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.ın • ödüğü anlaşıldı H L 
ğİni tekzip ediyorlar. Bılakis, bi· (Başı 1 ıucı ahıteue) 

h '3e ar edın z " leğmde altın bilezik, kıvrık bıyık, ı-------------------- • 
Bu telgrafın FransıZC!l metnı 

udur 
"Hikmet enterre Lyon 15 Juin 

revenez fami!le" 
Bu telgraflar, Sait Hikmet B. 

i olduğtinü göatcrmekle beraber, 
u tı vefat müphem birakzlrnıt

t Hıkm,.t B. i t nıyanlar, onun 
h f hır felç geçırmit. az çok 
"' t Ilı; ·uur hafıza'1 :zayİf b!r 

ol lugunu, l talık ve kaza 
- i vefat etmı~ olm • hük 

teaırler. Hikmet B. m Pa
., 1 viçre'ye giderken yolda 

k Ak ır istaıyonda trenden ia
ote1dc ıemsiye ve valizini 

kınası da onun son zamanlar 
baat .. lığmın ılerilcmiş olmaaı 

iht •erini takvıye ediyor . Hik-
m t B. in Fransızcn'yı p e k az b il 
m ı de düşünıiJürae, onun fUU· 

ru u kaybetmiı, lisan bilmediğİn· 
d_ .ı derdini anlatamaz bir balde 
Lyon'a o-ittiğini iıt idl&l ettirmekte 
di r. 

Bugü n ve yarın gelecek olan 
Fı·anıız gazeteler inde bu hu .~uıta 
fazla tafsilat bulunacağı şüphesiz 
dir. 

Sait Hikmet B. in vefab dün 
ze vcesi Duhter H. a bildirilmiı, 
kadıncağız büyük teessür izhar 
eboiştir . 

!\irin Atırupaya gitmişti? 
Şimdi Sait Hikmet B. in bura· 

dan niçin AYrUpa'ya gittiğine dair 
aldığımız en doğru malümatı kay 
dedelim: 

Bedrettin Muhtar B. in mirası 
meoclcsi, vcreae ara11nda halledil 
mİf, varisler hisselerini almıştır. 
Bu meyanda Mahmut Muhtar 
Pş. ile Bedrettin B. İn validesi 
Duhter H. ve 3 yeğeni vardır. Ye
ğenlerinden Ali Kemal B. bura• 
da, Nizamettin Şevki B. Paris'te· 
dir. Sait Hikmet B. in Avrupa'ya 
gidişi, Mahmut Muhtar Pı. ile 
zevcesine ait gene miraa mesele .. 
sinden kalma bir hesap İ§İ içindi. 
Aru:ak Sait Hikmet B. in Lau
zanne'a gittiği tarihte Mahmut 
Muhtar Pf. nın Mıaır'da olduğu 
buradaki vekilleri tarafından te
min ediliyor. Hatta Paşanın 22 
temmuzda Mısır'dan Fraııaa'ya 
ıritmit olduğu beyan edilmektedir. 
Bu takdirde, Sait Hikmet B. in 
Lauzanne•da zannile oraya gitti .. 
ğini ve FrlUllız gazetelerinin la
viçre'de iki otelde patanın 4 gece 
kalmıt bulunduğuna dair verdik
leri malümabn yanlış olduğuna 
hükmetmek İcap ediyor. 

Diğer taraftan Sait Hikmet 
B. in ealı:i bir dervİf olduğu SÖy· 
lenmektedir. 

Dün Paru'teki bir avukattan 
tehrimizdeki bir aYUkata gelen 
mektupta deniliyor ki: 

''Gelelim Sait Beyin ııaybubet 
meacleainel Bu it için eeçen hafta 
konaloaumuz Fuat Beyle birlikte Da 
hiliye nezaretine ve Emniyeti umu· 
miye müdüriyetine gittik. Paria za. 
bıt.uı Sait Hikmet Beyin Parisi ter
kederek evveli Laroche'a gittigini, 
otel ( dö la Bust) a indiğini tesbit 
etmit, o.:dan aonra da izini kaybet
miştir. O taraflar başka viliyet ve 
dahiliyeye merbuttur. Ba cihetle em 
niyeti umumiye müdüriyeti tekmil 
Yİliıyetlere tamimen meaelenin tah
kikinj yazmıttır. Bugünlerde cevap 
bekleniyor. Kanaati umumiyeye gö
re, Sait Hikmet Bey öldürülmüt ve 
cesedi zayi olmuttur, yahut bir ku
yuya veya bir tarafa ııizlice gömül
müştiir. Hikmet Pey Pari•İ terket
mezdcn bir kaç gÜn eYTel üzerinde 
bulunan zikıymet elmas ve saireyi 
emniyet sanclıiına terhin etmİ•tİr. 
Kendisine tercümanlık eden bir er
meni malUmatı mevsukasına binaen 
bunları bana naklebnittir. Öyle zan. 
nediyorum ki Sait Hikmet Bey fa. 
milyaıından gizli olarak pıuıı ve aa
İtt gizlemiıtir. Kencliıi bahriyeden 
matrut Soğukç"4mede Sallmnaöğüt
te 1 zzi Efendi zakirlerinden iken yi
ne o tekkeye devam eden familyası 
İle keabi ülfet eylediğini ve bilahara 
izdivaç eylediklerini aöyleyorlar. Pa 
riate bir çok polis vukuab ve aaireai 
Y&rdLt• 

Diğer taraftan, Hikmet B. in 
buradaki vekilleri onun dervifli-

elinde para dolu zanını veren bir 
çanta ıle onun cakacı bir zat olau
ğu temin edilmektedir. 

Dun Hikmet B. in vekili avu
kat Ali.ettin B. den de §U mektu· 
b u aldık: 

• 
Ingiliz 
Kabinesinde 

"Efendim, ----
Birkaç gündür evrakı havadia Giden nazırların 

le Paris ile Lauzanne araamda 
• kaybolan mütekait bir Türk zabi- yenne 

ti serlevhası altında yazılan yazı· 
ları okudunı. Bunların cümlesi yenileri geldi 
hakı ate gayri muvafık olduğun- LONDRA, 29. A. A. _ Müsteşar 
dan hakikati ber veçhi ati beyan lardan M. de Lothi n, Hamilton, 1-
ede1rim.M hm M ht ha saac Foot, Graham Vhit, Valter 

- ,, ut u ar paşa z · V d H J h 
ti ·ı 5 · H'km t Be 1 Rea, Maken11 oo , arcourt o n re erı c aı t ı e yın ve re- . 1 1 • ·f 

f.k t k"ll · c·· Sımon, Stanmore, A enda e ıstı a et 
ı !1s.ı ıanımm "!'~ ı ~rıyım. um ı mitlerdir 
leaının buradakı ışlerıle yakından 
a lakadar olmaktayım. Aralann· 
d a eski miras meselesinden h allo 
lunmamış bir nokta kalmadığı gİ· 
bi, Mahmut Muhtar pafa hazret
lerinin biraderi merhumu pederi .. 
nin mirasından mahrum etmek 
için dava ettiğ i de hilafı hakikat· 
tir. Açılmıt diğer dava da pa~a 
hazretlerinin lehine halledilmi~
tir. 

2 - Yeni mira• işine gelince, 
bundan dolayı esasen verese ara· 
sında hiç bir ihtilaf hasıl olma
mııtrr. Bütün vereae hissei iraiy
yelerini almıtlar ve yekdiğerinde 
miras itinden dolayı bir alakala
n kalmamııbr; 

3 - Sait Hikmet Bey Ahmet 
Muhtar paıa merhumun ve nede 
Mahmut Muhtar paıa hazretleri 
nin yaverlik ve kitabetlerinde bu
lunmamıfbr. Mumaileyh bahriye 
gedikli zabitanından idi. 

4 - Sait Hikmet Bey Ahmet 
Muhtar paşa merhumun vefatın
dan sonra mÜf8rünileyhin haremi 
ile alelusul teehhül ebnİf ve şim
diye kadar zevciyyet rabıtası de .. 
vam ebnekte bulunmuştur ; 

5 - Sait Hikmet Bey nisan nİ· 
hayetlerinde Belgrat ve Pariateki 
işlerini teıviye ebnek Üzere Belg .. 
rat tankile Pariae gitmittir. O ta
rihte Mahmut Muhtar pııfa haz
retleri Mıarrda bulunuyorlardı ve 
temmuz evahirinde laviçreye azi .. 
met eylediklerinden Sait Hikmet 
Beyin miraa işinden dolayı 1.au
zanne' da bulunan paşayı görmek 
için Lauzanne'a gittiği de gayri 
varittir; 

6 - Hikmet Beyden mayıs ni
hayetinde Belgrattan bir mektup 1 

aldım. Parise hareket ettiğini ya .. 
zıyordu. O tarihlerde bir mektup 
ta Paristen ailesine gelmişti. On
dan aonra bir daha haber alama
dığımızdan Paris ve Cenevre kon
soloslarımıza müracaat eyledik 1

1 hayat ve mematından kat'i bir 
mal Um.at veremediler. Paris poli1i 
de henüz izini bulamadı; 

7 - Kendiıi buradan giderken 
esasen biraz rahataız idi. Ya haı· 
talanarak bir yerde kaldığı, veya 
but bir kazaya uğradığını zanne 
diyoruz; 

BugÜn Pariate aldığım bir tel
grafta Paris gazetelerinin yazdı· 
ğına göre 15 haziran 932 tarihin
de Liyonda Yefat ettiği bildirili- ı 
yor; Hakikati halin bundan iba
ret olduğu beyan Ye bilvesile teyi , 
di hürmet olunur efendim." ' 

Anlaşılmayan noktalar 1 

Bu telgrafta Sait Hikmet B. in 
ne suretle vefat ettiği bildirilme- ı 
diğine röre. bu ne'· 1daki earar 
henüz tavazzuh etmemİftir .. 

Diğer taraftan Sait Hikmet B. 
ıon defa olarak 25 mayısta Ce
nenede göründüğüne ve 15 hazi
randa Llyonda defnedildiğine gÖ· 
re, aradaki geçen günler zarfın· 
da nerelerde idi, neler yapmıştı? 
Buraları da meçhuldür. 

Bu delikanlı kim? 
Journal gazetesi Sait Hikmet 

B. etrafında yapılan tahkikattan 
bahsederken diyor ki : 

"Şayanı hayrettir ki Hikmet B. 
in birçok dostları varken, bu dost 
!ardan hiç biri Türk konaoloshan" 
ainin zabıtaya müracaatına lca· 
dar, Hikmet B. in gaybubetile 
meıgul olmamıtlardır. 

Mathurin aokağmda oturduğu 

Bütün müstafa liberal naZJr ve 
mÜ•teşarlar, başvekile müşterek bir 
mektuo göndererek mazide milli hü
kumet~ iş tiraklerinin esbzıbını izah 
ebnektedirler, Kendilerinin koaliı
yon kabinesi ile teşriki me"a~ etme
lerinin sebebi memleketin geçirmek
te olduğu ticari ve mali ınÜ ijıküUeri 
yenmeğe muavenet eylentek idi. 

O sırada yapılması ic:ap eden ik~· 
İt vardı. Bütçenin muvazenesini te
min etmek ve ine-iliz lirasını kurtar 
mak suretile milli krediyi yeniden : 
.esia eylemek. 

Mektupta §Öyle deniyor: Vazife
mizin ilk kıımı, bu idi. Bu kmm 
muvaffakiyet\e batarılmıttır. 

LONDRA, 29. A. A. - Kral tara 
fından muhafazakarlardan Sir John 
Gilmour'u dahiliye, muhafazakarlar
dan Mister V al ter Elliot. ziraat libe 
rallerden Sir Godehoy Collins Skoç 
ya nazırlığına tayin olunmuolardır. 
Bunların intihap matbuatça tasvip o 
lunmaktadır. Bu tayinler üzerine hü 
klımetin iktidar mevkiinde kalacağı 
ve Simonistlerin bülümetten aynl
mıyacağı katiyetlc anlaşılmış tır. • 
• Liberallerin istifa., hükumete Ot 
tava konferan.11 neticeleriJe taayy:in 
eden istikamete göre harelet imkanı 
nı bahtediyor sa Simonistlerin iş ba 
tında ipka11 1 ngilterenin harici siya 
setinde hiçbir değişiklik olmayacağı 
kanaatini vermektedir. 

93 felaketi 
Ve İgnatief 
Milliyetin yeni ta

rihi tefrikası 
Yakın tarihin en acıklr ha

tıralarından biri de 93 feli.
ketleridir. O zamanki (h. 
manlı İmperatorluğunun 

elinden bütün Tuna boyu. 
nun gitmesine sebep olan 
bu felaketli harbin faciaları 
daha evvelden batlaınıftı. 
Harbi hazırlıyan ve Ayas
tefanos muahedesine bağlı
yan Rus diplomatı lgnati
~fin bütün bu macerada pek 
mühim bir rolü vardır. lg
'latiefin yalnız Rusça' da çı
kan hatıralarından ve o de
virleri yaşamıt ricalin bi
raktıkları yadigi.rlardan 

toplanarak yazılmış olan bu 
.,seri yakında Milliyet tefri
'<aya başlayacaktır. 

·······-·························-············-··--
otelde bulunanlar diyorlar ki:: 

- Hikmet Bey otelde pek çok 
dostlannı kabul ediyordu. Bilhas
sa 22 • 25 yatlarında bir delikan
lı gelirdi. O da bir farklı idi. Bu 
genç hemen her gün öğleden aon· 
ra gelir ve aktam yemeğine ka
dar kalırdı. Zaifcc, esmerdi. Dai
ma tık giyinirdi. Hikmet B. e kar 
t• &an derece hürmetkirdı. Palto 
sunu tutar, butonunu eline verir
di. Hikmet B. in bir iti çıkana, 
otel garaonuna bahtiti bu deli.kan 
lı verirdi. 

( Haftalık Siyasi 
• "\ I ciye nazırı ile yaptığı uzun bi.r 
icmal l mülakat~a Al~anl~rı müzake-

--' 
rata teşrık ettırmege çalışmıt 

"------------------------- ise de muvaffak olamamıttır. 
Sonbaharla beraber Cenev· r son. Alman Hariciye nazırı Diğer taraftan büro müza· 

re'de siyasi faaliyet devresi a· Yon Neurath'a verdiği cevap- keratı dağınık bir tekilde de
çıldı. Bir defa tahdidi teslihat ta bu karardan dolayı teessüf vam ediyor. Murahhaslar ne 
konferansı bürosunun içtimaı beyan etmekte ve konferans yapacaklarını bilmiyor vaziyet
vardır. Bu heyet içtimalarına heyeti umumiyesi tarafından tedirler. Rus murahha11 
geçen hafta batlamıfh. Hali verilen 23 haziran tarihli ka- Litvinof, Rusya'nın, silahların 
devam ediyor. Hafta arası Ce- rarların Almanya'nın mü- tamamile ilgası yahut ta Hoo· 
miyeti Akvam meclisi İçtima· savat hususundaki mutale- ver tarafından ileri ıürülen üç
larına batladı. Geçen pazar- batile gayri kabili telif olma- te bir nisbetinde azaltılması 
tesi günü de heyeti umumiye dığını hatırlatmaktadır. projelerinden birinin tekrar 
13 üncü içtimaının müzakere- Almanya'nm bu cevaba mu- müzakeresini teklif etmit ise 
lerini açmııtır. Bunların geçen kabele edeceği tahmin edilmit de bir netice çıkınamıttır. Ga
hafta zarfındaki müzakereleri- ise de timdiye kadar Almanlar zeteler tarafından ileri sürülen 
ni hüli.sa edelim. Henderson'un mektubuna ce- gayri resmi ve yahut nim resmi 

"' "' "' vap vermemitlerdir. Binaen- mütalealara gelinec;bazı devlet 
Tahdidi teaiihat konforaneı alızy;h içtima Almanların gay- ricalinin. Almanya'nm konfe

bürosunun içtimaı. Almanya. bubetiri<!e açılmr~tır. Alman· ranatan çekilmesile hasıl olan 
nın bu müzakerata iştirak et- lar reımen ;,<:timaa iştirak et- vaziyet ile ciddi surette meş
memesi yüzünden dağınık bir memekle ber-;.ı.:.rr• Hariciye na- gul olduklarını göstermekte
ıekil aldı. Malumdur ki Al- zırı Yon Neurath &.miyeti Ak· dir. Her halde tahdidi teslihata 
manya, konferans reisi Hen- vam müzakeratında bulunmalı: ait, Almanya ve harpte mağ
derson'a hitaben yazılan bir üzere Cenevre'ye gi~ İf bulun- lôp devletlere ait Versailles 
mektupta teslihat hususundaki duğundan büroya ittir~·k eden muahedesine münderiç b;r çe
müsavatı tanınmadığı cihetle rical ile daimi ıurette temas· fİt büküm, tahdidi teslihat kon 
konferansa ittirak etmiyeceği- tadır. İngiliz Hariciye• naııtm feranaı tarafından da vazedile
ni bildirmi,ti. Reia Hender- Sir Jobn Simon. Almani Hari- cek diğer bir ÇCfİt hüküm mey-

• 
1 1 

\1 

agır 

1 Cem· 
dı 

Türkiye ile diğer mille lerin 
girişi böyle ·olmadığına elildir 

CENEVRE, 29. A. A. - Milletler işte bunun içindir ki mılletlerin si
Cemiyeti büyük meclisind~ M. Her- ' lahlarını azaltma hususundaki arzu
riot Miiktl r Cemiyeti aleylıinde bu lnrını kuvvetlendirmeleri lazım gel
gÜn coşup kabaran bedbinlik dalga- mcktedir." 
sından takbih edici bir lisanla bah- Bundan sonra ltalyım müme&sili 
setmiş ve milletler celiye'İnİkt faali~ sOz alarak memleketinin takip ettiği 
yetinin faaliyeti hakkında gayet iyi J •İyaıetin İstikametinde hiç bir deği
İzahat vermiştir. t iklik olmadığını temin etıniı, ltal-

M. H eriot, silahları azaltma konfe yanın iktisadi ve mali vaziyetlerin 
ransı hakkında f U beyanatta f>'u lun- eski hallerine getirilmesi ve silah 
muıtur : kuvvetlerinin azaltılması ıne&eleleri 

•• Fransa, mevcut her türlü güçlük hakkındaki noktai nazaların ı tekıar 
lere rağmen, beynelmilel bir sulh ka İzah ederek dcmittir ki: 
nunu vücuda getirilmesi i şine iştira " 1 tal ya beyneknilel bir hart ket 
ke azmebniıtir. ve te,ebbüıe, bilhassa Stresa konfe-

''Milletler Cemiyetinin geçirdiği ransının teveccühlerine göre hareket 
buhran, bir kaç aıırlık müessesele. etmeğe, Avrupayı ve bütün dünyayi 
de bir değişiklik yapmak hususun . hariç brrakmıyacak mümasil bir te· 
da kartılBfılan muıküllere atfedile- ıebbüse iştirake hazır bulunmakta-
bilir. dır." 

Gervikten , harp ile binlerce sene- ltalyan murahha11 milletle.- cemi-
den beri sürüp giden bir fenalık bir yeti azalarının verecekleri kararlan 
feliket tetkil ebnektedir. Milletler bunları tatbik ve hakikat sahasına 
Cemiyeti misakı, Fransa için, kanun çıkannak arzuıunun da takip edece
hüküm ve mesabesindedir." ğine emin olduğunu aöyliyerek beya 

M. Her iot, Lausanne ve Stresa nalına nihayet venniıtir 
konferanslarında elde edilen neticele M. Fon Neurafh 'ın 
rin kıymet ve ehemmiyetini t 1e kay 
dederek Milletler Cemiyet.inin me\• .. 
c:ut olmaması ha linde bu netic~lerin 
İzah edilemiyecek bir mahiyet almış 
olcağını söylerniftİ. 

M . Heriot nutkuna şu suretle de
vam etmi~tir: 

•• Maletler Cemiyetir>in .oı izli dip
lomasi uıulünü hüsbütün ortadan 
kal dıramasa bile hiç olmazsa azalt
ması ve hütiin devletleri - her han 
gi bir tefavvuk iddiası serdine im
kan kalmıyacak surette - ayni dere 
cede ve ayni kuvve tte bulundurma4 

sı lazım gelir. 
" Milletler Cemiyetinin ifa ettiği 

rolü n g üç ve kan$ık olma,ından do 
layi karşılaş tı ğı mü~küllerin bir kat 
daha artacağı fÜphesizdir. 

" Ccb-'r ve şidd•ti ortadan kaldır
madığı fA kat htiliıfları yatıştırabile
cek hukuki vasıtalara malik olduğu 
muhakkak bulunan Milletler cemiye 
tine F ransarun İman ve itimadı var
dır!' 

Lord Cecll 'in nutku 
CENEVRE, 29. A. A. - Milletler 

cemiyeti büyük meclisinde M. Her
r iot"dan enra bir nutuk söyleyen 
Lord Cecil milletler ccmiveti aley
hinde co,up kabaran betbinlik dalga 

1 ıı, Lausanne ve Stresa konferanıla 
rının kıymetli neticeleri hakkında 
Fransız başvekilinin ııöyledigi sözle
re i,tirak ederek dcmittir ki: 

'' Zaten Türkiyenin gelişi, lrak'ın 
kabulü ve Arjantininde pek yakında 
avdeti ve tekrar ittiraki milletler ce 
miye tinin hakiki kıymetini gösterir 
birer delildir. 

Halk kütlelerinin duydukları ha-
l raret ve heyecanın biraz a7almıt ol .. 
duğu şüphesizdir. Fransa ile Alman 
ya arasında sürüp giden ihtilaf ve 
münakeı ~anın Mi.tün dünyanın silah 

1 ve kuvvetlerinin azaltılması husu
•undaki arzusu hakkında hasil olan 
üphe ve kararsızlığın da siyasi ha· 

\·ayi ve muhiti kararttığı nşikfırdrr. 

Cene11rede11 döndli 
BERLIN, 29. A. A. - Volff ajan 

s ından: Gazeteler. hariciye nazırı 
M. Von Neuratb'ın Ccnevreden ay
rılması hakkında yazdıkları makale
lerde bu müfarakat Almanya ile 
Fransa arasındaki gerginliğin artma 
sı süretinde telakki edilecek olursa 
bundan doğacak mesuliyetin Alınan
yaya iat olamıyacağını kaydebnekte 
cl ir. 

Bu gazetelerin mütalealanna göre 
M. Von Neurath 0ın Cenevreden ay
rılması A lman hükUmetinin harici si 
yasetioin çerçevesini aşmayan bir 
hareket mahiyetindedir. Çünkü Al
man hükümeti , daha başlan ınçta hu 
kukça beraberlik istediği halde kar
şı taraf silahlanmak hususunda hu
kuk müsaviliği dileğini i,itmezlikten 
gelerek ikinci derecede ehemmiyeti 
haiz bir takım meseleleri öne sürme 
ğe çalıfmıştır. M. Von Neurath'ın 
Cenevreden müfarakatini işte bun
dan dolayi heyecan uyandıracak bir 
yenilik teıkil ebnez. 

Mançuride 
• 
isyan -----

Asiler iki şehri 
zaptettiler 

HARBiN, 29. A .A. - Manchou 
li ve Hailar e)"Bleti demiryollarmı 
muhafaza etmekte olan Çin kıtaatı 
isyan etmitler ve hükumet kuvvetle 
rini silablanndan tecrit ettikten son 
ra Mancouli Dalalainor ve Punatu 
tehirlerini zapteylemitlerdil", Bu te
hirlerde oturan Japon teasrnın emni 
yet içinde oldukları ve Sovyetlerin 
kendilerine Ruıyaya iltica etmeleri
ne müsaade etmi~ bu1unduklRrı öğ
renilmittir. 

Ziraat bankası •• .. 
alıyor uzum 

İZMİR, 29 (Milliyet) - Manisa Ziraat Bankası cumartesi 
gün ünde r. itibaren Üzüm mübayaaaına batlayacaktır. 

müstahsilden aldığı üzümü borsada satacaktır. 

Kadın güzünden cinayet 

Banka 

lZMlR. 29 (Milliyet) - Kemeraltmda börekçi Mahmut ka
dın yüzünden Bayburtlu Kazım tarafından bıçaklanmıttır. Ya
ralı ifade veremiyecek bir vaziyette hastaneye kaldırılmıtlır. 

cul olması aykırı görünmekte- vaziyeti hakkındaki raporu dik 
dir. Çıkar bir yol aranmakta- kate §&yandır. M. Hambro, 
dır. Ve bir teklife göre. Ver- Cemiyeti Akvamı ifliı halinde 
aaille.s muahedesinin tahdidi gösteriyor. Aza devletler taah
teslihata ait ahkamı yerine Ce- hütlerini vermiyorlar. Bir kıs· 
nevre' de tahdidi teslihat kon· mı da taahhütlerini yermeğe 
feransının vereceği kararları hazır oldukları halde kambiyo 
ikame etmektir. mütkülitı yüzünden Cenevre-

"' ,,. .Y. ye gönderilemiyor. Meseli Al-
Cemiyeti Akvam meclisinin manya'nın iki milyon İsviçre 

müzakerelerine gelince; ilk dik frangı borçlu olduğu anlaşıl· 
kate şayan olar. nokta. İtalya- maktadır. Alman hükômeti bu 
yı bu defa Cenevre'de Grandi parayı Almanya'da bir banka
yerine sabık Ankara sefiri Alo- da Cemiyeti Akvam emrine 
isi'nin temsil etmesidir. Bu de- tutmaktadır. Fakat Cenevre'
faki içtimada müzakere edi- ye gönderilemiyor. Hambro'· 
lecek en ehemmiyetli mesele nun raporuna göre. Cemiyeti 
Mançurya hakkında Cemiyeti Akv~~ bu se~e • ~k o/o "64 
Akvam komisyonu tarafından ' lahsılat yapabılmıttır. Ve eger 
hazırlanan Lytton raporunun devletler taahhütlerini Cenev
okunması ve Aksayı Şark re'ye göndermezlerıe. maaıla· 
meselesinin bütün hararetile rı tediye edebilmek için Cemi
tazelenmesi idi. Cemiyeti Ak- yet~ A~am borçlanmak mec
vam mecliıi, bunu tehir etme· burıyetınde kalacaktır. 
ğe karar vermittir. Bir defa bu En ehemmiyetli meseleler
meıele tehir edildikten sonra den biri de katibi umumi Sir 
diğer meseleler ikinci derecede Erle Drummond'un istifası me
işlerden ibaret kalıyordu. seleıidir. Bu istifanın hafta 

Ancak Norveçli M. Hambro arası resmen kabul edildiği bil-
nun Cemiyeti Akvamın mali dirilmektedir. Katibi umumi 

--

hşap b·nalar hak
kında bir tami 

Dahiliye Vekaleti vilayetler 
mühim bir tamim gönderdi 
ANKARA. 29 (Telefonla) 

- Dahiliye vekaleti vilayetle 
re şu mühim tamimi gönder
m itt ir : 

Belediye kanununu n 114 Ün· 
cü m addesin in son fıkrasında 
belediye teşkilatı olan her ma
halde evler, dükkanlar, umumi, 
hususi bilcümle mebaninin t&J· 
tan, tuğladan ve emsali ihrakı 
kabil olmıyan mevattan inşası 
mecburidir, denilmektedir. 

Kanunun ahfap İnşaatı me
neden bu sarih kısmı karşısm
da bazı yerlerde inta edilmiş 
ahtap binaların tamir edilmek 
behanesile adeta yeniden ya
pıldıkları görülmekte ve kanu· 
nun maksadı ifna edilmektedir. 

Memleketimizin çok kıymet 

li ve ıan'atlı eserleri V(' nes· 
rin biriktirdiği büyük serve 
hep ahşap bina yüzündt'n 
volmu§tur. Bu günkü serv 
mizi dikkatsizlik yüzur.dcn 
ne tehlikeye m aruz bulun 
mak ne kanunperverlik. ne 
ihtiyatkarlıkla kabili tetifti 

Ahşap binaların tami r 
zaruret hasrl olursa tamirle 
ebniye kanununun 7,8 Vf' d 
zuncu fasıllarında tarifi g 
cüz'i ve i.di tamirlere müaa 
edilmesi ve kafes tamiri ve 
miratı cüziye denilen kısıml 
ruhsat verilmiyerek tehirle 
daima yangın tehlikesi te 
eden ahtap binaların peyd 
pey ortadan kaldırılmasının 
minini rica ederim. 

Başvekil Ur/ ada çok samimi 
bir surette karşılandı 

URFA. 29 (A.A.) - Dün saat 12.30 da Birecikten hare 
eyliyen Başvekil İsmet Pata Hazretleri saat 15 te Sürüçe ve 

1 
at 17 buçukta Urfaya gelmittir. 

Paşa Hazret le ri Urfaya 15 kilometreden bin allı ve oto 
billcrle İstikbale gelen zevat tarafından karşılanmıştır. Bir 
det köy oyunları seyredilmit ve ondan sonra tehre hareket 
mi~ ti r. Yolun devamı müddetince bin atlı Patanın bindiği o 
mobil etrafında at kotturuyor ve oyun oynuyorlardı. Paşa h 
retleri !ehrin methalinde bütün Urfa halkının çok aamiu-· 1 

kalpten gelen tezahüratile kartılandılar. 

Karşıyakalılar ve körf e 
vapurları 

lZMlR, 29 (Milliyet 1 - Karfıyakalılar ücretlerini ttl 
zil etmeyen körfez vapurları tirketi aleyhinde meting yapml 
için müsaade almak maksadile vilayete müracaat etmişler~ 
Vilayet bu talebi reddeylemittir. I_ 

Eski lzmir meydana çıkarılıy 
1ZM1R, 29 (A.A.) - Namazgi~ta Koca mezarda altı ayd 

beri eski lzmiri meydana çıkarmak için yapılmakta olan haff 
yat ehemmiyetli neticeler vermekte ve hemen her gün bir paJ 
daha ilerlemektedir • 1 

Mezarlığın altındaki hafriyat neticesi olarak İskender i K 
rin cenerallerinden Lizimakin heykelinin kaidesi bulunmuşlJ, 
Ayrıca iki kaide kitabeıi bulunmuştur. Bunların o devre iı 
methur iki sporcunun bu meydana dikilen heyke!lerinin kai 
leri olduğu tahaldruk etmiştir. Bunlardan başka Somaki mer 
!erinden fevkalade güzel revnaklı bir yol dahi meydana çıka 

mıştır. Bunun lzmirin darbımesel halinde olan altınyollarınd 
biri olduğu tahmin edilmektedir. 

Mezarlığın altında bulunan tahtelarz meşhur meydanın da 
kında ı:··~ydana çıkacağı ümit edilmektedir. 

Çekoslovakya tütün alıqor 
ANKARA, 29 (A.A.) - lktısat vekaletinden aldığımız 

lumala göre Çekoslovakya tütün rejisi 1932 sene.;ir.de şu y 
!erden iki milyon kilo tütün mübayaasına karar vermiş tir : 

Samsun ve Bafra, yalnız va.sat cinsi; Taıova, E .. baa ve N 
sar. Manisa, lzmir; Düzoe; Trabzon, Palathane: 
Handek. lzmir; Ayaalug. Givurköy; Tongaları. 

Tekliflerin en geç 15 tetrinisani 1932 t.erihine kadar Çek 
lovak rejisi merkez idaresine verilmesi ~eşruttur. Bu hus 
fazla malumat almak isteyenler lstanbu:da ihracat Ofisine l 

yahut PrağdA ki.in Çekoslovak rejisi merkezi umumtsiue 
racaa t edebilirler. 

haziran 1933 tarihinden itiba· 
ren çekilecektir. Sir Eric Drum 
mond'un çekihneai. Cemiyeti 
Akvam teıkilatı noktai naza. 
rından birinci derecede ehem· 
miyetlidir. Çünkü katibi umu
minin Sir Eric olacağı cemiyet 
misakma dercedilmitti • Bina· 
enaleyh azledilemezdi. Cemi
yeti Akvam ilk teşkil edildiği 
ıu·alarda böyle bir vaziyet ay· 
kırı görülmeyebilirae de sonra 
geçirdiği iıtihaleler kartıımda 
katibi umumilik gibi en ehem· 
miyetli bir vazifenin daimi ola· 
rak bir İngilizin elinde bulun· 
maaı tabii görülmüyordu. Ve 
bu mesele ikide bir tenkit edil
diği içindir ki katibi umumi 
çekilmeğe karar vermiştir. Bi
naenaleyh Sir E..;c'in çekilme
sile katibi umumilik yeni baş
tan tetkil edilecektir. Bu da Ce 
miyeti Akvam teşkilatının ye
ni baştan yapılması kadar e
hemmiyetli bir meseledir. 

.y, .y, .y, 

Pazartesi gününden itiba
ren heyeti umumiyenin içtima
ları da başlamıştır. Ceıriyetin 

te,kili tarihinden beri 13 ün 
ıü olan bu defaki içtimaın 
susiyeti tudur ki, memlek 
miz ilk defa olarak aza sıfat 
içtimaa ittirak etmektedir. 
graf haberleri Hariciye ve 
Tevfik Rüttü Beyin rüzna 
encümeni riyasetine intihap 
dildiğini bildirmektedir. Bi 
enaleyh murahhasımı., Cen 
re' de faal bir rol oynamağa b~, 
lamış demektir. 

Heyeti umumiyenin bu 
tima devresinde mefgul ola~ 
ğı meıelelerin arasında kol\ı 
fumuz lrakm aza olarak ll\ 
kilita kabulü mt;selesi de v'ai 
dır. Bu da malum olduğu ii~, 
re kararlaşmış bir mesel""Jıı. 
Heyeti umumiye. meclis ta • 
fmdan verilmiş olan kararı t 
dik edecektir. lrakın kab 
de tarihi ehemmiyeti haiz 
hadisedir. Çünkü evvelce M 
da altında bulunup ta aza 1 

lan ilk devlet Irak ola;:aktır.•al 
Ruzname araaında Cemi 

ti Akvam misakının Kello 
misakile telifi meseleıi de 
dır ki, bu. malum olduğu ·• 



Harici Ofis teşkilatı gen· şleti 
konomi 

İmal memleketlerile 
ticaretimiz artıyor 

n 
n 
ıe 

veç mutavassıtlat'dan değil, 
oğrudan doğruya mal alacak 

ti Şiınal memleketleri, bilbaaaa ı bildirmiıtir. --·-
İr ile; timdiye kadar Türk emtia-
le doğrudan doğruya değil, bat y unanistandan 
d .lllemleketler vasıtasile almak· A t "h t 

ıdi. vus uryaya ı raca 
ihracat ofiıinin tefebbüaü, ae· 

a tlerin tavaaautlarile lıveç itha 
e ~dan doğrudan doğruya mem• 
J etimizden mal getirhnek için 

le bbüılere batlamıılardrr. 
Bazı lıveç müesseseleri tütün, 

e'l1.ra, balı, afyon, deri almak i
yd4ı Ofise müracaat etmitlerdir. 

ın lltago sergisine iş-
; tirak edeceğiz 
l 1933 aeneai haziranında Şika· 
~ beynelmilel büyük ebemmi
iti haiz bir sergi açılacaktır. Şi-

1ltonun yüzüncü teaiı aeneıi do-
eııırıaile açılacak olan bu serıri al
e 1.y devam edecektir. Dünyanın 

1 büyük sergisi olmauna çalıfı· 
_J'. hu serıriyi dünyanm ber taı•a 

0 °fdan gel-k 20 milyon kitinin 
•~("<'et edeceği muhakkak adde
ecfıııektedir. 
o 811 Hrgiye bilkumetimizin de 

hıJ'ıdeıo iıtiraki mukarrerdir. lktı 
• ıt "eklleti erbabı ticaret ve aa-

1:riın bu aerıri için timdiden ba
-1anmaıarını Ticaret odaaına 
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n 1928 den beri demirbat me
l~lerden biri olmuıtur. Son· 
ıııhilil edecek olan üç mec· 
llZalığı için intihabat yapı· 

tak. Malumdur ki meclisin 
~ muvakkat azalıkların
ıı Üçü her ıene değişiyor. Bu 
e Lehistan, Yugoslavya ve 

~~'nun üçer senelik azalık 
ddetleri bitiyor. Bunların 

e\Ierine diğer azalar intihap 
• 

1 ecek. Ancak &ittikçe yer
~ tnekte olan bir taamül bu 

o'ltı •lıklan münavebe haline koy 
t1ı ,11•tur. Her inhilal eden aza· 

v'\)·~' hangi devletin intihap e
ül. 1 CCeği malfun bir keyfiyet 

et!i~i aldı. Meseli Peru'dan 
i ılat eden azalığa taamül ik-
~&ı bir Amerika devletinin 
lih~bı lazım geliyor. Belki 
rrııyeti Akvama yeni giren 
ekaika İntihap edilir. Sonra 

:a 118oslavya yerine Çekoslo
r.•illkyanın intihabı muhakkak· 

~r. Lehistan da n>m daimi ya-
1 tekrar intihap edilebilen 
~ııletler arasında olduğundan 
'ııızetliğini tekrar kovacağı 

Avusbıryaya Yunan mallan 
ihraç etmek üzere Yunan ihraç, 
Milli ve Ziraat Bankaları arala
rında bir sendika yapmıılardır. 

SO milyon Drahmi aermayeai 
bulunan ve icabında Yunan büku 
metinden yardım görecek olan bu 
sendika A"usbıryaya ihraç edilen 
emtianm mukabilini döviz olarak 
çıkaramazsa Avusbırya malı ola· 
rak alacaktır. 

Dünya buğday 
vaziyeti 

Roma beynelmilel ziraat enati 
tüsünün dünya buğday vaziyeti 
hakkında aon neırettiği rapora 
nazaran Rusya ve Tuna memle
ketleri hariç olmak Üzere Avrupa 
memleketlerinde bu sene buğday 
iıtibsalatı geçen seneye niabetle 
daha iyidir. Y alnrz bazı taraflar• 
da baş gösteren buhran haaebile 
Avrupanın bu aeneki umum b11ğ .. 
day istihHlatı 1931 aenesine nis· 
betle pek hafif derecede fazlA· 
dır. 1932 senesinin 1 ağuıtosunda 
ki buğday ihraç eden memleket
lerdeki ıtok milctan 171 milyon 
kentaldir. Halbuki ıreçen • "e bu 
tarihteki stok miktan 166 milyon 
kental idi. 

Yunanistana balık 
ihracatımız 

Son günlerde Yunanistan mem 
leketimizden her aene olduğu gi
bi gene mühim miktarda balık 
mübayaaarna baılamıştır. 

ihracat ofiıi Yunanistan& ih
raç edilen balıkların oraya tam 
maııasile taze ve iyi bir tekilde 
viul olmaaı için bızlama, buzla
ma ve ambalija azami itina göa 
terilmesini balık ihracatçılarına 
bildirmittir. 

Bari &ergisinde 
arpalarımız 

Bari aerırisinde teıhir edilen 
nümunelik arpalarımız ltalyan 
tacirlerinin nazan dikkatini cel
betmit ve memleketimizden ltal
yaya arpa ithalatı için mühim 
miktarda sipariıler verrniılerdir. 

ltalya bu sene külliyetle arpa 
alacaktır. 

Almanya ile 
ticaretimiz 

Ofise ırelen malümata göre 
Almanyanın 1932 senesi ilk altı 
ayı zarfındaki ithalatı 2,387 mil
yon Mark ve ihracatı 2,927 mil
yon Marktır. 

Ofisin neırettiği istatistiklere 
göre Türkiyenin 1932 aeneıi ilk 
altı ayı zarfında Almanyaya ih
racatı 3,920 bin lira, ithalatı ise 
6,5 milyon liradır. 

Ruslar tütün alacak 
Rusya'da bu sene tütün mah· 

oı Hariciye nazın bildirmiştir. .,. .,. .,. 
Hafta arası Macaristanda 

bir kabine buhranı oldu ve ge· 
çen senenin ağustosunda Beth
len kabinesinin yerine geçen 
Karolyi kabinesi istifa etti. 
Kabinenin istifasrna sebep. 
son zamanlarda yapılan üç 
mevzii intihabatta hükiimet 
fırkasının kaybetmesidir. So
nuncu mevzii intihabatta Zi· 
raat nazırı bile muvaffak ola
mamıştır. Bu, hükumetin va
ziyetini sarsmıı ve istinat etti· 
ği fırkanın itimadını da kay
bettirmittir. Esasen hükumet 
sabık Başvekil Bethlen'in zım
fıi yardımile iktidarda kalıyor· 
du. 

İstifa üzerine kimin iktida
ra geçeceği henüz malfun de
ğildir. Tekrar Bethlen'in hü· 
kilmeti te,kil etmesinden bah
sediliyorsa da sabık Batvekil 
§İmdilik böyle bir teşebbüs i
çin zemini hazır bulmamakta· 
dır. Karolyi hükilmeti şimdi
lik iktidarı muhafaza etmekte
dir. Muhalif fırka. bitaraf bir 

Takas 
Tetkikatı .. 

Teşkil edilecek ko-
• • 

mısyon nızam-

name•i hazırlandı 
Ticaret müdürü Mubıin, lhra· 

cat ofiıi müdürü Cemal, Ticaret 
odası umumi katibi Vehbi ve Ti
caret boraaar komiseri Akif Bey
ler dün Ticaret müdürlüjünde 
toplarunı,lardır. içtimada meınle
kete takas suretile girebilecek at 
ya hakkında tetkikat yapacak 
komisyonun tetekkülü ve meaeiai 
hakkındaki nizamname projeoi ha
zırlanmııtır. Son kontenjan karar 
namesi mucibince takas kalkmak 
la beraber 1930 aeneai yeya on• 
dan evvelki senelere ait olmak 
tartile halı, tiftik, giilyaiı, pala
mut ve hüli.aaaı, kereate .-e tra· 
vera, tütün ile lüzumuna göre lk
tıaat vekaletince tayin olunacak 
diğer mahsullerin ihracı mukabi· 
!inde kontenjan liıtelerinde zik· 
redilmeyen mevaddan mühimleri
nin ithaline müaaadeye lktıaat ve· 
kaleti aalihiyettardrr. Devlet büt 
çeai veya hususi bütçelerle idare 
olunan, imme müeueaeleri, hayır 
cemiyetleri ve imtiyazlı ıirketler 
de bu maddeler mukabilinde it· 
halatı milaaade ile yapabilecek
lerdir. 

Tıa.nt müdilrü Muhsin Beyin 
riyaseti altında tetekkül edecek 
bir komisyonun bu itlere bakaca· 
iı Vekaletten dün bildirilmi,tir. 

Belediyede 

Bütçe 
Tasdik edildi 
Bazı inıaata he
men baılanacak 
Belediye bütçesi nihayet taa-

dik edilerek gelmiıtir. Bütçe mü
vazene ve heaap itleri müdürlük
leri tarafından tetkik edilmekte· 
dir. Dahiliye vekaleti bütçede ba
zı tadilat yapmıftır. Bu tadilat 
tesbit edildikten aonra yapılmaar 
müstacel bazı itlere derhal baıla
nacaktır .. lntaat mevsimi bitme
den bazı İnşaata baılarulmak Ü· 
zere hazırlıklar yapılmaktadır. 

Bu meyanda ilk iş olarak 
Taıdelen suyunun sahile indiril
mesi için derhal inıaata baılanı
lacakırr. 

Ücretli memurlar 
Belediye memurlanndan ücret 

li olanlann dün Ücretleri verilmif· 
tir. Maaşlar yarın verilecektir .. 

BiR TAVZiH 
Harbi umumi içinde delaJetimle 

Darülitama ve bilabara esarette bu
lunduğum ıeneler kendi kendine po 
lia mektebine ve polis hizmetine gi
ren ve halihazırda lstanhul'da botta 
gezen (Ahmet Hamdi) ismindeki 
ph11n bana biç bir karabet ve müna 
ıebeti olmadığını ilin ederim. 

Emniyet iŞ. U. Müdürü 
Te"fik Hadi 

--········ .............. --·······-····-···-
aulu az olduğundan Rus tütün 
fabrikalan eksperlerinden mürek 
kep bir heyet yakında tütün al
mak Üzere ıehrimize gelecektir. 
Bu heyet İstanbul, Samsun lzmir 
piyasalarında ucuz nevinden tü
tün alacaktır .. 

Başvekilin riyasetinde bir koa· 
lisyon hüklımeti teşkil edilme
sinde ısrar etmektedir. 

" " .,. 
Bir sene evvel teşkil edilen 

İngiliz kabinesinin sarsılmağa 
başladığı görülüyor. Mallım
dur ki kabine, Muhafazakarlar· 
dan Liberallerden ve Mac Do
nald' a sadık kalan ufak bir züm 
reli mesai fırkasından müte
tekkil idi. İngiliz lirasrnm su· 
kutu ve İngiliz itibarının sar
sılması üzerine teıkil edilen 
bu milli hükfuııet, Ottava kon
feransının himaye hakkındaki 
kararlan üzerine dağılmak 
istidadrnı gösteriyor. 

Kabineye iki zümre Libe
ral iştirak etmişti: Hariciye na 
zırı Simon'un riyasetindeki 
Muhafazakarlara çok yakın o
lan Liberaller ile Samuel'in 
riyasetinde eski ticaret aerbes
tisi an' an esine sadık kalan Li
beraller. Şimdi kabineden ay
rılmak istiyen bu ikinci züm
redir. Bunlarla beraber milli 
amele zümresine mensup Snow 
den'in de çekileceil:i söyleni-

Mahkemelerde 

Çifte köşkler kasten 
mi yakılmıştı? 

•• 
Uç maznun köşkler yandığı 

evde 
söylüyorlar 

zaman 
olmadıklarım 

Aiırceza mabkemeainde taya 
ru dikkat bir davanm rüyetine 
baılanmrıtır. 

Davarun maznunlan Yakup e 
fendi isiminde bir fırıncı ile hem
ıireai Feride hanım ve yegeni Na 
zrm efendidir .• 

Bunlar Osküdarda Çifte ceviz 
!erde mutaaarrnf olduklan 23bin 
liraya siaortalı çifte kötkleri kaa 
tan yakmakla maznundurlar. 

Kötkler ayn ayn ve 12 aaat 
ara ile yanrnıılardrr. 

istintak hiıkimi Y akup efendi· 
nin 370 inci, Feride hannn ve Na 
zım efendinin de 381 inci maddey 
le lüzumu muhakemelerine karar 
vermiıtir. 

Dün maznı.mlann iıtiC"l'abı ya 
pılmıı, hepsi de kötkler yandığı 
vakit Betiktaıta bulunduklarrnı, 
yanğmı kastan çıkarmadıklann1 
söylemişlerdir. Muhakeme ıahit 
celbi içın batka ırüne bırakılmıt· 
tır. 

119 bin liralık 
ihtilas dava•• 

Malulgazilerin 10 seneliklerinl 
tevzi ettikleri eınada 119 bin lira 
ibtilu etmekten auçulu Bakrrköy 
malmüdürü Nail beyle aarraf 
Mehmet Salih beyin ve diğer 18 
maznunun muhakemelerine dün 
Ağırcezada de"am edilecekti. 

Fakat maznunlardan Abdülka 
dir efendi bacafı kınldıfından 
mahkemeye gelemlyeceğine dair 

Ofis teşkilab 
Tevsi ediliyor 

izmirde yeni bir 
şube açılacak 

Aldığımız malUmata nazaran, 
lktrsat vekaletince ihracat Ofisi 
tetkilatının tevsi ve 11lahı takar
rür etmiştir. Bu meyanda en mü
him ihraç limanımız olan lzmirde 
Ofisin bir ıubeainin vücude geti
rilmesi mukarrerdir. Bu suretle 
Ofisin daha nafi bir tekilde de
vamı meıaisi imkanı temin edil
mi~ olacaktır. 

ihracat ofiai müdürii Cemal 
Beyin yakında bu it için lzmire 
gitmesi muhtemeldir. 

Nezlevi hastalıklar 
çoğaldı 

Bazı gazeteler grip haıtalığı
nm çoğaldığını yazdılar. Sıhhiye 
müdürii Ali Rıza B. diyor ki: 

- Havalann değitmeıi nezle
vi haatalrklan artmnı§lrr •. Fakat 
gripten malumat yokhır, 

yor. Siman Liberallerinin va
ziyetleri malum değildir. 

İngiliz kabinesinin dağıl-
masını tabii addetmek lazım
dır. Evveli lngiltere'de koalis
yon hüklımetleri İngiliz siya· 
ıi an'anesine yabancıdır. Son
ta Ottava'daki kararlardan son 
ra liberallerin kabinede kalma
ları, fırkalarının hikmeti 
mevcudiyetini inkir etme-
leri mahiyetinde bir hareket 
olacaktrr. Eğer Simon Libe

ralleri kalırlarsa. bunları artık 
Muhafazakar fırkaya girmiş 
telakki etmek lizım gelecek
tir. Liberallerin çekilınesile 
hükumetin meclisteki vaziyeti 
zayıflamaz. Çünkü Muhafaza
kar fırka meclisin dörtte üçünü 
teşkil ediyor. Fakat milli hükU 
met bir fırka hükfunetine in
kılap edecektir ki. tatbikatrna 

başlamak üzere bulunduğu 
ehemmiyetli kararlar arifesin
de manen zayıflayacak demek
tir. Hakiki kuvvet muhafaza
karlarda olmakla beraber, bü
tün zevahir şimdiki hükiime
tin bir milli hükiimet olduil:u 

rapor ıröndermiı, bu yiizden mu
hakeme baıka gÜne kalmııtır. 

Balıkhane oktruva
sındaki ihtilAs 
Balıkhane oktruva memuru i· 

ken 9000 küsiir lira ihtilas etmek 
ten maznun lbrabi mefendinin 
muhakemesine dün Ağırceza mab 
kemesinde devam edilmiı, oktru
va müdürü Mehmet Ali bey tahit 
olarak dinlenmittir. 

Mehmet Ali B. müdürlüğü es
nasında yapılan tahkikatta ibra· 
bim efendinin 8 bin lira ihtilaar 
tesbit edildiğini, fakat tahkikat 
bitmeden kendiıi istifa ettiğini 
söylemiştir. 

Muhakeme daba eski oktruva 
müdürii Osman Beyle Balıkhane 
müdürü Salahattin Beyin ıahit o
larak celbi için baıka gÜne kal
Dllftrr. 

Çocuğu ezenler 
Tophaneda Topçular caddeain 

de Kirkor isminde bir çocuğu oto 
mobille ezip çlfnemekten suçlu 
Adolf, Hayzelman ve Vahe Ant• 
ranik isminde üç maznunun mey 
kufen muhakemelerine dün airr· 
ceza mahkemeıinde devam edil
miıtir. Dinlenen ıahitler otomobi 
lin nizam haricinde ve ıüratle git· 
tigini söylemiılerdlr. Muhakeme 
baıka tahit celbi için baıka ırüne 
kalmıf, V abe ile Adolfun kefalet· 
le tahliyelerine karar verilmittir. 

1 Şekere 
Azami fiat 
Toptan küp teker 

39,5 kuruştur 
Ticaret müdürlüğü ırördüğii 

lüzum üzerine ıeker fiatine aza .. 
mi bir hat tayin etmiıtir. 

Müdiriyet piyasada yaptığı 
tetkikat nelicesinde küp tekerin 
toptan en fazla 39,5 kuruta satıl
ması lizon geldiiine karar ver
mif ve bunu azami toptan aatı§ 
fiati olarak kabul etmiıtir. Alpul
lu ıeker fabrikasının yerli ıeker 
leri de çuvalda 38,5, sandıkla 
39,5 kuruıtan satılmaktadır. 

Ticaret müdürlüğüne lktısadi
yatı koruma kanunu bu hakla 
vermektedir. Müdiriyet gene ay
ni kanunun verdifi hak ve ıala
hiyetle bu fiatten yukan satı§ 
yapanları derhal cümhuriyet müd 
dei umumilifine tevdi edecektir. 
Ticaret mildürlüğü icap ettikçe 
kanunda tasrih edilen tekilde fa
bıralardan bu fiati kontrol ede
cektir . 

Fırka kongreleri 
C. H. F. Eminönü nahiyesi Ho

capa~a ocağının aenelik kongresi 
2-10-932 pazar günü saat 17 de 
yeni postahane arkasında Baairet 
hanı alımdaki dairei mahsusede 
toplanacaktır. 

merkezindedir. Muhafazakar· 
lar bu zevahire büyük ehemmi
yet atfetmektedirler ve şimdi
ki vaziyeti idame etmeğe çok 
çalışmaktadırlar. 

* * * 
Hafta arası komşumuz Yuna 

nistanda intihabat yapıldı. İn
tihabatın kat'i neticesi henÜ2J 
malum olmamakla beraber. 
hükümdarlık taraftan olduğu 
mallım olan Çaldariı'in Halk 
fırkası yüze yakın meb'us in

tihap ettirmeğe muvaffak ol· 
muştur. Şimdiye kadar bildiri
len neticeye göre, Çaldaris, 
250 mevcudu olan meclisin 96 
azasını temin etmittir. Veni

zelos iıe §İmdiye kadar 102 
meb'us temin etmit bulunuyor. 
Binaenaleyh cümhuriyetçi libe
ral fırka ile kral taraftarı Çal
daris fırkası arasındaki fark 
ancak altı meb'usluktan ibaret
tir, 

İntihabat dokuz kadar fır· 
ka arasında olmakla beraber, 
bir taraftan Çaldaris diğer ta
ratfan da Venizelos arasında bir 

Maarifte 

Mekteplere 
Tehacüm 
lıkmekteplere dört 

bin 
talebe kaydedildi 

İstanbul ilk mektepleri yarın 
aabahtan itibaren derslere batlı· 
yacaklardır. Bu sene ıehrimiz ilk 
mektepleri birinci sınıflarına 4 
bin talebe kaydedilmiıtir. 

En fazla Fatih aemtinde mek· 
teplere tehacüm "ardır. Burada 
800 yeni talebe kaydolmuıtur. 
Ramide, Unkapanında, Cazlıçeş· 
mede yeniden yapılan Üç bina bu 
aene faaliyete geçıniılerdir. ilk 
mekteplerin ilk sınıflarına birçok 
ıubeler ilave edilmiıtir.. Fakat 
buna rağmen müracaat eden ta .. 
lebeyi mevcut sınıflar istiap etme 
diğinden bazı aemtlerde talebe 
iki luama aynlmıştır. Bu talebe
den bir luamı öğleye kadar, di
ğer kısmı da öğleden sonra tedrİ· 
sat yapacaklardır .. 

Darülfünunda 
imtihanlar bitti 
Darülfünun ve yüksek mektep 

!erde eylül devresi imtibanlan 
bitmiıtir. 

Bazı yüksek mekteplerde ted· 
riaata tetrinievvelin 8 inde, bazı· 
unda 15 inde ve Darülfünun fa
kültelerinde de teırinievvelin 20 
ainde beşlanac:aktrr .. Fakültelere 
yeni talebe kaydü kabulü devam et
mektedir. 

Açıkta kalan 
muallimler 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rinden açığa çıkanlan 180 i müte 
caviz türkçe hocaaı yazdıklan iı
tidaları Maarif Vekaletine ırön
dermiılerdir. Bu muallimler için .. 
de 8 • 10 seneden beri bu mektep 
!erde muvaffakiyetle dera oku
tan hocalar vardır. Kendilerinin 
timdi açığa çıkanlmalanıu doğru 
olamıyacağrru iddia etmektedir
ler. 1926 senesinde çıkan orta 
tedrisat kanunu o tarihten evvel 
bütün mekteplerde hocalık yapan 
lann vaziyetini tahkim etmiı, ki
dem ve ehliyetlerini resmen tanı
mııtı. Nitekim, yani tarihte resmi 
mekteplerde boca bulunan, men .. 
tei dahi gayri müoait bir çok orta 
tedrisat muallimlerinin kidem ve 
haklan mezkilr kanunla tanınmış 
tır. 

Ecnebi ve ekalliyet mekteple
rinde aon yapılan tasfiyede göz 
önünde bıtulan eaaslann tamami 
le ve hakkile tatbik edilmediği 
anlaırlmaktadrr. 

Tıp talebe yurdu 
laboratuvarları 
Tıp talebe yurdunda bu aen...: 

den itibaren talebenin fakülte ve 
laborabıvar ücreti 11hhiye veka
leti tarafından verilemiyecektir. 
Yurt talebesi bulundukları mahal 
lelerden birer fakrü hal mazbata 
aı alacaklar ve bu ücretleri ver .. 
mekten muaf bıtulacaklardır. Bu 
vaziyette talebenin liboratuvar 
ücreti Darülfünun bütçeıindeki 
masraf kıumna dahil edilecek, 
yani maarif vekaleti vermit ola
caktır .. 

Ebbba odasında 
Etıbba oda11 idare heyeti dün 

mutat içtimaınr aktebnİftİr. içti
mada bazı mesleki kararlar veril 
mit, gazetelerde kanuna muhalif 
ilan nqrettiklerinden dolayı bazı 
doktorlara tebliğat yapılmaar ka 
rarlqtınlmıftır. 

mücadele halini almıştı. Yani 
rejim meselesinin mevzuu bah
aedilmiyeceği tekrar tekrar söy 
lenmit olmasına rağmen. böy· 
le bir mübareze mahiyetine 
girdi. Esasen böyle bir mahi
yet aldığı içindir ki V enize
los'un cümhuriyetçi liberal fır
kasından maada Papanasta
sius gibi Kafandariı gibi dev
let adamlarının riyasetindeki 
diğer cümhuriyetçi frrkalann 
mevcudiyeti hemen hemen or
tadan kalktı. 

Filhakika verilen reylerin 
mikdan Yunanistanda cümhu
riyet rejiminin lehindedir. Fa
kat meclisteki yüz kadar Çal
daris meb'usu da her hangi bir 

hükUmet tarafından hesaba ka 
tılması lazım gelen bir kuvvet
tir. Bütün vaziyet Çaldariı'in 
takip edeceği hattı harekete 
bağlı görünüyor. Venizelos.reisi 
cümhur Zaimis ve diğer cüm
huriyet frrkalan reisleri. Çalda
ris'ten re.iim meselesini mev
zuubahsetmiyeceği hakkında 
vait almağa calıtıyorlar. Eğer 
böyle bir vaitte bulunursa, Cal-

Vl/Ayetle 

İş 
Saatleri 

., 
• 

Yarından itibaren 
dairelerde 

kıt saati başlıyor 
Dairelerde kış iş saatleri ya

nnden itibaren başlryacaktır. Mt' 
murlar aabahları saat 9 da i•e 
başlıyacaklar 12 de öğle paydoou 
yapacaklardır. 

Bundan sonra 13 te işe batlr· 
yacaklar n akf'll?l 17 de iş bit
mif olacaklrr. 

Maaş yarın 
Tetrinievvel umumi maaşı yR• 

nn veri lece kti.r . 

Defterdarlıkta 
imtihan 

Maliye mektebine alrnacak 
memurlann İmtihanı dii11 defler
darlıkta yaprlmııtır . • 

ihtikar komisyonu 
ihtikar komisyonu yarm Viı · . 

yette toplanarak bazı gaz kum
panyalan hakkında tahkikatına 
devam edecektir. 

Şirketler hakkında 
Dahiliye Vekaletinin amme 

hizmetine bakan ıirketlerden mu 
kaveleleri hilafına abonelerinden 
para aldıklarından ıikayet olun
dufu hakkındaki lamimi henüz 
Vilayete gelmemiştir. 

Tamim gelince ve şikayet va• 
ki olursa lahkikat yapılacaklrr. 

Vali Be in 
Gazetesi 

Dönüp dola ıp nasıl 
matbaaya gelmi ? 

"Son Poata" refikimız, 26 ey
lül aalr giinku nüahaımdan bir a
dedini Vali ve Belediye reisi Mu
hittin B. in Nitantaşrndaki kona· 
ğı adresine gönd rilmek üzere ı,. 
tanbul Merkez Poıtahaneaine tev 
di etmiı, bu gazete nüahaaı, 2 
gün dönüp dolaıtıktan sonra, bu 
namda kim•e olmadığı üzere ya .. 
zrlı olduğu halde malbaaya ıade 
edilmiftİr. Bunu dün mezunen 
Buraada bulunan lstanbul Post" 
Başmüdürü Hüsnü B.e Vekalet e
den muavini Hikmet Beye anlat• 
tık. O da, hayret düıerek: 

- Çok tuhaf, dedi. 
Matbaaya iade edilen ııaaclo 

celbedildi, akşama kadar süren 
tetkikat neticelendi. Hikmet B. 
bize bu garip hadiseye ait tetki· 
kat neticesini söyle anlattı: 

"- Gazete, Nifantaşındaki ad 
reae yazılı olduğu için evvela 
Pangaltı postaban .. ,ıne gitmiş, 
Muhittin B. Süadiye'de yazı C• 

çirdiklerinden oradaki ikamctga· 
hına bırakılmak Üzere Pangallı • 
dan Erenköy Postahaneaine aev
kedilmiş. Bu aırada Muhitıin Bey 
Nişantaıına nakletmiş. Gazete, 
Ni~antaşındaki konağa verilmek 
için Pangaltr Poatah•.nesine iade 
edilmek Üzere Merkez Poataba
neaine gelmif. Maalesef, burac11. 
da dikkat edilmiyerek, ~'iadedir" 
zannile matbaaya gönderiTmiş. 
Bu ıayanı teessüf hadise dolayı
ıile dikkatsizliği göriilen memur 
hakkında bittabi icap eden murı. 
mele ifa edilecektir. 

daris'in cümhuriyetçi fırkalar
la berabr hükfunete iştirak et
mesi dahi mevzuu bahistir. 

Her halde 'u muhakkaktıı· ki, 
Venizelos, bilhassa intihabatta 
cümhuriyet lehine verilen ek
seriyet reyinden sonra rejim 

meselesinin mevzuu bahsedil· 
mesine razı olmıyacaktır. Cüm 
huriyetin muhafazası için bü

tün kanuni vasıtalardan istifa
de edeceği gibi. diğer vasıta· 
lara müracaat etmekten de çe· 
kinmiyecektir. 

Türk • Yunan münasebatı
na gelince; bu, intihabat ile 
alakadar bir mesele değildir. 
Esasen intihabat. dahili bir mü 
cadele kadar da Türk • Yunan 
dostluğu lehinde bir tezahürat 

vesilesi olmuştu. Bütün fırka
lar, Türk - Yunan dostluğunun 
bir fırka meselesi olmadığını 
ve Yunanistan için milli bir si
yaset haline girdiğini teyit et
mek fırsatını kaçırmamışlar
dır. 

Ahmet ŞÜKRÜ 
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idarehane: Ankara caddesi, 
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Bu sene içinde intitar eden üç 
"iir kitabr okudum. Bunlardan bi
~incisi, bütün Türk mÜneTTer
lerinin tanıdığı kıymetli 'air Fa
ruk Nafizin (Bir ömür böyle geç
ti) isimli siir mecmuası, ikincisi 
Behçet Kemalin ( Çıi) adını tatı
yan eıeri, üçüncüıü de, Yedi me
falenin, ıan'at bahçeıinde bir a
teı böceii halinde zaman zaman 
görünen gençlerinden Y aıar Na
hinin (ikimiz) isimli kitabı. 

dilik Faruk Nafiz -.e Nazmı Hik 
met gibi iki rüneıin, hissedilecek 
derecede, tesirlerine maruz bir 
karlı tepe telakki edilmeğe daha 
Diıaittir. 

Dalgınlık 
M E L E K 

Sinemasında 

Atk - Muaiki ve güzellik 
filmi 

ELHAMRA 
Sinemasında 

Neşe - Kahkaha Ye zevk 
filmi 

Telrraf adresi: lst. Milliyet 
Tekfon Numaraları: 

Baımubarrir ve Müdür: 24318 
Yazı i!leri Müdürlüğü 24319 

İdare ve Matbea 24310 

ABONE ÜCRETLERİ: 
Türkiy" için 

L. K. 
3 aylığı 4 -

6 " 750 
12 " 14 -

Hariç için 
L. K. 
8-

14-
28 -

Gelen evrak geri ven1.,,. -
Müddeti ıeçen nüıb.Jar 10 lm
ruştur. Gazete ve matbaaya ait 
i ,,Ier için müdiriyete müracaat 
edilir. Gazetemiz ilinların me-
s'uliyetini kahul etmez. 

BUGÜNKÜ HA VA 
Y "!ilköy rasat meokezinden ve

rilen habere giire bugün bava az 
bulutlu olacak ve timal i•tlkıune
tinden mütedil kuvvette rüzrir e-
ıecektir. 

Bir iJmiir böyle geçti 
Bu üç yüz ıayıfalık ve 

b~ kıama ayrılmıt şiir mec-
muaaı Faruk Nafizin an' .. 
atindeki huauaiyetleri çok .ı-
çık gösteren bir kitaptır. Seneler· 
den beri tair olarak tanıdığmıız 
bu değerli varlık, terefli edebi
yat hayatında bir çok yollardan 
reçti. Fakat her geçtiği yolda 

1 mutlaka tatlı bir heyecan, kes-
kin bir iz bıraktı. Faruk Nafiz, 
Fikretin elinde bile Türk diline 
tamamen uyrun bir ifade bulanıa 
yan, Yahya Kemalde azami, fa
kat kııır bir aafiyet olan aruzun 
blnbir nağmeli tellerinde, üata-

1 
dmdan daha farklı bir kolaylıkla, 
Tilrk dilinin en tabii ve tatlı JÜr-

1

, !erini terennüm etti; başlıca biz· 
metleri hece veznini ve aaf türk· 
çeyi yaymak, bir tiir lisanı haline 

' koymak olan bir iki tair arkada
flDI geride bırakarak, onlardan 
daha güzel türler yazdı. Ve her 
vakit san'atinin vefaklr bir 6'ıkı 
oldu. 

29.9.932 tarihinde bava tallyid 
761 milimetre ve en fazla sıcak 
28 en az sıcak 14 ıentirrat kayde 1 

:d~il~mı~·,t~ir~.~~~~~~~ 

lfc•.:~ 1 

Dayak 
Hikayeleri 

Bir zamanlar, (Atk ve Sevda 
ıiirlerinden bir feY anlamıyonız, 
memlekete, vatana ait yaunalı, 
milli edebiyat budur.) dediler. 
Faruk, doğrudur zannetti. Bu 
tavıiye edilen vadide, hazan gu
zel duyulmut ıiirler, ara aıra da 
bir şey yazmıt olmak için manzu .. 
meler ortaya koydu. Aliden, F at
madan bahsetti. 

Ara sıra gazetelerde bazı 1 . Bi~ vakitl~r! (Hakiki tair, ce-
. • · D mıyetm derdını terennüm eder) 

dayak hıkayelen oku~m. a- 1 dediler. Faruk, bunu da doğru 
yak yemesi tatsız ıeydır amma. zannetti. Ve gene muvaffak tiir 
hikayesi öyle değil.. İnaan bir abideleri yaratmakla beraber, Se 
dayak menkıbesini tam bir he- filler, Açlar, N':'~opu . ihtilaller, 
yecan ve zevk ile dinler. Onun Apartm_ıan.lar gıbı kelıme.lerden 
· · d" k' 1 d k · d k kuvvetlı bır nazım kudretıle ça· h bı ırl ~;. gha~etke er e ı aya bucak yapılmış, boyalı ve içi boş 

a er erını ıç açırmam, son abideler vücude ıretirdi. 
• .rfine kadar okurum. Şiirde mutlaka bir telakkiye 

Bundan bir müddet evvet 1 bağlanmak için !ii~i basit tarif-
i d 'I" · 1 lerle anlatmak gıbı hatalara dut-

eze,te erde, vbı. ayet maEıyet mk.~ tü, hazan uzun süren bir sükiit 
mur arın an ır zatın ren oy içinde edebiyat ufkunu kolladı. 
t r.ı.flaı-ında polisler tarafından Hatta bir aralık (Faruk Nafiz 
c.~vüldüğü iddiasında bulundu- oöndü) dediler. Filhakika artık 
,unu okumuştum. Gazeteler yazan:ı:am~k korkusu~dan'. kül o-

b h b · k d 'h · 1 lan hunennden, eaerıne bır pul 
u a en ay ı ı tıyat a yaz- ı d i d bahseden en 

d 1 • I h' d 'k• ec:1· veren o ma ı ın an 
ı.aı ve a ey ın e fi ayet ı- diıeli manzumeler yazdığı zaman 

len polisler de §Üpheıiz bu id- tar oldu. Fakat o, şair yaratıldı
cliayı reddettiler ... Sonra ne ol- iı için, her JeYe rağmen şairliğini 
du bilmem?.. muhafaza et~i. Hiç bir vakit İpti

zale düımedı. 
İki gün evvelki gazetelerde 

yine böyle bekçi ve polis tara
fından -hem de yanlışhkla
dövülmüt bir adamdan bahse· 
diliyordu. Bu adam dayak ye
dikten sonra zabıta tabibine 
müracaat etmiş. hakikaten vü
cudünde dayak emareleri gö
rülmüş amma bakalım polisler 
mi dövmütler.? 

Tabii bunun şuh ut ile iıbat 
edilmesi lazımdır •. Şimdi bura
da biraz da tevakkuf etmeli ... 
Ben polislerin adam dövdüğü
ne inananlardan değilim ... La

kin dÖvmiyeceklerine dair de 
başta müdür bey olduğu halde 
kimse yemin edemez... İnsan 
değil mi, kızar, dayak atar ... 

imdi böyle bir hadisede dayak 
yemiş bir adam bunun nasıl is
l;at edecek? .. Böyle şeyler ao
Kak ortasında. kahvede velha

sıl kalabalıkta yapılmaz ki şa
hitle isbat edilsin. Onun için
dir ki; ben bu dayak haber

lerini daima mütezayit bir me
rakla okurum ve işin akıbet ve 
mahiyeti hakkında şüphede ka
lırım ... 

Türkçe 

Teıiri ancak dikkat ve töhret 
toplamak, bir yenilik yaratımı ol 
mak sevdaıında olanlara doku
nan geçıcı fırtınalardan, aan'a
tinin yetil yapraklannı konıma
aını bildi. Nihayet zan ediyorum 
ki bu lirik Türk tairi kendi ru
bunda karar kıldı. 

Kitabındaki 130 parça man· 
zume araaında bir çok güzel ~iir .. 
ler bulunan Faruk Nafiz, aan'at .. 
te aradığım en büyük vasfa, kuv
vetli bir zevka sahiptir. Bunu pek 
giizel biliyorum. Fakat bu İnce 
zevk nasıl oluyor da ara sıra, ba
sit, haiyde ve ruhta hiç bir ihtİ· 
zaz uyandırmayan fena mtıra .. 
lar, hatta tairliğine yakı,mayan 
bütün manzumeler vücuda getiri 
yor ve bunları neırediyor. Buna 
hayret ediyorum. Eğer kudretli 
t•İr, timdiye kadar çıkardığı yazı 
lan, üzerinde ince zevkinin bü
tün kuvvetile titrediği, merhamet 
siz bir tasfiyeden geçirmiş olsay .. 
dı bence deha iyi olurdu. 

Faruk Nafizin bir hususiyeti 
de hece veznini ve ~kli çok yek
nesak kullanmasıdır. Ekseriya 
intihap ettiği vezin en kolay bir 
vezin olan (7 ~ 7) veznidir. Diğer 
taraftan bir çok yazıları bu ve .. 
zinle ve koşma şeklinde yazılmış
tır. Böyle şiirler pek cana yakın 
bir ahenk taşımıyor. Gönül iıti· 
yor ki velUt şair tiirlerinde da
ha titiz olsun. Türk edebiyatına 
daha güzel eserler hediye etsin. 

Bu kitapta fairin yazılan dört 
kısma ayrılmıf. (Kaleye çekilen 
sancak ribi) ismini taııyan ilk kı 
•mı Büyük Gaziye kartı ıamimi 
bir hasret tiiriyle batlıyor, bu şİ• 
irde: 

Kanımla yakalara deatanımı 
yazarak 

- Bahtım •İyah olmadan, röğ 
ıüm kızıl,, alnım ak; 

Parıltılı rözlerim, yıldız ola
cak ribi -

Çıksam sana kaleye çekilen 
sancak gibi. .. 

Diyebilen Behçet Kemal, gÖ· 
nül ne kadar isterdi ki bütün ya
zılarından fıtkıran samun1yete 
li.yık bir titizlik göstersin. 

Genç ıairin: 
Belki şiirim aksaktır, belki a• 

henk yeknesak; 
Sevdirmez.5em kendimi bir 3a

tır yazmak yasak, 
Kırmaz&am ellerimle kalemimi 

alçağım. 
Fakat anlatacağım, mutlak an 

tatacağım.. 

Mısralarile eserine kar41 anlat 
mak istedifi kıskanç haaaaaiyet 
elbette rüzel yazılarındaki at~li 
hayatiyetle beraber, bazı kusurla 
n göstermek ceaaretini kırmak j .. 
çin yazılmlf değildir. Çığların geç 
tiği yerlerden sürükledikleri ça
lı çırpıları da görmek lazım. Yıl
dızların hepsi göze, kalbe ırülmü 
yor. Berrak pınarların, ruhları 
bazla titreten ahengini , bazan 
mermer oluğa takılmıt soluk bir 
yaprak bozabiliyor. Bu itibarla 
renç taire dostça aöylemek iste
rim ki (Muttasıl) gibi aevimaiz 
kafiye klitelerini, ırittikçe türkçe
letmeaini dilediğimiz ıiir lisanına 
yakıfmıyan (Avize, vuılat, beaa
let, bezi - etme) kabilinden ırazel 
ve şarkı kelimelerini, (tada tada) 
( dinlenenim) gibi ahenk dÜflnan 
larmı tiir bahçesinden kovmak 
zamanı gel.mittir. 

Behçet Kemal, rönüllerde ya
tadığı halde ifade bulmamıı has
retleri, iztiraplan ke9fedip onla
ra tekil vermek kudretini göater
mittir. iç Anadoludan bir ıea, 30 
ağusto• şiirleri bunlardandır. Ya
zılarında, bazan rözler kamatlı· 
ran §İmteklere, hazan kalbi ıar
aan gizli hrbnalardan ıönmeğe 
çahıan kuvvetaiz alevlere tesa
düf edilen şair, biraz tez canb .. 
dır. Onun için deiilmidir ki, bü
tün hararet ve samimiyetine rağ
men, eserde baştan nihayete ka
dar kelimelerle Behçet Kemal a
raımda zaman zaman li.ubaliti. 
ğe ve müaamahaya inkilip eden 
bir atinalık vardır. (Kızılırmak) 
kitabın güzel yazılarından biri
dir. Fakat maalesef bu giizellik 
helkın aöylediği: 

Kızılırmak parça parça ola
ıın, 

Her parçanı bir diyara &ala
sın. 

Sen de benim ribi ökıüz ka
lasın. 

Kızılırmak ne ettin allı reli
ni? 

Türküsündeki ıamimi ve tat· 
lı tesiri yapacak kadar değil. (Na 
mık Kemal için) şiiri, içinde (Teb 
lif, Lil) ribi kelimeler olmakla 
beraber büyük Namık Kemali 
yafa_tan bir yazıdır. (iktisat sefer 
berliği) bir (Kalem tecrübesi) gi· 
bi görünüyor. 

Kitabın ikinci kısmında dikka 
te li.yık yazı (Ben nasıl yazarnn, 
niçin yazarım) manzumesidir. 

Etten mihrap önünde buıula 
hiç tapamam. 

ibadet bilmiyorum, seccadem 
etek değil. 

,,. ,,. ,,. 
Her kadının şiirimde biricik a

dı (Diti) 
O bir ürkek güvercin, ben u

zanmış bir pençe; 
ilahi kahkahalar denilen şey 

de bence 
lıtekli bir kısrağın kişnemesi 

demektir. 
Gibi mısralarla ihtimal ki O· 

rijinalitC yaptığını zanneden Beh 
çel Kemal bir şair ruhuna yakıı
mıyacak aözler söylediğinin, bil
mem nasıl farkında olmadı? Ka .. 

Çığ Bilhaua son zamanlarda dını hangi şair bu derece buit 
konu§ulan türkçeyi ben çok se- Behçet Kemal, sağlam ci· rördü. Atk ve kadın nefretinin 

• 1 ·ı ım· dı'ye o··g·u··nmesi idealist ıairlik unaurlanndan ol-
viyorum ve muhtelif liaanlarla ger ene verem 

ne sebep olacak kadar ileriye gi- dujunu kim iddia ediyor. En bü-
mukayese ettiğim zaman onu den romantik ruhuna kartı açtı· yük şairlerin aık mekteplerinde 
ahenkli ve tatlı buluyorum.... ğı haklı mucadelenin ve melanko erdiklerini genç ıair niçin unut
Zaten bu lisan 0 kadar tatlı ol- liye kartı duyduğu aksülimelin mut gorunuyor. Burada Behçet 
masa Abdülhak Hamitler, Fik- tesiri altında idealist ve hayati Kemal, kendisini tamamen hissi-

bir tair olmak azminde gorunu- yatına terketmiş, manzumede ze .. 
retlre, öyle güzel şiir- yor. Bunun tabii neticesi olarak ki ve muhakemesine çok küçük 
Ier yazamazlardı. Belki bu di- şairin benliğine, biraz mübalağa- bir müdahale kötesi bile bırak
lin cok eksikleri vardır. belki lara düşmek istidadında olan kuv mamış gibidir. 
her ~eyi İstedig"imiz gibi anla- vetli bir itimatla beraber, Kadı· Üçüncü kısmın mukaddeme-

:r nı, A§kı, Kederi istihkar eden sinde şair, emeğini kendi eliyle 
tamıyoruz. Yeni ve büyük te- acı bir nefret hisai gelmittir. o. yırtamad1g" ından bahsederek be-

M. Henry Lemenıer mahkeme 
ikinci reisidir. Ve ayni zamanda 
da çok sempatiktir. Birinci ıınıf 
hikimlerdendir, en İyi yemekleri 
sever ki, bunun hiç kimseye za
rarı yoktur. Fakat müthiş dere
cede dalgındır. Bu dalgınlıktan 
bilbaua kar111 her zaman endişe 
içindedir. 

Her s-ün zihnen meşguldür. 
Mesela kafaaının içinde bir buku· 
ku medeniye meselesini kendi 
kendine müzakere eder. Devam 
eden bir davada verilmesi lbmı 
gelen kararı diifünür. Fakat bu 
esnada da bütün bu dalgınlıkla· 
nn kli.aik neticelerine uğrar. Me .. 
seli yağmurlu havada şapka51z 
çıkar. Bastonunu bir başka.aınrn 
bastonu ile değiştirir. Çorapları
nı terı giyer v.s. 

Madam Henry bereket versin 
iyi bir kadındı. Çok zamanlar ko
casının dalgınlıklannı tamire mu 
vaffak olurdu. Ekser zamanlar ... 
Fakat bazı zamanlar da anlata
cağunız gibi muvaffak olamayor .. 
du. 

Bir rün kabine düımüştü .. Ye 
ni kabine teşekkül ettikten sonra 
da Adliyede bir bayii değişiklik· 
ler oldu. Rennes müddei umumisi 
Coniva1 müatetar oldu. 

M. Henry razetede bu haberi 
okuduktan sonra batını katıdı: 

- Conival, Conival... ben bu 
adamı habrlıyacağım. Canım, ıu 
bizim hukuk tahıilini beraber yap 
tığımız Conival değil mi? Ta kcn 
clisi.... Epey zamandır, biribirimi
zi görmemiıtik. 

Kanıı: 
- f,te iyi bir fırıat, dedi, he· 

men rit, kendiaini tebrik et. 
- Elbette... biz bir zamanlar 

ne aıkı fıkı doıttuk, bilsen ... Ayni 
odada otururduk. Biribirimizden 
hiç ayrılmazdık. 

- O halde dostum, derhal zj.. 
yaretine git. Mahkeme miip.viri 
olmak için daha sana iki sene la- ı 
zrın. Bir müate4ana dostluju her 
halde aenin için faydalı olur. 

- Elbette! Yarından tezi yok, 
fU bizim Conival'i ridip görece
ğim. 

Ziyaretle her iki adam pek 
çabuk tanıştılar. lkiıi arasında 
rençliklerinin öyle hatıralan var 
dı ki, hemencecik doat oldular. 
Kanlan blribirlerini ziyaret etti
ler ve nadirattan olarak her ikiıi 
de biribirlerinden hotlandılar. 
On bef gÜa aonra müsteşar eıki 
doıtunu, yeni kiraladığı ıayfiye. 
aine yemefe çağınnıttı. . 

M. Henry, yaz gÜnÜ sayfiyede 
bir gün geçiJ-mekten çok memnun 
du. Karııı ile beraber davete ica
bet ettiler. Mükemmel bir aofra 
hazırlanmııtı. M. Henry yedikçe 
yemeğin nefaHtini medbettl. He· 
le Bordo tarabı için ıitaylf sita
Yİt üıtline ! 

- Aziz doıtlanm, bu ıarap 

----·---··--------
tiir mecmuasında cidden bunun 
ribi güzel ve bir mefküre J&İrine 
yakıtacak aletli, hararetli tiirler 
de vardrr. (Çoban) piyesile de 
edebiyat &lemine kudretini tanı .. 
tan kıymetli 9airin muvaffakıyet
lerini bekliyerek kendisini tebrik 
etmek İsterim. 

İkimiz 
Yaşar Nabi Beyin bu ese· 

z:i, heyeti umwniyeıı itibari-
le, basit, çıplak şehvet ~anı:.ume 
!erinden ibaret küçük bır kıtap· 
tır. Ekserisi, Faruk Nafiz nesli
nin tasfiye ve hediye ettiği şiir 
lisanından daha eaki bir türkçe 
içinde, edebiyatı cedi~e?in yap
bğı gibi Fransız zevkını ok~a 
ğa mütemayil manzumeler dızen 
(Yedi metale) şairleri~d~n biri 
olan bu genç J&irin ( lkın:ıız) mm 
li eaerindeki en kuvvetlı vasıf 
basit bir çıplaklıktır. 

Franaızların Popüler ve teh
vetpereat ruhlu serseri ~iri Veı-
laine zamanrnın gençlerıne ken
disini böyle yazılarla sevdirme .. 
mi§, tehevi bütün tiir~~~~niz i_~i.~i 
ve esrarlı bir aan'at tulune buru
yerek gönülleri teahir etmittir. 
Maalesef genç ıair Ya,ar Nabi 
Beyin ya'zılarında hiç böyle bir 
rüzellik bulamadım. Liıan da 
tamamen aaf değildir. Eıerdc 
(Pürihtiras) ribi terkipler bile 
vardır ki az da olsa bence aon 
nesil tairleri için bir.. ku~urdur. 
Yalnız Heykeltirat ruzel bır ~a~ı. 

Son iki parçası bilbaua kuvetlıdır: 
Ben ki ellerimle her tuncu oy

dum, 
Granite şekil vermekten doy

dum, 
Bir portakal gibi mermeri soy

dum, 
Dedim: bu kalbi de itlerim 

elbet. ,,.,,.,,. 
'ebbu·· 8 bu eksı'kleri de tamam- nun ıçın, genç şaırın ıahikalar- , g· enilmiyen yazılarının yrrtılma-

çall•tmı ve do'" ktwn"' alın teri-1 k b' h ahenkli hem ı dan her yolu çiğneyerek indiğini aım kariden beklediğini aöylü- , 

-Fransı.zcadan

emsalıiz ~ey! dedi. Bunu nerden 
aldınız? Ben bu kadar güzel şa· 
rap içmemiıtim. 

Madam Conival gayet memnun 
cevap verdi~ 

- Efendim, bu ıarabı bizim ev j 
sahibimiz imal ettiriyor. Batka 
yerde aynını bulacağınızı tahmin 
etmiyorum. l 

ADALAR 
ŞARKISI 

(La Rumba d'Amour) 
Müme11illeri · 

L U P E V E L E Z 
LAWRENCE TiBET 

DAKTiLONUN 
lZDlVACI 

Mümessilleri' 
MARY GLORY 

ve 
Marguerite MORENO 

- Efendim, hang'İ bağın üzü.. 1 • 

~~n~enae, oraıı bir altın hazine· -----------------------------

Bugün ucuz aeanalar: ELHAMRA'da 10,45 ve MELEK'te 11 

sı ınıış. 

Conival de dedi ki: 
- Aziz dostum, o kadar ho

şunuza gitti iae, size bir kasa gön 
dereyim. 

Gün pek güzel geçti. Akşam 
eve döndlikleri zaman karı hoca 
son derece memnun bulunuyorlar 
dı. 

On gün sonra on iki ıişelik şa· 
rap kıuaar geldi. Ayni zamanda 
tatil de gelmitti. Herkeı memle· 
ketin bir köteaine dağıldı. ilk 
teırinievvel ayları gelince giden· 
fer birer birer avdet etmiflerdi. 

RAMON NOVARRO 
V e r n o n ile beraber dün 
G L O R Y A 'da 

gösterilen tamamen Frans12ca sözlü ve şarkılı 

A Ş 1 K RAHİBE 
(Seville'li Şarkıcı) 

filminde parlak muvaffakiyetler kazanmıştır. "GLORY A CAZ" 
pclc büyük takdirlere mazhar olınuştur Ve bu filmin devamı 

müddetince bütün :ı.uvarelerde iştirak edecektir. 

Bugiin M A J İ K sinemasında ---11 
HACI KASIMIN BÜYÜSÜ 

Hakimin kansı artık Conival'e 
mukabil bir ziyafet vermek lizım 
geldiğini kocasına hatırlattı. Bir 1 

perşembe aktamına davet ettiler. Arap musikiıi, Arap rakıılarr, Cirit oyunları, Fas'ın eğlene,.. ve zevk 
O gün mahkemede davalar yerleri, meraklı sergüz.,.tler ... 

geç vakte kadar sürmüştü. Davet Arabiıpında çevrilmit Fransızca büyük tark filmi. 
liler çoktan gelmit, salonda otu- 1 
ruyorlardı. M. Henry de mahke- Harry Baur ve Rene Lefebvre 
meden çıkıp geldi. Geç kaldığı i. Andre Reuze'in romanından muktebeı. 
çin özür diledi. Yemeğe oturdu- ı ilaveten: R. K. O. DONYA HAVADiSLERi. 
lar. M. Henry daha çorbadan bir ••••••- Bugün matineler saat 1 de başlar ••••••• 
katık alınca aöylendi: 1 

- Çok koyu olmuş hu çorba ... 
Karısı yavaıca mınldandı: 

- Gene başlama! 
Ve Conival'e döndü: 

- Kocam başkalarmın yanın
da bal gibi bir adamdır. Fakat C· 

vine relince büsbütün değişiyor. 
iyi yemek meraklısı olduğunu aöy 
leyerek her gün tenkit üstüne ten 
kit ... Kendisine ne beğendireceği
mi faşırdnn . Rica ederim Henry, 
misfirlerin yanında ıus ... Bir ev 
hanımının en hoşuna gihneyen 
§ey budur. 

- Peki, peki karıcığım, bir feY 
söylemiyeceiim. 

Ve muhavere mevzuu değiıti. 
Başvekilin son nutkundan, falan 
dava vekilinin parlak müdafaaarn 
dan, tarihten ve saireden bahaet
tller. 

O arrada ıaraptan bir yudum 
alan M. Henry birdenbre dedi ki: 

- Haydi yemek için bir ıey 
söylemedim. Fakat bu defa doğ 
rusu fazla oluyor. Masaya ıretirdi 
fin tarap ne böyle f 

Bu hitap karı111nda zavallı 
kadmcağııı: aoğuk terler diikmeğe 
batladı. Masanın öatündek.i fa
rap, nazlkine bir dikkat eseri o
larak, hediye gelen J&raptandı. 

- Henry sus! 
- H~ te suımam. Bu akpm 

masamıza relen en aıı:iz abbaple
nmıza iyi taraptao çıkaracağını 
yerde, bu ne suyu böyle. Karısı 
kat rlSz iıaretlle kocasını ıüküta 
davet etti. 

Kocaaı durur mu ya? 
- Neye oyle kat röıı: itareti 

ediyorsun_ masanın altmdan aya· 
iıma vurnyoraun, dedi, ıumıaya· 
cağım işte! Bana derhal öteki J&
raptan getir ve bu 9arap taklidi. 
ni masadan kaldır. 

Yemek bir az aoğuk bir hava 
i1inde bitti. Ev aahibi bu aoğuklu
iun nerden arız oldujuna hayret 
ediyordu. 

Hükümet iki sene mevkii ib
tidarda kalmıştı. M. Henry bekle
di, bekledi, bir türlü mahkeme 
müşavirliğine terfi emri gelmedi. 

j_RA_D_Y_o_.j 
Bugünkü Proğram 

ISTANBUL - 18 · 19,30 Ve
dia Rıza hanım ile Belkia hanım 
19,30 - 21 orkestra, 21 · 22 inci 
Hanım ve Ellze hanım ve Cennet 
Hanım: 22 - 23 gramofon. 

KiRALIK EV 
Kadıköyünde Mııırlıoğlunda Nuh 

hey sokağında 22 numaralı elektrik 
ve suyu bulunan altı odalı ev kira
lıktır. Görmek için bekçiye anlaı -
mak için de gazetemizde Ramiz B. 
ye müracaat edilmelidir. 

ZA Y 1: Askeri tezkeremi 
zayi ettim. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmü yok
tur. Eyüp Nişancı mahallesin
de Aşçıbaşı caddesinde 17 nu· 
maralı hanede müstecir Ömer 
oğlu Abdullah. 

ZA YI - Gümrük muamelatına ait 

1 LILIAN HARVEY ! 

MA A 
CENNET 

YOLU r Dr. Hakkı Sinasl """ 

1 
' .Yavrunuzun en sıhhi gıdasıdır. I 

_!!.ENRY GARAT 1-·· ----------

İstanbul Belediyesi 

Darülbedayi Temsilleri 
Suvare cumarteıi: 1-10-932 

Saat 21.30 
YEDi KÖYON 

ZEYNEB{ 
Yazan: Houbtrnan 
Tercüme eden: Seni

ha Bedri Hanım 
Halk recesi. 

Osküdar 2 inci S. hukuk hakimli 
ğinden: T erekeıine mahkememizce 
vaziyet edilmit bulunan Ayşe Mu
zaffer Hanımdan Noter senedile Ha 
tice Hanımın alacağı olan mebtafın 
temini iıtifaıı zımnında müteveffiye 
nin dörtte bir hiııetine mutasarnf 
bulunduğu Osküdarda Aıçıbaıı ma
hallesinde Karacaabmet sokağında 

Hikimiyeti milliye caddesinde atik 
201 ve cedit 459 No. lu ve tamamı 
200 lira kıymeti muhammeneli bir 
bap kahve dükkanının terekeye ait 
60 lira kıymeti muhammeneli mez
kür hiuesi mahkeme kaleminde ta
rihi ilindan itibaren on eün ınüddet 
le açık bulundutulan tartnamesinde 

1 LAN 
Bozcaadasında Dimitrl. Kara~a. va 

efendinin kedalik Bozcaadalı Liğor 

Hiristodulo aleyhine asliye hukuk 
mahkemesinde ikame eylediği muda 
halenin meni ve ecri mJıil tahsili da 
vaaının tahkikat günü olan 19-9-932 
tarihinde muddealeyhin mahkemeye 
gelmemesine ve ledettetlcik mümai· 
leyhin ikametrahmın meçhul oldu· 
iundan tebliğat icra edilememesine 
mebni müddealeyb namına ilanen teb 
liğat icrasına karar verilmiş olmakla 
tahkikat günü olarak tayin kılınan 
17-10-1932 pazartesi rünü saat 14 
te Bozcaada tahkikat hakimliğinde 

hazır bulunması ve ya taraf..,dan 
musaddak bir vekil röndermeıi aksi 
takdirde tahkikatin ğıyaı,.,n icra e· 

dileceği ilin olunur. 

lıtanbul ikinci icra memurluğun· 
dan: Bir borcun ödenmesi için mah· 
cuz ve paraya çevrilmesi mukarrer 
ev eıyası 5-10-932 tarihine müaadif 
çartaınba ırünü saat 9 dan itibaren 
Şiıli Hoca Mansur sokak Acemyan 
apartımanınrn 1 numarasında birinci 
açık arttırma suretile aatdaca~ndan 

muharrer şerait dak~sinde 3-11-932 teliplerin ayni gün ve saatte meınll 
tarihine müsadif pertembe günü saat runa müracaatları iJin olunur, 
14 ten 16 ya kadar açık arttırma 

ve Pe.!İn para ile Üsküdar ikinci İstanbul ikinci icra memurluğon· 
sulh hukuk mahkemesinde satdaca· dan: lzaleyi şüyuu tahtı hükme alı
iı ve kıymeti muhammeneainin °C : nıp paraya çevrilmesi tak~rrür eden 
75 ıini bulmadığı takdirde en son : ve tamamına be§ bin ıekiz yüz on üç 
arttrranın taahhüdü bakı kal_mak Ü· I lira kıymet takdir edilen KadıkÖ· 
zere arttırmanın on bet gun daha yünde Hasanpaşa mahallesind•! Sa· 
temdidi ile 19--11-932 tarihine ray arkası ve Ali B. sokağında kain 
müsadif cumartesi günü ıaat 14 ten atik il, il, 11, il, mükener ve cediı 
16 ya kadar en çok arttıran& ihale 1, 3, 39, 37 numaralarla murakkaın 
edileceği ve arttırmağa talip olanla- dükkanı mÜ§temil 2 bap hanenin . hi 
rın % 7,5 niıbetinde teminat akçesi rinci açık arttırmaıı 31-10-932 tarih• 

ne müaadif pazarteıi günü s.aat 14 
ite etıneleri lazım geldiği ribi icra ten16 ya kadar dairede icra kılınac.11< 
kanununun 126 ncı maddesi muei- tır. Arttırmaya İştirak elmtk iste· 
bince itbu rubu hine hakkında bir yenlerin mezkur rayri menkulün 
bak iddia edenlerin tarihi il&ndan iti kıymeti mubammeneai olan mebtagı 
haren yirmi cün zarfında evrakı müı mezburun o/o yedi buçuğu nisbetin· 
biteJerile mahkememize müracaatla~ de teminat akçesi vermeleri li.zun· 
n ve alui halde satıt bedelinin pay- dır. Haklan tapu sicillelerile sabit ol 
!aşmasından hariç kalacakları beyan mayan ipotekli alacaklılarla diğer a· 
ve fazla malümat almak isteyenle· 1 cakl 1 · 'f k b kk ıın1ı· (eri• a ıarın ırtı a a ı ıp 

rin mahkemenin 932)93 No. lu tere- nİn bu haklarını ve hususile faiz ve 
k do.ya.in& mu··racaat eylemeleri · d' 1 ·ı· 111 e maırafa daJr olan id ıa arını ı an 
lüzumu ilin olunur. ribinden itibaren yirmi gün zarfında 

lstanbul ikinci iflas memurluğun· 
dan: Müflis Balıkpazarında Taşcı· 

!arda 12 numarada Yağcı ve Y o
ğurtçu Yusuf Ziya Bey alacaklıları
na konkurdato teklif etmekte oldu-

ğu ilin olunur. 
&yaca ' ı~e leb~ d'I ver'ecek , iddia ettiği (Çiğ) hakikatte tim· yor. Dördüncü kısımdaki (Ey ye- mı, 
genış ve gµze ır ! .. ~ nı' cem neredesin) tiiri kuvvetli Bo•una harcadım emeklerimi. Hazirandan beri yazdığım defteri za 
tir. Avrupada meseli İtalyan .. ı ._ ........................................ :·~····.:··· ve güzel bir yazıdır. Hele: Ve;İn, bana, verin siz ~~r- yi ettim. Bulandan on lira mukabi-

evrakı müsbitelerile birlikte daireye 
bildirmeleri lazımdır. Ak•i ıakdirde 
hakları tapu aicillerile ıabit olm•Y•.0 

lar bedelin paylaşılmasından harır, 
'l.alırlar. Müterakim verri ile beledı 
ye rüsumları ve vakıf icareıi müşte 
riye aittir. Daha fazla malumat al
mak isteyenlerin 932 2511 numaralı 

.. 1 k' dosya 
İstanbul ikinci ifli.ı memurluğun.. dosyasına muraca.at a me'l ur 

c• güzel bir dil olarak meşhur- ı başka mılletlerden daha ıyı soy Saki! bana •unduğun billur merımı, l linde birliğe retirmesini rica akıi 
dur Almanca belki vasi ve ilmi !erler... kızıl kor olsun, Taştan daha aertmiş bu bir j takdirde hükmü olmadığı ilan olu-

'1 ır mez· 
dan: Müflis Kalinikoa şirketine ait meyanında mevcut ve ma a 1 

• h 'resini ha .. 

d . ' • I k d t ti B n bu gu'·zel dı'lı"n artık ke Erisin deyer değmez ateşli du- lokma et. G- -k .. D 1 
Ve Galatada Tünel caddesindeki ına kurun evıaf meıa a ve ıaı . 

·ı daıre vi ve takdiri kıymet raporu 1 e . • lr amma ita Yanca a ar a ı e - nur umru •u am amaz " d ı il tefr·k d'I · daklara, Mükemmel bir şiirdir. Genç · % • gaza a mevcu ma ar ı e ı mış 

değildir. Türkçenin. İstanbul male doğru teveccüh etmiş bir Renk versin fecir gibi saçım- şairler rasında en aebatkir ve olduğundan 3 T. evvel 932 pazar 
türkcesinin en güzel tarafı şi- dünya dili olacağına kanaat daki aklara, bir varlık olan Yatar Nabi Bey- O A KUT.EL tesi günü oaat 14 te mahallinde a· 

divanhaneıinde 10-10-932 tarıhın-
1 k o· den itiharen asılı bulunduru aca .. .. ,.o 

lan arttırma fartnameıini sorup vesi.-ahengi ve sert ve katı ~1- beslemekteyim. Bu tatlı bir Ü- Gurup gibi gözümün çevre•i den daha çok eser beklemek hak r. . 1 çık arlırma ıuretile aatılac:ıgı ilan O· 

---.ı=.ii.llMMLUİl.ı.ı:...;llı:w.ıı....iıı:iı:ı.d.iı.ı:...kil...ı~~!Y~----------~l..-------....!:m~oa!!!!m~o!r~o~l~a~u~r.~:_J~k~ım~ız~d~ı~r:· __ _....._ _ _.._...._ ...... _ _j.IC.~.ı.:;....a;;...ı..,;;.J,..,.....,..,...,.....ı,...;ı...,l.ıı •• unur. ___________ _ layabilecelderi il&n olunnr 
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Bu hafta İstanbulun büyük sinemalarında cidden 

görülecek çok güzel filmler gösterilmektedir 
Zavallı F atty'nin 
başına gelenler 

Elbamra'da 

Daktilonun • 

1 
ve biri birin.in hoşuna giderler .. Düz 
taban ve Bastı bacak da çok bir pa
ra ile mükafatlandırılırlar. iki dostu
muz, bundan mada, hüınü talie de 

ı mazhar olmu,lardır . 

neder. Fakat karısı ba zannını tas-
hih eder. Nikol kendisi değil, fakat 
kocası eyalette bulunan ebeveyninin 
yanına bir müddet için ~ide-cek. o, 
kocaıının gaybubetinde düşüne.,ek 
ve sükU.net bulacaktır. 

En nihayet bir kızı sevdi, 
onunla da evlenemiyor izdivacı 

~iimesslllerl: Marg Glory 
ııe Marguerltte Moreno 

Saklanan mücevheri bulur ve sahi 
bine iade ederler. O da, ntücevberi 
bulana vadettiği büyük mükiıfatı 
bunJara verir. 

Nikol ertesi aünden itibaren mah
viyetperver evini tebdile ba,lar. A- Öyle insanlar vardır ki şea· · ne bıraktılar. O da bir stüdyo-
partıman aerileıir. Hatta, Nikol bi- met hiç pe~l~rini b~rakmaz. da komik filmler rejisörlüğü e 
le, "müfrit" bir ırenç eksantrik _ ka- Bunlardan bırı de sınemada derek hayatını namuaki. ane 

. Mi!yonw Melle Tripette ile evle
~p albnlanı lravutmak üzere olan 
~otıt eski metreli Lulu' den ayrdma 
il karar vwcli. Kont Lulu ile evi 
1•rkettikten pek u sonra uşağı 
J"n'ın eoki efendiıi Marki X'in kı
tı Cenevieve J•n'ı ziyarete gider. 
Qlbaıının on parasız ölümünden son.· 
" 8ankalardan birinde daktiloluk 
~ekte olan ırenç kız çektiklerini 

Böylece, iki doıt, yeni ümitlerle 
yeni ıergÜzettler peşine giderler .. dm ıeklini alır. Lafiyet buna mute- F atty diye tanıdığımız Roscoe ' _ r , 

hayyirclir. Arb ki 'd' B t K t kazanmaga başladı. Çahştıgı Artistik'te 

Kocam beni 
Aldatırsa 

uc e ır. us er ea on-
lıte bundan sonra :ı:amnnm geldi- 1 • · firma sahipleri hizmetini pek 

ğini düşünür. Kocasını çağırır. 0- un es c ı eşı ... 
d Bı· r d'efa Fatty bir cinayet i•i iyi takdir ediyorlardı. Onun i-nun ıerefine bir suvare tertip e er . 3" 

Buna bütün dostlarını, hatta. Niko- ne karıştı. Masumiyetini isbat çin sağdan sol<İan gelen entrika 
lün Lüsiyenin zevcesi olduğundan edinceye kadar akla karayı seç ve tehditlere kulak asmadılar. 
haberi olmayan Şişeli bile davet e- ti. Bu feci maceradan sonra, fir Roscoe Arbuckle'ün ruhunda 
der. malar kendisini boykot ettiler 

'il -elı;tar ufllia anlattı. 
. tfendialnJıa evde olmamaaından is 
liflde eden Jean Cenevieve zorla gü 
lıl bir yemM hazırlar. Yemek esna
""cı. lçtlil fula ıampenya ırenc kı-
~ Yerinden kalkamayacak bir hale 
l'tiı'diğinden Kontun kendi yatağın 
"'ntmata m<ıebur olur. Eve avdet 
'don Kont :rataiında ırüzel bir kız 
tb'Ünce ha:J"t eder. 
8u ııracla Metresi ele ır•lince ya

~ktald kızı Kontun niıanlm zanne
~elı: hırımdan milyoner Tipette te 
~on eder. Mütee11ir olan Tripette 
lf"rak ıellr, damaclmın yatağında 
~Dl bulmazaada tannnadıgı baıka 
~. kız bulunca hayret eder, fakat 
~Uıkül vaziyetten kurtulmak için 
(oııt Cenevieve ' i kızkardeıi diye 
kdim eder. 
Ertesi ırün Jeen kırdılı potu tamir 
'>ıelı: için Lulu 'ye meıeleyi anlatı

:Or. Bu fıraatı ıanimet bilen Lulu
. Trlpette'ln evine kotup kendisi
. l<ontun diier hemtireıi diye tak
~lfl ediyor. Döğün hazırlıtma kar

ine ırelmek üzre olan sağır ve Y•t 
.. hakiki kızlrardeşlne gelmemeıi i
•ıı mektup ırönderir, fakat aksi te 
~düf bu sırada yolda olan hemşire 
:ı. ınilyonerin evine ıeliyor , Lulu'ye 
tna halde tutulan ihtiyar Tripette, 
l~ııç kıza çiçekler, hediyeler gönde
~)or. Fakat bütiin bunlar yanlrt lrk 
İhtiyar kıza gider. İtler arap saçı 

•hi karmakanşık olur. Sağır kız ev 
'-lıibini bir alacaklı, Cenevieve'i ise 
~deşinin nişanlm zannediyor. Ha
~ nişanlı Melle Tripetta iae güzel 
~ evieve'I pek cazip bulduğundan, 
?ntu hiç sevmcditini, fakat aoaleti 

Kocam beni aldatır.~a filminden btr 11ahne 

vak'a geçirmi,lerdir. 
Latif iki genç kız , Tilli ve Silli,ken 

dilerini ekspresin komparbmanında 
yalmız görerek geniş bir nefes alır
ken portatil bir gramofon onları 
dansa tat vik etmektedir. Bu cazibe
ye hangi genç kız muka vemet ede
bilir? 

Bu sırada, vagonun kanepeleri al
tında bir şey kımıldanır. Uzanan el
ler etrau yoklar ve bunu vücutlar ta 
kip eder . Düz tabanla Bastı bacak 

ni kayın pedere takdim etmek üzere 
ıehire giderler. 

Bunlar. yerlerini terk.eder etmez. 
iki §Üpheli fahu, Tim ve Tom, kulü 
beyi ele geçirirler ve hiç tüphesiz 
makpuz mukabil i almadıkları cok kıy 
metli bir mücevhcı· i ocağın içine Silk 

larlar. 1 
Silli ve Tilli . şehre geli" gelmez 

babalarından Düz tabanla Bastı ba· 
cağı yanına almaıını reca ederl~r. 1 

Fakat,her güzel kızı olan baba gibi, 
o da bunu bir desise zanneder~k, 
dostlarımızı kovar . 

Düz taban ve Bastı baı:a lc bu yeni 
inkisari hayal karşısında limanda 
bağlı bulunan bir motöre g irip İ sti
rahat ederler 

O esnada Silli ve Tilli, babaları
nın kendilerini ,vlendirece~inden ha 
berdar edilmişlerdir. Katip, onları, 
yeni geler.ler i göstermek üzere, pen 
cereye çağırır . 

Aman yarabb; .•. yüzler inde kı rn11-
zı lekeler ... çıplak bacaklar . . . kaba 
gözlüklerile bu iki korkuluk nedir .. 
yuvasız hakiki iki kut .. . 

Mümessilleri: Alice Cocea 
ve Andre Roanne 

Nikol, kendini zevci Lüıiyen Ver 
sen ile küçük oğlu Franea'nın aaa
detine hasretmit latif bir kadındır 

Bir kaç aydan beri çok para kay
bettiğini söyleyen Lüıiyeni bütün lü 
zumsuz maıTaflardan sakınmak için 
"Nazarı dikkati celbetmeyen bir ka
dın vaziyetile hiç bir zevcenin mu~ 
vaffa kolmadıfı" hakkında anneıl
nin ıöylemiı olduğu sözlere rağmen 
tekmil ıüıten aarfına:ı:ar eder. Koca
sının üzülmemeıi için biitün masraf 
tarı kısmasına mukabil, Lüıiyen, bir 
dansöz olan Şişet 'in en ufak arzusu-

Nikolügöz y~ı!arı içinde buı..cağı ve iş vermediler. Bunun üzerine 
nı zanneden .Lutıyen etrafı.na bakın- 1 Fatty Avrupa müzik hollerin-
e& şaşırır. Hıddetle herkesı kovar. d b' k B 
Sonra, Nikoldan izahat ister. Buna e ır turneye çı tı. u tuı:.ne· 
Nikol kolayca cevap verir. Lüsiyen den epeyce paı·a kazanacagını 
başka yerde ve başkalarila eğlendiği zannediyordu. Halbuki evdeki 
takdirde evinden soğuyacağını dü- pazar çarşıya uymadı. 
ıünmü,, boıuna giden her şeyi eve .. . _ 
getirmittir. Onun eksantrik bir kadı Muzık hol ıçın hazırladıgı 
nı aile kadıruna tercih ettiğini anla- numaralar hiç te halkın hoşu
mıt, k~ndiı.~ de eksantrik olmu~tur. na gitmedi. Seyirciler, kendisi
Kısa ~ır ~un'!k~şeden sonra, Nıko!, ni eğlendirmeyen bu şişman ar 
davetlılenle bırlıkte Moıımartrn gı- t' t' .. .. k ( k Id 
d L .. · · d b k ıs ın yuzune arşı ıs ı ça ı· er ve usıyeru ev e ıra ır. . 
Kendiıine refakat teklif eden seh lar. F atty bu hezımet kartııın 

har dansör Luizito onu bekar odası- da biriktirdiği birkaç parasını 
da kaybetti. 

Bir meteliksiz hemen Ameri 

1 
kaya dönmeğe mecbur oldu. 
Maamafih cesaretini kaybetme 

~ di. mücadeleye girdi. Düşman-
ları a deta mahvına yemin et
mişler gibi, F atty aleyhinde 
ellerinden ne gelirse yapıyor· 
!ardı. 

Nihayet bir rejisör muavinli 
ği buldu ve k~ndisini angaje e
den firmaya büyük hizmetleri 
dokundu. O kadar ki bir kaç 
hafta içinde komik filmlerin re 
jisörlüğünü kendisine vermiş
lerdi . 

Düşmanları bunu öğrendiler. 

'" evlenmekte olduğunu genç kı- r 
'- söyler. Nihayet Kont nişanlmn
~~" ayrılıp Cenevieve ile evlenir.lh
Yar milyoner' de Lulu'ya kur yap· 
·~kta devam eder. 

Silli ve Tilli, bunların ni~anlana
cakları adamlar olduklarını zannede- "Aşık Rahibe,. fil mi11de Ramon Not•arro ve Suzy Verııon 

Derhal entrika başladı. F atty 

ismini değittirmiş olmasına rağ 
men. stüdyoyu terketmeğe 

mecbur kaldı. Borç gırtlağına 

kadar dayanmıştı. Ortadan çe

kilip bambaşka bir halde tek

rar sahaya girmek istedi. Bü

yük gazeteler F atty'nin öldüğil 
nü yazdılar. Sonra F atty ölü

münü tekzip etti. Zannediyor 

du ki, bu suretle aleyhine çalı
şanların ellerinden silahlarını 

brraktırabilecekti. Bu manevra 

da o kadar akili.ne birşey olma 

dı. Bu nevi işleri yapmağa ka

rakteri müsait bir adama karşı 
ahlak cemiyetlerinin aleybdar
lığı başladı. Maamafih efkarı 
umumiye heyecanda idi. Niçin 
Fatty'ye bu kadar hücum edil
diğini anlamayorlardı. Her gün 
bir banka basıp birkaç kişi öldü 
ren haydutlara bile bu kadar hü 
cum edilmiyordu. 

Melek'te 

Adalar 
Şarkısı 
!tfiJmesslllerl: Lupe Velez 

ve Lavrance Tlbette 
l:engin bir ailenin otlu ce11ur Ter 

'y Bur:.e bahriyeye yerleşmeğe mu
~'ffak olur. Çok samimi arkada,ları 
1 °1flance ve Jonea ile birlikte Küba 
a"-•ında eğlenceli bir vakıt geçirir. 
, '• riin sokaklarda gezerken, tuhaf 
, • ~ydurma tarkılar aöyliyerek fıo
~ ıatan genç kız, Nenita'ya raıge-

l<endi memleketinde a11l:ı:ade mat 
~et Krlıtal ile nifanlı olduğu bal
~· 'ferry Nenita'ya çılğınca aıık o
~.' Ye niba7et ırenç kızın gönlünü 
~fa muvaffak olur. Son dere 
~· meıut olurlar, fakat ansızın i
'ıı ~ 1 harp olur ve Terry Küba dilbe
.ı. e ebedyen aadiık kalacağını vate
-..,,k mecbur ayrılır. 
1,. lf.arp eana11nda Kriıtal Terry'yi 
, lllıalı: makaaclile haıtabakıcı olur 
ı' llÜnün birinde nitanlısını yan ö
.~ bir vaziyette buluraada onu teda
~ •derken haıtane üzerine bir bom
'~' ve ırenç kız feci surette ya 

it,. ~talin bukadar fedakarlık gôı
~tlnden dolsyi Terry çok mil
"1ı; ıir olur ve derhal ırenç kızla ev-

t. 

1 ~neler sonra bir ırün Küba or
') .. ttaaı bulunan bir kabarede, Ter
~ Nanitanın fıatık aatarken söyledi 
• te.rkıyı itilir ve Kübada geçirdiği 
~İizel zamanlan hatırlar. dayana
~ tekrar Küba'ya hareket eder ve 

AdHlar şarkısından bir 
salı ne 

görünürler ... o esnada kontrolör de 
meydana ~rkar ve bedava seyahat et 
mek isteyen bu il<İ kurnazı yakalar. 

Silli ve Tilli, bağırarak kontrolôrü 
ikaz etmek ıureti1e bu iki zavallıyı 
fena bir mevkie koyduklarına peşi
man olurlar ve kontrolörii tekrar ça
ğırırlar. Düı: tabanla Bastı bacağın 
bilet paralarını verirler ~e bu iki tu 
haf adamla karşı karşıyn kalırlar. 
Hepsi de yakında bulunan şehre çı
kacaklardır. 

Billi ve Tilli garip fiki<li iki genç 
tirler. ikisi de deniz kenarında bulu 
nan bir kulübede yalınız oturmakta
dırlar. Babalarından kendilerini şe
hirde beklediğine dair bir mektup al 
mıılardır. Bir dostun, iki latif ve iz
divaçtan batka bir ıey düıünmeyen 
kızları vardır. Şu halde, Silli Tilli 
ve Billi Villi iki latif çift teşkil ede
bilirler. 

Vakit kaybetmeden bir kaç partı
yı çabucak toplayarak kendilerini ye 

rek babalarının intihabından mem
nun olmayip, evi terkettiklerine dair 
bir mektup yazar ve giderJeı·. 

Bunların hepsi, bir şuİ tefehhüm-
den ibarettir. Billi ve Villi, o eı
nada babalarının husuıi yazıhaneıin 
de bulunmaktadırlar. Fakat, nitan
kılarının kafesten uçtuklarını duy-

lurlar. 

1 

dukları zaman çok mütehayyir o

nu yerine getirmt k üzere avuçla pa-.. 
ra sarfetmektedir. 

Şitet, yıldızı bulunduğu temsilin 
bir matinesinde cok hırçındır: Ter
ziıi gene ona ıı~arladığı yeni bir el 
biıeyi teslim etmemiıtir. 

Lüsiyen namuılu ve herkesin iyi 
liğini ıuiistimal ettifi kararsa; sa
mimi bir doıtu olan Lafiyeti elhiıeyi 
almağa gönderir. Fakat, Lafiyet, Şi
ıetin adresini vermeği unuttufun
dan elbiae Nikol'a teılim edilir. 

Firarilerin ele geçirilmesi karar 6 

laştırılır. Fakat, onlar motörlerine 
gitmitler. ve orada, istirahat için gir 
mi' olan Düz tabanla Bastı bacağı Nikol, terzihaneye telefon eder ve 
bulmuşlardır. rakibesinin İımini öğrenmekte gecik 

Hareket ettirilen motör, 40 - 50 - mez. Sür'atle karanru verir: kutuyu 
60 kilometre sür'atle banyo sahiline tekrar kapabr, şapkasını giyer ve 
teveccüh eder. Üç defa müaademe- Şifetin evine gider. Ona orada ka
den kendilerini kurtarırlar. Dördün· pıyı Lüsiyen açar. Nikol, kutuyu o
cüde batarlar. Dördü de motörün nun kolları arasına atar ve kaçar. 
ıandahna binerler ve biraz uzaklaş Lüsiyen karısını deli gibi takip e
tıktan sonra motör berhava olur. der. Fakat, 'O, halk arasında kaybo-

Kaza>edeler kumaala gelirler. Fa- lur. 
kat banyolarda bulunacak yerde ken Lüsiyen eve ııeldiği vokit :'.llikolü 
dilerini kulübenin önünde bulurlar. çantasını hazırlamakla meşğul bulur. 
içeri girerler ve eşyaları mÜ1nkün ol ' Onun evi terkctıntk istediiiW zan
duğu kadar tanzime çalışırlar. Tim'---~ 
ve Tom, onlan gönnüt ve bir hücu
ma hazırlanmaktadırlar. 

Gece olunca, kulübenin muhtelif 
pencerelerinden ,j)i}ı atılır. Tim ve 
Tom. mültecilere imdat geldiğini 
zannederler. Kulübe şefağa kadar 
kahramnnane müdafaa edilir. Cepha 
ne biter ve açlık, dört mülteciyi is
tilaya baılar. Nihayet, kurtulma aaa 
ti yaklaşmaktadu-. Billi ve Villi, Sil
li ve Tilli'nin babasila gelirler. 

intihap olunan ıı-ençler buluıurlar 

na sürükler. Fakat Lafiletin haber
dar ettiği Lüsiyen Nikolün tam fa. 
ziletini ayak altına alrnağH. karar ver 
diğini ispat etmek iıtediği bir ande 
yetişir. 

Lüsiyen bili. ıomurtmaktadır. Fa
kat Nikolün sihrine ve kü•ük Fran 
suanın nüvazitlerine uzun .. 01üddet 
mükavemet kabil mi? 

Glorya'da 
A 

Aşık 
Rahibe 
Mümessilleri: Ramon No-
varro ve Suzy Vernon 

Metl'O - Goldvyn - Maycr Holli
vut stüdyolarında çevrilmit olan 
"Atık Rahibe Sevil'li Şarkıcı" filimi 
nin baş rolunu oynamış olan Ramon 
N ovarro diyor ki: ( 

- Bu film bana ıadece bir aık sah 
nesi fır~atım vemıiıtir. Cereyanı 
müddetince bu kadar tahevvül göste 
ren l·İr vakayi temıil etmek hakika
ten bir zevktir. 

Filhakika bu film Ramon Novar
ronun bir çok ve muhtelif sinema 
kabiliyetini cöstermesine vesile oJ
muıtur. Novarro bu eserde hem va
ziı sahne, hem aktör, hem muganni, 
hem de dansör olarak görüniiyor. 
Bilhassa seıi ve danı kabiliyet en ya 
km doıtlarını bile hayrete rlüşmüş
tür. Bundan batka Novarro ilk fran 
ıızca filmi olmakla beraber o kadar 
facih bir franaızca söylüyor ki, İn· 
san onun Ömründe fransızcadan baıı
ka lisan koouımadığını ~anneder ö
teki artiıtlerin hepıi Fransızdır. 

Bu defa Fatty'yi kendi hali-

•)' lflelrtupla karmndan efdiler. 

tt ·•~allı refikaıı kendi kendine o Glorya sinemasında bu ıefer 
ı~"çlığini aramağa gidiyor fakat o- de bir yenilik gôrdük. Ramon No- ı 

Gloryada caz 
orkestrası 

~i 1\ çoktan geçmit olduğunu öğre- varro ile Suzy Vernon'un .. Aşık 
>ttt~. t~krar bana avdet edecektir di rahibe" ismindeki filmi gÖı;teril- ! 

'tdutunerek teselli buluyordu. diği hafta müdd•tince, caz orkes· 
•ı trry bihude yoruldu bütün Ha- trası çalacaktır. 1 
'ı, ~•da Nenita'yı aradı, fakat yalnız Sinema müdürü M. Franko di-
~~ ~ıı mezarını bulabildi; nihayet o· yor ki: 
·~ ~ •n kıymetli hatıras ıolarak ök- - Azizim, bazı filimlerde bir 
'!,, ~ braktığı ve eaaıen kendsi de o- şey nazarı dikkatimi celbetti. Se-
~ l babası olduğu bir tek yavrucuk yirciler, filmin bazı parçalarını ı 

aber tekrar karısına döndü. pek beğeniyorlar, ve çıkarken bu ı 
Opera'da nağmeleri tekrar ediyorlar. Bunu 

)\_ ı nazarı itibare alarak: bundan ("' t p ı sonra, bu ~raiti haiz filimlerimiz 

~Cl ve ataşon geçtikçe, hususi ve yalnız bu iti-
çin tertip ettifimiz caz oı kcstı·emız 1 

ad hoşa gidecek olan parçala'rı, müı 
ın avcısı terilerimize filı:ri daha müaait bir 

li...bi;..~'::...t~a!!!i!'11...xı.:.J!ll~uı.ıu;ıus..;c..ıı"'-ı.K1.-L---------------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~...._ha..,, vn i~inde örm~leri~ · t İn :-__ _ 

ümit yeniden doğmuştu. Birkaç 

ay evvel bir stüdyoda bir genç 
kızla tanıştı. Bu kızın ismi 
Addie Mac Phaile idi ve Fatty 
kızı sevdi. Hatta kendisini de 
sevdirdi ve evlenmeğe karar 
verdiler. 

Nişan meras imi gayet müte 
vazi oldu. Düğüne de ancak bir 
kaç arkadaşlarını davet etmiş
lerdi. Nikahları Nev Jersay'da 
kıyılacaktı. Düğün günü, iki 
nişanlı nikah memurunun önü
ne çıktıkları zaman. bu adam 
kendilerine dedi ki: 

- Maalesef sizi lezviç ede
meyeceğim. Çünkü Addie Mac 
Phail evvelce evlenmişti. Ka
nun halen kendisini resmen bo 
şanmış addetmiyor. işin böyle 
olduğunu imzasız bir mektupla 
haber aldım. Derhal tahkikaı 
yaptırdım ve hakikatin bu mer 
kezde olduğunu öğrendim. 

1 
Addie Mac Phail sinirli bir 

i halde nişanlısına baktı. F atty: 
"Nedir bu benim başıma gelen 
ler?" diye içini çekti. İkisi de 
samimi idiler ve kanun hilafına 
hareket ettiklerini zannetmi
yorlardı. Bu defa Ad'die kendisi 
ni tamamile serbest biliyordu. 
Çünkü bir avukat talak davası
nı eline alarak kendisinden bir 
hayli para çekmi,, fakat talakı 
resmi kayıtlara bağ:amamıştı. 

F atty bu defa da tali in darbe 
ıine uğramıştı. Daha bir hayli 
zaman geçmeden sevgilisi ile 
evlenemeyecektir. 

Sinema haberleri 

~ Meşhur Alman müverrih 
ve muharrirlerinden Emil Lud
wig Beethoven ve dokuzuncu 
senfoninin senaryolarını yaz
maktadır. 

~ Radyo firmaaı Ricardo 
Cortez'in mukavelesini tecdit 
etmemi, tir. 

~ Avrupaya bir seyahat yap 
mı şolan Stan Laurel ve Oliver 
Hardy Hollyvood'a avdet et
mişlerdir. 

~ Bir çok senelerden beri ilk 
defa Charlie Chaplin'e Holly
vood sokaklarında iki çocuğu 
ile beraber tesadüf edilmi.tir. 
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J'oli1>le --
Kamyon 
Altında! 

Zavallı bir adam 
parça parça oldu 

Evvelki gece Şile ile Üskü
dar arasındaki yol üzerinde bir 
facia olmuştur. Rus Gaz şirke-
tine ait Aleksi İsminde bir şö
förün kullandığı kamyon. Şile
den Üsküaara gelirken yolda 

Y odun yüklü bir arabaya çarp
ı,: mıştır. Müsademe neticesinde 
n araba paramparça olmut• kam
~I yon d .. yol kenarındaki hende
~ ğin icine yuvarlanmıştır. Kam 
w yonun üstünde bulunan gaz 
lı! şirketi amelesinden Mehmet 
k kamyonun altında kalmış, za
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vallı. kamyonun altından kendi 
sini kurtaramamış ve ezilerek 
oc.ha' ölmüştür. Arabacı ile 
hayvanlara bir şey olmamıştır. 
Arr bac:. bu hadiseden sonra 
kayh,, Iıruş, fakat biraz sonra 
jandarmalar tarafından yaka
lanmıştır. Yapılan tahkikat ne 
ticcsinde kamyonu idare etmek 
t ohm ~oför Aleksinin bu es
nada sarho~ olduğu ve facianın 
!m sarhcşluk yüzünden ileri 
g ! eliği ıı ılaşılmıştır. Şoför A
leksi yakalanmış Üsküdar müd 
ele· umumilığine teslim edilmit 
tir. 

Bir tayfa ambara 
dü tü öldü 

Salıpazarı açıklarmda demir 
li h lu:ıan İalyan bandıralı An
te Ope vapuru tayfalarından 18 
yaşında T elgi vapurun dört nu 
m lı an: bannın kapak tahta-
s.r.ı koyarken miivazenesini 
1.aybederek 7 mPtrP yükseklik 
ten ambara düşmüş, beyni pat
layarak ölmüştür. 

Duv r altında 
Kadıköyünde Kurbağalıde

rcd~ polis noktası ittisalinde 
Hasan pehlivan tarafından ye
n · yaptırılan dört metre irti
famdaki duvar yıkılarak, du
var dibinde ekmekyemekteolan 
A~ullah başından v., belinden 
a •ı suretti' yaralanmıştır. Ab
dul ah, berayı tedavi Tıp fa
kültesine kaldırılmıştır. 

Yaralı ha tanede 
öldü 

On beş gün kadar evvel Laz 
Yal up Efendi isminde birisi 
Fenerde bir münazaa neticesin 
de yaralanmış ve Balat hasta
nesine yatırılmıştı. Yakup Ef. 
rastanede vefat etmi,tir. Adli
ye doktorları cesedi muayene 
ettikten •onra gömülmeaine 
müsaade etmiştir. 

Taşla yarılan bat 
Kuruçeşmede kömür amele 

sincıen Osep bir kavga esnaam 
da amele Şakirin başını taşla 
yar.nıştır. 

Hayvan hırsızı 
Aksaray polis merkezi bir 

hayvan hırsızını cürmü meş
hut halinde yakalamıştır. 

Hüseyin isminde bir çoban 
Lalelide yangın yerindeki ar
salarda koyunlarını otlatırken 
bir aralık uykuya dalmıştır. 

Hüseyin uykusunun arasın 
da koyun sesleri duymuş ve u
yanmıştır. Koyunlarını sayın
ca bir tanesinin noksan olduğu 
nu görmüştür. Hüseyin etrafı 
araştırırken bir adamın koyu
nu sürükliyerek 7orla götürdü 
ğünü görmüş ve derhal polise 
haber vermiştir. 

Zabıta bu adamı yakalamış 
ve kendisinin Abdurrahman İs
minde birisi olduğu anlaşılmış
tır. Abdurrahmanın ötede beri
de hayvan hırsızlığı yapmakta 
olduğu tesbit edilmittir. 

Erenköy sanator
yomu kafi değil 
Verem Mücadele Cemiyetinin 

Erenköyündeki ııanatoryomu ihti· 
yaca kifayet etmemektedir. Hu
talann bir kıınıı Hra beklemekte 
dir. Bunun için beş altı ay aonra 
sanatoryoma bir pavyon daha i· 
lavesi düşünülmektedir. 

Teşekkür 
Siirt Tütün inhisar müdürü 

iken 7 - 9 • 932 tarihiode vefat 
eden Selanikli pederim Hüseyin 
Sakıp Beyin vefatından dolayı be 
yanı tee.saıir ve taziyette bulunan 
ark.ada§ ve akrabalanmıza ale-. . . .. .. ' . .. . 

1 Menılekt'lle 

ı Feci Bir 
Yangın 

Bir samanlıkta bir 
aile yandı 

Bigadan yazılıyor: - Evvelki 
gün burada bir facia olmug, Ka· 
vaklı mevkiinde oturan demirci 
Kadir uıta ve ailesi ile çocukları 
yatarken, ocaklarındaki ateşi sön 
dünnedikleri için ırece yangın çık 
mıı, samanlık alet almlıtır .. Ka· 
dir uıta ile ailesi ve çocukları '1u· 
mandan boğulacak bir hale gel
dikleri için kaçamamışlardır. Bun 
lardan Kadir ustanın aileıi bin 
mütkilat ile kurtarılabilmiıtir. 
Fakat ümitsiz bir haldedir. Kadir 
usta ile çocuiu yanarak ölmüş
lerdir. 

Azılı bir terir 
yakalandı 

ADANA, 28 - Kızıl HalilD 
ismindeki azılı bir şerir bu hava. 
lide birçok haydutluk ve aoygun
culuk yapmış, takibattan her na· 
ıılsa kurtulup hududu a,mış Su· 
riyeye geçmitti. Birçok cinayetler 
irtikap eden bu hain ıerir son 
günlerde tekrar hududu aşmak, 
bu taraflara geçmek istemif, fa
kat jandarmalarımız tarafından 
yakalanmıştır. 

Memnu mıntakada 
iki motör 

lzmirden yazılıyor: - Giritli 
Şevki B. isminde bir zatin ( lz
mir) ve (Oğuz) i&mindeki motör 
leri Hekim aılaıı ile Uzun ada 
mıntakalannda memnu mıntaka 
dahilinde balık avlarken yakalan 
mı,lardır .• 

Bir soygunculuk 
Adanadan yazılıyor: - Ada

nanın Buruk köyünden ıehre dört 
araba ile koza getirmekte olan 
arabacılar müııellah tahıslar tara 
fmdan soyulmuılardır. 

Arabacılar ıehre yarmı uat 
mesafeye geldikleri zaman karıı· 
lanna bu müsellih ıahıalar çık· 
mıı, arabacılıı.n yakalamışlar, 
bağlamıılar ve bir kenara bırak
mı4lardır. 

Mütecavizler bundan &0nra 
dört arabanın yükünü, öküzleri 
en kuvvetli olan bir arabaya yük 
)emişler ve diğer arabalann bey
girini alarak yükledikleri araba 
ile beraber ııavuımuşlardır. 

Bağlı olan arabacılar ertesi &a· 

hah yolcular tarafından kurtarıl
mıılardır. Bir jandarma müfreze 
ai bu aoyırunculan takibe çıkmıt
tır. 

Menemende eski 
eserler 

Menemenden yazılıyor: - Me 
nemen civannm zengin a,an ati
kaya sahip olduiu malômdur. 
Profesör Yohlant tarafından La
risa harabelerinde hafriyata de
vam edilmekte ve kıymeti tarlhi
yeyİ haiz aaar elde edilmektedir. 

Kazamız kaymakamı Nihat B. 
aaan atikaya pek meraklıdır. Ge
çen hafta berayı teftiı köylere a
zimet eden mumaileyhln Meneme 
nln şimali şarkiainde kain G6nıce 
köyüne azimet etmiş ve orada 

köylüler tarafından bir tarla &Ün!. 
lürken sapana takılan bir taıtan 
aapamn kınldığmı ve lafın hayli· 
ce büyük olması merakım tahrik 
eylediğinden orasını kasdırmiş 
ve altında bir lahit zuhur etmiı
tir. Lahdin içinde dokuz parça 
mahkük tuğla ile üç parça me•
kUk para çıkmıt ve bunları mer· 
kez kazaya getirmiştir. 

Buniar Larİ&a harabelerinde 
hafriyat yapan Alman profesörü 
Y ohlanda irae olunmuş uzun tet
kikat yapan profesör bunların 

Milattan 550 ııene evveline ait ve 
lzmir civarında teeuüı eden on 
iki ,ehirden birisi olan Temnoa 
şehri harabelerine ait olduğunu 

tuğlalardan •açlan yılan ıeklin· 
de olan iki danesinin midya yani 
korku Allahına ait diğerlerinin 
arslan kazası olduğunu ifade ey
lemiıtir • 

Keyfiyet ehemmiyetle nazan 
dikkate alınarak kaymakamlık 
makammdan fzmir vilayetine ar 
zı malümat edilmittir. 

Devredilecek ihtira beratı 
"Elektrik akümüli.törleri için 

menfi elektrod" hakkında aanayi mü 
düriyetinden iatihaal edilıniı olan 29 
eylül 1928 tarih ve 1412 No. lu ihti
ra beratı üzerindeki hukuk bu kere 
ahara ferağ veya verileceğinden mez 
kür ihtirayı sabo almak veya isticar 
etmek arzuaunda bulunan zevatm 
latanbulda Bahçekapıda Tat banda 
43-48 No. tarda ki.in H. W. Stock 
efendiye müracaat eylemeleri ili.n 
olunur. 

lstanbul ikinci iflas memurluğun
dan: Çarııkebirde Zincirli banda 5 
numarada antikacı Toridi Mehmet 
Mahdumları h•klundaki iflasm mah 
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Bir'' AgOJ a .. '' 
Uç ortağını 
Vurdu 

(Başı 1 inci sahifede) 

kurtulan Emin ağa da vardır. 
Maamafih Emin Ağanın da ya 
fayacağı tahmin edilmemekte
dir. 

Gerek öldüren Numan Ağa, 
gerek öldürülen Hacı Mehmet 
ve Bekir ağalar ve öldürülmek 
istenilen Emin Ağa Bozöyük 
Orman Kollektif şirketinin aza 
!arıdır. 

Cinayetin de bu şirket he
sapları yüzünden çıktığı anlaşıl 
maktadır. 

Söylendiğine nazaran şirke
te ait bir borcun ödenmesi mev 
zuu bahsolduğu zaman Numan 
Ağa tirket hesaplarını görmek 
ve tetkikat yapmak istemiş. şir 
ketin diğer azası tetkikatın her 
vakit yapılabileceğini vaktin 
geç olduğunu, halbuki borcun 
ödenmesi için acele etmek icap 
ettiğini söylemişlerdir. Bu yüz
den şerikler arasında bir miina 
kaşa olmuş ve hiç bir karar ve
rilmeden dağılmışlardır. 

Ortaklardan Emin, Hacı 
Mehmet ve Bekir Mehmet ağa 
lar aynldıktan sonra pazar ye
rinde bir kahveye gelmişler ve 
kahve önüne iskemle atıp otur 
muşlardır. 

Numan ağa vaki olan mü
nakaşaya kızmış olacak ki tam 
saat 17.30 da ortaklarınm otur 
duklan kahveye gelmiş ve ta
bancasını çıkanp Üzerlerine a
teş etmeğe batlamıştır. Taban 
cadan çıkan kurtunlar Bekir 
Mehmet, Hacı Mehmet ağaları 
derhal öldürmüş. Emin ağayı 
da ağrr surette yaralamıştır. 

Kahvede bulunanlardan 
maada tirketin diğer ortakları 
da oturuyorlanıııf. Numan ağa 
bunları da öldürmek için kur
tunu biten tabancaamr doldur
mak istemiş, fakat bu esnada 
kahvede bulunanlardan birisi 
hüyük bir cesaretle Numan a
ğanın başına bir sandalya yer
leştirilmiştir. 

O zaman Numan ağa sende 
lemit• fakat düımemiş, kahve
den uzakla,ıp gitmiştir. 

Numan ağa oradan savut· 
tuktan sonra bilahara yapılan 
derdest teşebbüsleri boşa git
mi,tir çünkü Numan ağayı 
bulmak kabil olamamıştır. 

Şimdi her yere telgrafla ma
lumat verilmit• Numan ağanın 
derdest ve tevkifi emredilmit
tir. Hacı Mehmet ve Bekir 
Mehmet ağaların defninee ruh 
sat verilmiş, Emin ağa tedavi 
altına alınmıttır. Fakat yaşaya 
cağı ümit edilmemektedir. 

Devletlerle 
• 
Iktısadi 
Münasebatımız 

(Başı I inci sahifede) 
mat talep etmiıtir. Celal Bey Tica
ret müdürlüğünden son ve daha ev
velki kararnamelerin piyasada yap
tığı tesirler hakkında yapdacak tet
kikatın bir raporla verilmeıini iıt~ 
miş ve kahve, çay hakkında müsta
celen tetkikat yapdma11nı emretmİf 
tir. ihracat ofiıinden döviz mesele
leri hakkında izahat iıteyen Vekil 
Bey ispanyanın memleketimize kar
şı koyduğu son döviz takyidatı hak
kındaki dosyayı, tetkik etmek üze
re, talep etmiıtir. Vekil Bey Ticaret 
odasından da baZJ malumat istemiı
tir. 

Cumartesi cünü Ticaret odaıın
da bir İçtima yapdmaaı ve bu içtima
da lktısat vekili Cela! Beyin de bu
lunma11 muhtemeldir. 

Vekil Bey latanbul afyonculan
na Ankarada ırörüımek üzere rande 
vu venniı ve lzmir afyoncularmdan 
bir heyeti de Ankaraya davet etınit
tir. 

Celal 8. yi ziyaret 
Saraçoğlu Şükrü Bey ile Ziraat 

Bankası umum müdürü Şilkrü Bey 
Iı Bankaaında lktıaat vekili Celi.I 
Beyi ziyaret etmiıler, uzun müddet 
göriifmüılerdir. 

Halkevi spor ıubesi 
latanbul Halkeui Reiııliğinclen: 
Halkevinin Spor şubesi de 

teşkil edileceğinden evvelce bu 
ıube için açılmıı olan deftere iıim 
!erini kaydettirmit bulunan veya 
yeniden bu ıubede çalıtmak iste
yen vatandaılıı.nn ıubenin tesiıi 
müzakeratına ve §ube komitesi 
intihabına iıtirak eylemek üzere 
teırinieTvelin 3 iincü pazarl'esi 
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Kurultay hararetli bir inkişafla devam ediyor 
(Ba~ı 1 incı sahifede) 

rın 60 forma olduğunu söylemit
tir. 

Reia pata, zabıtı sabıka dair 
bir mütalea var mi? diye sordu. 
Cankaytar Bey, kendi beyanatı
nın da iliveıini iatedi. 

Artın Zeki Bey kurultaya bir 
takrir verdikten sonra dedi ki: 

- Tezimi de en·elce takdim 
etmigtim. 

Kurultaya gelen tebrik telgraf 
lanna topluca cevap verileceğini 
Reis Pt. tebliğ etti ve ok:ınan 
cevap ıureti Kurultayca kabul e
dildi. Bu sırada bir zat ayağa kal
karak: 

- Alaka yerine bağlantı denil 
mesini teklif ederim, dedi. 

Reiı, programın ikinci madde· 
sine temas eden tezlerin izah edi· 
leceğini, Ragıp Hulüsi, Samih Ri
fat ve Hasan Ali Beylerin Dil tel 
kik cemiyeti namına, Fuat (Raif 
Pı. zade) Abdullah Battal, Za
kir Kadri Beylerin de kendi nam 
larına söz söyleyeceklerini lrurul
taya bildirdi. 

İlk olarak Ragıp Hulü•i Bey 
kürsüye geldi ve tezini şu ıuretle 
izah etti: 

Ragıp Hulusi B. in tezi 
Ragıp Huhlıi Bey, Türkçenin 

Orta Asya dil aileleri arasındaki 
mevkiini ve muhtelif ilimlerin 
tasniflerini huli.sa ile konferanıı
na bagladı. Y almz Altayca değil 
ondan daha evvelki ve yalnız 
Hint - Avrupai değil diğer Sami 
vesair dil ailelerinin de anası o .. 
lan dilin türkçe olduğunu söyle
mi§, türkçe ile diğer Orta Asya 
dilleri araarndaki karabete temaa 
etmiıtir. Franaız alimi Pelliot'un 
dediği gibi türkçe ile Mongolca 
arasındaki karnbet asli değildir, 
belki uzun zaman süren bir kom
şuluk neticesinde vücude gelmit 
bir medeniyet iıtiraki mahsulü
dür. Türk tarihi tetkik cemiyeti
nin ortaya koyduğu tarihi haki
katler de bunu ispat etmektedir. 

Ragıp Huhisi Bey bundan son 
ra Türkçenin eskiden yeniye doğ 
ru devir devir tabakalanması şek 
]ini tasnif ederek en eski ve daha 
eski türkçe devri, orta Türkçe 
devri, yeni ve daha yeni Türkçe 
devri diye kısnnlara ayırmı§, bü· 
tün bu devirlere dahil olan Türk 
lehçelerinde dilin yapısını kuran 
unsurlar yani &ea, şekil ve nahvi 
tertip itibarile karıılattmnalar 
yaparak ayrı ayrı tek seslerin, lu
ıa ve uzun ıeılerin, şekliyatın 
ve nahıv unsurlannm tehavvül ve 
inkitaflarını tetkik etmiıtir. Kon· 
feranııçı, izahlarını birçok misal
lerle tevsik eylemiş ve alkışlan
mıştır. 

Ragıp Hulüai Beyin konferan-
11ndan ıonra celseye birkaç daki 
ka için faaıla verildi. 

ikinci celse 
Celse yeniden açılınca Samih 

Rifat Bey kürsüye geldi ve rahat 
aızlığı dolayıaile oturduğu yerden 
söz söylemeğe mecbur olduğu j .. 
çin Kurultaydan müsaade istedi. 

Samih Rıfat Bey, Türk dilinin 
inkişafı yanında Türk edebiyatı
nın inkiıafım , da tetkik etmek İı· 
tediğini ve Karahan Türkleri ede 
biyatının tetkik edeceğini aöyliye 
rek hulasaten dedi ki: 

"Bir devrin edebiyatı ya ken
diıinden evvelki aaırlann, yahut 
milli ihtili.tl.arın tesiri altında mü
talea edilebilir. Halbuki Avrupa 
müellifleri bu kaideyi Karahanlı
lar edebiyatı aleyhinde kullanmıg 
lardır. Şark Türkiıtanmın iılami
yetten &0nraki eserlerini tetkik e
denler on birinci asır edebiyatını 
kıamen Iran tesiri altında görmek 
ve göstermek iateıniılerdir. Ko
datkobilik 1070 ııenesinde yazıl
mıftır. Şehname iıe bundan ya
rım uır evvel bitmiıtir. lkiai ara
sında üslüpça bir benzerlik olma
dığı gibi aan'at, fikir ve duygu i
tibarile de en basit bir andırma 
yoktur. Şehname bir ~estandır. 
Kodatkobilikte efsaneyı ve desta· 
nı hatırlatan tek bir kelimeye rast 
lanmaz. Onun bütün gayesi cemi 
yetin toplu bir devlet h:"'inde in 
tİzamJa yaf&ID&SIDJ temıne yara• 
yacak ahlaki ve içtimai eııaalan 

bir araya toplamaktan ibarettir ı 
ve ona göre her49y cemiyet için .. 
dir ve cemiyet için olmalıdır. Şah 
name ile Kodatkobilik arasındaki 
münasebet ikiıinin de ayni vezin .. 
de yazılmı§ olmasına münhasır .. 
dır" 

Samih Rifat Bey aruz ve hece 
vezinlerine temaı ederek islimi· 
yelten evveJki eserlerde, ezcümle 
uygurca Uğuz menkibesindeki 
:&Özlerin manzum olduğunu ve he· 
ceye olduğu kadar aruza da teva 
fuk ettiğini aöylemif, aruzun arap 
lardan alındığı iddiasını cerhet
mittir. Kodatkobilik şarki Türkis 
tanda yazılmıı ilk manzum eseı
değildir. Kodatkobilikte her ba
histen sonra daha evvelki bir şa
irin bir kıt'ası, bir koıuğu, bir fik 
ri uccel gibi alınır. Bu eserlerdeki 
lafız aan'atlıı.n o zamanki türkçe 
nin en yüksek mefhumları ifada
ye kadir bulunduğunu göstermek 
tedir. 

lran edebiyatı türkçe 
ile başladı 

Konferansçı, Kodatkobiliğin 
Çin edebiyatından da mülhem ol
madığını, o zaman Çinle şarki 
Türkiıtan arasında iktıaadi müna 
aebetler mevcut olmakla beraber 
edebi ihtilatlann vücuduna dela· 
!et edecek vesaik bulunmadığım 
anlattıktan sonra Iran edebiyatı
nın türkçe ile başladığını, ilk lran 
şairlerinin hep Türk olduklarım 
izah etmiştir. lran edebiyatı mila
dın dokuzuncu asrı iptidalannda 
teessüs eylemiqir. Halbuki o de
vrede şark ve garp müverrihleri
nin lran devletleri arasında ıay
diğı Tahir oğullarınm tiir ve mu
sikide çok ileri gittikleri, tabirpu 
ıelik makamının Tahirilerden 
(Ebuselik) tarafından icat edildi 
ği muhakkaktır. Bu devletin rea· 
mi lisanı türkçe idi ve halk ana 
dili olan türkçeden baıka bir dil 
konuşmazdı. 

Samih Rifat Bey, her din de
ğiımesinin kendinden evvelki eaer 
leri ortadan kaldırdığını ve bu ııe 
beple elde eserler mevcut bulun
madığını beyan ederek Muhtaııem 
halife zamanında Ferganeli bir 
Türk asılzadesi ve Abbuilerin 
çok değerli bi.- ,·aliai ve kuman
danı olan Efş4'' ın evinde Türkle
rin e•ki dinine ait bir kitap bulun
duğu için arap.lar tarafından na
sıl kitapla beraber Bağdat toprak 
!arına gömüldüğünü hatırlatmı' 
ve konfernnaını şu &Özlerle bitir· 
miştir: 

Y alruz, garp müelliflerinden 
öğreneı·ek değil, onlara öğreterek 
v" göatererek te milli hazineleri
mizi maziden iıtikbale taşıyaca· 

i:ız." 
Samih Rifat Beyin konferansı 

hararetle alkışlandı. 

Hasan Ali B. in 
konferansı 

Bundan sonra ıöz alan Haıan 
Ali Bey, "Büyük remmız Gazi 
Hz., yüksek kurultayın kıymetli 
azalan! •.. " diye baılayan bir hi
tabeden sonra öz türkçenin kök 
mefhumlarının arap ve acemce o· 
!arak dilimize kanttığım söyledi 
ve münevverler arasında edebi 
bir dil vücude ıreldiğini anlat
tıktan &0nra devam etti:: 

- Halk bu dili anlamıyordu. 
Selçuk devri,· Selçuklar devresi, 
türk edebiyatı için karanlık bir 
devre idi. Bu yabancı dilin mü
nevverleri Selçuk hükümdarlan
nın takdirile beslenmiılerdi. 

Türk şairleri, Farai şiir söyle
yorlardı. Türk edebiyatı bu yüz
den sönük kaldı. 

Selçukların aon ve Oamanlıla
rın ilk devrinde edebiyatımızda 
halka doğru dönüt görüyoruz." 

Hasan Ali Bey, Sultan Velet, 
Yunus Emre, Atık Paşa gibi türk 
çü ıahaiyetlerden bahsetti ve her 
birinden misaller getirdi. Bu ara
da Yunua Emreden "Niçin ağlar• 
sın bülbül hey!" adlı şiiri okudu 
ve Aşık Patanın türk dilini hor 
hakir görenlere bitap eden satır
larından misaller elarak o devrin 
türkçe hakkındaki telakkisini 
göıterdi ve bu arada: 

- Halkı coıturan, Bakilerin, 

Nef'ilerin kasideleri değil, Kör
oğlu ve Karacaoğlanın öz türke 
hitap eden sözleri idi. 

Hasan Ali Bey bundan &0nra 
Dede Korkud kitabından bazı 
parçalar okudu. Bunlar hakiki 
halk dili halkuı öz malı idi. Ku
rultay azası, durmadan Hasan 
Ali Beyi alkışlayordu. 

Hatip bundan sonra çetin ve 
kanşık arapçaya geçerek Nerkisi 
den birkaç satır okuyarak bu iki 
yazı§ tarzı araıında bir mükayese 
yaptı ve: 

- Nerkisinin yazısına türkçe 
demek için türkçe bilmemek lazım
dır dedi. 

Ve halk şairi Emrahtan bazı 
aeçilmif parçalar okudu: 
Dedün,Erzurum nen, eledi elimdir 
Dedim, Bider mUin, dedi yolum .. 

clur, 
Dedim Emrah nendir, eledi kulam 

dur. 
Dedim aatar mum, söyledi yoh 

yohl 
Sonra Nef'inin bir at için yaz

dığı "Barekcillah nhi bahıı hü
mayun saye" nu1raile başlayan 
kaside ile bir halk ıairinin at tas 
virini mükayeııe ettikten &0nra: 

- Nef'inin tarif ettiği atla Vi· 
yana surlarına gidilmez. Olsa ol
sa arşı alaya çıkılır. Halbuki öte· 
ki bizim atımızdır, türkün atıdır! 
dedi ve alkışlandı. 

Bundan aonra Karacaoğlandan 
Kuhsatiden miıaller ıretirerek Ga 
zi Hz. nin Türk diline dair olan 
(Türk dili çok zengindir. Yeter 
ki şuurla itlenıin ... " mealindelci 
kıymetli ir~atlanndan bahıede
rek: 

- O büyük başı bu gün de ara 
mızda görüyoruz.. diyerek sözü
ne nihayet verdi. 

Saat (6) yi yirmi geçiyordu. 
Söz alan diğer zevatın IÖz aöyle· 
melerine vakit kalmamıştı. Kazım 
Paşa cumarteıi cünü aaat 14 te 
toplamlmak üzere celııeye niha
yet verdi. 

Rus sefiri kurultayda 
Gazi Hazretleri dün de kurul

tay müzakeratıru localarından 
takip etmişlerdir. Bir aralık Sov
yet ııefiri M. Suriç , Moıkova elçi 
miz Hüaeyin Ragıp Beyle birlikte 
kurultaya gelmiı ve Gazi Hz. nin 
müsaadelerile müzakereleri dinle 
mişlerdir. 

Kütahya kiJylerlnden 
gelenler 

Kütahya köylerinden kurulta· 
ya iıtirak etmek Üzere tehrimize 
gelen Elif ve Emine H. tarla Ali 
ve Süleyman Ağalar dün milli 
kıyafetlerile kurultaya gelmişler
dir. Elif ve Emine H. !ar Kütahya 
run Ovacık köyündendirler. Sü
leyman Ağa, Damlarıkargı köyü
nün, Ali Ağa da Ovacık köyünün 
muhtandır. Her dördü de latnnbula 
geldikleri için çok memnun gö
rünmekte idiler. 
Şiileyman ağanın siJzlerl 

Süleyman Ağa bir muharriri
mize dün ıunlan söylem;ıtir: 

- Asıl Türk bizük. Y-Orük sa
nırdık kendimizi. Yörükmüaünüz 
diye &0rana yörüküz derdik. Şin· 
ci Yörüklük kalmadı. Gayri hep 
Türküz .. Simabolu (fatanbul) heç 
gönnedüktü. Çok beğendük. Gazi 
babamız bize bO§ geldiniz dedi 
Ayağımıza kundura aldırttı. Kar
nımızı doyurttu. Allah batımız• 
dan ekaik etmeain Gazi babamı
zı .. .'' 

"Eski Ôz Türkçe,, 
Dünkü kurultayda heyecanlı 

bir sahne daha oldu. Samih Rifat 
Bey, bir aralık eıki Türk dilin
den bahsederken ( Eaki öz türkçe 
nin bir ıatırla ifade ettiği fikri bu 
gün ıahifelerle ifade etmekten a
ciz) olduğumuzu aöylemiıti. 

Bu esnada bir zat ayağa kal
karak Gazi Hz. nin yükıek bir ve 
cizesinin ifade kudretine itaret et 
ti. Kadınlarımıza hitap eden bu 
vecize şu idi: 

- Yüzünüzü açın, ıiz cihanı 
görün, cihan da aizi gönün.. Bu 
sözler kurultayda fırtınalı bir al
kıt kopmasına vesile oldu. 

Kumkapıda sünnet düğünü 
Agop Marta yan Ef. 

bize 
fikirlerini anlatıyor 

Hilaliahmer Kumkapı ıubeai 
kimııesiz ve fakir 70 çocuiu dün 
alqam fırka merkezi bahçesinde 
aİİnn•t •tf-İ"l"l'ni•tH-_ Oii~in 111Ahaha 

Karagöz 't'e hokkabaz oyunlan 
gÖslerilmİftİr. !'ı.yrıca monoloğlar 

aöylenınit, boka ve gürO§ yapıl-

Dil kurultayında dilimizin men 
tei hakkında tezlerini müdafaa 
eden Ermeni profesörlerinden A
ırop Martayan B. yeni lisanın ne 
auretle teıkili lazım geldiğini ve 
yeni kelimelerin hangi membadan 
alınabileceği ve bu lisanın 20 in
ci asırda her türlü fikirleri anlabna
ğa kafi olup olmadığı hakkında 
mühim bazı beyanatta bulunmuş· 
tur. Martayan B. diyor ki: 

- Türkçenin men§eİ ve aaır .. 
)ar araamda geçirdiği tekimüller 
hakkında bir münakata yapmak 
iıtemem, çünkü okuyucular bu
nunla pek az alakadardırlar. Yal 
nız ameli sahadan bahaedeceğim. 
Arpça ve acemcenin dilimizde 
yerleıen kelimelerini dilimizden 
atmak lazımdır, Yeni dilimizi ya 
parken bir çok kelimeler çıkanla 
caktır, fakat bazı kelimeler de ka 
lacaktır. Kalacak kelimeleri de 
türkçeleıtirmeliyiz. Bu kelimeler 
uıllarındaki milli lciyafetlerile 
bize gelmiyeceklerdir. Mesela 
(zat) kelimesinin cem'i (zatlar) 
olacak (zevat) olmayacaktır.. Ke
za (kanun) un cem'i (kanunlar) 
( düatur) un cem'i ( düaturla;) o-
•---L- ıı.. •••• _;:_\ "- ,,,. ___ .:.\ _,_ 

Felaket 
Sağnağı! 

(Başı 1 inci sahifede) 
etmek Üzere Yerissos·a 1ıelmictir. 

300 ölü 
ATINA, 29 .A. A. - HalikidikY' 

zelzelesinde ölenlerin miktaıı şimdi
ye kadar 300 kişi olarak tescil cd 
miştir. Sarsıntılar daha hafif olma~ 
la beraber devam etmekteclir. Yeri 
sos yakınındaki ufak ırmak ortad., 
kaybolmuştur. Aynaroz kiliseleri 

SELANIK, 29. A. A. - Saat il 
ile 6 ara11nda yeniden 10 kadar ••' 
aıntı olmuıtur. 20 ye yakın büyük 
binada çatlaklar huaule gelmiştir
Ameacla birçok binalar çökmüş, yı· 
kılmıştır. 

Y "nl zelzel,,/er 
BELGRAT, 29. A. A. - Zetzelo 

enıtitüaü evvelki akşam Valando' 
mıntakasmda yeni zelzeleler vuktıLI' 
nu haber vermektedir. Bu zelzelel"' 
hafif olmuıtur. Bu halin daha birk'! 
gün devam edeceği tahmin olun•· 
yor. 

BRESLAU, 29. A. A. - Rakiboı' 
rasathaneai, yeni tiddetli zelzelel"' 
kaydetmiştir. Halkidikyada yeni bİf 
zelzele vuku bullDUJ olduğu tahınİ 
olunuyor. 

Yunan 
• 
intihabatı 

Kat'i neticeler 
dün anlatıldı 

ATINA, 29. A .A. - Teşrii inti
habatın kati neticeleri ıunlardır: I~· 
berallar, 102, halkçılar96, Terakki' 
perverler, 15, milli radikaller, 5; çifl 
çi amele 6, librpanaörlerJ, komüni,I 
ler, 9, çiftçiler 10, müstakiller3, ın•· 
hafazaki.r cümhuriyetçi 1 . 

ATINA, 29. A. A. - Liberal fır 
kaoı ile halkçı fırkıumm kuvvetleJ'I 
araamda muvazene teeııüı elmit gi: 
bi olduğundan M. Venizelos ile ,
ıicümburun, halkçılardan cilmburr 
yet rejimi hakkındaki ihtiraz kayil· 
!erini ıreri almalannı iatemek ıureti· 
le tetriki mesailerini temine çalıt"' 
cakları zannolunmaktadır, 

Gandhi'yi görüt
türmeyorlar 

POONA, 29. A. A. - Gandhini
bugün birçok mecuıi liderlerini k.
bule hazırlandığı bir aırada hükı1· 
met Gandhi ile her türlü müllıkatıO 
memnu olduğunu natık birkaç emİt 
name ne§rebnİftİr. 

§eyden evvel hanıri kelimelerin Y~ 
nİ dilimizin kadroauna gireceğinJ. 
hangilerin girmeyeceğini tayill 
etmek lazımdır. Bence ulahatrJI 
ilk aafhası budur. Bu anI-.ıidık· 
tan sonra gremeri yapmalıdır, r 
saııen yapılmıt bir gramer vardıt· 
Bu ırramer Arap kaidelerind•0 

kurtıı.nlmalı ve mürekkep keliın"" 
ler yapmak için yeni kaidelerll 
zenginlettirilmelidir. 

Yeni dil için bq vurula~ 
membalar Gök Türk, Uygur, Ç#' 
gatay dilleridir. 

Gök Türk için tanınmıı iki alı1 

de var; Uygur için Yuauf Haa fJ• 
cip'in ( Kutaktubilik ) ı. Çaıratd 
ca için de zengin iki lugat kitab' 
vardır. Muhtelif yerlerde Türklr •• rin konuıtuklan lehçeler de bı:I 
kıymetli kelimeler verebilir. 

Bana yirminci aaırda Türk di~ 
ile her fikrin anlatılıp anlatılı111' 
yacağıru ıoruyorıunuz; ben ~ 
kanaatteyim ki yeni kelimeleriı> 1 

fade kıymetlerini tesbit etmek "' 
&0nra lügatlann teıkilini Türk ~· 
aıllarla geniıletmek auretile b.ıt 
tün ihtiyaçtan temin edecek b.~. 
dil vücude getirilebilir. Llaan, fı 
rin, tekniğin ve ilmin ink~fıll' 
takip eder. 

Dolmabahçe kunıltayı, yapıl; 
cak ıalahatm temelini kuracaktı. 
Bu bina yavaf yavaı yiikaeJee•. 
ve bir gün gelecek ki aağlal1'• • 
henkli ve zarif bir mimari tarı' 
elde edecektir. 

Kurultayın 
Teıekkürü 

ISTANBUL 29 (A.A.) _ Tii .... 
dili tetkik cemiyeti umumi kat•f 
liğinden: f 

Türk dili tetkik kurultayı, t:,jl 
lanmaHm kutlulayan binlerce~ 
yazısı almıştır. Yurdun her ya ıt 
daki resmi makamlardan, itiJll ,ıı 
caklarından, milli cemiyetlerd ,. 
gönlü yüce ve duru Türk dili ~eli 
gisi ile ıtıklı yurttaılardan ~~ jjlJ 
bu telyazılan girİfilen bu b~Y ıi 
millet itinin yiikıek eheı:ııın•Y~. 
ile bütün yurtta iyice anlaşıldı~ 
na, derin bir bağlı!ık ve ç?t~:J,. 
luk uyandırdığına ınan verıcı d' 
ğerli işaretlerdir. Büyük mak,,..,. 
ermek için çok ku'VVetli dilek ıt 
sürekli emek isteyen bu iıte.I<•,. 
disine hız kaynağı olan resını ~I~ 
kamlara ilim ocaklıı.nna, ";f ,o 
cemiyetlere, yurttaşlara c~n t,t 
duygularını ve teşekkürlerin• ,,. 

• J{" ııv 
dinneğe kunıltay, Umumı • ti 
memur etmiıtir. Bu tel yazılatl 
gecikmeksizin ayrı ayn ce"i 
yazmağa vakit ve imkan 0111'"~ 
ğından Umumi Katiplik kuru~ 
.. u_ ı.. .. ~.Sarli ••İ•İnİn tesekk 

il ,, 



Diplomalı bir mühendis veya 
mimar aranıyor 

Denizli Vilayetin en: 
Vilayet ldarei Huausiyesi inşaat ışlerinde İstihdam edılmek 

ve ayda yilz elli lira maktu ücret verilmek üzere diploma· 
lı bir münehdis veya mimara lüzum vardır. Talip olanların ev
rakı müabitc veya suretlerini göndermek auretile teşrinievve-

lın on beşme kadar Vilayete müracaat etmeleri. (5150) I 
lstanbul Ziraat Mektebi Müdürlüğünden: 

1atnnbul Ziraat mektebinin sene gayesine kadar muhtaç ol
dugu ekmek 19-10-932 tarihine müsadif çartamba günü saat 15 
te ihalesi icra kılınmak üzere kapalı zarf usulile münakasaya 
konulmuştur. Taliplerin şeraiti anlamak ıçin her gün ve iştirak 

HER NEVİ 

Mekte Kitap arı 

ROMAN 
1 Mektuplu c 

Zarf-

• 
1 

Kağıt -

için de yevmi mezkurda İ stanbul Maarif mudür'.yet i binasınd~ ı ı 
k5.in liseler muhasebeciliği nezdinde İstanbul Zı raat mektebı 
mübaya..t l:omisyonuna müracaatları . (51 46) 1 

Fenni Kitaplar Fatura -
T A B EDiLIR 

ar vizit -
El ilanları 

1 Devlet Demiryolları idaresi ilanları 
ı----29.9.932 tarihine müsadif perşembe gününden itibaren 35 No 

banliyö katarının vakti hareket cedvelinde atideki şekilde tadi

lat icra edilecektir. 
' Pendik H. 16.59; Yunus H. 17.02; Kartal H. 17.06; Maltepe 

17.15; Küçükyalı Mürur; Bostancı H. 17.25; Suadiye 17.29; 
Erenköy H. 17.34; Göztepe H. 17.38; Feneryolu H. 17.41; Kı
zıltoprak H. 17.43; Haydarpaşa M. 17.50; H. 17.58; Köprü M. 
18.15 tir. 

Keyfiyet muhterem halka ilin olunur. (5172) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Mahallesi Sokağı Kapı Cinsi Muhmmen kı:rmeti 

N O. SI Lira Kuruş 

Şehsuvar Hendek 46 hanenin 2 112 1320 00 
hissesi 

70 ahşap hane 25 ()() Kemerburgazda Ayazma 
caddesi 

Galatada İthal&t gümrüğün- 51 adet ke- li.te mucibince 

F eriköy birinci 

Sil&htarafa 
Feruzağa 

Kemerburga:ıı 

" 
•' 
•' 
" ,. 

.. 

de 

kıaım ca
mi karı11m 
da 
Çayırındaki 

Tülbentçi 

Kemerburgazda nalbant mey 
danında 

100 

16 

51 

60 

26 

rette 
artın arsa 750 

su deposu 60 
hane 2750 

ahşap hane 121 
dükkfi.n 80 
41 metro arsa 72 
dükkfi.n 80 
50 metro arsa 75 
40 metro değir- 14 
men arsası 
60 metre ana 30 
h11ne 60 

()() 

()() 

00 

00 
()() 

()() 

()() 

00 
00 

()() 

00 

Bal&da evsafı muharrer emvalin mülkiyeti 20 gün müddetle 
ınüzayedeye konulınuıtur. 1 Tetrinievvel 932 cumartesi günü 
•llat on yedide ihalesi icra kılınacağından taliplerin teminat ak
felcrile Beyoflu maldairesinde mütetekkil Htıf komisyonuna 
lnür11caatları. ( 4803) 

Adana Erk~k Muallim 
Mektebi müdürlüğünden: 

1 - 26225 yirmi altı bin iki yüz bet lira keşifli mektebimi
zi ı yaıakhane pavyonunun Tıraça tamiratı, mektep temellerinin 
takviyesi; haricen çimentolu sıva, badana ve dahilen yağlı boya 
ile telvini, beli duvarlarına müzaik imali ve su oluklarının tecdi
di, llnıumi inşaat şartnamesi esaslarına tevfikan ve keşifnamesi 
ınııcibincc tamir ve inıaaı 26 eylul 932 den 15 tetrinievvel 932 
lllrihiue kadar kapak zarf usulile ve yirmi ııün müddetle mevkii 
ll'fütakasaya vazedilmittir. 

2 - Taliplerin usulü dairesinde tanzim edecekleri teklifname 
ve işbu inıaat ve tamirab ifaya muktedir olduklarına dair resmi 
veaaikin teminatlarile birlikte ihale günü olan 16-10-932 pazar 
tünü saat 14 te Adana Maarif Müdürlüğünde içtima edecek o
lan komisyona müracaatları ilin olunur. (5093) 

Deniz Levazım Sabnalma 
Komisyonundan:_ 

500 kilo kuru üzüm: Pazarlıkla mübayaa11: 2 Tetrinievvel 932 
pazar günü aut 11 de. 

3Soo kilo kuru faaulya: Pazarlıkla mübayaası: 2 Tetrinievvel 
932 pazar günü saat 13.S da. 

3500 kilo Nohut: Pazarlıkla mübayaaaı: 2 Teşrinievvel 932 pa· 
zar günü saat 14.S da. 

IOOO kilo Makama: Pazarlıkla miibayaa11: 2 Tetrinievvel 932 
pazar günü saat 15,5 da. 

Yukarda cins ve miktarı yazılı 4 kalem erzakm pazarlıkla 
l1ıübaya1ılan hizalanndaki gün ve saatlerde icra kılınacağından 
talip olacaklann yeym ve saatı mezkiirda Deniz Levaznn satın
alına komisyonuna müracaatları. (5148) 

Büyük Tayyare Piyangosu 
Bu keşidede büyük ikramiye 

100,000 Liradır. 
Piyango şimdiye kadar binlerce 

kişiyi zengin etmiştir. 
Fırsatı kaçırmayınız 

iştirak ediniz.. 

Defteri kebir, Yevmiye ve 
Kasa defterleri mevcutt r 

Her Müesseseye Elverişlidir. 
Kitap ve mecmuaya ait klişeleri Klişehanesinde yapar 

Adres: ANKARA Caddesi . . ~ 

MiLLiYET Kitap Kısmı 
Telefon: 24310 - 24319 - 24318 

' ----------

Ankara Yüksek Ziraat 
Mektebi Rektörlüğünden: 

Bu sene Ankara Yüksek Ziraat mektebine vuku bulan talep 
kadrodan çok fazladır. Taliplerin vesikalarını sür'atle ikmal et
ınesi lii.zımdıı . V e&ailri noksan.sız mektep rektörlüğüne tevdi ta
nblerine göre aırasile ve kadro adedince talebe ikayıt ve kabul 
olunacaktır. Şimdiye kadar kayıt ve kabul için müracaat etmiş o
lanların evvelce ilin edilen terait mucibince vesikalarını hemen 
ikmal ederek mektep rektörlüğüne göndermeleri. (5120) 

KAPPS Alman kitapçı, Alman kitaptan en 
ucuz satar, Beyoğlu, istiklal cadde

ıi 390, İsveç sefareti kar111mda. 

1 lat. Mr. Kumanda.ılığı Satına ıma kom. lii 'l bnı 

Merkez kumandanlığına mer 1 de komiayonda hazır bulunma
but müeasesat ihtiyacı için ka- ları. ( 4945) 
lay, pamuk. nışadır pazarlıkla " • • 
satın alınacaktır. Pazarlığı 4/ Levaznn dikim evi ihtiyacı 
10/ 932 salı günü saat 10 da için 120.000 çift küçük kopça 
Tophanede merkez kumandan- pazarlıkla ıatın alınacaktır. Pa 
lığı aatınalma komisyonunda zarlığı 3-10-932 pazartesi gü
icra kılınacaktır. Taliplerin iza nü saat 11 de T(lphanede Mer 
hat almak için her gün ve pa- kez kumandanlığı satmalına 
zarlığa ittirak için de muayyen komisyonunda İcra kılmaClllk
vaktinde komisyonda hazır bu- tır. Taliplerin şartnamesini gör 
lumnaları. (99) (5110) mek için her gün müracaatları 

* * * ve iştirak için muayyen vaktin 
Harbiye Mp. talebesi gaz li de komisyonda hazır bulunma 

buratuvarı ihtiyacı için 10 ka· lan. (103) (5133) 
lem (AUER) fabrikası malı * * * 
maske malzemesi 11 kalem - Erzincan askeri orta Mp. 
(Dr. Hügo Stolzenberg) fahri- ihtiyacı için 1200 metre ıayak 
kası malı gaz ve 15 kalem sis satın alınacaktır. Münakasası 
malzemesi pazarlıkla satın alı- 18 teşrinievvel 9'12 salı günü 
nacaktır. Pazarlıkları 6 10/ 932 Üçüncü fırka satınalma komiı 
perşembe günü saat 10 da Top yonunda icra kılınacaktır. Te
hanede Merkez kumandanlığı minatı 178 liradır. Taliplerin 
satın.alma komisyonunda icra şartı;ıamesini görmek ve müna 
kılınacaktır. Taliplerin izahat kasaya ittirak için mezkUr gün 
almak için her gün ve pazarlı· ve saatte 3 üncü fırka satınal
ğa ittirak için de muayyen vak ma komisyonunda hazır bulun 
tinde komisyonda hazır bulun- malan. (104) (5145) 
maları. • (98) (5109) • * * 

* * * Piyade Gedikli Küçük za-
Maltepe liaesindıe mevcut bit mektebi ihtiyacı için 6 ka

bezlerden 700 yatak kılıfı lem ders malzemesi pazarlıkla 
1400 yatak çarşafı 500 nevre- satın alınacaktır. Pazarlığı 
sim pazarlıkla diktirilecektir. 4-10-932 salı günü saat 10 da 
Pazarlığı 9-10-932 pazar günü Tophanede Merkez Kumandan 
saat 10 da T opbanede Merkez ! tığı satınahr.a komisyonunda 
kumandanlığı satınalma komis icra kılınacaktır. Taliplerin iza 
yonunda icra kılınacaktır. Ta- hat almak için her gün ve pa
liplerin şartnamesini görmek zarlığa iftİrak için de muayyen 
için komisyona müracaatları ve vaktinde komisyonda hazır bu. 
iştirak için de muayyen vaktin- lunmaları. (106) (5161) 

Beyoğlu Kazası Defterdarlığından: 
Mahallesi Sokağı Kapu Cinsi Muhammen Müddeti 

No. Si icarı 

Kılıçali paşa Mumhane 107 Dükin 408 3 aenedir. 
caddesi 

Kara Tavuk 30 " 84 3 " " " " " " " 5 " 120 3 " 
Balada evsaf ve müddeti muharrer beyaz Ruslardan metrUk 

emvalin icarı 20 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. l T. 
evvel 932 cumartesi günü saat on yedide ihalesi İcra kılınacağın
dan talipleri yevmi mezkurda teminat akçelerile Beyoğlu mal 
dairesinde müteşekkil komisyona müracaatları. ( 4824) 

İstanbul Sıhhi müesseseler mübayaa komisyonu riyasetinden: 
Şişli Çocu!t hastanesi için lazım olan -190-- çift yerli malı 

terlik 4-10-932 salı günü aut 14 te pazarlıkla satın alınacaktır. 
Nümuneleri örmek isti enlerin komisyou. müracaatlan(Sl41) 

, 
İstanbul tramvay tirketinin 

tahvilat hamillerine 
1LAN 

T abvilat üzerinde yazılı 
metindeki (dördüncü fıkra ) 
tartlara tevfikan. teda
vülde kalan tekmil tah
vilat bedellerinin 1 Ni
san 1933 ten itibaren ve atağı. 
da gösterildiği veçhile tediye
sine meclisi idarece karar ve
rilmiş olduğu İstanbul Tram
vay şirketinin tahvilat hfi.mille 
rine bildirilir. 

Mezkur metne tevfikan mev 
zuu bahis tahvilat 1 nisan 1933 
ten itibaren faiz getirmeyecek 
ve bedelleri tediye edilmek i· 
çin 1 nisan 1933 te vadeleri hu 
lul etmemiş olan bütün kupon
ları hfi.mil olacaktır. Aksi 
takdirde noksan kuponlar bede 
li tediye olunacak meblağdan 
tenzil edilecektir. 

Vadesi hulul etmiş kupon
lann beş sene zarfında müruru 
zamana tabi olarak hükümsüz 
kaldığı bu münasebetle hatırla 
tılır. 

Bundan maada tahvilat ha· 
milleri arzu ederlerse 1 nisan 
1933 vadesini beklemeden 1 teş 
rinievvel 1932 den itibaren tah 
villerini tediyeye ibraz edebil
~lerine Meclisi idare karar 
vermiştir. Bu takdirde, tabvi
lfi.t bedeli ile beraber son ku
ponun tediye tarihi olan 1 teş
rinievvel 1932 den itibaren tah 
villerin tediyeye ibrazı gününe 
kadar işleyen faizler dahi kendi 
!erine tediye olunacaktır. 

Tahvilat tediye edilmek üze 
re Sirketin Beyoğlunda, Tünel 
meydanında, Metro Hanında 
kain merkezi idaresine veya 
Galatada Osmanlı Bankasına 
ve yahut Galatada Selanik Ban 
kasına ibraz olunmalıdır. 

İstanbul, 29 eylul 1932 

Beyoilu ukerlik !Ubesİnden: Li
se tahıilini ikmi1 etmiı Mülilzim 
Rütbeıinde bulunan ihtiyat zabita
nından olup gfunrük muhafaza kıtala 
rında iıtibtama talip olanların 1 Teş 
rinievvel 932 zevaline kadar ıubeye 
müracaatları ilin olunur. 

Sultanabmet ikinci ıulh hukuk 
mahkemesinden: Emili harum ile Fe 
rit Resam beyin ıayean nıüteoarrıf 

oldukları Galatada Kemank"f kanı 
Muıtafapaıa mahallesinde H ... -yar 
hanı içinde eaki 25 yeni 25 ve 1-28 
numaralı dııarııı kiriir ve içeriıi 
ah§ap ve üıtünde 4 oda ve elektrik 
teaisatıru havi bir bap düllinm fü
rühtü tekarrür ebnekle mevki nıiiza 
yedeye vazı edilmiı ve birinci art· 
tırmada 2000 talibi uhdesinde o 
lup kıymeti miih•mmineye ııazaren 
itbu bedel müzayede kıymeti miiham 
mineyi bubnamaıma mebni ikinci art 
tırmaya karar veri!miı ve 22 teırini 
sani 932 salı c\inü saat on bqde i
halesi mukarrer bulunmuı olınakla 

talip olanlann mezkUr dükkinın kıy
meti mühammineai olmo bia bet yüz 
yİnni liruun yüzde ODU m.ı.etiacle 

pey akçaunı hamilen suıı.--hmet i 
kinci aulh hukuk =" 931-
162 ...._... ile miiwt .,.., hri . . 

Mıllıy t gazetesinin 25 ve 
2 Eylul 932 tanhlerind 3 ün
cü Kolord sütununda ilan edi 

n (Beyşehrindeki) 1 taatın 
~50,000 kilo un ihalesinden 
go. ulen in um üzerine sarfına
Z'ar edildiği ilin ol nur. 

(818) (5131) 

Tıbbiye mektebindeki 41 k a
lem köhne eşya atılacaktır. i
halesi 5-10-932 çarşamba günu 
aat 1ı; da komisyonumuzda 

yapılac.ı.l<tır. Sartnamesini al
mak isteyeııkrın kcmisyonu
n:uza, eşyayi göreceklerin Mp. 
M. ve vaktinden evvel pazarlık 
için de komisyona müracaatla
rı. (836) (5106) 

"' "' "' K. O. Merkez kıt'aları hay-
vanatınm dört aylık 412 ton ar 
pas ı pazarlığa konmuştur. İha
lesi 5-10-932 çarşamba günü 
saat 16.30 da yapılacaktır. Şart 
namesini almak iıteyeolerin 
her gün ve ihaleye iştirak ede
ceklerin de vaktinden evvel ko 

7 

'ARADENlZ POST ASI 

ERZU u 
Vapuru 2 Teşrinievvel 

z 
~ıinu akı ı Sirkecid n hareket 
le Zonıruldak, lnebo!u, Sam u 
Ordu, Gircson, Trabzon, Surm 
ne, Rize"ye azamet ve avdet 
de<:ektır 

Fazla tafsiliı.t için Sirkeci Yel 
IC<?ncı hınmdaki acentahğına mu
-acaat. Tel: '?1515. 

Alemdar Z. fv1ehrret 
Vapuru 

BÜLENT 
VAPURU 1 Tqrİııievvel C.umar 
tesi günü Zonguldak. l nebol.,, 
Samsun. Ordu . Giresun, Trabzon, 
Rize V'! Mapavriy azimet. ve a v. 

misyonumuza müracaatları. detle ayni i kelelerlc Vakfı kebir 
(835) (5105) ' Görele ve Unye'ye uğrayarak a v· . ,. "' 

Üsküdar cihetinin kara nak 
• det edecektir. 

liyatı müttehit nam ve hesabı
na pazarlıkla münakasaya kon 
mu,tur. 1-10-932 Cumartesi gü , 

Acentesi: liiye Han No. 1 
Telefon 21037 

nü saat (15) de ihalesi yapıla- ... ------··----ı 
caktır. Şartnamesini almak iate ! SEYRI~EFAIN 
yenlerin her gün, ihaleye i!ti- ı 
rak edeceklerin vakti muayye
ninden evvel komisyonumuza , 
müracaatları. (830) (5100) 1 

,. ,. . ' 

Merloea Kenta : O.lata Köpn. 
bap B. 2362. Şube A. Sitloe' 
Mlllıtırdarsaôe han J, 3740. 

]- Teşrinievvel saba
hından itibaren A..ıaıar ve 
Yalova hattı tari fesi de-
ğişmiş ve yeni tari e 
lelere asılmıştır. 

iske-

K. O. Top. Is. Nakliye Tb. 
lan hayvanatı için 66000 kilo 
sam ı ı pazarlıkla münakasaya 
konmuıtur. 1/ 10 932 cumarte 
si günü saat 16.30 da ihalesi ya 
pılacaktır. Şartnamesini gör- ı 
mek isteyenlerin her gün, iba- .11•••••••••••111111 
leye iştirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komisyo
numuza müracaatları. 

(827) (5085) 
• • * 

K. O. 1. 3. cü Muhabere ve 1 
S. inci Al. lar. Gümü,suyu has
tahanesi hayvanatı için 70.000 
kilo saman pazarlıkla münaka- 1 
saya konmuıtur. İhalesi l ı 10 r 
932 cumartesi günü saat 16,30 
da yapılacaktır. Ş'artnameyi ' 
görmek isteyenlerin her gün i- j 
haleye ittirak edeceklerin vakti 1 
muayyeninden evvel komisyo- 1 
numuza müracaatları. , 

(826) (5084) 1 

• • • 
K.O. ve birinci fırka kıtaatı 

run ihtiyacı olan (3000) kilo ' 
teker pazarlıkla münakasaya 

1 
komuttur. 1-10-932 cumartesi 
günü saat (15.30) da yapıla
caktır. Şartnamesini görmek is 
teyenlerin her gün, ihaleye itti 
rak edeceklerin vakti muayye
ninden evvel komisyonumuza 
müracaatları. (831) (5101) 

••• 
K.O. kıt'aları hayvanatının 

senelik saman ihtiyacı pazarlık 
la almacal<.tır. lha!esi 5-10-932 
çarşamba günü saat 15 te ya
pılacaktır. Şartnamesini almak 
isteyenlerin her gün ve pazar
lığa ittirak edeceklerin de n.k
ti muayyeninden evvel komis
yonumuza müracaatlan. (834) 
(5104) 

* * .,, 
K.O. kıtaatının (100) kilo 

kırmızı biber müteahhidi nam 
ve hesabına pazarlığa konmut· 
tur. 1-10-932 cumartesi günü 
saat 14 te ihalesi yapılacak· 
tır. Şartnamesini almak istiyen 
lerin her gün ihaleye iıtirak 
edeceklerin vakti muayyenin
den evvel komisyonumuza mü
racaattan. (847) (5160) 

* * * K.O. hayvanatı için (60000) 
kilo yulaf pazarlıkla münaka
saya konmUflur. 5-10-932 çar· 
tamba günü saat 13.30 da iha· 
lesi yapılacaktır. Şartnameyi 
görek istiyenlerin her gün iha
leye ittirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komisyo
numu:ııa müracaatlan. (846) 
(5159) 

• • • 
Danıtpafada K.O.Top.Tb. da 

ki arpa kırma m1.kineai ve su 
tulumbası ve motörün tamiri 
pazarlıkla münakasaya konmut 
tur. 5-10-932 çaqamba günü 
saat (14.30) da ibaleai yap1-
lacaktır. ihaleye ittirak ede
c:elderiıt nkti muayyeninden 

Ecnebi memleketlere 
giden tüccar ve 

seyyahlara 

Banta toınnıer~iyale 
lTALYANA 
Sermayesi 700,000,000 

(ihtiyat akçesi : 
580,000,000 Liret) 

Travellers (Seyyahin çekleri) 
satar 

Liret, frank, lngiliz lirası veya 
dolan frank olarak satılan bu çek 
ler sayesinde nereye gitseniz pa· 

raruzı kemali emniyetle tafB' ve 
her zaman iateraeniz dünyarur. 
her tarafında, tehirde, otellerde 
vapurlarda trenlerde bu çekleri 
•n küçük tediyat için nakit ımı 
kamında kolaylıkla istimal ede· 
l,ilininİz. Travellerı çekleri ha 
kiki sahibinden hRtka kimsenin 
kullanamayacağı bir ıekilde ter. 
tip ve ihtas edilmi,tir. 

Darülaceze Müdürlüğün-
den: Darülacezeye üç ay müd
detle her gün elli kiloya ve haf 
tanın muayyen günlerinde baş 
kııca yüz kiloya kadar alınma
aı muktezi tahminen on bin ki
lo birİl'ci nevi karaman etinin 
tartnamesi mucibinae S teşrini 
evvel çarşamba günü saat on 
dörtten on altıya kadar pa
:ııarlığı yapılacaktır. ita ve tes
limine taliplerin yüzde on beş 
kurut teminat akçelerile y<tvmi 
mezkiirda Darülacezeye müra 
caatlan. 

atları. (844) (5157) . .. . 
Kuleli Askeri lisesinde bu

lwıan Dizel motörü ile dina
mosunun sökülerek Hadımkö-
yündeki rr.otör dairesine 
vaz'ı •e Revirin ta-
min P•·•trlığa konmuş· 
tur. 5-10-932 çarşamba gün\ 
saat (14) te ihalesi yapılacak 
tır. ihaleye iştirak edeceklerin 
vakti muayyeninden evvel ko
misyonumuza müracaatları. 
(843) {5156) 

* * * Yıldızda birinci muhabere 
alayında mevcut (100) ıı.raba 
sübre aleni müzayede ile satı· 
lacaktır. 5-10-932 çarşamba gü 
nü saat 14 te ihalesi yapılacak 
hr. İttirak edeceklerin vakti 
muayyeninden evvel komisyo
na müracaatları (845) (5158) 
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TÜRK ANONİM ŞİRKETİNDEN: 

Alpullu şeker fabrikasının lstanbul depolarından kristal toz, sandıkta ve çuvalda küp 
atideki fiatlerle her isteyene bin kilodan eksik olmamak üzere satılır. 

şekerleri 

Kristal toz, kilosu 36, 75-Çuvalda küp, kilosu 381 I 2 -Sandıkta küp, kilosu 391ı2 turustur. 
hamule senedi mukabilinde 

ve mesuliyet 
Taşradan vuku bulacak siparişler yüzde yirmisi peşin ve mütebakisi 

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

l Adres: İstanbul, Bahçekapı 4 üncü Vakıf Han, 4 üncü kat, - Telgraf adresi: İstanbul Şeker - Telefon: 24470-79 __________________ , 
Niçin sizin de 
İPEKİŞ ten yapılmış 
Gömleğiniz olmasın? •• 

il 

:•ıı 

,,~ 

En Talihli Kumbara 
Sahibi Kimlerdir? 

Deniz Kızı 
Ef tal ya Sadi H. r. 

" SAHiBiNiN 
SESi,, nde 

Be•tekir Marko Beyin 

[
D 0 M TEK 

A X 1630 CIGARANI YAK GfDELfM 

BestekAr Hafız Sadettin Beyin 

( 

' • 
l 

• 
:ı Gömlek dairesi 

sizin de emrini • 
ze amadedir • 

2500 Lira 
Mükafat 

1 Kişiye 750 lira 
1 250 

A X 1634 [
·Diderine kl'lpan•am 
KARLI D.aGIN YD..DI"ll 

EH. ın --
L SON KONSERLERfNt 

Küçük Çiftlik Parkında dinleyiniz-

r 

iPE K 1 Ş kumaıları 
•enelerce dayamr 

ve yıkandıkça 
güzelleıir. 

Pijamanızı da İPEKİŞ'ten 
Yapbrtabilirsiniz. 

Nafıa Vekaleti Satınalma 
Komisyonundan: 

Ulukıtla - Niğde haltı üzerinde 42 inci kilometrede kain tat 
ocağından ihraç edilecek (lSOOO) metre mik'ap baliat kapalı 

zarf uıulile münakaıaya konulmuttur. 
Münakaıa 11/10/932 tarihine müsadif salı günü saat 15 te 

Ankara' da Nafia Vekaletinde icra edilecektir. 
Münakasaya İ9tirak edeceklerin teklif mektuplan ve 1800 

liralık muvakkat teminatlarile cari ıeneye ait ticaret odası vesi
kalarını ayn; gün ve saatte komisyona vermeleri lazımdır. 

Taliplerin münakasa ıartnamesini Ankara'da Nafia Vekale
ti Levazım Müdürlüğünden İstanbul' da Haydarpaıa Liman itle
ri müdürlüğünden tedarik edebilirler. (4884) 

Deniz Levazım Satınalma 
Komisyonundan: 

50000'.kilo sabun: Kapalı zarfla münakasası: ıs Teşrinievvel 
932 cumartesi günü saat ı ı de. 50000 kilo Pirinç: Kapalı zarfla 
münakuuı: ıs Teşrinievvel 932 cumartesi günü saat ı3.S da 
12600 kilo Zeytinyağı: Kapalı zarfla münakasası: IS Teşriniev- , 
vel 932 saat IS te. 10000 kilo Bulgur : Açrk münakasası: 16 
Teşrinievvel 932 pazar günü saat 11 de. 60000 kilo kuru fasul
ya: Kapalı zarfla münakasa: 16 Tqrinievvel ı932 pazar günü 
saat 13.5 da. 42000 kilo Toz şeker: Kapalı zarfla münakasası: 16 
Teşrinievvel 1932 pazar günü saat lS te. 40000 kilo Nohut: Açık 
münakuaaı: 16 Teşrinievvel 932 pazar günü saat ı6 da. ,30000 
kilo Makama: Kapalı zarfla müoakasası ı 7 Teşrinievvel 932 pa 
zarteai günü saat 11 de. 20000 kilo Kuru üzüm: Açık münakasa
ıı: 17 Te,rinievvel 932 pazartesi günü saat 14 te. 47000 kilo Zey 
tin: Kapalı zarfla münakasası: 17 Te,rinievvel 932 pazartesi 
günü saat ıs te. 

Marmara Üsıü Bahri ve Kocaeli Müstahkem Mevki Kuman
danlığı efradı için lüzumu erzakın cins ve miktarlarile ihale 
günleri yukarda gösterilmiştir. l~bu erzakın şartnamelerini gör 
mek istiyenlerin her gün vermeğe talip olacakların da münaka
sa gün ve saatlerinde muvakkat teminat makbuzlarile birlikte 
Kasımpaşada Deniz Levazım Satınalma komisyonuna müracaat 
!arı. ( 4946) 

Kız ve erkek - Leyli ve Nehari 

i il Lise • 1 
İLK, ORTA VE LİSE KISIMLARINI HA V1D1R. 

Bütün ımıflan mevcuttur. 

KA YiT MUAMELESİNE DEVAM 
OLUNMAKTADIR. 

Her gün saat 10 dan 18 e kadar müracMt olunabilir. 

ŞEHZADEBASI POLiS MERKEZi ARKASINDA .. _______ . __ Telefon: 22534 ________ _. 

" " 10 ,, 1000 
" 10 " 500 " 

ı 
Teırinevvel'de 

...... ,. . 

f TÜRKİYE İŞ BANKASI f 
. . . ... ı _ .. ' ...... , . . . 

Leyli 
Saraçhanebaımda Münir Paıa konağında 

Nehari - Ana - ilk - Orta - Lise - Kız - ~rkek 

Hayriye Liseleri 
Maarif vekileti celilesinin 5-4-932 tarih ve 18676 numaralı enırile bütün mekteplere 
tamim edildiği üzere resmi muadeleti tasdik edilmi~ olan mektebimizde talebe kaydına 

• 

b•tlanmıtbr. Ecnebi lisanlarına ilk sınıflardan itibaren haşlanır. Nehari talebe mektebin 
husual otomobil ve otobüılerile nakledilir. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar kayıt 

• muamelesi yapılmaktadır. Talep vukuunda posta ile tarifname gönderilir. Tel 20530 

YENİ NESİL 18 inci jandarma 
Mıntaka 

ı~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--
' 
-----.MUALLİM BEYLERE • 

K. 1 ·r AP LA R 1 G ö R M E DE N KARAR 

VERMEYİNiZ 

'' I ER ,, 
İlkmektep Kitapları 

Tam allabeler 
Celal Nuri ve Rauf Ahmet Beylerin büyük em<klerle yazdıkları ve 

bütün dünyanın en güzel mektep kitapları derecesinde enfco ba11lmı§ 
bet sınıflık kıraatleri, dördüncü ve betinci sınıf için gr;,mcrlcr 

Celal Nuri Beyin 4 üncü ve 5 inci sınıflar için yazdığı 
GÜNEŞ G181 PARLAK 

(Yurt Bilgisi) (Vatandaşlık ) 
Kitapları 

Galata Kefeli Hüriyet Han (ileri), perikende. Cağaloğlu yokuşunda 
(Kainat) Babıalide (irfan) Beyoğlu'nda: Tünel batında Seryiyadis 

kütüpl>aneleri. _
1 

______ ... 

..-• Göztepe Amerikan mektebi binasında __ .. 

Göztepe Türk Koleji 
Müdiriyetinden: 

1 - Kayıt muamelesine geç baılandıfınclan ve hariçten gelecek leyli 
talebenin müracaatları üzerine ka:yıt müddeti 7 Teırinievvel tarihine 
kadar temdit edilmiıtir. 2 - Kayıtlannı henüz tecdit ettirmeyen eski 
talebe ile yeniden ka:yıt edilecek talebe taksitleri ve mektep vesaiki il 
'ıernan müracaat etmelidirler. 3 - Derelere 8 Teşrinievvel Cumartesi 
Tünü baslanacaktır. Leyli talebe 7 Teşrinievvel Cuma ak~amı mek· 

tepte bulunması liznndır. 

ASRI HUSUSi ILKMEKTEP 

Yuva_ Kız_ Erkek 
Kumandanlığından: ·!!111 ________ 11!111111 .... --.-----= 

Kilo Cinai MACAR ZIRAA T IVIAK1NELER1 F ABRiKAS! 

1 Birinci tetrinde açılıyor. Kayıt muameleıi 

111 etmektedir. Cağaloğlu'nda Emniyet sandığı kar,ısınrl:_ı 

~ Molla Feneri sokağında No 34 

Leyli ve Nehari "11( 

Kız F eyziati Lisesi 
Boğaziçi - Arnavutköy - Çifte Saraylarda 

Ana sınıfı - ilk kısım - Orta ve Li111 ıınıflan 
gün mektebe müracaat edUeb\111'. 
Telefon: Bebek 210 

------NIŞANTAŞINDA~-••-. 

Leyli ve Nehari - Kız ve Erkek 

Feyziye Lisesi 
Memleketimizin bu en eski hususi müeueıesi tallın ve terbiye aabaaın

daki faaliyetine 17 Eylül 932 tarihinden itibaren baılamıştır. 
.. ___ Talebe ka:yıt ve kabulüne devam edilmektedir. ___ .. 

ÇEL TIK F ABRIKASI 
)lehmec Karabekir ve şürck4sının fenerdeki fabrikası Türkiyenin ycg4n c 

son ,;,t•m ve en btiyük fabrikasıdır. Ücret gayet ehvtndir. 
( Telefon 2073! ) telırraf lstanbul Kabar 

60.000 Sığrr eti Hofherr-Schrantz-Clayton - Schuttleworth A. Şirketi 
256,000 Fabrika unu Sirkeci Ankara caddesi No. 18 . 24. 
500,000 Odun Her türlü ziraat alit ve makineleri - Motörler - Santrifüj tulumbalar 
500,000 Saman deiirmen tesioatı. 
400.000 Kuru ot 
Yukarrda cins ve miktarları 

yazrlı altı kalem erzak Elaziz, 
de bulunan Van Piyade Alayı 
ihtiyacı için kapalı zarfla mü
nakasaya çrkanlmııtır. Talip
lerin yevmi ihale oI.n Birinci 
T etrinin birinci günü mahalli 
mezkur satmalma komisyonu-
na müracaatları. ( 4876) 

lstanbul 
Vilayetinden: 

Vilayet hükiimet konağının 
dahili aksamı tamir edileceğin
den teraiti anlamak isteyenler 
her gün daire müdiriyetine mü 
racaatları. Ve yevmi ihale olan 
3 T etrinievvel 932 tarihine mil 
sadif pazartesi günü saat onda 
vilayet daire müdiriyetinde top 
!anan komisyonda alenen mü
nakasa yapılacak ve bedeli ke
tif olan ısoo liranın yüzde ye
di buçuk niıbetinde depozito ak 
çelerini malsandığma teılimini 
natık makbubları hamilen talip 
!erin müracaat eylemeleri ilin 
olunur. (4885) 

Teklif ve katalog iıteyiniz. 

Zonguldak Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Müdürlüğünden: 

500 liralık kılormaiyeti kinin kompirimeıi münakasaya çı· 
kanlmıttır. 12/ı0/932 tarihinde ihalesi icra olunacaktır. Kinİll' 
!erin ıoo gramlık ambalajlı kutularda olması ıarttır. Talip olan• 
lar yüzde 7,5 pey ııkçesiJc veya Banka mektubu ile lstanbulda ls· 
tanbul Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğüne veya Zongııl: 
dak Sıhhat ve İçtimai Muavenet Md. ne müracaat eylemeler• 
ilin olunur. ( 5079) 

Tayyare Cemiyeti 
Mübayaat komisyonundan: 

Nümune ve ıartnameleri veçhile 19S.OOO adet duvar ve e~ 
planları tabettirileceğinden taba talip olacakların pey akçele'' 
ile birlikte I /ı0/932 cumartesi günü saat ıs te piyango müdii" 
lüğünde müte§ekkil tayyare mübayaat komisyonuna müracaat· 
!arı. (5096) 

MİLLiYET MATBA>.SI 
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