testi 
sP tıyor<.!u ... Üst tarafı kam.yon
la ; · geniş tekerlekli yük ara
ba larile yapılır. Ufak tefek eş
yayı d a kah bisiklete takılı. kah 
el il~ i tilen hafif arabalarla nak 
lecle rler. Bu iş bizde yapılamaz. 
C üakü bili. istisna hiç bir şeh· 
rimizde böyle bisiklet veya el i
le eşya sürüklenebilecek kadar 
düzgün yolumuz yoktur. Eğer 
böyle yollarımız olsa hem insan 
sn tında eşya taşımak gibi ku
runu vusta usulünden kurtulur, 
hem de arasıra sırıtan bu nabo! 
me~eleyi kökünden temizlemi! 
olurduk. 

Bizir:.. sigaralar •• 
Avrupada Türk sigarası bir 

lül<s tütündür. Ben kendimi 
r.1Uayerıe için müracaat ettiğim 
cfo'.,tc ra sigara içmediğimi söy 
! eJiğim zaman bana: 

- En güzel tütün çıkan bir 

'( Sıhhi bahisler ) 
Uyku ilaçları .. 

"Hayat kabili tahammül 1 vakkat ve yahut müzmin olarak 
olurdu, zevklar olmasaydı" kendiıini zehirleyebilir. 

(Lort Polmerston) Uyku ilaçlarını tedavi usulle• 
Bugün en iyi, en çok tanılmıı ri arasından çıkarıp atmak hatırı 

uyku ilicı veronal'dir. mızdan geçmez. Uykusuzluk-
Tarihi 1903 len ba§lar. O ta- !arda çok faydalan ırörülüyor. 

rihte idi ki Emil Fifer ve Von Bunların icinde Lümımal ve 
Mereny ilk defa olarak bu Malo- Gardenal gibi bazıları sar'ada 
nylüre'dcn müttak olan Olreid'i fren vazifeıini görüyo~·lar; halti 
İstihzar etmişlerdi. Veronal'den bazan kuvvetleri kesiyorlar. Li.
sonra adlan baıka, !ikin hepsi kin unutmamalıdır ki, bunlan 
Malonylüre'den miittak bir çok suiiatimal edenler, bu son zaman 
uyku ilaçları meydana çıktı. lara gelinceye kadar düşünülmesi 

On, on beş ıeneden beri tanı- ni tehlikelere maruz kalıyor. ilk 
lan bu ilaçlar o kadaT muvaffa- morfin şiringaaı iyi, ilk kokain 
kıyet göaterdiler ki bazı haıtalar, çekmek gibi, ilk eter koklamak 
bunları suiistimal ettiler. Kendile gibi ilk uyku ilacı komprimesi de 

ı rini iıpirto ile, afyonla, cther'le bütün zararları, bütün !ehlikeferi 
kokainle, esrarla :zehirletenler ile bir zehir iptii.ıı ihtimalini 
vardı. Bir yeni zehir iptilAaı deli- hasıl edebilir. Bir tehlike ki de· 
liği daha doğdu: Uyku ilaçları ile !iliğe, hezeyana kadar varır. 
zehirlenmek. Sancıyı kesmek için m.&>rfin 

ispirtolu içkiler düşkünlüğ.in- ıirinıra edildiği gibi, uykusuzluğa 
den daha az mülhit olan bu yeni karıı da uyku ilaçlarından bir ta 
zehir İptiliaı afyonla, kokainle neıi verilir. Çok kere birkaç 
zehirlenmeden ziyade yayılmıt- gün sonra., ilaç sayesinde uyku 
tır. gelir; uyku gelince de iliç kesi· 

lapirto, afyon, eter, kokain lir. Her zaman böyle omaz . Uy
eaki, yahut niabeten eski zehirleT• kusuzluğun devamı insanı ilaca 
dir. Herkes, bugün onlarm ferdi alııtınr. 
ve içtimai tehlikelerini, mazarrat Artık zehirlenme yeı·leşir ve 
!arını bilir, bunlara. kanı muhte- daimileıir. Uzun müddet kulla
lif memleketlerde hazan k..ıt'ı ve nılan bütün zehirler gibi, bir iti
hiç olmazı& sıhhi tedbirler alın- yat hasıl olur, Tabii uyku ıribi 
mışlır. bu da Pisikofiziyolojik bir ibti-

Barbitürik zincirlenmesinden yaç halini alır. Ayni zamarda 
gelen uyku iliçlan İse henüz gent vücudün duygusu zehi1·le azar a
zehirlerdir. lnaanlar henüz onla zar körlendiği için sadec·:! cvvel
ra karşı li.znn gelen tedbirleri ki tesire muadil bir tesir hasıl ede 
almak için zaman bulamanlışlar- bilmek için gittikçe artmak üzere 
dır. Yalnız baılıca bir zehir İpti kuvvetli mikdarda. uyku ililçlan 
li. sına meydan verdiklerini Öğ· kullanmak li.zon gelir. 
renmişlerdir. işte bunun içindir "Uyumayanlar dainta ayni 
ki bir çok memleketlerde, afyon kimselerdir. Denirae yanlıt bir 
dan daha ziyade uyuıturucu il.iç şey söylenmit olmaz. Uyku vazi 
lar arasında bulunmağa 13.yık feıinin zaafma duçar olmuş klm 
olan uyku ilaçları henüz adla aeler vardrr. Onların uykuları ka 
anılmamaktadır. Yine bunun i- rarsızdır, bozulabilir. Türlü türlü 
çindir ki, halkın bunlar hakkında sebeplerin tesiri ile kolaylıkla ve 
lnyıkile, yahut hiç 1:-ilgileri olma- gittikçe kıaalır ve yetişmez olur. 
dığından , bakkaldan 1eker, tuz Bu istidadı olmayan kimıelere 
ahr gibi uyku ili.çlarını tedarik sonradan musallat oimu~ bir uy
edip kullanıyorlar. Bugün bec· kuıuzluk değildir. 
kea ist e r 1e, nitekim bazıları isti ... 
yorlar - uyku ili.çları ile mu-

······-········--··-·······-·-·········--·--
ır.emlekette olduğunuz halde tü 
tün içmeyişiniz şayanı dikkat
tir. 

Demiş ti. T ütünlerimiz nere
sinde olursa olsun Avrupada 
çok aranır fakat az içilir. Çün
kü pahalıdır. Yirmi sigaralık 
bir paket 20 franktır. Yani 170 
kuruş. Tabii bu fiatta tütün a
lıp içecek olanlar da azdır •• T Ü 

tüncü dükkanlarının ecnebi tü
tünler vitrinlerinde 20 franga 
Türk sigaralarını gördükçe ha
tırıma geldi. 

Acaba bizim tütün idaresi 
sigaraları harice daha ucuz sa· 
tamaz mı? •• Bir kere hesap et
seler hiç fena olmayacak. Çün
kü Avrupada bizim tütünlere 
çıkışabilecek derece kabadayı 
mal yok. 

Kraliçemiz! .• 
Gün geçtikçe Naırettin Ho· 

ca gibi dua ediyorum: Kraliçe 
olmadığıma.. Vakıa insanın 
dünya güzeli olması pek latif 
bir şeydir. Belki maddi düşünü 
lürae biraz karı da vardır. La
kin balkın merakını. memleke
tin iyi teveccühünü tatmin için 
rahat ve huzurunu terkederek 
Avrupadaki yorucu seyahatin 
daha yükünü atmadan burada 
da balo balo, kazino kazino gez 
mek. hele binlerce balkın bakı, 
ağırlığını çekmek çidden güç 
şeydir. iyi ki kraliçe olmadım ... 

FELEK 

Müstefit olmayanlar da son
radan kazanılmıf olarak gelen 
uykusuzluklar olmakla beraber, 
uykuıuzlann çoğu doğutta olan 
bir uykusuzluğa dütkünlük dola
yııile uykusuz kalırlaT. Uykula
rı çarçabuk bozulan ve di\zgün 
olmayan bu kimseler çok zaman 
müvazenesiz, heyecanlı, kuruntu· 
ludurlar. 

Sözün kısası snirlerinirı gayri 
tabiiliği onları istekle ve uzun 
müddet devam eden zehirleri sui 
istimale sevkeder. Bu nıüvazene 
sizler zehir delisinin tohumu gibi 
dirler. içlerinden bazıları lüzu· 
mu olduğu kadar uyudukları hal 
de uyuyamadıklarını zanneder
ler; bu uyku onları tatmin et
mez; u geceyi gözlerini kapama
dan ıreçirmiş oldukları intibamı 
verir.,, Uykusuzluk ekseriyetle, 
uyku olmadığı hakkında bör "fi. 
kir,, bir inanmadır. Gözünıii ka
pamadrm, diyen kimse gök gürül 
tüleri ve yıldırımlarla geç"n bo
rayı, fırtınayı duymamı:\trr. BÜ· 
tün geceyi derin bir uykuda hor
layarak geçirmiıtir. Bu uykusu .. 
luk fantomu hazan hekimi bile 
aldatır, ve uyku ili.cı vermeıi, 
ne sebep olarak bu sinirliyi nihayet 
zehir delisi yapar . 

Miktarları yüksek olmadığı za 
man uyku iliçlan ile müzmin 
aurette zehirlenme pek az bariz 
bazı alim~tler gönneyi de ibraz 
eder: Gündüzleri uyuklama. vak 
tinde zaafJ hafızada sadakat~ız· 
lık, dütünmede yavaşlık, ve ten
bellik. Çalıımak zevki, çalışmak 
kabiliyeti kesilir. Ahlak dPğiıir, 
bilba11a hırçınlık gelir, hasta ko 
layca öfkelenir, çene ça)at", kı7ar 
dardır, kavgacı, §amatacı ve ha
kiki bir aile beli.sı,, olur. 

Bazan evvelce pek tatlı ve 
uyaal bir huyu varken, ve az mik 
tarda uyku ili.çlarınc devarılı su 

Milliyet'in Edebi Romanı : 103 usulü keşif ve takip edebile
ceğiz? 

Ölüler yaşıyorlar mı? 
( F elnli IAntaıtique roman) 

Yazan: HÜSEYiN RAHMi 
- Evet ••. Gördüm ••. Kanat- Ruhlar tehditlerini ika kud-

lı ıema..i.ler.... retlerini bir daha iıbat ettiler. 
- Vah vab Orhan genç ya- Şimdi ölüm nöbeti Orhana 

tında sana da yuık oldu... ırelmitti. Zavallı gencin canın-
- Ben ıörürüm. Baıiret ö- dan evvel aklını almı,lardı. Ü

züm açıktır •.• Kalabalık :.:la- nun da batını yedikten sonra 
m araıında Sakıp Cemal ile kimi öldüreceklerdi? Aile efra
Ulvi Nadiri tamdım •• Şehame- dına birer birer tırpan mı ata
ti evveli onlar kucaklayıp ka· caklardı? 
çırmak iıteyorlardı. Hayırhah- Yine Talat Beyle Dili.ver 
lar imdada yetittiler. Karımı ba,bata verdiler. Dayı bey bu 
ıerirlerin zaptından kurtardı- çocuktan başka dertleşecek bir 
lar... kafadar bulamayarak ondan 

Talat Bey derin bir teessüf ıoruyordu: 
dütünceelle batını önüne eğe- - Oğlum bu elim olduğu 
rek: kadar garip felaketler e sen ne 

- Ruhlarla ünsiyetin netice diyorsun? 
si ic;cler acısı... - Hayret efendim hayret ..• 

hanın tayaranını akıl ve - Hayrete kap;J-.. ak bu es 
idrak kabul edemezken pey- rarın üzerine göz yummaya 
ıamber olmayan bu bahtsız ka gelmez. Hakikati ara,tırmalı: 
dmın ölümünden sonra uçtuğu ta devam etmeliyiz ... 
na nasıl İnanılacak? 1 - Bendeniz de bu fikirde-

4 1J. Jf vt ı. 

- Önüme Cenabı Hak im
zalı &ökten bir tasdikname in
se Şebametin natı semaya çe
kildiğine beni inandırabilmek 
mümkün değildir. 

- Ben de bu imki.nsızlığm 
inadından dimağımı kurtarama 
maktayım ... Fakat cesedi orta
dan nasıl yok ettiler? .. Bilkim
ya eritip külünü havaya mı üf
lediler.? 

- Ne yaptılarsa yaptılar .• 
Meğerse ruhlara bu ıüzel ka
dının yalnız ruhaniyeti değil 
cismaniyeti de lazımmış ••. Hiç 
bir akıl endazesine gelmeyen 
ağrep haller ağrep ... Orhan na
tı uçuran melekleri gördüğünü 
söyl~yor .. Hadisede Turhan da 
beraber bulunuyordu.. Onun 
da bir ağzını arasana bakalım 
iki :.ardeşin ifadeleri biribiri
ni tutacak mı? 

- Turhan kokain düşkünlü
ğile kardeıinden beter harap 
bir hal aldı •• 

- Bu çocuk hariçten kimse 
ile ihtilat etmez. Kokain müp
tdi.larile tanıtmaz iken nasıl 
oldu da bu zehire vücudünü a
l 

rette aldıktan sonra fE'ç imsiz bir 1 • • 1 
adam olur. ı ( • 

Asıl Tipik alimetler, yirmi Ş Ve ŞÇI 
dört saatte ayni uyku ilicmm '---------------' 
miktarı, tedavi için kullanılan 
miktan geçtiği ve bahusus bir mü 
maniat neticesinde bir müddet 
ilaçsız kalan ve eline geçirdiği 
ziyade miktarda uyku ilacı ile -
farap içinde kasavetini boğmak 
isteyen sarhoş gibi - uykusuzlu 
ğunu gidermek istediiii vakit be· 
lirir. Bu müzmin zehirlenme sar 
hoıluğa benzer. O derecede ki, 
ahımayanlar, tecrübesiz hekim
ler ikisini biribirine karıştırır. 
Bununla beraber, bu al&mctlerin 
bir gidişi vardır ki görgülü hekim 
onu bir bakışta tanır. Başlıca bü 
yük iki alameti vardır: 1 - Söz 
söylemede güçlük çeker. Bu güç 
lüğün bir hususiyeti vardır. Giiç· 
lülde söz söylerken dudaklarının 
köıeleri büzülür. Bu biraz umu
mi felce tutulanlarm lakırdı etme 
deki ıribi güçlüklerine benzer. 
Sözleri kadar yazıları dil büzü
lür; hasta bir çeki imzalayamaz. 

2 - Müvazene bozukluğu, has 
ta ayakta duramaz. Lakin bir 
sarbot gibi sendelemez. iki tara
fa sallanmaz. Bacakları zayıf
tır, hemen çöker ve dört ayak 
üstüne emekler. Müvazencllizliği 

ni bilmediği için ekseriy..t gece .. 
leri uyandığı zaman diiJer, yüzü 
nü bir yere çarpar, burnu kaTt.ar, 
diıleri kırılır .. Uyku ilacı •arhoş· 
luğu içinde zihninin hali karışık
tır: Haıta nerede buluııdıtğunu 
bilmez, saati unutur, keı1diaine 
ne söylendiğini, kendiıi ne söyle
diğini hatırlamaz. Yüzü yorgun, 
çizgiler ailinmiıtir. Göz kapakla 
n dütük ve oynatmaya çalı~an 

lakin muvaffak olamayan bir a· 
damınki gibi devriktir. Bu kapa
nık çehrede hazan müp~em bir 
bahtiyarlık ifadesi belirir. Zihni 
nin bu uyuıukluğuna ve bu karı
şıklığına bazan tehyiç te İnzimam 
edebilir: Aslı olmayan şeyleri 
görmek, sayıklamak, gö~Jeri a .. 
çık iken rüya görmek gibi. 

Hayali okfayan, hazan sıkın· 
tı veren korkunç manza ralar gö 
riir. Bu sıkıntılar, bu ko:-kular 
içinde kaçmak ister, bir kapı di
ye bir pencereye &aldırır. latemi 
yerek helik olur . 

Vüvudünde, zihninde peyda o 
la n karı ~ıklıklar bazan " de re· 
ceyi bulur ki, uyku ilaçları ile 
zehirlendiğini bilmediği için, kor 
kunç sinir hastalıklarına, meseli. 
ensefalit le tarjike müptela sanı
lır. Aile tela.. düşürülür , fayda
sız ve niünasebetsiz bir tedavi uıulü 
tatbik ohmu Sonra, istiyerek 
veya istemiyerek uyku ili.çları 
kesilince, bir slhrüfüsün gibi hep 
si &eçer gider. 

Dr. Rusçuklu Hakkı 

Yeni neşriyat 

Selim Sır:-ı Bayin 
Radyo Konferansları basıldı 

350 Sahife 
Gayet itinalı tabedilen bu kıy 

metli eıerin fiyatı 1 liradır. 

Satış yeri: Babıali yokuşunda 
ikbal Kitaphanesi 

Kongreya davet 
Kasımpaşa idman kulübü katibi 

umumiliğinden: 30 eylül 1932 tari
hine müıadif cuma günü saat 10 da 
fevkalade kongre yapılacağından bü 
tün azayı muhterecnenin yevmi rnez 
kurda kulüb binasına te9rifleri rica 
olunur. 

1RT1HAL 
lıtanbul Avukatlarından Arif Sır

n Beyin validesi Hanım vefat eyle. 
mittir. Cenazeıi bugünkü pa:zar gü
nü ıaat onbirde Be§iktaı'ta Muradi
ye mahallesindeki hanesinden kaldı
rılarak Sinan Paıa camiinde namazı 

kılındıktan ıonra defnedilecektir. 

- Bir çürük dişini tedavi İ
çin Beyoğlunda bir Dantist diş 
etine pamukla kokain koymu,. 
Turban Bey bu ilaçtan fevkala
de bir haz bir inşirah duymuş •. 
Bu neş'eyi tekrarlamak için 
gizlice ve yüksek fiatJa kokain 
arayıp bulmu, şimdi bu keyfin 
en yaman bir müpte1aaı olmuı. 

- Bu çocuğu tatkın bir 
neı'e halinde bulup ta söylet
sek bu uçma efsanesine dair 
belki bir ip ucu yakalayabili
nz. 

- Vakti vaktine uymaz ki •• 
Şimdi bakarsınız etrafını cen
net görür. Sonra melankoliğin 
en siyah derinliklerine gömü
lür .•. Bugün bakarsınız ki in~. 
va arar. insanlardan kaçar. 0-
bürgün konuşmak için adamın 
peşini bırakmaz. Ucu bucağı 
gelmez bahisler tutturur •.• Da
ha geçen hafta bana kokainin 
felsefesini yaptı.. Çok tuhaf 
çok ... 

- Ne diyor? 
- Feylesoflar beyhude yürü 

yorlar. Vacibülvücudün ne ol
duğunu ben ke,fettim diyor. 

- Ne imiş? 
- Allah kokain imi, .. 

Milliyet bu sütunda iş 11e işçi 
istiyenlere tavassut ediyor. iş 
11e işçi istiyenler bir mektup. 
la iş büromuza müracaat et
melidirler. 

~ ............................ , ..... aıa~ 
UON J O!:> t.. M A J 1 C A 

GLORYA'da 

işçi istiyenler 
2 marangoz ustası, 
8 maran goz çırağı 

2 mozayik ustası. 

İ§çilere ihtiyacı vardır. Arzu eden· 
ler Şişlide son tramvay İstasyonu I 
karşmnda 336 No da Hurşit zade 
Ziya beyin Güzel İJ fabrikasına mÜ· 
racaat etsinler . 

• 
iki Türk tenekeci ustasına ihtiyaç 

vardır. Taliplerin Karaağaçta Tapa 
fabrikaııoa müracaatları. 

• .\< .\< 

Baka/iye ııe parlümöri ticaret
hanelerini ve piyasayı iyi tanıyan, 
kefaleti naktiye ita edebilecek iki 
memura ııe plaııyeye ihtiyacımız 
11ardır. Taliplerin Beyoğlu, Kuloğ 
lu ~okak Alyon pasajındtı ( 4) No. 
da Diana ıabun ııe Polit cila ima 
ldthanesine müracaatları. 

iş arayanlar 
Sabık 11e merhum bir hakimin 

lıaveten: 

Sihirli halı ile 

B A GD AT' tan 
lSTANBUL'a 

F ox tarafından 

Her seansta salonu ~ikış ve kahkaha 
tufanlarile çınlatan 

s o N A K 1 M ş 
filme almmıı filminde parlak muvaffakiyetler 
bir seyahat. kazanıyor. ..................................... 

HAFTANIN BÜYÜK 

MUV AFF AKIYETI 

Artistik 
sinemasında sösterilmekte olaı: 

Fransızca sözlü Ye ıarkılı 

Atlantid 
diyarında muhteşem filmidir. 

1 ı< A M O N N O VA R R O'nun 

Yüzde yüz Fransızça konuşup 

şarkı ıöyliyeceği filın: 

AŞIK 

RAHİBE 
(Sevilli Şarkıcısı) 

filmidir. Pek yakında 

-GLORYA'da 

oğludur. Eski rüştiyeden mezu n · ••••••••••••••• 

fsatnbul birinc.i ifliı memurluğun· 
dan: 1-Perşembepazar:nda Arslan 
handa 3cü katta 1,2 No.lu dairesinde 
Pervanidis ve Ha:tapis şirk~ ti. ifli.ı et 
mit ve lfli.sı 12 mayıs 932 tarihinde a 

çrlmq olup tasfiye adi şekilde yapı· 

lacaktır. 2 - Müfli•ten alacağı olan 
ların veya mallarında istihkak iddia. 
sında bulunanların alacak ve iddia~ 

larını itbu ilindan bir ay içinde ey4 
yamı resmiye miisteına olmak Üzere 

her gün saat 9 dan 12 ye kadar Sul-

aıkerliği yoktur. Gaz.-te idareha
nelerinde tahsildarlık yapmı. tcc
riibeli az maaıa kanaat eder bü
tün latanbul tüccar adrcslcı-ini bi
lir. gayet emniyetli bekar bir efen 
di İf aramaktadır. Ur.akta banka 
müdürü biraderi vardı,·, her İf ya. 
pabilir muteber şahıs hef il goste· 
rir apartıman odacılı.iı ela yapar 
gazetemizin iş bürosuna nıüta-

1 
caat 

Galatada eski gümriik sokak 
No. 46 berber Sotiri cf. ııasıtasile 1 

Haydar. 

Devredilecek ihtira beratı 
" Muzadı taaffün ve bunların İ s· 

tihsarı lerkibatı ve iıtimali't hakkın 

da Sa nayi Müdiriyeti aliyesinden 4 
Teşrinisani 19?.4 tarih ve 228-223 
numara tahtında isithsal edilmit o
lan ihtira beratı üzerindeki hukuk 
bu kere ahere ferağ veyahut icara ve 

OPERA 'da-• 
Haydut AL CAPONE'un 

müheyyiç hayatı 

ŞİKAGO'da 
PANİK 

Alntanca sözlü ve şarkılı 
filminde 

Heyeti temsiliyesi başında: 
OLCA TCHEKOVA ve 

HANS RFHMANN 

tanahmet'te vakı Adliye binaırnda 

İcrayi vazife eden birinci iflas daiı·e 

/ sine gelerek kayt ettirmeleri, senet 
ve defter ıribi delilleri her ne iıo 

j bunların aıd veya musaddak suret .. 

••••••••••••••• terini tevdi etmeleri: 3 - Hilifına 
DARÜLBEDA YI MÜDÜRLÜ

CüNDEN : 
lstanbul §•hir ti 

yatrosu luı temıilleri 
ne teırinevvelin birin 
ci cumaertesi günü 
akşamı Seniha Bedri 
Hanını tarafından 

hareket cezai mes'uliyeti müstelzim 
olmak üzere Müflisin borçlularının 
ayni müddet içinde kendilerini Vf' 

borçlarını bildirmeleri; 4 - Müfli
sin mallarını ne sıfatla olursa olsun 
ellerinde bulunduranların o mallar 

Üzerinde ki hakları mahfuz kalmak 
rileceğinden bu bapta fazla malü-
maı edinmek ı"ıteyen zevatın latan- nakledilen "'YEDi KOYÜN ZEY

NEB!" isimli piyesle başlayacaktır. 
bul'da Bahçekapu'da Taş Ha-

1 
______________ _ 

ıartile bunları ayni müddet içinde 
daire emrine tevdi ebneleri ve •t· 
mezlerıe makbul mazeretleri bulun~ 

nında 43-48 No da kain vekili H.W. 
Stok Efendiye müracaatları 
lunur, 

iJ&n O· 

Beyoğlu, lstanbul ve 
Kadıköy Havagazı Şirketleri 

tarafından tebliğ edilen ilin 
Apartımanların merkezi teshin te 

sisatı için ecnebi kok kömürünün iı 

timali lehinde propağanda yapılmak 
tadı:r ve bu kokun kül nispeti az ol
duğundan kuUandmaar muvafıktır 

deniliyor. 
Y ıkanmıt en eyi Ereğli kömürle

rinin taktiri ile istihsal edilen gazha 

ne koku filhakika eyi cinsten ecnebi 
kok kömürüne nispeten biraz daha 
fazla külü havidir. Fakat bu fark an
cak bir fiat farkı ile ifade olunmalı
dır. Zira milli bir mahsul olan ıraz
hane kokunu diğer bilcümle evsafı 

beyti ve merkezi bütün teshin vaıı· 

taları İçin mükemmel istimal oluna· 

bilir. Ecnebi kok kömürü timdi oldu 
ğu gibi mahzende teslim şartile tonu 
28 lira ve daha fazlaya satılırsa gaz 
hane koku şimdiki fiatile ona mürac 
cahtır. Binaenaleyh müıteriler milli 
mahsul olan gazhane kokunu tercih 
etmelidir. 

ZAYi - Tek yük arabamın 2544 
numerolu plikası zayi olmuıtur. Y c 
niıi alınacağından hükmü yoktur. 

Arabacı Emin 

60 -

Göke uçan ölüler 
yerde bulunuyor 
Şehamıetin cesedi göke uç-

tuğu yalanının üzerinde acaba 
~ereddüdile bir saniye bile te
vekkuf caiz değildir. Bu hadise 
biç düşünmeden hemen kat'iy
yetle reddedilecek büyük eha
nelerden biridir. Buna ıüphe 
yok.. Fakat cesede ne oldu? 
İşte tahkiki icap eden mütkül.. 
Bu hakikati nasıl anlamalı? 

Bu mühim sırra Orbandan 
sonra yalnız Turhan vakıftı. 
Çünkü ni.'ın iddia edileııı taya
ranı anında iki kardet bir oda
da bulunuyorlardı. Bir geveze
lik zemini bulup ta bu kokaino
manı nasıl söyletmeliydi? 

Talat Bey sordu: 
- Dili.ver oğlum sen bu ço

cuğun ne!'eli ve yahut mali
bülyalı zamanlarını bilirsin ..• 

- Evet... Sabahları zehir 
gıdasını aldıktan sonra nq' eli
dir •. Ustalıkla ağzını arayark 
onu söyletebiliriz .•• 

Bir sabah, sarhotluğunun 
tam taşkın bir aninde Turha
nm yanın;ı. gittiler ... 

18 inci jandarma 
Mıntaka 
Kumandanlığından: 

Kilo Cinsi 

madıkça cezai mes'uliyete uğraya· 

cakları ve rüchan haklarından mah-

60,000 Sığır eti maları ve müflis ile müşterek borç-
256,000 Fabrika unu lu olanlar ve kefillerinin ve borcu 

rum kalacakları: 5 - 5 - 10-932 
çarşamba gunu saat 13 te yu
kanda yazılı olan ifli.s dairesinde a· 
lacaklıların ilk içtimada hazır bulun· 

500.000 Odun tekeffül eden sair kimselerin topl~n 
500,000 Saman ınada hazrr bulunmağa hakları oldu 
400.000 Kuru ot ğu ilan olunur. 
Yukarıda cins ve miktarları 

yazılı altı kalem erzak Elaziz, 
de bulunan Van Piyade Alayı ZAYi - Evkaf idaresinden almak. 
ihtiyacı için kapalı zarfla mil- ta olduğum maaşımın 222 numeı-olu 
nakıı.saya çıkanlmııtır. Talip- cüzdanım kazaen zayi olmuştur, Ye· 
!erin yevmi ihale olan Birinci niai alınacağından zuhurunda hük. 
T etrinin birinci günü mahalli 
mezkur satınalma komisyonu- ı mü yoktur. Kartal Tevaşi Ahmet ca 
na müracaatları. ( 4876) mii İmam ve hatibi. Mustafa. 

Harik Hayat Kaza ve Otomobil 

Sirgortalarımzı Galatada Ünyon hanında kain 
ÜNYON SİGORTASINA yaptırınız. 

Türkiyede bilafasıla icrayı muamele etmekte olan 

ÜNYON 
lı.umpanyasına bir kere uğramadan sigorta yaptır

mayınız. Telefon: Beyoğlu 4886. 

ba,Iayarak: 
- Nasılım oğlum? 
Tur han bir ince dal üzerin

de tünemit ku,un göklere yan 
bakan edaaile etrafı süzerek: 

- iyiyim dayıcığım. o ka
dar iyiyim ki bundan daha iyi 
olmak alemde kabil değildir •. 

Ev halkını boğan bu matem 
havası içinde Orhan bu kadar 
nasıl iyi olabiliyordu? Şüphe
siz ki bu, dütkünlerinin yürek
lerinden bütün sıkıntıları ailen 
zehirin verdiği muvakkat. ya
lancı bir ne,' e idi... Kokaino
mamn bu ıetaretini pöbpöble
yecek bir kaç lakırdıdan sonra 
maksada gelerek ıordu: 

- Şehametin cesedi gökle
re nasıl uçtuğunu merak edi· 
yoruz ••• Şahidi olduğun bu mu
cizeyi bize anlabr mıaın? 

Turhan geoit bir tebesümün 
süzgünlükleri içinde: 

- Bunda merak edilecek bir 
şey yok. .. 

- Bu harika nasıl vukubul
du? 

- Hazreti laa göke nasıl 
uçdısa, miracünnebi nasıl vuku 
bulduysa Şehamet te öyle ha
valandı gitti.. Demedimmidi 

- Onlar peygamber ... 
- Peygamberler de İnsan 

değiller mi? Bir İnsan uçtuktan 
sonra ikincisi, üçüncüsü, dör· 
düncüsü niçin uçmasın ... 

Talat Beyin daima böyle vak 
alarla kar,ılata kar,ıla,a geri· 
len sinirleri artık tahammülün 
sonuna gelmitti. Kendini tuta
madı bağırdı: 

- Bu evin içi cinler, ruhlar. 
ölüler yuvası oldu. Şimdi de da 
mmda şeamet baykuıları ötü· 
yor. Böyle bir hadise iki karde, 
arasında sır olarak kalamaz. 
Kanunen cezası büyüktür. Söy 
le ölüyü ne yaptınız? 

- Uçtu diyorum dayı BeJ 
uçtu ••. 

- Etten, kemikten bir ceset 
kanatlanıp ta uçamaz. Yalan 
söylüyorsun yalan ..• 

- ilk uçan ceset Şehametin 
olaydı buna inanmayabilirdiniz 
evvelkilere inanmamak dinen 
günah sayılıyor da bunu niçin 
aklınız kabul etmiyor? 

- Bir meyiti ortadan yok 
etmek islenmiş bir cinayeti sak 
lan:ak korkusundan ileri gelir •. 

(Devamı var; 
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Leonardde 
Vinci 

Kaç gündür "Jooonde" babi
Üi caddesinden gelene geçene 
gijlümaüyor. Bu "bir Çinli ade
ınin" Louvre'dan "!InP Çin belde 
•İnde yaktıjı Joconde değil. Ha
kiki joconde bu. 

Reaam arkadaıun Nurullah 
Cemal, Leonard de Vinci hakkm· 
da bir kitap neıretti. Narnık ls
ınailin Michel - Ange'ından sonra 
Nurullah Cemalin Leonard de 
Vinci si. Bunu da Arif Bediinin 
Fl.ilnıan ressamları hakkındaki 
etüdü takip edecek. Meslekdatla
trnı tanıtmak.ta. gene ı-eısamların 
himmeti görülüyor. 

Kanaat kütüpha.neainin re.sim
li Ansiklopedik nqriyatından o
lan bu kitap, Nurullah Cemalin 

Leonard de Vinci 

tayet İnce ve zarif üslubiyle yazıl 
llıı~tır. Ve üstünde La Joconde'un 
~esimi var. Floranaab bu dilber 
kadJnın resmi ve tebessümü, Leo
rıard'ın töhretin'den Ü!Stündür. 
Büyük san'atkarın dört sene üze
rinde çoıkun bir heyecanla çalıt
hğı bu porlre'nin nasıl vücude 
reldiğini ve Leonard ile Joconde 
arasmda geçen ince, hisıi mace
~ayı öğrenmek için Nurullahm ki
tabını okumak kafidir. 

Nurullah Cemal kitabına bu 
habis için Dimitri Merejkowıki'· 
ilin Le roman de Leonard de Vin
~i'den terceme ettiği paı·çayı da 
ılave ebn.İftir. . ,,. . 

uLeonard de Vinci çahtmak is
tedi, fakat: 

- Bana bir hiki.ye anlatınız, 
dedi, Mona Llaa. 

- Hangisini? 
Gioconda bir az dütündükten 

"<>nra: 
- Venüaün memleketini. dedi. 
Leonard'mı mevzulannı ken

di seyahatlerinden, hatıralarm
dan, oan'atklnuıe hayallerinden, 
tabiat tetkiklarln'den aldığı bir 
ltaç hikayea.i vardı. Gioconda bun 
ları çok seviyordu. Bu hikayelerin 
ltendisiııe haa musikili vardı. San' 
atkılı, itaret etti. Andrea Salaino 
'Ye Atalante aletlerini hazırlaY1P 
hikayenin preliltünli çaldılar. O 
~aınan Leoııard bafladı: 

- Kilikya aahlllerinde yafa• 
ra.n gemiciler temin eder]er ki!. ... 
di..'' . ,,. . 

"Mona Liaa elini uzattı ve ta .. 
llıtıklddanndan beri ilk defa ola
tak Leonard o eli öptü. O anda 
~İıaetti ki Mona Lioa da sür'atle 
~~ilerek kendi oaçlarmı hafifçe 
Oı>rnÜftli ve oadece: · 

- Cenabı hak oi:zi muhafaza 
ttıin.. demİftİ .. H . ,,. . 

"Belki bütün hayatı müddetin \e kadınla temas etmemİf olan 
o.kir oan'atklr, Jocond'un port

•eıinde meatedici bir pbvet taıı· 
Ye.o bir levha yaptı. lçin, için lı:ay
~a:ran, lı:endiaini göatermeden ha
~~~tini neıreden gür bir volkan 
tıbi ıevhet." 

* • • 

MiLLiYET PAZAR 'L5 EYLUL 

Edebi mubahase 

'' Kadro ,, inkılabın 
koyamadı .. 

adını 

1 Tenkit değil • • 
serzınış 

Paramız, dilimiz, muaşereti ki vak' alarm kıymeti onlara te
miz henüz §"klini kıvamını bul- kacidüm eden zamanın fikir ce· 
madı. İnkılap dediğimiz geniş reyanlarile ölçülür. Fakat bü
istihale dalgası durulm<.dt. Ka tün bu malum tetkik usullerini 
rışan ve değişen kanaatler ve bu son fen asrının harikulade
şekiller tarihi manasile tekev- tikleri iflas ettirmiştir. Elek
vün edemedi. trik kuvvetinin harp meydan-

Şüphesiz ki henüz halita ha· larnda tatbik kabiliyeti, zehirli 
!indeki yeni varlıkları zaman gaz tehlikesinin taarruzu ve 
tırat edecek. yontacak ve (as· müdafaa ta'biyelerinde düfÜDÜ· 
ri) diye artık berber dükkan- len tahrip kuvveti yarın, öbür· 
!arma kadar dütürdüğümüz gün dünyayı kim bilir nasıl bir 
tam ve kamıil şekle sokacaktır. şekle kalbedecektir. 

İnkılap su değildir ki der- Şu halde her inkılabın İde-
bal döküldüğü kabın şeklini ologie tarafını tetkik ile uğra· 
alsın ve insanlar hamur ve ya- şanlar için dünün hareketlerini 
hut çamur değirımlir ki der- tahlil etmek ne kadar tabii ise 
bal inkılabın kalıbına girsin- bugünün nizamını alt üst eden 
ler. İntibak hassası cemiyetler iktısadı, ve fenni cereyanları da 
ıçın zamanla mukayyettir. hesaba katmak zarureti var
Fransa inkılabı diye ta İttihat dır. (Kadro) nun netriyatı bi
ve terakki propagandacılarının ze gösteriyor ki bu mihver et
ağzınıdan bugünkü mektep ço- rafında çalrtanlar fikirlerini 
cuklarının diline kadar çiğnene vazıh surette ifade etmiyor
çiğnene sakızlaşan akide biz- lar. llmi diye kabul ettiğimiz 
zat Fransız milletinin bünye- fikirlerinı de müsbet ve mücer
sine girmek ve yerleşmek için ret ifadeleri olur. Türle inkıl&
yarıın asır cenkleşti. Fransız bı denildiği zaman ona tarihi. 
inkılabının (ldeologie) si an- etnografi, ikt11adi cephelerden 
cak yirminci asrın başında ya- bakılarak ortaya bir ıekil bir 
pılabildi. O zamana kadar olan hakikat çıkarılmak lazımdır. 
fikir gayretleri müşahedeleri İnkılabın lcteologie'siı ... lyi 
tesbit ve vak'aları tafsilden iba Fakat nedir? (Kadro) bir çok 
ret kaldı. I nüshalar bir çok ilmi makale

; !erle d·erdini anlatmağa çalııtı-
Bilgi ve irfanlarına hürmet 

ettiğim.iz bir kaç kalem sahibi
nin bir zamandan beri (Kad
ro) is mile çıkardıkları mecmua 
ile Türk inkılabının fikri ve il
mi veçhesini aramağa çalıştık
ları görülüyor. JU~ kaç ay ev
vel bu mecmua hakkındaki mü 
talealanmı yine bu sütunlarda 
yazmıştım. 

Bizim en zayıf tarafımız fik
ri hareket noktamı7dır. Memle 
ket geniş mikyasta inkılaplara 
sahne olur. Başka milletlerin 
tarihinde tabii bir tekamül 
kudretile duyulan hamleler ya
pılır ve hatta yeni telakkilere 
bilerek, bilmiyerek alrşılır. Fa
kat bütün bu hareketler sanki 
bir vücut idmanı bir beden spo
ru gibi yalnız uzviyetimizi a
lakadar eder. Kafa tarafımız 

yeldeğirmeni gibi işlemek için 
kuvvetli rüzgar bekler. Binaen 
aleyh bu mefluç tarafımızı ha
rekete getirecek her teşebbüs 
bir hizmet sayılır. 

Şu halde (Kadro) etrafında 
toplanan fikir sahiplerini tak- · 
dir etmemek imkanı yoktur. 

Yalnız birleştiğimiz noktaya 
yaklaşırken yollarımızın biraz 
sapa gittiğini de samimi bir iti
raf olarak hemen ilave etmek 

isterim. 

Bir kere. Türk inkılabının 
baılıbaşına bir devir açmakla 
beraber ayni zamanda dünya 
nizamına hakim olan müsbet 
bilgilerin yıkılıp yenilerin filiz 
lendiği bir zamana tesadüf et
mesi sebebile köklerini bu umu 
mi harekete bağlamak zarure
tinde olan bir inkılap olduğu

nu kabul etmek lazımdır. 

ğı halde henüz dilinin altında· 
ki baklayı çıkaramadı. Bekli
yoruz. İnkılabın manası, ka
fası. kafasının içi. iç yüzü, na• 
sıl anlatayım vak'alara amil o
lan tarafı nedir. Bunu izaha ça 
lışan (Kadro) hala vuzuhsuz
luk içinde, dolambaçlı ilim 
manevralan arasında bocala
yıp duruyor. 

(Kadro) inkılabın aoını ko
yamadı. 

Bir şey daha var. 

(Kadro) ilmi bir mecmua
dır. ilmi mahiyetteki neşriya

tın bir gezeteci lisanile yapıl
masını bekleyemeyiz. Fakat 
etrafına mümkün mertebe faz
la kalabalık toplamak mecbu
riyetinde olan bir fikir mecmu
ası her şeyden evvel bu lüzum
lu vazifeyi. ihmal etmemelidir. 
Fikirleri müphem kalan ve ya
hut fikirlerini az çok okur ya
zar insanların kavrayacakları 

bir lisanla ifade edemeyenler 
iltedikleri fikir hareketini vü
cude getiremezler. isteriz ki 
muayyen bir kanaatle ortaya a
tılanı fikir adamlarının etrafın
da onlara cesaret değilse de 
şevk ve heyecan verecek bir 
uyanık halka toplansın. Bunun 
için de (Kadro) yu çizen ka
lemlerin biraz daha halka in
melerini beklemek hakkımız
dır . 

Burhan CAHİT 

··············-················· .... ·-···--····-

_R_A_D_Y_o_ı 
Bugünkü Proğram 
ISTANBUL (1200 m.) - 18 or

kestra, 19,S alaturka konıer, 21 or
kestra, 22 gramofon . 

BÜKREŞ (394 m.) - 20 kuvar· 
tet, 20,45 Roınanya musikisi. 

BELGRAT (429 m.) -20,30 gra 
ınofon ,20,40 Morano İsmindeki ope· 

Yani Türk inkılabını tetkik 
eden fikir ve kalem sahipleri 
için mevzuun yalnız Türk yur ra. 
du olmaması lazımdır. ROMA (441 m.) - 21,25 Sam-

son operası. 

PRAG (488 m.) - 21 Straus kQn 
seri, 22 neşe veren e&erler. 

Bir ölüm 
Ne acı tesadüftür, Türk ılili 

kurultayının toplanac;,ğ, bu aıra· 
larda, Türk dilinin en yakın ve 
candan bir hüımetkarı öldü. Ah
met Rasimin kalemi bir .zaman
lar istilıfafla kar§ıl.:..ıyorda. Onu 
edebi;rat h~dutlan ifine /,ile al· 
mak ıstemıyorlardı. Çünkü o, o
zü, •Özü, solab.ti ile hakiki bir 
Türk çocuğu bir Türk .ranat'lıcirt 
idi. Ahmet Rasim Oamanlıcadan 
nefret eder, Osmanlıca yazmazdı. 
O, saltanat dÜfmanı, zümre hliki
miyetlerinin aleyhtarı idi. Halkçı, 
milliyetçi olan ruhu bütiin uede
rinde apaçık görünür. Malulut ve 
muayy".n zümre.lere hit~p eJ ... 
rek, arutokrat ınıanların liaanıle 
gene onlo:nn hayatını san' atma 

Münakaşalar: ve bir 
cevap 

Ali. Sami beyi,? C!imhu!·iyet .. g«- 1 tamamen şahsiyetimden bah
~tesmde ya~ıgı bır mW<ale uzo:- 1 sediyor ve buna da hücum di-
rın" çıkan munakafa deuum edı- B" • . 
yor. Evvelki halta Gü:zel San'at- yorsunuz. ır yevmı gazetenın 
laT AkademUi muallimlerinden san'at sevenlere ve san'atkar
rea•am Hikm"t [J"yin mukabele- lara bir lutüf olarak tahsis et
sini, geçen hafta da ressam M. tiği san'at köşesini çirkin dedi
So:m~ Beyin bir makalesini ncfTel· kodularla doldurmak hem ka-
miftık. Bu hafta da heykeltra§ '! · h d b 
Zühtü Be:rin açık bir m .. ktubu ile n ~rı ve em ~ mat uatı abes
Ali Sami B .. yin M. Sami Beye ver le lfgal etmektır. Buna ise hiç 
diği cevabı aynen dercediyoı·uz. hakkımız yoktur. Ben gazetele 

Ali Sami Bf. ye 
açık mektup 

sokmıyan hakiki Türk 'edibi Ah- Ne yazık, zaten mecmuu-
met Rasimdir. m~ kırkı geçmeyen san'atkar-

Ahmet Ra•im kırkı mütecaviz lar biribirimizin daiına gözle
sene genİf kütlenin ad•m• olma- rini oymağa çalışıyoruz. Niçin 
sını bilmiş, halkın iatır"bım, ka-
rakterini, p•iltolojisini, zevkini, şahsi hırslarımızla memleke-
nqesini tahlil etmiş, terennüm et- tin bu küçük san'at cereyanını 
miştir. öldürmek isteyoruz. 

Ahmet Reimi.n femi.7<, açık 
türkçe ifadesi, onun san'at kıyme Siz beyefendi, size şimd\-
tinden bir f"Y kaybettirmemiş, bi- ye kadar verT!ecek bütün un· 
lakia, muharrire, nevi .<ahsına van ve servet> verildi. Diğer
münhasır yÜksek bir edebi meıılıi !erinden daha ne isteyorsunuz? 
yapmııtır. B iki G l . . 

Ahmet Raıim ilk biiyük Türk 1 e a atasaray sergısı za-
içtimaiyatçı.sıdır. lstanbulu, için- vallıdır. Fakat bundan o zaval
deki insanları bize tanıtan, xvdi- lı kırk san'atkir mı meıı'uldür? 
ren Ahmet Ratimdir. Onun eser· Her yerde hırpalanan hatta 
!erinde blitiin bir Mem yaşar. O, (bir kaç büyük isim müstesna) 
en keakin görüşlü bir içtimaiyatçı cfı" l · ·· d"" ··ı " h•t 

ld "-· kad L ıı· . t ıger en son uru en muca ı -o Us.. ar, HUVUe ı, .sıs em sa• b . A • 

hibi bir filo.zoltur. Ahmet Rasi- ler senelerden en zaten kafı 
min eserleri, bir halk felselai.nin mikdarda zulüm görmütlerdir. 
en tam milnasile, biitün düstur Bir de siz onlan haksızcaıma 
ve ruhunu zapfetmiftir. ne diye boğmak isteyorsunuz? 

San' atın ve içtimai ilirıılerin 
hangi zaviyesinden bakılırsa ba- Tuttukları san'at yolu 
kı_l"!", ~~!"~t Rasim bir şdhika kendi kanaatimden ayrı oldu
~bı go.zukur. Bu .. yiihsek l•P<:· ğundan eser tethir etmediğim 
nın azamet ve nufudıı kudreh, G ) • · "b · b · 
seneler bir.i ondan u.zahlatlırdık- o ": ıı:tasaray serg_ısı gı ı ın 
ça daha iyi anlryacağız. sergının memleketın her tara-

Reşat FEYZl fmda açılmaunı temenni ede-
- .. ---.. ·-·· .. ···-·-·-·- rim. Bilbasaa acınacak kadar 

vazallı dedikleri bu seneki ser

TABİAT gide Hamit gibi koca bir şah
siyet vardı. Hamidin gerek 

Sardelyalar san'at telekki<!i, gerek eserleri 
o salonlarda siz de eser tethir 

Deniz bir alemdir. Derin- ettiğiniz zamanda görülmemiş
ti zannediyorum. Yazık anlaya 
mamışsınız. San'at hayatımız 
değil büyük Avrupa milletleri, 
komşu Balkan hükumetleri ka
dar kuvvetli ve şahsiyetli de
ğildir. Fakat ben İsterim ki bu 
kudretleri pek küçük san'at
ki.rlardan memleketimizde on 
binlerce olsun. Bunların adedi 
çoğaldıkça bizde büyük san'at
karın doğmasına imkan var
dır. 

liklerine kadar inen otları. hay 
vanları veya hem ot ve hem 
hayvanları daha asırlarca tet
kike mevzu teşkil edecekler
dir. Oclonograpbie iınli henüz 
rüşeym halindedir. Kim bilir, 
tetkikat ilerledikçe neler neler 
öğreneceğiz? Bizim asıl mevzu 
umuz pek alellade gördüğü
müz, er. kuytu kenardaki bak
kalına kadar tesadlif ettiğimiz 
sardalyalardan bahsedeceğiz. 

Sardalyalar. mevsimine gö
re denizin bir mıntakasından 

diğer mıntakasına hicret eder
ler. Ve yine mevsim1lere göre · 

de denizin sathından derinlik-
lerine inerler. Milyarlarca ka
file halinde yaşarlar. Fakat bu 
kafileler kısım kısım ayrı bulu
nurlar. Onun için mesela ayni 
mıntakada sardalya avına çı
kan bir kaç vapurdan bazıları 
bolca sardalya yakaladıklan 
halde. diğer vapurlar hiç bir 
şey tutamaz. Bunlar bilatevak· 
kuf, gıdaları ic:in gayet küçük 
deniz mahluklarının peşinden 

koşarak. seyahat ederler. 

Sardalyalar. yaz aylarında 

suyun sathında yüzerler, }:lava 
soudukça derinliğe inerler. O
nun içindir ki ooğuk sahillerde, 
meseli F ransanın Bretanya 
sahillerinde bir kaç ay satıhta 

kalırlar. Halbuki daha cenuba 

Kendi hesabıma en kötü 
bulduğum Halil Paşanın re
simlerini bu memleketin süse, 
çok uzaktan değil, ada gibi bir 
yerden merak edip gelse. görse 
Ve evine koysa idi yarın için 
bizde san'at olabilir derdim. 

Sakın biz imalı anlayoruz. 
onu görmek isteriz demeyin 
Glorya sinemasının içinde haki 
katen güzel şeyler teşhir eden 
Ali'nin bir sergisi olduğundan 
sizin bile haberiniz yoktur. 

Şimdi artık bırakın etrafı 
rahatta çalışılsın. Ve çoğalalım 
beyefendi. 

Ressam 
Zühtü 

Sami Beye 

San'at duyguları 
Ve gayguları 

Muhterem "Milliyet'in" 
san'at sahifeaind'e san'atla hiç 
alakası olmıyan iki sütunluk bir 
yazınızı okudum. Başlığı "Hü
cumlar" olan bu yazıda muta
dınız üzere maksadı bırakarak 

doğru İspanya ve Portekiz sa- reyanına tabi kalırlar. Sardal
hilleri daha sıcak olduğu için, ya yumurtasında gıi:lai madİle-
bu aylar buraalrda daha uzun ~7 :=~~ ~:!:..~ ~:d:~~ 

rin bu misafir perverliğini sui
istimal etmiyet:eğim. Şurasını 
iyi bilmelisiniz ki ben o yazıla
rı sizlere beğendirmek için ya
zıyorum. Siz istediğiniz ka
dar cepheyi değiştirmeye, sö
zü başka mecraya sürükleme
ye çalışınız; beni vazifemden 
kıl kadar ayıramazsınız. Bu 
tarzda yazılarınıza gazeteler
de yer bulsanız da benden size 
hitap eden bir cevap alamazsı
nız. Ben gayemde muvaffak o
luncayı! kadar yazacağım. ide
alist olanlar azim ve imanla
rından kolay kolay dönmezler. 

Memleketimizde ressamlık 

mahdut bir kaç kişi müstesna. 
şimdilik kalem efendilerinin. 
zabitlerin, mektep hocalanmn, 
doktorların, gazetecilerin ve 
sairenin mesleklerine ilave o
larak yaptıkları iftihara şayan 
bir meşgaledir. O muhterem 
zevat yine sevdikleri eğlence
lerine devam edebilir; fakat 
san'atı memlekete harsa faide 
getirecek bir hale koymak için 
bu işi kendine meslek ve ma
İfet uğraşması edinen bir züm
reye ihtiyacımız vardır. Onun 
çarelerini yazdım. yazıyorum 
ve yazacağım. Hükumetten 
ve belediyeden atiye kopar
mak için basma kalıp resimler
le sergi yapmayı ve ona milli 
bir isim vermeyi cümhuriyet 
devri uzun zaman müsamaha 
edemez. Memleketin hakiki 
san' at kudretini hususi men
faatler uğruna ihmal ederek 
san'at sevenleri iğfal etmeye 
hiç bir vatandaşın hakkı yok
tur. 

İnkılabı ben şöyle tasavvur 
ederim: Memleketin idare ma
kinesi fena devirlerden bakıye 
kalmış bozuk ve işlemez bir 
makine idi. Büyük Gazinin şe
refli gölgesi altında hamiyetli, 
gayretli ve fedakar bir çok ik
tidar sahibi vatanda§ iş başına 
geçmiş. o paslı ve kırık dökük 
makineyi tamir etmekle met
ğuldür. Bu büyük iş bütün dün 
yaya hayret verecek bir faali
yetle ilerilemektedir. Güzel 
san'atlarda o makinenin kü
çük, fakat oldukça mühim bir 
vidasını teşkil eder. Makinenin 
istenilen devri yapabilmesi için 
o vidanın d'a ayar edilmeıi el
zemdir. lşte ben yazılarımı 
alakadarlara bu mühim vazife
yi hatırlatmak için yazıyorum. 
Hakikat kalesi mugalita sili. 
hile sarsılmaz. 

Ressam 
Ali SAMİ 

Kendi sesin 
- Dil kurultayına -

l11rgan otu, çalı .. dikenden 
Tıuurunaz oldu; dileğim •enden 
Dil kurultayı, ey ulu varlık 
Ant dilimi çerden .. çepelden. 

§ 
lan 9Ö1lerilt boğucu yeli 
K11b ıesimi, sırnaşık dili 
Yıllarca bana maval dinletti• 
Koptu sazımın inleyen teli. ' 

§ 
Dudu diliıne ağdar çaldı, 

San'atta 
İdealizm 

.)" 

! 

San'atta idealist olmak ha
kikati daha yakından görmeği 
tem.in eder. San'at biç şüphesiz 
bu hakikati hiç bir vasıtaya mü 
racaat etmeden duymak ve ifa
de etmek kudretidir. Bütün be
dii şeyler bu kudretten doğan 1 
neticelerdir. San'atkrın evvele- ı 
mirde bu şeniyeti daha derin- 1 
den duyması. hayatta bazı iti- t' 

bari olan alaka ve rabıtalardan 
uz,.klatması ve hissini maddi 
ihtiras ve dü§Üncelerden tecrit 
etmesi; dolayısile varlığını bir 
idealizme bağlaması lazımdır. 
Bu takdirde san'at hilamenfaal 
yalnız ruhta duyulan kat'i yük 
selme ihtiyacının alevile hızın-
da ve yolunda tekamüle doğru 
yürür ve bu suretle hisler mad-
di tesirler altında nasn-la:ıma. 
dan bu makul ve makbul emeli 
idealizme bağlar. San'atkirm 
ruhunda idealizm yaşadıkça e
serlerindeki rea:iteyi daha va
zıh duyar ve san'atkar şeniye
tine temas ancak bu sayede te
min edebilir. Çünkü san'atın 
gayesi hayatta her gün görüp 
yaşadığımız eşya ve hadisatı 
asrın icap ettirdiği zevk ve tek
niğe göre kendi aleminde duy· 
duğu gibi bütün insanlığına du 
yurmaktır. Şekillerin ve renk
lerin tezat ve ahengi ile tabiatı 
daha doğru hüsnü tasvir eden 
bir ressam. bir çamur yığının
dao bir alem yaratan biı· hey
keltraş ve yahut hislerini, duy
gularını ahenkli kelimelerle iz
har eden bir şair; bütün hepsi 
bayatın haz ve elem tevlit e-
den hadisatının tercür.ıanı o
lurken üzerinde yürüdükleri 
san'at yolunda gözleri cok özlü 
bir ideale matuf oldukç .. bu his 
!eri tasvir eden eserlerin teka
mülü daha bariz, daha kuvvetli 
ve daha hakikate yakındrı·. Bi
naenaleyh idealizm ile realizm 
arasında varlığı iddia edilen mü 
cadelen·İn bir suitefehhüm ol
duğu kanaatindeyim .. 

Ressam 
Arif BEDii 

MİZAH 

Sebep 
- Doğrusu kırk bin liram ol 

masını isterdim. 
- Ne yapmak için? 
- Hiç bir şey yapmamak 

için ... 

Muamma 
Küçük lrfan derin düşünce

ye varmıştı Babası sordu: 
- Ne o irfan? Böyle ne dü 

şünüyorsun? 

- Baba, bir türlü anlayama 
yorum. Ablam nitanlısı geldi
ği zaman, üzenip bezenip süs
leniyor. Güzel görünmek iste· 
yor. Fakat nifanlı11 gelince de, 
elektriği söndürüyor. 

Borç 
Salamon Efendi ile Veli E

fendi geç vakit tenha bir so
kaktan geçiyorlardı. Birden bi
re kartılarına bir adam çıktı. 
Tabancasının namlusunu çevir 
di: 

- Kıpırdamayın, yoksa ya
kanın. dedi. 

lkiıi de heykel gibi oldukla 
n yerde durdular. Her ikisi de 
vaziyati anlamı,lardı. 

Salamon Efendi dedi ki: 
- Ne yiıtersen yap, emir 

senin.. Amma cüzdanıma !ÖY· 
le bir bakayım, yetitir. 

- Haydi bak .. 
Salamon Efendi cüzdanını 

çıkardı. İçindeki paradan bir 
tek elli liralık çekti ve Veli E
fendiye uzattı: 

- Veli Efend'i, size elli lira 
borcum vardı. Buyurun elli li
rayı .. Borcumu yeri veriyorum. 

Otelde 

1 

1 

r 

) 

ı.. Velhaıd bu kitap güzel bir tet• 
~ık ve tetebbii eaerid.ir. Burada 
""°nard'ın oan'at ve fikir ha:ratı
lıı, güzel Mona Lisa ile aıkmı, 
ltııkanç Michel Ange ile münaai
~tini, eaerlerindeki titizliğini bu
~Yoruz. Leonard'm büyük, muğ
ı_,k ve muamma alut hayatını 64 
'"çük sahife içine B1kıştırabil
lıı~k, hulasa edebilmek oldukça 
lıı"Jkül bir ittir. 

1 ~urullah Cemal, bu i~i muvaf
ı."·kıyetle yapmıftır. Bir kitap hak 

11lda bir bafir:aıı ne yazar.sa yaz
~!' niha:ret ne söylemit olabilir? 

Türk ordusunu Sakaryada 
yıkamayan yalnız Yunan as
keri değildi. Gazi Muetafa Ke
male Dumlupınard'a bu inkıla
bın anahtarını veren eadece za 
fer değildi. 

Milli mücadeleye tekaddüm 
eden siyasi vak' alar ve bu vak' 
alarm hazırladığı yeni hadise
leri çok iyi keşfeden Gazi 
Mustafa Kemalin zekası inkı
labın çekirdeği olmuştur. 

ViYANA (517 m.) - 20,35 A
rien şarkıları, 21,05 son perde ismin 
de bir komedi. 

PEŞTE (550 m.) - 20.30 Macar 
milli şarkıları, 22 Budape§te konse
ri. 

V ARŞOV A (1411 m.) - 20,35 
muhtelif, 21 hafif eserler, 20,05 kon 
•er, 23,05 Şapen konseri. 

sürer. Akdeniz de sıcak bir de- günden itibaren ağzı açılır. Do 
niz olduğu için. buralarda sar- kuzuncu gün hopu takriben bir 
dalya avı senenin hemen her bir santimetredir. Henüz ka
mevsiminde yapılır. Zaten Ak- bukları yoktur ve şeffaftır. Bu 
dcı;z sardalyaları 15 santimet birinci safhadan itibaren sar
reyi geçmez, Bahrimuhitinki- dalyanın geçirdiği tahavvül 
ler ise 25 santimetreye kadar malum değildir. Bu küçük mah 
varır. IUklar sardayla haline girmek 

Yumurta zamanı uzun sür- için nereye giderler? Tam yaz 
düğü için ayni senenin balıkla- sardalyası şeklinde tekrar gö
n bir boyda değildirler. Onun rüneceği günlere kadar nasıl 
için bir mevsimde avlanan ba- yaşarlar.? Belki denizin diple
lıkların boylan .muhteliftir. Ba rine iniyorlar. Fakat hiç bir 
zan aralarındaki fark bir kaç 1 şey bilmediğimizi smylemek da 

Ne ıazım, &Özüm, ne türküm kal~ 
dL 

Ne kara yazı bu ulu Tanrım: 
Ra•gelen hmcı hep benden aldı. 

§ 
Ben önce Öz dilimle yaıardım, 
Koşmalar düzer; söyler.. coıar~ 

drm, 
Yük.ek bilgimle dörtbir yanıma 
Dalgalar gibi sığmaz taşardım . 

Gecenin geç vaktinde otele 
bir erkekle bir kadın geldi. O
telci her ikisinin iyi giyinmit 
olduklarını görerek. kendileri
ne otelin en iyi odasını hazırla
dı. 

"" kitap hakkında bir fikiı· edin
~ek isteyenler için o kitabı oku
\ aktan batka kestirme yol yok
~·· işte ben size sadece bu yolu 

"siye edeceğiın. 
Elif NACI 

Tarihte her hadisenin fels.e
fi bir tahlili olur. İnkılabın baş 
!angıcı ile bağlangıcı arasında-

BERLIN (1635 m.) - 20 l'eni 
başbyanlar için lngilizçe ders. 20,25 
konferanı, 21 Hambuı·g ile Bı·crneıı 
den naklen iki kon5eı·. 

santimetreye kadar varır. 1 ha doğrudur. 
Her sardalya marttan itiba ı Sardalya avı, ticareti ve sar 

ren takriben 60,000 yumurta dalya kutusu imali bir cok 
doğurur ve bu yumurtalar de- ı memk!....,tlerde yfü: binlerce. ai
nizin dibine 2'İtme:!, suyıın ce- le~; i 2'e-cintliriyor. 

§ 
Yetiıir ey Türk bırak gürlesi.n 
Atan1n dili; o e~ki sesin. 
Onunla konuş., k :: ndi sesinle 
Baska dil seni l<ötülemesin. 

Şeınsi 

Erkek : 
- Hayır, dedi. biz ayrı ayrı 

ı iki odıı isteyoruz. 
- Ah, öyle mi efendim? 

Ben sizin evli olduğunuzu ne
reaen bileyim? 
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Poliste 

Feci bir 
Kaza oldu 
iki beygir öldü, 

iki kişi yaralandı 
Beykozun ilerisinde, jandarma 

amtaka11 dahilinde bir otomobil 
~azau olmu4tur. Kaza neticesin· 
le iki kiti ağır ııurette yaralan-

! nıı, iki beygir ölmüıtür .. 
' Tevfik ve Muharrem isimlerin 

1 
le iki arabacı Ömerli köyünden 

, luzhane köyüne ıritmek için ara-
•a ile yola çıkmlflardır. Köyden 

ı .peyce açılıp tam HÜ.eyin köyü
• ıün albndaki yoldan geçerken 
1 r evfikle Muharrem birden bire 

•ir ııürültü duymuflar 'e karşı
'1 lan ırelen büyük bir kamyonun 
J ür'atle kendilerine yaklaştığını 
:önnüılerdir. 

; Bunun Üzerine şaşırıp arabayı 
1 'enara ç.ekmiye ve yo1 açmak ia-
1 emitlene de buna muvaffak ola-

ı 
namıı1ardır. 

Kamyon da, sür'atini keseme
! nif ve olanca hızı ile nrabanın il· 
, ~erine yiiklenmiıtir. 
1 Müaademe o kadar çabuk ve 
[ .iddetli olmuttur ki, birden bire 
[ ıeygirler yere yuvarlanmıtlar, a-

aba devrilmit ve kamyon bunla
-m üstüne çıkmıttır .. 

Müsademeden sonra kamyon 
ene hızını alamamıı ve yolun 
rtasmda araba ile beygirleri bir 
üddet de aürüklemi~tir. 

Kamyonun tekerlekleri altın-
a beygirlerin ikiainin de kafala

., parçalanmııtır. 
1 Bu sürüklenme eın.uında bir 
tesadüf eseri olarak Tevfikle Mu
tıarrem doğrudan doğa-uya kendi 
~rabalannın altına yuvarlı:ı.narak 
camyonun tekerlekleri altında 
>arçalanmaktan kurtulmuılardır. 

1 Fakat arabanm devrilmeai ve yer 
ferde sürüklenmesi esnaamda ikl
ıi de muhtelif yerlerinden Rğır 
•urette yaralanarak bayılmı~lar
dır. 

Vak'aya jandarma vaziyet et
aı.İf, yaralı arabacılar baygın bir 
halde haataneye ıretirilmitlerdir. 

Kazaya sebebiyet veı·en kam
yonun J<>förü Resul vak'adan son 
ra kaçmak iıtenılf'le de jandarma 
lar kendisni yakalamıtlardır. 

Bir çocuk ezildi 
Pangaltıda Doğru yolda Tak

simden Şiıliye doiru gelmekte o
lan 3717 numarab Yuıuf oğlu Re
cebin idaresindeki taı yüklü kam 
yon 9-10 yaılarmda bir küçük 
çoeula çarparak derhal öldürmüt 
tür. 

Çocuiun hüviyeti anlatılama· 
mııbr. Şoför yakalanınıfbr. Müd
dei umumi muavini Kamil Bey 
tahkikata batlamııtır. 

Gaz yerine su l 
Fatihte KemalpafA caddesin

tle oturan komisyoncu lsmail E
fendi, mahalle bakkalı Şükrüden 
&O dirhem ıraz alnut. eve götürüp 
de lambaya koyduğu zaman ıra
zın yanmadığını, sudan ibaret ol
duğunu ırörmüı, geri getirip 
bakkala vermek iatemi~tir. Bak
kal Şükrü ırazı geriye almamıt. 
bu yüzden aralarında kavga çık
mıf, bakbl mütteriainin batını 
demirle yaralamııtır. lamail Efen 
di haıtaneye kaldmlmıı, bakkal 
yakalanınııtır • 

Keyf! 
Fenerde Kılburnu gazino>una 

JOfÖr Niyazı Arap Abid, kan11 ve 
daha on kiti giderek oturmuılar
dır. 

Şoför Niyazi, yüks1'k seale gar 
sona hitap etmit: 

- Beyler benim davetlimdir. 
1'~ndilerine ne iıterlerse getir, 
demiıtir. Garsonlar Niyaziden al
dıkları emir Üzerine herkesin iste 
diği içkiyi, mezeyi getirmitler. 
Saat on bir olmUt, Niyazinin da· 
vetlileri kendilerinden geçmişler 

ve içlerinden birisinin Mai güzel 
olduğunu aöyliyerek hafiften tar· 
kıya baılamııhr. Bir aralık Niya
zi sesi ırüzel olanı kolundan tut
tuğu ıribi kaldmnıt. hanendelerin 
bulund•.akları yere ırötürerek: 

- Haydi buraya çık da otur, 
herkes ırüzel aea ititsin, demiıtir. 

Bir Rum ıraraon duvardaki 
"hariçten ırazel okumak memnu• 
dur" levhaımı cöatererek iım ö
nüne geçmek istemitae de aözünü 
dinlelememit. etraftan diier gar
sonlar kotuımuılar ırazel meraklı 
larmı yerlerine oturtmuılardır. 

Jıliyazi oturunca garaonlan çağır
nuı: 

- Arkada§& ya farkı aöyletir
•iniz, yahut da rakı paralarını 
vermem, demiıtir. Her iki teklifi 
de kabul edilemeyince Niyazi ve 
arkadaşları İ§İ gürültüye boğarak 
kalkıp gitmek İstemişler, Niyazi 
kendi&ini tutan garsonlara auatalı 
çakı teıhir etmiı yeti,en polisler 
hepsini yakalamıılardır. 

Halkevi köycülük 
şubesinde 

Halkevi Köycülük şubeıi ida
re komitesi dün içtim" ederek bir 
ıenelik mesa.i progr~mınJ teıbi
tc baslamı~tır. 

"Atlantide,, 
Muharriri 
M. Pierre Benoit 
şehrimizden geçti 

F ranıız muharrirlerinden 
M. Pierre Benoit ve manıf ar
tistlerden Mel. Spinelli Mı11r 
ve Suriyede bir seyahat yaptık· 
tan sonra Theophile Gautier va 
puru ile lıtanbula uğramışlar 
ve dün aktam ayni vapurla Mar 
silyaya gitmitlerdir. M. Pierre 
Benoit bundan bir iki sene ev
vel de tehrimize gelmişti; Mel. 
Spinelli de bir kaç sene evvel 
Fransız tiyatrosunda birkaç 
temsil vermitti "Atlantide" mu 
harriri gazetecilerle mülakat
tan çekinmiş, yalnız Akdenize 
girmek üzere olması münasebe 
tile kabul nutkunu hazırlamak
ta olduğunu söylerek demiştir 
ki: 

- Eserlerimden en ziyade 
sevdiğim "Atlantide" dir. Şim 
dilik yeni bir eser hazırlamıt 
değilim. Eserlerimden "Königs 
mark" ta yeniden filme alına
caktır. Fakat bu defa büsbütün 
başka artistlerle .• Meaela "Hu· 
gette Duflot" bu filmde rol al
mayacaktır. 

Ali Rana Bey 
Gümrükler ve inhisarlar Yeki 

li Ali Rana bey dün inhisarlar u
mum müdürlüğüne giderek bir 
müddet mefğul olmuıtur. Vekil 
beyin bugün Ankaraya dönmesi 
muhtemeldir. 

Okuyup yazma bil
meyenlerin senetleri 

Mahkemelerden birinde crre
yan eden bir muhakemede, Tem 
yiz mahkemeıine ahiren miihim 
bir tevhidi İçtihat kararı verdiği 
anlaıılmııtır. 

Bu karara göre kanunu mede· 
ni ır.er'iyete girdikten sonra, oku 
yup yazma bilmiyenlere ait mü
hürlü senetlerin hükmü ve loyme 
ti yoktur. Yalnız, bu senetlerdeki 
mühür, aenet sahibinin mührü ol
duğuna dair mensup olduğu ma
halle veya köy ihtiyar heyeti ta
rafından taıdik edilmiı bulunur
.. o zaman muteberdjr . 

150 kilo afyon 
MARSIL YA, 24 A.A. - Pat

ria vapurunda kazanlara yakın 
bir mahalde saklı 150 kilo afyon 
bulunmuıtur . 

Bu afyonun lskenderiye \'eya 
Berut'tan yükletilmiı olduğu söy
lenilmektedir . 

Dağa kaldırılan 
İngilizler 

LONDRA, 24. A. A. - Londra
daki resmi mehafilde alman haberle 
re göre, müstakil Mançuri hükfune
tine mensup olan ve Nev Cchvang 
mıntakasındaki kuvvetlerin bııtında 
bulunan jeneral Vaug, iki lngiliz'i 
dağa kaldıranları hiçbir şarta bağlı 
olmalmzm affetmek teklifinde bu
lunmuıtur. 

Jeneral Vang dağa kaldırdıkları 
bu iki lngiliz'i ıerbeıt bıraklıldan 
takdirde bu adamları, kumandaaı al 
tmda bulunan muntazam kuvvetler 
arıuında bir tabur halinde kullanma
iı vaddetmiıtir. 

Poukden'deki konsolos •ekili, eı
kİyaya bir telgrafta bu meselede met 
hali olanların masuniyetinin meı'u) 
memurların ve makamların kefalet 
ve teminatı altında bulunduğunu bil 
dirmiıtir. 

Amerika ve 
Alacakları 

NEVYORK. 24 A.A. - Ame
rika ticaret oda.lan meclisine bir 
rapor verilmiıtir. Bu raporda ha
lihazırda 32 devletin kambiyo 
muamelabnı kontrol etmekte ol
duk.lan beyan edilmektt:dir. Ra
porda bu halin cihanın ihracat 
ticareti üzerinde mq'wn akisleri 
olduğu beyan olunınaktadır. Bu 
sebepten dolayı idare meclisi, bun 
dan sonra Amerikaya bQrçlu olan 
devletlere yapılacak müsaadalın 
borçlu devletlerin kambyo tahdi
datını ilga veya biç olmaaaa tadil 
etmelerine tabi tutulmasını teklif 
eylemittir. 

Kont Bethlen 
Geliyor 
BUDAPEŞTE, 24 .A .A. - Nai

bi hükumet Horthy, birdenbire av
det etmit ve kont Bethlen ile ayan 
ve mebuaan reislerini kabul etmiı
tir. 

Müttehit hükiımet fırka.ı, kont 
Bethlen'İn tekrar iktidar mevküne 
avdet etmesini veya hiç olmazsa mü 
maileyhin itimadına mazhar bir za
tıni ıbafma ıretirilmeaini istemekte 
dir. Buhran uzamadıiı t•kdirrf,. ha• 
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Birinci Sahifeden Geçen Yazılar Hüseyin Rağıp Bey geliyor 
ANKARA, 24 (A.A.) - Moskova büyük elçimiz Hüseyiı; 

Ragıp Bey bugünkii trenle lstanbula hareket etmiştir. Müşarün. 
ileyh lstanbulda bir kaç gün kaldıktan sonra Moskovaya gideceı 
tir .. Hüseyin Ragıp Bey istasyonda Hariciye vekaleti vekili Şül 
rü Kaya ve Ha~iciye müstetarı Numan Beylerle Hariciye veka· 
leti erkan ve müdir!lnı tarafından tetyi edilmittir. 

ı • . .. ... ' - ~ · ·-.:·. 

'' Bengin iltuta olurta çısen 
Türk budun. ,, 

(Ba~ı 1 inci sahifttl•) 1 hakkında da kıymetli etütler 
le türkçenin münasebetleri. 4 yapmıttır. 
- Türk kelimesinin tetkiki. 5 T. d 

ı 1• · tt ık· d . arlhten evvelki euirlerde - s amıye en evve ı evır 

lerde Türk harfleri. 6 - Türk 
adebiyatının doğU§U ve inkitaf 
ları. 7 - Türk lisanının düzel
tilmeai. 

Giilfekln kitabesi 
Agop Martayan Ef. ye göre 

Gök - Türk edebiyatının ilk ta 
heser nümunesini tetkil eden 
Gültekin kitabesinin yazılann
dan 1200 sene sonra Türkiyede 
dil için ilk kurultay toplanmıt 
oluyor. 

Türkçe bir kitabe 
Gültekin kitabesinde Gök -

Türk dilile §U satır vardır: 
"Bengin iltuta olurta çı sen 

Türk budun." 
Manası tudur: "Ey Türk mil 

Jeti! Sen ebedi bir imperatorlu
ğu muhafaza edeceksin!" 

Martayan Ef. nin tetkik et
tiği ~ türkçe kelimelerden bir 
kaçını aşağıya sıralayoruz: 

Eç.ımapan - Ecdat. Yağı -
düşman, Baz - sulh, iti - mü 
tehassıa. dil itisi - lisan müte
hassısı. Dörü itisi - Avukat. 
Üze - yukarda, Aara - aıağı 
da. 

Martayan Ef. tezlerini tama
mile hazırlamıı ve Jamanak 
gazetesi yazı müdürü Şamlıyan 
Ef. vasıtasile türkçeye ttıTcüme 
ettirmittir. 

Martayan Ef. dil tetkikatın
dan maada ayrıca Türk tarihi 

Kavgayı 
Bıralialım! 

Paraguay ile Boli
viya arasında 
bir tavassut 

LA PAZ 24 - Waahington'
daki Bolivya aefir,i müttehidei A· 
merika hükümetine bir muhtıra 
vererek muhaaematın kesilmeıi 
hakkında bitaraf hükUnıetler ta
rafından vaki olan teklifin Boliv
ya'ca kabul edildiğğini bildirmit· 
tir. 

Muhtıra, Paraguay'a teklif e
dilen mütarekeyi red ve böyl.-ce 
de Cenevre protokolunu ihlal et
miş olmakla ittiham eylem .. kte
dir. 

ASSOMPTION, 24 A.A. - Pa 
raguay hükfuneti, bitaraflann no
tasına cevap vererek evvelce bil
dirmit olduğu noktai nazarda iı
rar etmi,tir. 

Paraguay, bu notadaki teklif
leri kabul etmektedir. 

V AŞINGTON, 24 A.A. - Pa
raguay ile Bolivya araamda sul
hun iadesine müteallik müzake· 
ratı icra etmekte olan bitaraf ki
misyonun reiıi M. Withe her iki 
tarafa muhaıematı hemen terket
melerini ihtar et.mi' ve münazü .. 
ünfih noktalar hakkındaki müta
lealar hakem heyetine bildirildiği 
takdirde diğer Amerikll devletle
rinden mütarekeyi ihlal etmiı o
lan taraf ile diplomasi münaa<oba
bnı ketebnelerini talep etmcğe a
made bulunduğunu ilave eylemia
tir. 

Bere:ıilyada 

RIO DE JANEIRO, 24 A.A.
Federal kıtaata kartı yapılan ia
yan hareketini timdiye kadar ida· 
re etmit olan M. Arthw-o Berna
des, Vicona yakınında fedtıral kı· 
taat tarafından uir edilmi,tir. 
Mezkıir kıtaat Engenheiromeiva 
tehrini de ele ıreçirmit olduklarını 
bildirmektedirler. 

M. Herriyot'ya 
açık mektup 

BERLIN, 24 A.A. - Gazete· 
ler, Avrupa ittihadı birliği reisi 
kont Coudenhove Kalergi'nin M. 
Herriot'ya hitaben açık bir mek
tup neıretmiı olduğunu haber 
vermektedirler. Kont, bu mektu
bunda M. Herriot'nun Almanya
nın hukuk müsavab talebine dair 
olan beyanatını mevzuu baruel· 
mekte ve bilhaaaa Avrupa millet
lerinin uzlaımalan keyfiyetinin, 
Fransa en ipti&adi bir prensip o· 
lan hukuk müaavatına muhalefet 
eyledikçe mümkün olamtyacağı
ru beyan eylemektedir. 

Adliye vekili 
adliyede 

Adliye Vekili Yusuf KemRI B. 
dün Adliye müfettiıliği dairesin<' 
gelmit ve lıtanbul Adliyesine ait 
bazr meaail ile metKUI olmur.tur. 

Mumaileyh, bilhassa Anado 
luda tarihten evvelki devirlerde 

. ya§ayan milletlerin Türk aslın
dan gelme olduklarını ve bütün 
etki medeniyetlerin Türkler ta· 
rafından kurulduğunu ispat e • 
den mühim vesikalar elde ettiği 
ni söylemektedir. Bundan ma
ada Martayan Ef. nin muhtelif 
eaerlerinde yakın şark milletle
ri lisan ve Edebiyatları arasın· 
daki benzer noktalar, bu lisan· 
lar üzerinde Türk edebiyatının 
yaptığı tesirler, ıark dinleri ve 
edebiyatlarının biribirlerile mü 
naıebetleri, ıark milletleri üze
rinde İslamiyetin tesirleri gibi 
bahislere temas etmittir. 

Agop Martayan Ef. dün öğ
leden sonra Dolmabahçe sara· 
yma giderek Dil tetkik cemiye
ti umumi Katibi Ru,en Etref 
Bey tarafından kabul edilmiş
tir. Martayan Ef. Sofyadan ls
tanbula hareketini teshil ettik
lerinden dolayı Elçimiz Tevfik 
Kamil ve batkatip Zeki Hakkı 
Beylere çok t91ekkür borçlu ol 
duğunu bir muharririmize söyle 
miştir. 

Müteşebbis heyetin lçlimaı 
Dil kurultayı müteşebbis he 

yeti, dün de Dolmabahçe sara
yında kurultayı himayelerine 
alan Gazi Hz. nin yüksek riya 
setlerinde toplanarak geç vakte 
kadar meıgu) olmuşlardır. 

Çinde neler 
Oluyor? 

Bir ceneralin ordusu
hezimete uğratıldı 
ŞANGHA Y, 24 A.A. - icabı 

takdirinde teiıalannı himaye et
mek maksadife 15 ecnebi harp 
gemisi Changtunır'daki dahili har 
bın merkezi elan Chefoo açıkla
rında demirlemiıtir . 

Birkaç gün devam eden ufak 
tefek müsademelerden sonra eya
letin valisi bulunan ceneral Han· 
fuchu ile müstakil ceneral Lieu
chennien arasında bir muharebe 
vukua ırelmit ve valinin kuvvet
leri 5 seneden beri Chefoo hava
liıinin hakimi bulunan müotakil 
ceneralin kıtaabnı büyük bir he
zimete uğrabnıttır. 

Bunun neticesi olarak Lieu
chennien, Cheffo'yu tahliye etmiı 
ve Çin harp gemileri vukuu muh
temel kargaıalıklara mani olmak 
üezre oraya 500 Çin bahriye ne
feri çıkannııtır. 

Bir nutuk 
Bekleniyor 

M. Herriot yarın bir 
nutuk söyleyecek 

P ARiS, 24 A.A. - Dün ogle
den aonra M. Herriot'nun riyaae
tinde altında bir kabine içtimaı 
aktedilmittir. Baıvekil, harici va
ziyet hakkında izahat vermiş ve 
Pazar günü irat edeceği biı· nu
tukta ileri süreceği fikirleri arka
datlanna ittifak ile kabul <.ttir
mittir. 

Macar modelleri ma
yo ile poze edilecek 

BUDAPEŞTE, 24 A.A. - Müs 
tafi maarif nazırının bir karama 
meıine nazaran yüksek güzel sa
natlar mektebi modelleri bundan 
sonra mayo ile poze edeceklerdir. 

'san'atkarlar mahafili, bu ted. 
biri bayağı bir tedbir addederek 
tenkil etmektedirler . 

Pr. Piccard'ın bir 
konferansı 

BRÜKSEL, 24 A.A. - ilmi a
rattırmalar cemiyetinin himayeai 
altında tertip edilmiş olan bir iç
timada M. Piccard, bir konferans 
vermittir. Kalabalık bir hazirun 
kütlesi mevcut idi. On sırada kral, 
dük de Brabant, aefirler ve nazır
lar bulunuyordu. 

Arnavutluk 
Hududunda 

TiRAN, 24. A. A.- Arnavutluk 
ajanaı, müsellib Arnavut çeteleri ile 
Yuğoılavya karakollan araaında 
Vermoıki civarında bir müsademede 
bulundukları hakkındaki haberleri 
tekzip etmektedir, 

Yeni 
Fabrikalar 

(Başı 1 inci sahifede) 
tiıticilmesi aynca dü,ünuhnekte• 
dir. 

Memleket pamuklarınm ıslahi 
için tetkikat yapılmaktadır. Bun 
dan sonra beylik kumaılara yüz 
de elliye kadar tiftik kan,tınla
caktır. 

Bu suretle takriben biı· milyon 
kilo tiftiğe iıtihlak mahalli hulun 
mut oluyor. 

iktisat ııeklllnln :ılga/eti 
ANKARA, 24 A.A. - lkt11al 

Vekili Mahmut Celal Bey ıehri
mizde bulunmakta olan Sovyet 
mütehasııslanna bugün evinde 
bir ziyafet vermittir. Ziyafette 
Ziraat Vekili Muhlis, Moskova 
büyük elçimiz Hüıeyin Ragıp B. 
!erle Sovyet ıefiri M. Suriç cenap
ları ve iktııat vekaleti erkFınından 
bazıları hazır bulunmu,ıardır. 

Maarif vekili 
Geliyor 

(Başı 1 inci sahifede) 
Anadolu Ajansına atideki beya 
natta bulunmu§tur: 

"Şimai bütün sahalarda tet -
kikat ile meşgulüm. Şeflerimi
zin ve memleketin benden ne 
istediğini biliyorum. Bütün 
kuvvet ve takatimi sarfederek 
benden beklenen hizmeti ifaya 
muvaffak olacağıma emmım. 
Eylul nihayetine kadar müteda 
hil muallim maatlarının karni· 
len tesviyesi itini ehemmiyetle 
takip ediyorum. Bundan sonra 
kendileri maat aldıkları halde 
muallimleri aylıksız bıraktıkla
rı görülecek hususi muhasebe
lerin yakalarından tutacağım." 

Maliye vekilinin segahah 
ANKARA, 24 (Milliyet) -

Maliye vekili Abdülhalik B. bu
gün otomobille Çankırıya git
miıtir. Vekil Bey Çankırıda bir 
hafta kalacaktır. 

500 bin liralık 
Seccade 

(Başı 1 inci sahif~e) 
kiden işittiğimize göre Konya. 
da S.dreddini Kunevi kütüpha 
neainde böyle bir seccade ve hır 
ka varmış. Seccadeye bC§ yüz 
bin lira kıymet tahmin ve tak
dir edilmit ve ııftya Avrupalı
lar bu seccadeyi çaldıracaklar· 
mış. Mütevatir bir surette kula 
ğımıza gelen bu haberden bq
ka malUınatımız yoktur." 

Samsunda kızamık 
var 

ANKARA, 24. A. A.- Samıun vi 
layeti dahilinc!e Ladik ve Havza ka
zalarının bazı köylerinde ağuıtoı ni 
hayeti ile eylül iptidalannda zuhur 
eden kızamık vakalarıru köy iktiyar 
heyetlerinin ıihhiye memurlarına ve 
mahalli hükumete haber vermeleri 
yüzünden vukua gelen ihtilat netice 
ıi bazı vefiyat vuku bulmuş ve mın
taka sihhat müfettiti ile vilayet sih
hiye müdürü ve bakteriyologu tara
fından bu mıntakada tetkikat yapıla 
rak icabeden tedbirleri almışlardır. 

Hastalığı azmanında haber verme 
mi1 olan köyler ihtiyar heyetleri 
mahkemeye verileceklerdir. 

Bulgar komitacıları 
BELGRAD, 24 (A.A.) - Dün gece Bulgar komitecileri 

Çarevesel mınlakasmda üç noktadan Yugoslavya arazisine gir 
meğe teşebbüs etmi~lerse de Yugoslavya hudut muhafızları tara 
fından tardolunmuşlardır. Bulgar hudut muhafızları ateş açarak 
komitecilerin firarına müzaheret etmişlerdir. 

İat. Mr. Kumandanlığı 
Satınalma kom. ilanları 

Tophanede Merkez Kuman
danlığı binasının bazı aksamı 
pazarlıkla tamir ettirilecektir. 
Pazarlığı 26/9/932 pazartesi 
günü saat 10 da Tophanede 
Merkez kumandanlığı satınal
ma komisyonunda icra kılına
caktır. Taliplerin k~fini gör
mek için her gün ve pazarlığa 
iştirak için de muayyen vaktin 
de komisyonda hazır bulunma 
ları. (93) (5004) 

••• 
10 Ton Yulaf 
10 Ton Saman 
10 Ton Kuru ot 
Süvari Binicilik mektebi ihti 

yacı için yukarıda yazılı üç ka
lem yem ayrı ayrı pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlıkları 
26 9 ; 932pazartesi günü saatlO 
da Tophanede Merkez Kuman
danlığı ıatınalma komisyonun 
da icra kılınacaktır. Taliplerin 
izahat almak için her gün ve 
pazarlığa ittirak için de muay
yen vaktinde komisyonda hazır 
bulunmaları. (92) (5003) 

• • • 
Maltepe Askeri lisesi ihtiya 

cı için 1500 çift tire çorap pa
zarlıkla satın alınacaktır. Pazar 
lığı 12-10-932 çarşamba günü 
saat 10 da T opanede Merkez 
kumandanlığı satınalma komis
yonunda icra kılınacaktır. Ta
liplerin izahat almak için her 
gün ve pazarlığa it tirak için de 
muayyen vaktinde komisyonda 
hazır bulunmalan. (88) (4957) ,,. ,,. . 

Topçu Atış mektebi ihtiyacı 
İçin 4000 kilo mangal kömüril 

Birinci ımıf Mutahaısıs 
BAKTERiYOLOG 

Dr. t H SA N SAM t 
Bakteriyoloji Li.horatuvan 

Umum kan tahlili.b. Frenı;i noktai 
nazarından (Waıserman ve Kalın 
tel\mülleri) kan küreyvatı sayılma
sı, tifo ve ısıtma hastalıkları teşhiıi 
idrar, balgam, carahat, kazurat ve ıu 
tahlilatı, Oltra mikroskopi husuıi 
atılar istihzan. Kanda Üre şeker, 
klorür, kallesterin mikdıırlarının ta· 
ylni. Divanyolunda Sultan Mahmut 
türbesi No. 189, Telefon: 20981. 

htanbul dördüncü icra memurlu· 
ğundan : Tamamına 4500 dôrt bir 
beı yüz lira kıymet taktir edilen Be) 
oğlunda Şişlide Metrutiyet mahalle
sinde Eski Kır Yeni Mehtap ıokaim 
da Yeni 34 numaralı bir bap haricen 
Kiırğir Hane açık artırmaya vaz e
dilmiı olup 10 Tetrini evvel 932 ta 
ribinde prtnamcıi Divanhaneye ta. 
tik edilerek 31 T. evvel 932 tarihine 
müaadif pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar latanbul 4 Üncü icra dai 
reıinde açık artırma suretile satıla, 

caktır. Artırmaya İştirak için yüzd• 
7.5 teminat akçesi alınır. Mütera· 
kim virğü, belediye , vakıf İcareal 

borçluya aittir. 929 tarihli icra iflaı 
kanununun l 19 zuncu maddesine le" 
fikan haklan Tapu aicillerile sahil 
olmayan İpotekli alacaklılar ile diğeı 
alakadaranın ve irtifak hakkı sahip. 
!erinin bu haklarmı ve hususile fai> 
ve masarife dair olan iddialarını j. 

lan tarihinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müspitelerilc bildirmeleri la· 
zımdır akıi halde hakları tapu sicil 
!erile sabit olmayanlar aatıı bedeli
nin paylaımasmdan hariç kalırlar 
Alakadarların iıbu maddei kanuniyı 
ahkamına göre hareket etmeleri vı 

daha fazla mallimat almak isteyeni.,. 
rin 932-778 dosya numarasile Me
muriyetine müracaatlan ili.n olunur 

pazarlıkla satın alınacaktır. Pa lstanbul befinci icra memurluğun·. 
zarlığı 26 Eylul 932 pazartesi dan: Mahcuz ve açık arttırma ile pı 
günü saat 1 O da Tophanede raya çevrilmesine karar verilen ls
Merkez Kumandanlığı satına)- tanbulda Balık pazarından Peynirci 
ma komisyonunda icra kılına- sokaimda 14 No. Ju dükkanda kasa. 
caktır. Taliplerin izahat almak ve masa, ve balık iğneleri ve saire 
için her gün ve pazarlığa işti- 3-10-932 tarihine müaadif pazartesi 
rak için de muayyen vaktinde günü saat 12 den itibaren mezkôr 
komisyonda hazır bulunmaları. mallann açık arttırma ile dükkandı 
________ (95) _ (5026L satılacaklarında müıterilerin dükkan 

lstanbul birinci iflaı memurluğun
dan: 1 - H. Hacı Yusuf ve l. Mak
roplo Kollektif Şirketi: lstanbul Ba
lıkpazannda 138-49 No. da ifla. 
etmiı ve ifla11 15-9-932 tarihinde a
çılmış olup tasfiye adi tekilde yapı
lacaktır. 2 - Müfliıten alacağı olan 
!arın veya mallarında iıtihkak iddia
aında bulunanlarm alacak ve iddia. 
larını iıbu ilandan bir ay içinde ey
yamı resmiye müıteana olmak üzere 
her gün saat 9 dan 12 ye kadar Sul. 
tanahmet'te vaki Adliye binasmda 
icrayı vazife eden birinci iflU daire 
sine gelerek kayt ettirmeleri, senet 
ve defter ıribi delilleri her ne İse 

bunlann asıl veya musaddak ıuret
lerini tevdi etmeleri: 3 - Hilafına 

da hazır bulunacak memuruna mÜ· 
racaatları ilan olunur. 

Darünafaka müdürlüğünden: 

Darüşşafaka talebesinin bir 
senelik ihtiyacı olan defter ki
ğıt gibi 18 kalem ders levazımı 
münakasa ile alınacağından ta
liplerin nümunelerini görmek ü 
zere her gün ve münakasaya iş 
tirak etmek üzere 27 Eylul salı 
günü saat 14 te Nuruosmaniye 
camii mahfilinde Cemiyeti T ed 
risiye merkezine müracaatları. 

(4921) 

hareket cezai mes'uliyeti müstelzim 
Sıtma mücadelesi ' olmak üzere Müflisin borçlulannm 
ANKARA, 24. A. A. - Sıtma mü ayni müddet içinde kendilerini ve 

cadeleıi etrafındaki faaliyet hakkın- borçlarını bildirmeleri; 4 - Müfli

Fatih ıulh 3 üncü hukuk hakim
liğinden: Veresesinin talebi le tereke 
sinin resmen tasfiyesine mahkeme
mizce vaziyet olunan müteveffa Fa
zı! Sami beyin 1 eylül 931 tarihin· ' 
den itibaren 1 eylül 935 tarihine ka 
dar iltizam eylediği Küçükçekmece da aihhat ve içtimai muavenet veka

letinden aldığımız malıimata göre 
Konya sıtma mücadele nuntakasmda 
Ak,ehirde Sivaik bataklığı llğin
Eskiıehir aibna mücadele nuntakıı
sında Beylikahor bataklığı Ereğli o
vasındaki bataklıklar Manisa aıbna 
mücadele mıntakumda Manisa'nın 
!İmalinde Bolğunlar bataklığı Akhi
sar şöıesi üzerinde Halitpafa batak
lığı Maniaa'nın ıimalinde Zincirliku
Ju mevkiindeki göl, Maniaa'nın şar
kında kain Akpınar bataklığı kuru
tulmuıtur. 

Buzlar arasında 
kalan gemi 

MOSKOV A. 24 A.A. - Arkan 
jel'den Viladivestoka gitmekte o

sin mallarını ne sıfatla olursa olıun 
ellerinde bulunduranların o mallar ğölünün ıartnameainde musarrah hu 

kuku saydiyesinden mütebaki müdüzerinde ki haldan mahfuz kalmak 
tartile bunları ayni müddet içinde 
daire emrine t..Vdi etmeleri ve et· 
mezlerse makbul mazeretleri bulun
madıkça cezai mea'uliyete uğraya

cakları ve rüchan haklanndan mah
rum lcalacaldarı: 5 - 5 - 10-932 
çarıamba sünü saat 16 da yu

karıda yazılı olan ifli.ı dairesinde a
lacaklıların ilk içtimada hazır bulun
maları ve müflis ile mütterek borç
lu olanlar ve kefillerinin ve borcu 
tekeffül eden aair kimıelerin toplan 
mada hazır bulunmağa haldan oldu 
ju ilin olunur. 

dete ait iltizam kıamının talibine dev 

lan Sibiriyakof buz kıran gemisi 1-------------

rü ihalesine mahkemece karar veril
mit ve olbaptaki tarlnamelİ dahi 
tanzim ve mahkeme kalemine tevdi 
kılınmıı ve 25 eylül 932 tarihinden 
itibaren 20 giin müddetle mevkii mü 
zayedeye dahi vazedilmit olduğun
dan tartnamede muharrer ıerait dai 
reıinde talip olanların yüzde yedibu 
çuk teminat akçalarını hamilen v• 
yevmi ihale olan 16 te,rinievvel 932 
pazar iünü saat 14 ten 16 ya kadaı 
mahkememizde hazır bulunmaları vı 
tarlnameyi görmek isteyenlerinde 
her gün mahkeme kalemine müra• 
caatları lüzumu ilin olunur. Serring boğazının 200 kilometre 

ötesinde muazzam kutup buz küt 
leleri arasında sakatlanarak kal
mııtır. Sibiriyakof gemisine yar
dnn için derhal icap eden tedbir
ler almmıt ve emirler verilmittir. 

MOSKOV A, 24 A.A. - Sibir
yakof buz kıran gemiainden alı
nan bir telsizde geminin mevcut 
sakatlığa rağmen Serring denizi
ne doğru yoluna devam ettiğ'i bil 
dirilmektedir 

Kartal 
Malmüdürlüğünden 

Pendikte 356 Kartalda 295 
ağacın zeytin taneleri satılmak 
üzere yirmi gün müddetle mü
zayedeye çıkanlmıştır. ihalesi 
11-10-932 salı günü İcra kılına 
cağından taliplerin malmüdürlü 
ğüne müracaatları (5001) 

Doktor 

Rusçuklu Hakkı 
Galataaarayda Kanzük ec

zahaneai karş111nda Sahne so
kağmda 3 numaralı apartıman
da 1 numara. - Telefon 4.4354 
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ILKMEKTEP MUALLiMLERiNE Sadıkzade Biraderler 

Vapurları 
Karadeniz Postası 

KIRAAl DERSLERİ -.ı 
Sakarya! 
Vapuru 25 Eylül Pazaı 

pnü alq- IUt 18 de Sirkee 
nhtnnmdan hareketle Zonguldak 
lnebolu, Samsun, Ordu, Ciı·e 

SO'!'t, Trabzon ve Ri:ze'ye az.İme 

Ye ndet edee.,ktir. Beş kısmı da tamamen dört renk otan, memleketimizde ilk defa basılan mektep kitabı 
Fazla tafsilat için Sirkeei Mey 

1 :nenet hanı altın.da acentalığınll 

müracaat. Tele. 22134 

son 1 f smail Hikmet Beyin timdiye kadar bir eıi görülmemiş derecede mükemmel, hayat bilgisine uygun, yalnışsız, 
derecede nefis, cazip bu e•eri Türkiye'nin her tarafında büyük bir muvaffakiyet kazandı. 

~-----------------------------------------------------------
8 u eseri görmeden mekteplerinize kitap intihap etmeyiniz. Talebesini seven ve KARADENiZ POST ASI 

mahrumiyetini istemeyen bütün kıymetli SAMSUN 
muallimler, bu eseri almakta, fevkaladeliğini tasdik ve tebrik etmektedirler. Vapuru 27 Eylül 

SALI 
Kıraat 

Her 
Dersleri Avrupa kitaplarında ender görülen bir nefasete maliktir. 
taraftan tebrikler alınmaktadır. Beş kısım tamamen çıkb. 

günü alqamı Sirkeciden battket
le Zonauldak, ln<bolıı, Ayancik, 
S...sun, Gi:reıon, Trabzon Ye Ri
ze"ye azimet ve ayni iskelelerle 
Görele n Unye'ye uğra yanık a ,. 
det edeuktir. 

Sühulet Kütüpanesi tarafından çıkarılmışbr 
Fazla tafsilit için Sirkeci Yel

kenci banuıdaki acentahğma mü · 
racaat. Tel: 21515 . 

Devlet Demiryolları idaresi ilanları 

Hattın Diliskelesi - Vezirhan kummm tamiratı münasebeti
le ana hat yolcu ve muhtelif kat,arlarımızm ve dolayısile H. Paıa 
Banliyö katıı.rlanmızdan bazılanmn vakti hareketlerinde tadilat 
icra cdilmiıtir. 26/9/932 tarihinden itibaren tadilata uğriyan ka
tarlarımızın takip ehecekleri vakti hareket saatleri aıağıda gös
terilmiştir. 

Haydarpaıa - Eskiıehir ksımı 
2 No. Anadolu Sür'at katan 1 No. Anadolu Sür'at katarı 

her JÜn her gün 
Köprüden H. 16 10 (vapur) EskişehirdenH. 1 50 
H.Paşadan H. 17 40 H.Paşaya M. 10 25 
EskişehiNI M. 2 38 Köprüye M. 10 55 (npur) 

4 No. lı Toros sür'at katan 3. No. b Toros Sür'at katarı 
Cumarteıi. çarıamba günleri Pazartesi, Perşembe günleri 
Köprüden H. 9 35 (vapur) E•kitehirdenH. 11 37 
H.Patadan H. 10 15 H.Paşaya M. 19 20 
Eskiıehire M. 18 24 Köprüye M. 19 55 (••Pur) 

8 No. lı Adana muhtelit ka- 7 No. lı Adana muhtelit ka-
tarı Cuma. Pazar, Pazartesi, tan Cuma, Cumartesi, Pazar. 

Salı, Pertembe günleri Sah Çartamha günleri 
Köprüden H. 9 10 (vapar) EıkişehirdenH. 8 30 
H.Paıadan H. 10 15 H.Pataya M. 18 55 
Eskiıehire M. 21 17 Köprüye M. 19 35 (vapur) 

Adap azar 
Arifi ve 

H. 
M. 

Adapazarı - Arifiye_kıımı 

119 111 117 121 113 123 125 
her her her her 
ııün ııün gün gün 

2.45 6.20 13.00 14.10 
3.05 6.40 13.20 14.30 
110 120 122 114 

Pazartesi her her 
Pe11embe giin gün 

15.40 20.50 23.40 
16.00 21.10 24.00 

118 124 112 

Arifiye hareket 
Adapazarı M. 

) her her her her heı· Pazartesi her 
gün gün gün gün gün Perıembe gün 

0.25 3.25. 6.55 13.32 14.50 16. 18 21.30 
0.45 3.55 7.15 13.52 15.10 16.38 21.50 

Haydarpaşa - Pendik kıımı 
22 katar 34 katar 

Köprü H. 10 00 17 30 
Haydarpafa M. 10 20 10 45 
Haydarpaşa H. 10 25 17 45 
Kızıltoprak 10 33 17 58 
Peneryo}q 10 37 18 02 
Göz tepe 10 42 18 07 
Erenköy 10 47 18 12 
Suad iye 10 50 18 ıs 
Boıtancr 10 55 18 20 
Küçükyalı 10 58 18 23 
Maltepe 11 05 18 30 
Kartal 11 14 18 39 
Yunus 11 18 18 43 
Pendik M. 11 21 18 46 

'19 21 23 37 39 
PendikH. '8 47 10 04 10 42 17 42 19 03 
Yunus 8 50 10 07 10 45 17 45 19 06 
Kartal 8 S4 10 11 10 49 17 49 19 10 
Maltepe 9 03 10 20 10 58 17 58 19 20 
Küçükyal 9 10 -- -- -- --
Bostancı 9 13 10 30 11 08 18 08 19 30 
Suad iye 9 17 10 34 11 12 18 12 19 35 
Erenköy 9 22 10 39 11 17 18 17 19 41 
Göz tepe 9 26 10 43 11 21 18 21 19 45 
Feneryolu 9 29 10 46 11 24 18 24 19 48 
Kızıl toprak 9 31 10 48 11 26 18 26 19 51 
liaydarpafa M. 9 38 10 55 11 33 18 33 19 58 
Haydarpafa H. 9 45 11 03 11 38 18 38 20 03 
Köprü M. 10 05 11 20 11 55 18 55 20 20 

Değişiklik yalnız Haydarpaşa - Eskişehir kısmında olup di-
ğer kısımlarda halen tatbik edilen vakti hareket tarifeleri 26 Ey-
lulden sonra da aynen tatbik olunacaktır. Ana hat trenlerinin ara 
istasyonlardan vakt,i hareketleri istasyonların ilan tahtalarına 

................... 1 .. 

...... ACELE-.................... _ 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

SATILIK OTOMOBİL 
Gayet idareli, sağlam ve kuıursuz 
OPE L marka kapalı bir otomobil 
29 Eylül pertemhe günü aaat bir 
buçukta Sandal bed.,.teninde mü
zayede ile satılacaktır. Görmek is 
teyenlerin oraya müracaatları. 

SEYRISEF AIN 
K~rlı:e• acentıl: Galata Köpru 

n.p B. U6J. Şube A. Sirltec 
Ullhllrdarsade han 2. S740. 

İZMİR - PİRE - lsKENDE
RİYE POST ASI 

(EGE) 27 Eylül salı 11 de 

Devredilecek ihtira beratı 

2500 Lira 
Mükafat 

" Sigara makiııalannda yahut bun 
lara ait tadili.! " hakkındaki icat i

çin Sinai Müdiriyeti umunıiyesinden 
istihsal edilmlt plan 1 T etrinisani 
1926 tarih ve 545 numaralı ihtira 
beratı üzerindeki hukuk hu kere ha~ 
kasına ferağ veyahut İcara verilece

! ğinden mezkur ihtirayı satın almak 

TRABZON POST ASI 
(KARADENİZ) 28 Eylül 
çarşamba 18 de dönüşte 
Tirebolu'ya uğranılacaktır. 

IZMIR-MERSIN POSTASI 
(ANAfARTA) 28 Eylül 
çartamba 10 da Galata 
rıhtımından kalkarlar. 1 Kişiye 

1 
10 
10 

n 

" 

750 lira 

250 " 
1000 " 

vey..hut iıticar etmek arzusunda bu 
lunan zevatın lıtanbul'da Babçeka
pr<la Ta, Handa 43-48 numaralarda 
kain H. W. Stock Efendiye müra
caat eylemeleri ilin olunur. 

26 Eylül pazartesi !aba
hmdan itibaren H•ydarpaşa
Kadıköy hattı tarifesi de
ğfımİf ve yeni tarife iske· 

" 
500 " Devredilecek ihtira beratı 1 'elere asılm·ştır. --------··:-- " Fotoğrafi alabnm ialahab" hak- 1 • . . 

Kur'a 

1 
Teşrinevvel'de 

1 TÜRKİYE İŞ BA~KASI 1 

, kında Sanayi Müdiriyeti uınumiye- Devredilecek ıhtıra beratı 
1 sinden S T qrinievvel 1925 tarih ve " Ealabai nariyeye mahsuı devvar 
1 350/361 numara tahtmda istihsal e- fınnlan" luıldandaki ihtira İç.İn 1 
dilmiı olan ihtira henab üzerinde bu Tqrinin..el 1930 tarih ve 19120 
kuk bu kere bafluu111J1 devir veya i- ftliyet evrak No lu müracaat üze-

\ cara verileceğinden fazla malümat rindeki h."kuk bu k~re -~here ferağ 
almak isteyen zevatın lıtanbul 'da ı yeyahut u:ara verilecegmden hu 
Bahçekapuda Taı Hanında 43-48 nu hapta fazla malumat isteyen zevatın 

. maralarda kain lnptere devleti ta- htanbul'da Bahçekapu"da Taş Ha
J b'aaından Komi.yonca H. W. Stock ı nmda 43 - 48 No da kiin v<lrili H. 

Efendiye mürac:.ııat eylemeleri ilin 1 W. Stok Efendiye müracaatları ilan 
olunur. i olunur. 

3 üncü kolordu ilanlar' 1 .....___ __ _ 
• .. ' 1 • 1 .. :- • 

Van hastanesinin senelik ihtiyacı olaıı atağıda cins ve mikdarı 
yazılı mevadd. iaıe kapalı zarfla yapılan münakasası gali görül
düğünden 20 gün müddetle pazarlığa konmu9tur. ihalesi 11-10-
932 salı günü aıı.at 14 tedir. Taliplerin vakti muayyeninde Van' d-

l ll 1 

hoı~n1• ' ıı 1 

ycgAne 
Tu,.ıet 

Güzel seslilere •. 
Darülbed..yi müdürlüğünden: 

1 - 0..•ülbedayide te,kil edile
cek koro heyetine girmek isteyen 
sesleri müsait heveskir bey "Ye ha
nnnlara her gÜn sabahları saat on
dan on ikiye kadar müessesemize 
müracaatla kaydolmaları. 

2 - Talebe derslerine ba,lanmı~ 
tır. Geçen aene devam eden hanmılar 
la hu sene yeniden girmek isteyen 
vücuttan dansa müsait hanımların 
da, cumadan madaa her gün ondan 
on ikiye kadar müracaatları ilan olu 

Sari hastahldar zamanında, hasta
nın kullandığı yatak ve çamaıırla 
rile her ıeyine,mobilyaların ve dö 
f'!IDelerin yıkanııında ve ellerini 
dezenfekte etmek huausunda mun 
tazaman "L YSOL" kullanarak 

Ailenizi him~ye ediniz. 

"LY!.~!~ 
Hamburg'ta S C HU EL K E 

BIOKS SABUNU 
(Kremli sabun) 

Cinsinin mükemmeliyetine en 
rinci delil acı ve aoğuk suda bile 
köpürmesidir. Süt, hal ve lanolin 
mürekkebatile ihzar edilmi,tir ve 
çiçek ltokularile muattarchr. 

satmalma komisyonuna müracaatları. (819) (5025) 
Cinsi Kilosu Beher Kilosu 

Sade yağ 14,000 85 Kurut 50 santim 
Pirinç 15.000 89 Kurut 50 santim 
Un 295.000 9Kuru§ . .... 
Bursa Askeri Lise ve hasta-ı yenlerin her gün komisyonumu 

hanesinin senelik ihtiyacı olan za. taliplerin vakti muayyende 
200.000 kilo ekmek kapalı zarf Konyada kolordu sabnalma ko 
la münakasaya konmuttur. İba misyonuna müracaatlan. 

·lesi 1-10-932 cumartesi ırünü (818) (5024) 
1 

saat 15 tedir. Taliplerin Bursa ~' * * 
daki il inci fırka satın alma ko Maçkadaki topçu ve nakliye 
.U.yonuna müracaatları. mektebinin tamiri pazarlıkla 

A: MAYR A.C. 
tarafından i.stibPr e

dilir. Umumi acenta
lan : lstanbulda S. 
Jacoel Mahtumlan. 

Adi cinı taklitlerin-

1 (740) (4512) miinakasaya kon-sıuştur. İhale· 
------------• 4 • • si 28-9-932 Çartamba günü 5a· 

den ve aliuı><ıi farikamızla u ... 1 latanbul ikinci icra memurlujuıı-
Selmüye kışlasının içinde 

vanı ticaretimizi himil bulunun- 1 dan: Bir alacaiuı temini zimniade mevcut çeımenin ıu hazinesi 
•a" mürna&illerinden •akınınız. mahcuz olup para~ çevirilmeai mü • • lıkl _ '---

'
----------- ,_ nın tamıri pazar a mün .... a . . k1UTer bulunan muhtelif mücedded k tu lhl · "" '9 Kadıköy icra d&ll"eoınden: Bir bor ya onmuş r •· aeaı "'°" -

ev "fy&aı ve saire 4-10-932 tarihine 932 çra•amba günü saat 16.30 
cun temini istifası znnnmda mahcuz ~ 

müıadif ıalı günü saat ondan on iki dadır. Keıifname ve şeraitini olup satılarak paraya çevrilmesi mu- ı 
kaner bulunan kırk reeı ufak domuz ye kadar Beyoğlunda Bedrettin ma· ı görmek. is.te_Yenlemi her. gün. i 

ihi. t d hali · d M · dd . _._ baleye ıştırak edeceklerın vak-5-10-932 tar ne esa üf eden çar- esın e eşrutıyet c:a .,.,n..., . "d k · ·· 
tı muayyennı e omıayona mu 

ıamba günü saat 13 ten 16 ya kadar Novotni Birahanesi ııraunda Kordo ,-acaatları. (815) (5007) 
Erenköy kozyatağl Nadir ağa çiftlı- va Biraderler apartımanı tahbnda ı 
ğmda aleni müzayede ile sablacağın 

No lu marangoz ma.ğaza .. ında açık 
el.an tellaliye ve pul resimleri müıte 
risine ait olmak Ü%ere taliplerin °""' artınruı. ıuretile satılacağından talip 
kfrr gün ve saatte mahaUinde bulu- , olanlann me-zkUr gün ve saatte ma
nacak memura müraca.at eylerneleı·i ı hallinde hazır bulunacak nıeınUJlln& 

* * * 
Beyşehrindeki kıt'at için 

350.000 kilo un aleni münaka
saya konmuştur. İhalesi 15-10· 
932 cumartesi günü saat 15 te 

f.l 16 dadır. Keşifnameyi gör 
mek isteyenlerin her gün. iha!e 
ye iştirak edeceklerin vakti mu 
ayyeninde komisyona müracaat 
lan. (817) (5023) 

* * * 
Kapab zarfla münakasaya 

konan Edremitteki krtaatın 
bir milyon kilo oduna talip zu
hur etmediğinden 15-9-932 ta
rihine müsadif cumartesi günü 
saat 10 dan itibaren bir ay zar 
fında pazarlığa konmuştur. lha 
leye iştirak edeceklerin vakti 
muayyeninde Edremit Satmal
ma Komisyonuna müracaatları. 

(Rlll:t\ {4Q'.\7\ 
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8 MlLLlYET PAZAR 25 EYLÜL 1932 

• 
1 

TÜRK ŞiRKETiNDEN: 
• 

Alpullu şek r fabrikasının Ista bul depolanndan krist 1 toz, sandı ta e uvalda. küp e erleri 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilödan eksik olmamak üzere sablır. 

Kristal toz, kilosu 36, 15-Çuv.alda küp, kilosu 381 I 2 -Sandıkta küp, kilosu 391 ı 2 lurustu 
Taşradan vuku b lacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi hamule sen di m kabilinde 

ödenmek Üzere derhal gönderilir. Depodan itibazen bilcümle masarif ve mesuliyet 
müşteriye aittir. Müşteri isterse sigorta ettirilir. 

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

Süt 
veren 

annelere 

81al .-a.,atsı:ıt eden 
•ıı;eı karın •••glnııoını 

izale ediniz. 

"•m LI N 1 A ıentürünü fi,iniı. 
VUt·uı'D•nzı!t -.li~etıaı lılle hı .... 

ınİyeceksiniz • Oiydi§lniz ~nden ltibareİı 
rtıcudllnUı lwman ltir ~ık aantirııetrt 
İnoelecektir. F'ula ıtarak iyi H ılllUkt • trıkoıunun daiınl ve müessir ınuajı sayesfıı; 
de zahmetsiz vı ,orucu rejimden ari olara• 
biJtiin fazla semizlifti iıale edecektir: 

Bunu, mağazamıza gelip teorııtıe tdı. 
nlz. Veya karnınızın kuturunı '8 mteınıo 
lrtifaını bildirerek adresinize gtindertlnla. 

F'latı : 17. lira - Siyah 20. lira 

vaınıa, ••vooıu•nda 

'l'Oneı meydanında 12 No. 
latıkıaı caddeaı aes No. 

maOaaaıarında aatılı•• 

P.6Al5 ı 188. Koaltl. R•••••••• 

• 
40 DERS 7 L RA 
INGİLIZCE ve FRANSIZCA 

Akşam Derıleri Haftada üç defa 
Hiç bilmiyeniere, az bilenlere ve çok bilenlere mahaua 11ruflar 

1 Tevinievvel 1932 Cumarteai günü aaat 6,00 da batlıyor 

Amerikan Erkek L;san ve Ticaret Deraaneai 
ISTANBUL ŞUBESi: 23 Alemdar Caddeai 

Ayni Dersler Beyoğlu tubeainde: 
(42, M9'nıtiyet) Caddeai ayrı terait altmda aynı tarihte batlaınaktad ... 

• 
Gübre ilanı 

lstanbul Belediyesi Karaağaç 
Müessesatından: 

Paymahalli \'e mezbaha ahırlannda 5 Teırinievvel 932 den 
itibaren bir sene zarfında teraküm eden koyun ve sığır gübreleri 
kapalı zarf uaulile ve yirmi gün müddetle müzayedeye konmut· 
tur. Verilen fiat haddi itidalde ııörüldüğü takdirde 1 Teşrinievvel 
932 cumartesi günü saat 14 te müessesede ihale karan verile
c.ektir. Talip olanların ıartnamesini almak için Sütlücede MüCfi. 
riyet kalemine müncaat etmeleri ilan olunur, (4701) 

Kayseri VilAyeti Encümeni Daimisinderu 
Kayseri memleket haatanesine muktazi 131 kalem eczayı ttb 

biye aleni surette münakuaya vazedilmit ve bedel haddi layik 
görüldüğü takdirde 2-l 0-932 pazar günü saat on betşe ihalesi 
nin İcraaı mukarrer bulunmuştur. Bu baptaki şartname ve mua
lece listesi İstanbul ve Ankara Sıhhat Müdürlüklerinde mevcut
tur. Y evm; ihaleye kadar taliplerin 150 lira teminatları ile birlik 
le Kayaeri Vilayet Encümeni Daimisine müracaat:an ilan olu- ı 

nur. (4991) 1 

Cilt Letafeti GÜZELLIGIN Esasıdır 
YOıü glloeı ve terin tahribatından korumak içiı 

Beşir Kemal Letafet Suyunu Kullanınız 
Deposu: Sirkecide BEŞİR KEMAL ve MAHMUT 

CEVAT tC!anes'dir. 

..... Hükümferma olan buhrana rağmen 
Galata'da Karaköy'de fınn sır&1ında büyllk mahallebicinin üstünde kain vo 

Daima en İYİ malları en mutedil fiatl rda aatm•ida methur 

B0Y0K ELBiSE FABRİKASI 
Flatlannı tekrar ıayanı hayret bir ıurette tenzil etmekle ucu•luk rekorunu kırmışhr. 

Erkeklere Mahsus 
Cibanıllmul bir ıöhreti hala 

Mandleberg 
Marka empermabilize 

PARDESÜLER 
24 1/2 lira 

Muflonlu • 

GABARDiN 
Pardesüler 

22 1/2 lira 
Trençkotlar 

13 1/2 lira 
INGİLİZ 
Muşambaları 

8 1/ liradan 
2 itibaren 

Hanımlara Mahsus 
• iyi cins _ 

iPEKLi 
Muşambaları 

21 1/2 lira 
Muflonlu GABARDiN 

PARDESÜLER 
21 1/2 lira 

Çenile bilir 

İngiliz Muşambaları 
12 1/2 lira 

Çocuk lara Mahsus 
İngiliz Muşambalar 

4 1/2 lira 
Trençkotlar 

8 lira 
Kac!ı~, erkek ve çocuklara mahsus en mllkemmel dnı kostümler, pardesüler, 

muşambalar, paltolar ve trençkotların müntahap çeJitleri mevcuttur. 
.... TEDİY ATTA BÜYÜK TESHILA T 

Saraçhanebatında Münir Pa .. konağında 

Leyli Nehari - Ana - İlk - Orta - Lise - Kız - Erkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif veka!e ti ce .L esı'.lın 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı emrile bütün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti taıdik edilmi' olan moktebimizde talebe kaydına 
başlanmıştır. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren başlanır. Nehari talebe mektebin 
husuıi otomobil ve otobüılerile nakledilir. Her glln aaat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

Göztepe Amerikan Mektebi Binaııın da 

·· ztepe T_ürk Koleji 
Kız ve Erkek - Leyli ve Nehari - ilk ve diğer bütün sınıfları vardır. 

Eski talrhesi terfi ettikleri sınıflara imtihanıız kabul edileceklerdir. İngilizce lisanı 
en büyiik "tina ve ehemmiyetle okutulacaktır. Mektep maarifçe musaddaktır. 
Programlar h• kaıon· , ya hızır lıı a cık >urcıte tadil ve ik mal edılmijtir. Almancı'Vt fran.ızca kurları vardır. ilk 'ınıftan 
itibar<~ .c~tbl iı"" nları tt mini içi n kurlar vardır. Deniz banYo, hamam ve duşlar \t kız talebe için ayn yaıakha· 

neler ,- aıdır. Taleb en ın mektebe kadar gidip gelmelerı i ~i n otobüs seferleri temin edilmiııir. 
Her gün 9 - 12 ve 2 - 5 e kadar kayıt yapılmaktadır. Telefon: Erenköy 2 

Edirne Erkek Muallim Mektebi 
Müdürlüğünden: 1 

B 1 Ç K 1 ve D 1 K 1 Ş 
Mektebi 

Tarihi teaiıi 1927 

1 - Meldebimizde ' 12378 ' lira ' 71 ' kurut bedeli ketifli bazı Maarif vekaJeti celileıinin nıüııaa-
tamirat ve tadilat yaptırılacağından kapalı zarf uaulile ve 20 Ey- deaini haiz biçki ve dikiJ muallimesi 

1 lül 912 tarihinden itibaren ' 20 ' gün müddetle münakaaaya ko- Paria akademiıindee mezun KLIO 
MA VROMA Ti en aon Fnınıız ve 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

.100,000 .Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmittir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

iştirak ediniz •• 

nulmııjlur. Taliplerin proje ve tartnameyi görmek üzere her gün 
mektep idaresine ve ihale tarihi olan 10 Teşrinievvel 932 pazar-

ı tesi günü aaat 14 te hükumette müteıekkil komisyona müracaat
ları. 

2 - Talipler behemahal diplomalı mimar veya mühendis ve 
yahut diplomalı mimar veya mühendisi ite memur edecek müte
ahhitler olabilir. Bu takdirde müteahhit istihdam edeceği ~İmar 

J veya mühendisi !çin mektep idaresine ooterlikten muaaddak bir 
taahhütname verecektir. 

3 - Talipler müzayede ve münkasa kanununun ahkamına tev 
fikan ihale günü ehliyeti fenniye ve §İmdiye kadar yaptıkları bu 
nevi işlere ait veaikalarile teminat mektun veya makbuzlarını ko
miıvona tevdi edeceklerdir, (5022) 

basit bir uaule tevfikan teclria etmek
tedir. Ameli dikit bilenler bir mah 
zarfında ve bitme:renl• üç mah zar 
fında hendese lle tayyö.- tuvalet ima 
lini öğrenebilirler. Mektepçe verilen 
diplomalar Maarif Vekiletinden ka
bul ve tasdik olunur. Denler Teıri
nievvel iptiduında lıqlıyacaktır. Ta 
tiplerin Beyoğlunda Yeni Çarıı, Faik 
Paıa caddesinde Fazilet apartıman-
nın 6 ıncı katında 6 numerolu daire
ye her sün 9-12 ve 1-4 e kadar mü
racaat etmeleri. 
·-····-······························--···-· MiLLiYET MATBAASI 

• 

Kullanınız sütünüzü arttırı 
Çocukların kemiklerini 

Kuvvetl~ndirir 

Istanbul Ziraat Mekte ine 

ı Kayıtve kabul şarta 
1 - Türki}e tebaasından ve hüsnühal eahabından olmak. 
2 - Orta tahsilini bitiren çiftçi veya arazi sahibi evladı ol 

1 

3- Yatı 19 u tecavüz etmemit bulunmak. 
4 - Hastalıktan salim ve ziraat iflerini ifaya bedenen mu 

ı dir ve mukavim olmak. 
1
1 5 - Tahsil esnasında mektebi bila mazeret terketmemck 
terkettiği takdirde kendisine yapılmıt olan bilumum masıırifı 

1 diye edeceğine dair kitibiadillikten muaaddak (nümune veçhi 
kefaletname vermektir. 

ı 6 - Bu evsafı haiz olanların mektep müdiriyetine hemen 
1 raca~~la kayıtları~ı .icra e~tirm~ler~ ve müsabaka imtihanına 

mek uzere de tetrınıevvelın betıncı çartamba gümi aabahle 
sekiz bu.;ukta Sirkeciden hareket edecek tren ile Yeşil köy is 
yonunda hazır bulunmaları . ( 50 

KOK -KÖMÜ 
almak için 

Kışı Beklemeyi • 
1 

SATGAZE 
Kurbağahdere gazhane•İ emrinize amadedir . 

EVE TESLiM 
VEZiN TEMiNATLIDIR. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Muhterik (1) numaralı Polathane ambarının -mevcut pi 

ke,ifname ve tartnamesi mucibince yapılacak tamiratı- kap 
zarfla münakasaya konulmuftur. Taliplerin, beş lira mukahıl 

de keşifname ile plan ve tartnameyi Müdiriyeti Umumiye bi 
aında Mimari Şubesinden aldıktan aonra. teklif mektupların ı 

hayet (13-10-932) pertembe günü saat (4) dörde kadar Gala 
da Mübayaa Komisyonuna tevdi etmeleri İcap eder. (494 

• 
Ist. Ziraat Mektebi 

Müdürlüğünden 
Ziraat mektebinin kıt sömeatreai tedrisatına tetrinievve 

onuncu pazarteai günü batlanacağından talebe efendilerin m 

ki'ır günde mektepte hazır bulunmaları. (50 

• 
inhisarlar Umum 

Müdürlüğünde 
20 adet maske: 

Fabrikamı:rda tozlu itlerle metırul ameleye verilmek üı 
nümunesi veçhile (20) adet maske salın alınacaktır. Taliple 
pazarlığa İ§ti•ak etmek üzere yüzde 7,5 teminatlarını hamil 
0-10-932) cumartesi günü saat (14) te Galatada Mübayan 
misyonuna müracaatları. ( 49 

NİŞANTAŞINDA 

FEVZİYE LİSESi 
Fuzuli bir müdahele ve sonıuz bir idareye tabidir. 

Mektebi İflı&I ve it ba,ına geçenler hiç bir ıelahiyeti haiz değildirle 
Ve haklarında kanuni yollara tevessül edilmiştir. Kendilerile gerek rn• 
muamelede bulunanlar ve gerek talebe velileri bilmelidirler ki müe!Siı. 1' 
arasındaki derin ihtilif, mektebin vaziyeti maliyesinin berbatlığı, müe• 
ıesenin mqru bir tekilde devamını imkansız kılmaktadır. Mekteple l" 
niden münaıebata sirenlerin bu hususta maruz kalacakları avakiptf 
müessesenin lıiç bir mes'uliyet kabul etmiyeceği alakadarlara tebliğ rn"' 
kamına kaim olmak üzre ilin olunur. 

F eyz.İye mektebi müeısiı1erinden: / . 
Müesseseyi temsil hakkını münhasıren hıU'I 

--------•Kibar Fettan Kibar Riza 4' 


